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B9-0422/2020

Usnesení Evropského parlamentu o strategii EU pro přizpůsobení se změně klimatu
(2020/2532(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na Rámcovou úmluvu Organizace spojených národů o změně klimatu 
(UNFCCC) a na Kjótský protokol k této úmluvě,

– s ohledem na dohodu přijatou dne 12. prosince 2015 na 21. zasedání konference 
smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (COP21) v Paříži (Pařížská 
dohoda),

– s ohledem na strategii EU pro přizpůsobení se změně klimatu z dubna 2013 
a doprovodné pracovní dokumenty útvarů Komise,

– s ohledem na zprávu Komise ze dne 12. listopadu 2018 o provádění strategie EU 
pro přizpůsobení se změně klimatu (COM(2018)0738),

– s ohledem na zprávu Programu OSN pro životní prostředí „Adaptation Gap Report“ 
(zpráva o nedostatečném přizpůsobení se změně klimatu),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 11. prosince 2019 o Zelené dohodě pro Evropu 
(COM(2019)0640),

– s ohledem na návrh nařízení Komise ze dne 4. března 2020, kterým se stanovuje rámec 
pro dosažení klimatické neutrality a mění nařízení (EU) 2018/1999 (evropský právní 
rámec pro klima) (COM(2020)0080),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 20. května 2020 nazvané „Strategie EU v oblasti 
biologické rozmanitosti do roku 2030: Navrácení přírody do našeho života“ 
(COM(2020)0380),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 20. května 2020 nazvané „Strategie ‚od zemědělce 
ke spotřebiteli‘ pro spravedlivé, zdravé a ekologické potravinové systémy“ 
(COM(2020)0381),

– s ohledem na zvláštní zprávu Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) s názvem 
„Globální oteplení o 1,5 °C“, pátou hodnotící zprávu IPCC (AR5) a její souhrnnou 
zprávu, zvláštní zprávu IPCC o změně klimatu a půdě a zvláštní zprávu IPCC 
o oceánech a kryosféře v měnícím se klimatu,

– s ohledem na globální posouzení biologické rozmanitosti a ekosystémových služeb 
zveřejněné Mezivládní vědecko-politickou platformou pro biologickou rozmanitost 
a ekosystémové služby (IPBES) dne 31. května 2019,

– s ohledem na zvláštní zprávu Evropského účetního dvora č. 33/2018 s názvem 
„Dezertifikace v EU: boj s touto rostoucí hrozbou vyžaduje více opatření“,
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– s ohledem na zásadní zprávu Globální komise pro přizpůsobení se změně klimatu 
z roku 2019 s názvem „Přizpůsobit se musíme nyní: celosvětová výzva k zajištění 
vedení v otázce odolnosti vůči změně klimatu“.

– s ohledem na sedmý akční program EU pro životní prostředí na období do roku 2020 
a na její vizi do roku 2050,

– s ohledem na Agendu OSN pro udržitelný rozvoj 2030 a na cíle udržitelného rozvoje,

– s ohledem na své usnesení ze dne 16. ledna 2020 o 15. zasedání konference smluvních 
stran Úmluvy o biologické rozmanitosti (COP15)1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. ledna 2020 o Zelené dohodě pro Evropu2,

– s ohledem na své usnesení ze dne 28. listopadu 2019 o stavu klimatické 
a environmentální nouze3,

– s ohledem na zprávu Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) ze dne 25. ledna 
2017 s názvem „Změna klimatu, dopady a zranitelnost v Evropě za rok 2016“, která 
vychází z příslušných ukazatelů,

– s ohledem na posouzení ukazatelů s názvem „Hospodářské ztráty způsobené 
extrémními projevy klimatu v Evropě“ ze dne 2. dubna 2019, které provedla Evropská 
agentura pro životní prostředí,

– s ohledem na zprávu Evropské agentury pro životní prostředí ze dne 4. září 2019 
nazvanou „Přizpůsobování se změně klimatu v odvětví zemědělství v Evropě“,

