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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. domnieva sa, že zmena klímy sa v jednotlivých odvetviach a európskych regiónoch 
prejavuje odlišne a najviac postihuje horské a pobrežné oblasti, Stredomorie a arktické 
oblasti; je zrejmé, že dôsledky globálneho zvyšovania teploty najviac zasiahnu tie oblasti, 
ktoré sú v značnej miere závislé od dynamiky prírody (napríklad ľadovcové pásma, 
pobrežné oblasti a horské regióny), a zraniteľné obyvateľstvo, pričom hrozí, že rozdiely 
medzi regiónmi sa v konečnom dôsledku ešte prehĺbia;

3. uznáva, že je bezodkladne nutné urýchlene reagovať na globálne otepľovanie nielen 
prostredníctvom opatrení, ktoré prinesú zníženie emisií skleníkových plynov, ale aj 
prostredníctvom proaktívnych adaptačných opatrení na európskej, vnútroštátnej, 
regionálnej a miestnej úrovni s cieľom obmedziť ich škodlivé účinky;

4. je pevne presvedčený, že je potrebné, aby si Európska únia udržala 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;

5. domnieva sa, že len spoluprácou na všetkých úrovniach verejnej správy sa Európskej únii 
podarí uplatňovať adaptačnú stratégiu už od roku 2013;

6. uznáva však, že je potrebné zabezpečiť, aby stratégia adaptačných opatrení bola začlenená 
do všetkých politík Európskej únie a aby s nimi bola súdržná; zdôrazňuje aj 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, pretože je presvedčený, že miestne orgány skôr dokážu 
nájsť politické odpovede na ich potreby;

7. 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;

8. domnieva sa, že je potrebné vykonávať politiky, 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 sa 
zamedzilo investovaniu do infraštruktúry, ktorá nie je udržateľná;
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9. 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 jej činnosti;

10. pripomína, že boj proti zmene klímy môže byť príležitosťou na vytvorenie modelu 
udržateľného rastu;

11. žiada Komisiu, aby do budúcich finančných výhľadov začlenila primeranú finančnú 
dotáciu, ktorá umožní vykonávať adaptačné opatrenia na všetkých úrovniach verejnej 
správy.


