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NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie 
a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, 
tieto návrhy:

1. domnieva sa, že zmena klímy je rozhodujúcou výzvou našich čias; už teraz sú zjavné jej 
dôsledky na životné prostredie, ľudské zdravie a územné plánovanie, pričom narúša 
schopnosť všetkých krajín napredovať v ceste trvalo udržateľného rozvoja;

2. víta uverejnenie bielej knihy Komisie s názvom Adaptácia na zmenu klímy: európsky 
rámec opatrení; zdôrazňuje, že zmena klímy je problematikou s výrazným regionálnym 
vplyvom, ktorá vyžaduje koordinovaný prístup na úrovni európskej únie berúc do úvahy 
rozličné politiky EÚ a úrovne intervencie, t. j. európsku, národnú, regionálnu a miestnu;

3. domnieva sa, že zmena klímy sa v jednotlivých odvetviach a európskych regiónoch 
prejavuje odlišne, ako preukázala štúdia Komisie Regióny 20201: regióny, ktoré sú 
najviac ohrozené zmenou klímy, sa nachádzajú v južnej a východnej Európe, ide 
predovšetkým o ostrovné a pobrežné regióny, najvzdialenejšie regióny a oblasti s rizikom 
nedostatku vody, a hrozí, že regionálne rozdiely sa následne zvýšia aj medzi regiónmi 
v rovnakej krajine;

4. vyjadruje poľutovanie nad tým, že počas prebiehajúceho plánovacieho obdobia (2007 –
2013) členské štáty vyčlenili v rámci operačných programov iba 3 % (9 miliárd EUR) 
z celkovej sumy na financovanie opatrení zameraných na energetickú účinnosť a energiu 
z obnoviteľných zdrojov, a že investície v nových členských štátoch vo výške 2,4 % sú 
dokonca nižšie; 

5. uznáva, že je bezodkladne nutné urýchlene reagovať na globálne otepľovanie nielen 
prostredníctvom právne záväzných opatrení, ktoré prinesú zníženie emisií skleníkových 
plynov, ako aj prostredníctvom regionálnych adaptačných plánov a proaktívnych 
adaptačných opatrení, ako sú iniciatívy rozsiahleho opätovného zalesňovania na 
európskej, vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, ako aj prostredníctvom  
cezhraničnej spolupráce s cieľom obmedziť ich škodlivé účinky;

6. je pevne presvedčený, že je potrebné, aby si Európska únia udržala a upevnila vedúcu 
úlohu v medzinárodnom boji proti globálnemu otepľovaniu a domnieva sa, že prípadné 
prieťahy v tejto oblasti povedú k nárastu rizika negatívnych účinkov na životné 
prostredie, hospodárstvo a spoločnosť a k vzrastu nákladov;

7. zastáva názor, že pomocou inteligentných energetických politík aktívne podporujúcich 
obnoviteľné zdroje energie, decentralizované dodávky energie a energetickú účinnosť 
na svojom území nielenže budú regióny prispievať k boju proti zmene klímy, ale svojim 
obyvateľom poskytnú aj nové hospodárske príležitosti a vyhliadky;

                                               
1

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/regions2020/pdf/regions20
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8. berie na vedomie, že odvetvia strategického významu pre geograficky okrajové oblasti, 
ako je poľnohospodárstvo, by sa nemali nadmerne zaťažiť v rámci opatrení 
na prispôsobovanie sa zmene klímy, keďže by to mohlo ohroziť budúcnosť trvalo 
udržateľných vidieckych spoločenstiev;

9. domnieva sa, že iba úzka spolupráca na všetkých úrovniach správy (Európska únia, 
členské štáty, miestne a regionálne orgány) spolu so spoluprácou a pretrvávajúcou 
výmenou informácií s krajinami v susedstve EÚ umožní Európskej únii vykonávať 
adaptačnú stratégiu transformácie na nízkouhlíkovú spoločnosť;

10. uznáva potrebu harmonizovať rôzne oblasti činnosti na jednej strane prostredníctvom 
úplného zapojenia regionálnych a miestnych orgánov do navrhovania, vývoja 
a vykonávania národných stratégií a akčných plánov na boj proti zmene klímy a na druhej 
strane využitím strategického regionálneho plánovania a začlenenia všetkých faktorov 
spojených so zmenou klímy;

11. uznáva preto potrebu zabezpečiť integráciu adaptačnej stratégie do politík Európskej únie 
s osobitným dôrazom na koordináciu činností a opatrení v rámci poľnohospodárskej, 
regionálnej a environmentálnej politiky EÚ a zároveň súlad týchto politík s adaptačnou 
stratégiou; zdôrazňuje kľúčovú úlohu regionálnych a miestnych orgánov a význam 
využívania prístupu zdola nahor, v ktorom budú zohľadnené rozdiely v prirodzených 
biotopoch Európy, a to pri plnom rešpektovaní zásady subsidiarity; je presvedčený, že 
miestne orgány skôr dokážu nájsť politické odpovede na svoje potreby;