– s ohledem na zprávu Evropské agentury pro životní prostředí nazvanou „Evropské 
životní prostředí  stav a výhled 2020“, znalosti nutné pro přechod k udržitelné 
Evropě“,

– s ohledem na vědecký posudek nezávislé skupiny hlavních vědeckých poradců Komise 
ze dne 29. června 2020 s názvem „Přizpůsobení se účinkům způsobeným změnou 
klimatu na zdraví“,

– s ohledem na zprávu Evropské agentury pro životní prostředí ze dne 8. září 2020 
s názvem „Zdravé životní prostředí, zdravý život: jaký vliv má životní prostředí 
na zdraví a kvalitu života v Evropě“,

– s ohledem na sendajský rámec OSN pro snižování rizika katastrof na období 2015–
2030,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 
23. října 2000, kterou se stanovuje rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní 

1 Přijaté texty, P9_TA(2020)0015.
2 Přijaté texty, P9_TA(2020)0005.
3 Přijaté texty, P9_TA(2019)0078.
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politiky4,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/741 ze dne 
25. května 2020 o minimálních požadavcích na opětovné využívání vody5,

– s ohledem na rámec pro přizpůsobení se změně klimatu z Cancúnu,

– s ohledem na Varšavský mezinárodní mechanismus pro otázky ztrát a škod 
způsobených nepříznivými dopady změny klimatu,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES ze dne 
23. října 2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik6,

– s ohledem na své usnesení ze dne 8. září 2015 o opatřeních navazujících na evropskou 
občanskou iniciativu týkající se práva na vodu („Right2Water“)7,

– s ohledem na zvláštní zprávu Evropského účetního dvora č. 33/2018 s názvem 
„Dezertifikace v EU: boj s touto rostoucí hrozbou vyžaduje více opatření“,

– s ohledem na zvláštní zprávu Evropského účetního dvora č. 25/2018 s názvem 
„Směrnice o povodních: při vyhodnocování rizik bylo dosaženo pokroku, zatímco 
plánování a provádění vyžaduje zlepšení“,

– s ohledem na zprávy Komise s názvem „Předpověď hospodářského dopadu změny 
klimatu na jednotlivá odvětví EU založená na analýze zdola nahoru“ (PESETA), 
zejména na zprávu PESETA III z roku 2018 a zprávu PESETA IV z roku 2020,

– s ohledem na otázku ohledně strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu, která 
byla položena Komisi (O-000075/2020 – B9-0075/2020),

– s ohledem na čl. 136 odst. 5 a čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

– s ohledem na návrh usnesení Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 
potravin,

A. vzhledem k tomu, že pozorované změny klimatu už mají dalekosáhlý dopad 
na ekosystémy (a zejména na biologickou rozmanitost), na sociální a hospodářská 
odvětví (což vede k větší nerovnosti) a na lidské zdraví; vzhledem k tomu, že je důležité 
zabránit výskytu četných, často vzájemně reagujících hrozeb ohrožujících ekosystémy 
a volně žijící druhy, včetně ztráty biotopů a zhoršování jejich stavu; vzhledem k tomu, 
že účinky změny klimatu pozorujeme na celém světě i v EU, a vzhledem k tomu, že 
existují další důkazy o tom, že v budoucnu povede tato změna v mnoha regionech EU 
a ve třetích zemích k nárůstu extrémních klimatických jevů a k invazi původců 
infekčních chorob, což by mohlo mít za následek to, že se v EU znovu objeví infekční 
choroby, které už byly vymýceny; vzhledem k tomu, že přizpůsobení se změně klimatu 
není jen v ekonomickém zájmu EU, ale je naprosto nezbytné také z hlediska kvality 

4 Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1.
5 Úř. věst. L 177, 5.6.2020, s. 3.
6 Úř. věst. L 288, 6.11.2007, s. 27.
7 Úř. věst. C 316, 22.9.2017, s. 99.
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života občanů;

