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NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 
potravin jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. domnívá se, že změna klimatu je rozhodující výzvou naší doby, která má již nyní viditelné 
důsledky pro životní prostředí, lidské zdraví a územní uspořádání a narušuje schopnost 
všech zemí pokračovat v cestě udržitelného rozvoje;

2. je toho názoru, že důsledky změny klimatu jsou v různých odvětvích a evropských 
regionech různé, přičemž zvláštní měrou jsou postiženy horské oblasti, pobřežní pásma, 
Středomoří a arktické oblasti; domnívá se, že je zřejmé, že důsledky celosvětového 
zvýšení teploty zasáhnou nejtíživěji ty oblasti, v nichž výrazným způsobem působí 
přírodní živly (např. ledovcová pásma, pobřežní pásma, horské oblasti), a obyvatelstvo, 
které jim je vystaveno, přičemž hrozí, že dojde k dalšímu prohloubení regionálních 
rozdílů;

3. uvědomuje si, že je naléhavě nutné na globální oteplování reagovat včas, a to nejen 
prostřednictvím opatření, která povedou k výraznějšímu snížení emisí skleníkových plynů, 
ale také prostřednictvím proaktivních adaptačních opatření na úrovni evropské, státní, 
regionální a lokální s cílem omezit škodlivé dopady;

4. je pevně přesvědčen o tom, že Evropská unie musí i nadále hrát a rozvíjet svou vůdčí roli
v mezinárodním boji proti nadměrnému globálnímu oteplování, a domnívá se, že případná 
prodleva v této činnosti může zvýšit riziko ekologických, ekonomických a sociálních škod
a dalších nákladů;

5. je toho názoru, že adaptační strategii může Evropská unie začít úspěšně uplatňovat od 
roku 2013 pouze na základě široké spolupráce mezi všemi úrovněmi správy;

6. uznává však, že je nutné zajistit začlenění strategie adaptačních opatření do všech politik 
Evropské unie a její soudržnost s nimi; zdůrazňuje také klíčovou úlohu regionálních
a místních orgánů a význam používání přístupu ze zdola nahoru, který zohlední rozdíly 
mezi jednotlivými evropskými přírodními stanovišti, s řádným ohledem na zásadu 
subsidiarity, jelikož je přesvědčen, že místní orgány budou lépe schopny strategicky 
reagovat na jejich potřeby;

7. vítá iniciativu bílé knihy zřídit mechanismus pro výměnu informací; doufá, že tento 
mechanismus bude fungovat už před rokem 2011 a že ve stejné lhůtě budou připraveny
i prognostické modely a nástroje; vyzývá členské státy a regionální a místní orgány, aby 
rozvíjely svou činnost týkající se všech aspektů politik v oblasti přizpůsobení se změně 
klimatu a aby si vzájemně vyměňovaly zkušenosti získané v této oblasti, zejména pokud 
jde o opatření vztahující se na energetickou účinnost, nakládání s odpady a rozvoj 
dopravní infrastruktury s nízkými emisemi;

8. domnívá se, že je nezbytné vypracovat takové politiky, v jejichž rámci bude veřejným
a soukromým investicím i některým administrativním úkonům (jako např. vydávání 
stavebních povolení nebo vypracovávání územních plánů) předcházet posouzení dopadu 
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na klima, čímž se zabrání investicím do neudržitelné infrastruktury;

9. vítá iniciativu Komise zřídit Řídící skupinu pro dopady změny klimatu a přizpůsobení 
(IASG) a doufá v plné a aktivní zapojení regionálních a místních orgánů;

10. zdůrazňuje, že boj proti změně klimatu může být příležitostí pro vytvoření modelu 
udržitelného růstu;

11. žádá Komisi, aby do svých dalších finančních výhledů začlenila přiměřenou finanční 
dotaci, která umožní uplatňování účinných politik v oblasti přizpůsobení se změně klimatu 
na všech úrovních správy.