12. víta iniciatívu bielej knihy zriadiť mechanizmus výmeny informácií; želá si, aby tento 
mechanizmus začal fungovať do roku 2011 a aby dovtedy boli vypracované aj modely 
a prognostické nástroje; vyzýva členské štáty a regionálne a miestne orgány, aby 
podporovali a vymieňali si postupy týkajúce sa všetkých aspektov opatrení pre adaptáciu 
na zmenu klímy, najmä pokiaľ ide o opatrenia zamerané na energetickú účinnosť, 
odpadové hospodárstvo a rozvoj dopravných infraštruktúr s nízkymi emisiami;

13. odporúča zriadenie platformy na monitorovanie zmeny klímy s cieľom pomôcť 
regionálnym a miestnym orgánom získavanie a výmenu miestnych skúseností 
a osvedčených postupov v oblasti klímy;

14. domnieva sa, že najvzdialenejšie regióny sú vzhľadom na ich osobitné okolnosti – ako sa 
uvádza v článku 349 Lisabonskej zmluvy – a ich zemepisnú polohu v trópoch náchylné 
na dôsledky zmeny klímy a Komisia by im preto mala venovať osobitnú pozornosť; 
žiada preto komisiu, aby vyvinula hodnotenie vplyvu a osobitný akčný plán pre 
najvzdialenejšie regióny a podporovala výmeny informácií a osvedčených postupov 
medzi miestnymi orgánmi v týchto regiónoch a regionálnymi orgánmi v tretích krajinách 
v okolitých zemepisných oblastiach;

15. domnieva sa, že je nevyhnutné vykonávať politiky, aj na regionálnej a miestnej úrovni, 
v rámci ktorých budú tak verejné a súkromné investície, ako aj niektoré správne opatrenia 
(napríklad stavebné povolenia a územné plánovanie) podmienené vykonaním hodnotenia 
vplyvu na klímu, aby podnietilo investovanie EÚ do ekologicky kvalitnej infraštruktúry;
žiada, aby sa venovala osobitná pozornosť zabezpečeniu toho, aby sa hodnotenie vplyvov 
na klímu stalo súčasťou procesu schvaľovania návrhov projektov financovaných z EÚ 
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spojených s energetickou účinnosťou, odpadovým hospodárstvom a rozvojom 
infraštruktúry;

16. konštatuje, že geograficky okrajové regióny, najmä pobrežné regióny, môžu mať 
k dispozícii bohaté zdroje energie z obnoviteľných zdrojov, čo môže napomôcť 
prispôsobovanie sa zmene klímy;

17. domnieva sa, že z hľadiska mikroklímy je potrebné zabrániť zástavbe pôdy v oblastiach a 
mestách s vysokou hustotou obyvateľstva ;

18. nalieha na Komisiu, aby využívala politiku súdržnosti na podporu rozvoja obnoviteľných 
zdrojov pomocou silnejšej súčinnosti medzi oblasťami výskumu a vývoja a politikou 
regionálneho rozvoja, a aby odstránila akékoľvek administratívne prekážky používania 
takýchto zdrojov;

19. víta iniciatívu Komisie zriadiť Riadiacu skupinu pre adaptáciu na zmenu klímy (IASG) 
a dúfa, že regionálne a miestne orgány sa budú plne a aktívne zapájať do činnosti skupiny 
a jej postupov v súlade so zásadou subsidiarity;

20. pripomína, že opatrenia na zmiernenie vplyvu zmeny klímy môže byť príležitosťou na 
vytvorenie modelu udržateľného rastu, ktorý by mohol byť upravený aj na podmienky 
krajín mimo EÚ, a že prechod na bezuhlíkové hospodárstvo by mohlo byť významným 
krokom vpred, pokiaľ ide o vytváranie nových pracovných miest;

21. žiada Komisiu, aby do budúcich finančných výhľadov začlenila primeranú finančnú 
dotáciu, ktorá umožní vykonávať adaptačné opatrenia na všetkých úrovniach verejnej 
správy; ďalej odporúča, aby členské štáty a regióny vzali do úvahy možnosť využitia 
mechanizmov štrukturálnych fondov na rozvoj dlhodobých udržateľných projektov; 
zdôrazňuje že Fond solidarity Európskej únie (FSEÚ) existuje na riešenie naliehavých 
potrieb a na vyjadrenie solidarity EÚ s postihnutými regiónmi;

22. zdôrazňuje, že ciele zmeny klímy a ochrany životného prostredia by mali byť integrované 
do cieľov rastu a konvergencie v politike súdržnosti EÚ, pričom nemajú nahradiť tradičné 
úlohy štrukturálnej politiky.
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