B. vzhledem k tomu, že se předpokládá, že změna klimatu bude mít na různé členské státy, 
regiony a odvětví EU odlišný dopad; vzhledem k tomu, že na vliv změny klimatu 
obzvlášť citlivě reagují pobřežní a ostrovní regiony; vzhledem k tomu, že schopnost 
přizpůsobit se změně klimatu se v různých regionech EU významně liší a že v případě 
ostrovů a nejvzdálenějších regionů je tato schopnost omezená; vzhledem k tomu, že 
strategie zaměřené na zvyšování této schopnosti by měly podporovat přechod 
na udržitelný rozvoj ohrožených oblastí, jako jsou ostrovy, který by vycházel 
z ekologických a přírodě blízkých řešení; vzhledem k tomu, že vlivem mortality lidí, 
nedostatku vody, dezertifikace, ztráty biotopů a lesních požárů spojených s horkem 
bude oblast Středozemního moře trpět více;

C. vzhledem k tomu, že změnou klimatu jsou ohroženy korálové ostrovy a mangrovníky, 
které představují velmi důležité úložiště uhlíku;

D. vzhledem k tomu, že jedním z hlavních faktorů zmírňujících vliv dezertifikace je zdraví 
půdy, jelikož půda je největším úložištěm uhlíku a hlavní oporou všech ekosystémů 
a plodin, protože má pozoruhodnou schopnost zadržovat vodu a hraje důležitou úlohu 
při zvyšování odolnosti společnosti vůči změně životního prostředí;

E. vzhledem k tomu, že odvětví vodního hospodářství, zemědělství, rybářství, lesnictví 
a biologická rozmanitost na zemi i v moři jsou úzce spjaty a souvisejí také s měnícími 
se modely využívání půdy a se změnou počtu obyvatel; vzhledem k tomu, že důsledky 
změny klimatu v jiných částech světa mohou mít v Evropské unii dopad na obchod, 
mezinárodní finanční toky, veřejné zdraví, migraci a bezpečnost;

F. vzhledem ke značné celkové spotřebě energie ve vodohospodářství v EU, která musí být 
k tomu, aby přispěla ke splnění cílů Pařížské dohody a klimatických cílů EU do roku 
2030 a k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050, účinnější;

G. vzhledem k tomu, že rámcová směrnice o vodě neobsahuje konkrétní ustanovení, která 
by se zabývala důsledky změny klimatu; vzhledem k tomu, že Komise ve svém sdělení 
o Zelené dohodě pro Evropu nicméně uznává, že je třeba obnovit přirozené funkce 
podzemní a povrchové vody;

H. vzhledem k tomu, že budovy představují v EU přibližně 40 % spotřeby energie a 36 % 
emisí CO2, a vzhledem k tomu, že jejich důkladná renovace, včetně větších renovací 
v několika fázích, má proto pro dosažení cíle EU v oblasti nulových emisí skleníkových 
plynů do roku 2050 zásadní význam;

I. vzhledem k tomu, že podle odhadu Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) 
způsobily extrémní povětrnostní a klimatické jevy v členských státech EU-28 v letech 
2080–2017 peněžní ztráty ve výši 426 miliard EUR a že předpokládané náklady vzniklé 
v důsledku změny klimatu budou podle očekávání vysoké, a to i při uplatňování 
Pařížské dohody; vzhledem k tomu, že tyto náklady by se měly odrazit v analýze 
nákladů a přínosů opatření, která mají být zavedena; vzhledem k tomu, že investice 
odolné vůči změně klimatu mohou omezit její negativní vliv, a snížit tak náklady 
na přizpůsobení se této změně; vzhledem k tomu, že dopad změny klimatu mimo EU 
bude pravděpodobně mít na EU nejrůznější ekonomické, sociální a politické důsledky, 
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mj. v oblasti obchodu, mezinárodních finančních toků, vysídlování způsobeného 
změnou klimatu a bezpečnosti; vzhledem k tomu, že zatím neexistuje posouzení 
nezbytných investic do přizpůsobení se změně klimatu a že tyto investice nebyly 
začleněny do údajů o klimatu ve víceletém finančním rámci (VFR);

