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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, 
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako do komisji przedmiotowo właściwej, 
o wprowadzenie do projektu rezolucji, którą przyjmie, następujących elementów:

1. twierdzi, że zmiany klimatu stanowią decydujące wyzwanie naszych czasów; zmiany te 
wiążą się z oczywistymi skutkami dla środowiska naturalnego, zdrowia ludzkiego i ładu 
terytorialnego i podważają zdolność wszystkich krajów do osiągnięcia trwałego rozwoju;

2. uważa, że skutki zmian klimatu różnią się w zależności od sektorów i regionów Europy, 
dotykając w szczególny sposób regiony górskie, strefy przybrzeżne, basen Morza 
Śródziemnego i strefy podbiegunowe; oczywiste jest, że skutki globalnego podnoszenia 
się temperatury będą bardziej odczuwalne dla regionów uzależnionych głównie od sił 
przyrody (np. strefa lodowcowa, strefy przybrzeżne, regiony górskie) oraz dla najbardziej 
wrażliwych grup ludności, grożąc dalszym pogłębieniem różnic regionalnych;

3. uznaje pilną konieczność szybkiej reakcji na globalne ocieplenie klimatu nie tylko za 
pomocą środków zakładających znaczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, lecz 
także poprzez kroki proaktywne, zakładające dostosowanie na poziomie europejskim, 
krajowym, regionalnym i lokalnym w celu ograniczenia szkodliwych skutków;

4. jest zdecydowanie przekonany o konieczności zachowania i utrzymania przez Unię 
Europejską roli lidera w międzynarodowej walce z globalnym ociepleniem klimatu 
i uważa, że ewentualne opóźnienia w działaniach zwiększają ryzyko wystąpienia 
negatywnych skutków ekologicznych, gospodarczych i społecznych, a także zwiększenia 
kosztów;

5. uważa, że jedynie poprzez ścisłą współpracę na wszystkich poziomach zarządzania Unii 
Europejskiej uda się zrealizować strategię opartą na dostosowaniu od 2013 r.;

6. uznaje zatem konieczność zapewnienia integracji i spójności strategii opartej na środkach 
dostosowawczych we wszystkich strategiach politycznych Unii Europejskiej; podkreśla 
ponadto kluczową rolę odgrywaną przez władze regionalne i lokalne oraz znaczenie 
zastosowania podejścia „z dołu do góry”, które uwzględniałoby różnice naturalnych 
ekosystemów europejskich przy pełnym poszanowaniu zasady subsydiarności, gdyż 
przekonany jest, że większość władz lokalnych będzie w stanie znaleźć odpowiedź 
polityczną na stawiane wymagania;

7. z zadowoleniem przyjmuję inicjatywę białej księgi dotyczącą wprowadzenia mechanizmu 
wymiany informacji; chciałby, aby mechanizm ten stał się operacyjny do 2011 r., 
podobnie jak dopracowanie wzorów instrumentów przewidywania; zwraca się do państw 
członkowskich oraz do władz regionalnych i lokalnych o promowanie i wymianę praktyk 
we wszystkich aspektach dotyczących polityki dostosowania do zmian klimatu, a w 
szczególności w zakresie środków na rzecz efektywności energetycznej, zarządzania 
odpadami i rozwoju niskoemisyjnej infrastruktury transportowej;

8. uważa za konieczne wypracowanie strategii politycznych uzależniających inwestycje 
publiczne i prywatne oraz niektóre działania administracyjne (np. wydawanie pozwoleń 
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na budowę i opracowywanie planów urbanistycznych) od przeprowadzenia oceny wpływu 
na klimat, co pozwoliłoby na wyeliminowanie inwestycji w infrastrukturę 
niezapewniającą trwałego rozwoju;

9. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji dotyczącą powołania zespołu kierującego 
ds. wpływu i adaptacji (IASG) i chciałby pełnego i aktywnego zaangażowania władz 
regionalnych i lokalnych;

10. ponownie stwierdza, że walka ze zmianami klimatu może stanowić okazję do 
wypracowania modelu trwałego wzrostu;

11. zwraca się do Komisji o zapisanie w kolejnych perspektywach finansowych 
odpowiednich środków umożliwiających realizację skutecznych strategii politycznych na 
rzecz dostosowania do zmian klimatu na wszystkich poziomach zarządzania. 


