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CS

NÁVRHY

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako příslušný 
výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že politika soudržnosti musí podporovat důrazné  začleňování problematiky 
klimatu do zemědělství a potravinářství;

2. zdůrazňuje, že k dosažení cíle snížení emisí skleníkových plynů o 32 %  do roku 2030 
by měly být přidělené prostředky z ESI fondů, které podporují přechod na klimatickou 
neutralitu ve všech způsobilých odvětvích, přinejmenším zdvojnásobeny a 40 % zdrojů 
z EFRR by mělo být přiděleno na „zelený, nízkouhlíkový cíl“1;

3. zdůrazňuje, že je důležité propojit regionální strategie v oblasti životního prostředí s 
ambiciózními cíli v oblasti klimatu, které jdou nad rámec celkového cíle, jímž je 
dosažení klimaticky neutrální EU do roku 2050, přičemž se zohlední potenciální přínos 
odvětví zemědělství, potravinářství a lesnictví;

4. zdůrazňuje, že regionální strategie v oblasti životního prostředí by měly podporovat 
výrobu energie z obnovitelných zdrojů a účinné využívání zdrojů v zemědělství, 
potravinářství a lesnictví; navrhuje, aby příslušné orgány upřednostnily nejudržitelnější 
možnosti, jako je větrná nebo solární energie, a stanovily přísná kritéria udržitelnosti 
pro bioenergetické projekty;

5. zdůrazňuje význam vrácení výroby potravin a krmiv na místní úroveň, zejména 
produkce rostlinných bílkovin, v rámci opatření ke zmírnění změny klimatu, protože to 
zkracuje přepravní vzdálenosti a omezuje odlesňování; zdůrazňuje příležitosti, které 
nabízí politika soudržnosti a regionální strategie v oblasti životního prostředí na 
podporu návratu k místní produkci;

6. zdůrazňuje, že makroregionální strategie EU by měly přispět k rozvoji  spolupráce při 
řešení regionálních problémů spojených se zmírňováním změny klimatu 
a přizpůsobováním se této změně v zemědělství, potravinářství a lesnictví, a sice 
v oblastech, jako je ochrana před povodněmi a požáry, účinné kolektivní nakládání 
s odpady, a to i pro účely výroby energie, a při návratu k místní produkci potravin.

1 https://www.caneurope.org/docman/climate-finance-development/3599-funding-climate-and-energy-
transition-in-the-eu/file