J. vzhledem k tomu, že významného omezení změny klimatu a jejího dopadu lze 
dosáhnout na základě ambiciózní celosvětové politiky v oblasti zmírňování změny 
klimatu, která by byla v souladu s cílem Pařížské dohody v této oblasti; vzhledem 
k tomu, že stávající závazky ke snižování emisí nepostačují ke splnění cílů stanovených 
v Pařížské dohodě a budou mít za následek globální oteplování, které překročí hranici 
3 °C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí;

K. vzhledem k tomu, že k předvídání současných a budoucích nepříznivých účinků změny 
klimatu, k vypořádání se s těmito účinky a k prevenci nebo omezení krátkodobých, 
střednědobých a dlouhodobých rizik plynoucích ze změny klimatu je nezbytné se jí 
přizpůsobit; vzhledem k tomu, že aby se ohrožené regiony a odvětví mohly připravit, je 
nutné vytvořit promyšlenou unijní strategii zaměřenou na přizpůsobení se změně 
klimatu; vzhledem k tomu, že by do této nové strategie měly být lépe zapracovány 
společné mezinárodní snahy, mj. snahy o udržitelný rozvoj, zachování biologické 
rozmanitosti a omezení rizika katastrof;

L. vzhledem k tomu, že mechanismy financování opatření na přizpůsobení se změně 
klimatu, jejichž cílem je řešit ztráty a škody či vysídlování způsobené změnou klimatu, 
budou účinnější, pokud se na jejich tvorbě, přijímání rozhodnutí a jejich provádění 
budou moci bez omezení účastnit ženy, včetně žen na nejnižší úrovni; vzhledem k tomu, 
že zohledňování znalostí žen, včetně znalostí místních a původních obyvatelek, může 
vést k pokroku při zvládání katastrof, zvýšit biologickou rozmanitost, zdokonalit 
vodohospodářství, zlepšit zajištění dostatku potravin, bránit dezertifikaci, chránit lesy, 
zajistit rychlý přechod na technologie v oblasti energie z obnovitelných zdrojů 
a podpořit veřejné zdraví;

M. vzhledem k tomu, že rizika spojená se změnou klimatu budou mít vliv na lidi, zejména 
na určité ohrožené skupiny (starší osoby, děti, pracovníky pracující venku a lidi 
bez domova); vzhledem k tomu, že mezi tato rizika patří mj. vyšší morbidita a mortalita 
způsobená extrémními povětrnostními jevy (horkem, bouřkami, záplavami, lesními 
požáry) a nově se objevujícími infekčními chorobami (jejichž šíření, doba výskytu 
a intenzita je ovlivněna změnou teploty, vlhkosti a srážek); vzhledem k tomu, že riziko 
infekčních chorob mohou zvyšovat také změny ekosystémů;

N. vzhledem k tomu, že podle Světové zdravotnické organizace povede předpovídaná 
změna klimatu do roku 2030 přibližně ke 250 000 případům úmrtí navíc;

O. vzhledem k tomu, že obnova ekosystémů, např. lesů, travních porostů, rašelinišť 
a mokřadů, vede k pozitivní změně, pokud jde o uhlíkovou bilanci v rámci příslušného 
systému využívání půdy, a že se jedná jak o opatření ke zmírnění změny klimatu, tak i 
o opatření k přizpůsobení se této změně;

P. vzhledem k tomu, že investice do prevence ekologických katastrof mohou skutečně vést 
k lepšímu přizpůsobení se změně klimatu a k omezení četnosti a intenzity extrémních 
povětrnostních jevů spojených s touto změnou;
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Q. vzhledem k tomu, že podle zvláštní zprávy IPCC z roku 2019 o změně klimatu a půdě 
má zachování ekosystémů s vysokým obsahem uhlíku okamžitý pozitivní vliv na změnu 
klimatu; vzhledem k tomu, že pozitivní dopad jejich obnovy a dalších opatření 
týkajících se systémů využívání půdy není okamžitý;

R. vzhledem k tomu, že z hlediska přizpůsobení se změně klimatu má zásadní význam cíl, 
kterým je dosažení dobrého ekologického stavu vodních útvarů, které se v důsledku 
změny klimatu ocitají pod rostoucím tlakem;

Obecné poznámky

1. zdůrazňuje, že aby se co nejvíce omezil negativní nevratný dopad změny klimatu 
při současném zavádění náročných opatření na její omezení v rámci snah o omezení 
globálního oteplování na 1,5 °C ve srovnání s hodnotami před průmyslovou revolucí, 
aby se plně využilo příležitostí k růstu, který by zajistil odolnost vůči změně klimatu, a 
k udržitelnému rozvoji a aby došlo k zajištění co největších výhod v součinnosti 
s dalšími opatřeními a právními předpisy v oblasti životního prostředí, je nutné, aby 
Unie jako celek a všechny země a regiony přijaly příslušná adaptační opatření; v této 
souvislosti poukazuje na svůj pevný závazek k dosažení celosvětového adaptačního cíle 
vymezeného v Pařížské dohodě;

2. je si vědom toho, že města a regiony EU se už potýkají s dalekosáhlými negativní vlivy 
změny klimatu, jako jsou extrémní dešťové srážky, povodně a sucha, a že tyto jevy 
představují z hlediska místních komunit a podniků ekologické, ekonomické 
a bezpečnostní riziko; domnívá se, že nadcházející strategie by měla odrážet tuto 
naléhavou situaci a že by měla v tomto ohledu obsahovat příslušná opatření;

3. navrhuje, aby byla reaktivní povaha unijního Fondu solidarity doplněna aktivně 
plánovanými opatřeními na přizpůsobení se změně klimatu, která by omezila klimaticky 
podmíněné ohrožení území EU a jejích obyvatel tím, že by zvýšila jejich adaptační 
schopnost a omezila jejich citlivost;

4. vyjadřuje svou podporu Globální komisi pro přizpůsobení se změně klimatu, pokud jde 
o její činnost zaměřenou na upozorňování na danou problematiku;

5. vyzývá k tomu, aby byl opětovně kladen větší důraz na adaptační opatření; vítá proto, 
že Komise předloží novou strategii, která je klíčovou součástí unijní politiky v oblasti 
klimatu, a žádá, aby byla tato strategie předložena bez prodlevy; považuje ji 
za příležitost prokázat, že EU hraje při zvyšování globální odolnosti vůči změně klimatu 
prostřednictvím většího objemu finančních prostředků a propagací vědy, služeb, 
techniky a postupů nutných k přizpůsobení se této změně vedoucí úlohu; domnívá se, že 
nová strategie by měla být nedílnou součástí Zelené dohody pro Evropu, aby bylo 
možné vybudovat odolnou Evropskou unii, a to vytvořením a prosazováním systémů 
s vysokou adaptační a reakční schopností v rychle se měnícím klimatu na základě 
podpory hospodářského rozvoje, zajištění kvalitního života a veřejného zdraví, zajištění 
dodávek vody a potravin, zachování a ochrany biologické rozmanitosti, přechodu 
na čisté zdroje energie a zajištění klimatické a sociální spravedlnosti; vítá lepší veřejnou 
správu v rámci evropského právního rámce pro klima;

6. vítá hodnocení Komise týkající se současné strategie EU pro přizpůsobení se změně 
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klimatu z listopadu 2018 a bere na vědomí její závěr, že se nepodařilo zcela splnit 
dalekosáhlé cíle strategie, ale že bylo dosaženo pokroku při plnění všech jejích 
jednotlivých opatření; domnívá se v této souvislosti, že aby se EU mohla připravit 
na předpovídaný negativní dopad změny klimatu, musejí být cíle stanovené v nové 
strategii náročnější;

7. vyzývá k tomu, aby se při budování nové a renovaci stávající infrastruktury přihlíželo 
k nutnosti přizpůsobit se změně klimatu, a to ve všech odvětvích a v rámci územního 
plánování, a vyzývá dále k účinnému zvýšení odolnosti budov a veškeré příslušné 
infrastruktury vůči změně klimatu a také k tomu, aby se k této problematice přihlíželo 
v rámci územního plánování a při investování, zejména prostřednictvím předchozího 
posuzování projektů s cílem zajistit, nakolik jsou schopny se vypořádat 
se střednědobými až dlouhodobými dopady změny klimatu v rámci různých scénářů 
globálního nárůstu teploty, aby se zjistilo, zda mají nárok na financování ze strany Unie, 
a aby bylo zajištěno účinné vynakládání finančních prostředků EU na dlouhodobé 
projekty slučitelné se změnou klimatu; vyzývá k reformě technických norem a postupů 
v celé EU s cílem začlenit do nich fyzická rizika spojená s klimatem;

8. zdůrazňuje, že zelená infrastruktura přispívá k adaptaci na změnu klimatu 
prostřednictvím ochrany přírodního bohatství, ochrany přírodních stanovišť a druhů, 
dobrého ekologického stavu, správného hospodaření s vodou a bezpečnosti potravin;

9. vyjadřuje politování nad tím, že ve strategii z roku 2013 se náležitě neodrazila 
naléhavost provádění adaptačních opatření; požaduje, aby došlo k posílení řízení nové 
strategie, ke stanovení prioritních oblastí a investičních potřeb, mj. k posouzení, do jaké 
míry přispívají investice EU ke snižování celkové citlivosti Unie na změnu klimatu 
a k provádění jejího častějšího přezkumu s jasnými cíli, řádným hodnocením a ukazateli 
pro měření pokroku dosaženého při jejím provádění, které by byly stanoveny na základě 
nejnovějších vědeckých poznatků; je si vědom toho, že opatření a plány je v nebývale se 
měnícím světě nutné průběžně aktualizovat; vyzývá proto Komisi, aby novou strategii 
v souladu s příslušnými ustanoveními evropského právního rámce pro klima pravidelně 
přehodnocovala a aktualizovala;

10. konstatuje dále, že pokud jde o počet místních a regionálních adaptačních strategií, bylo 
dosaženo omezenějšího pokroku, než se očekávalo, přičemž mezi jednotlivými 
členskými státy existují rozdíly; nabádá členské státy, aby vytvořily pobídky 
k uplatňování adaptačních plánů a přijímání opatření zaměřené na regiony a aby jim 
přitom pomáhaly; zdůrazňuje, že adaptační strategie by měly řádně přihlížet 
ke specifickým rysům jednotlivých územní a k místím poznatkům; vyzývá Komisi, aby 
zajistila, aby byly všechny regiony EU připraveny řešit dopad změny klimatu 
prostřednictvím adaptačních opatření; v této souvislosti si uvědomuje hodnotu Paktu 
starostů a primátorů, který vedl k širší spolupráci v oblasti přizpůsobení se změně 
klimatu na místní úrovni, a hodnotu trvalého celostátního dialogu o klimatu a energetice 
na více úrovních v členských státech, jak požaduje nařízení o správě energetické unie 
a opatření v oblasti klimatu; vyzývá k tomu, aby byla evropskému klimatickému paktu 
přisouzena větší úloha v oblasti přizpůsobování se změně klimatu;

11. poukazuje na význam řízení fyzických klimatických rizik a vyzývá k začlenění 
povinného posuzování klimatických rizik do strategie EU pro přizpůsobení se změně 
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klimatu, a to včetně příslušných plánů členských států;

12. vyzývá k tomu, aby zadávání veřejných zakázek sloužilo jako příklad využívání 
materiálů a služeb šetrných z hlediska klimatu;

13. poukazuje na to, že je důležité, aby se po řádné konzultaci s příslušnými 
zainteresovanými stranami, včetně občanské společnosti a mládežnických organizací, 
odborů a místních podniků, dále v nové strategii podporovala nutnost přizpůsobit se 
změně klimatu, například tím, že by se propagovaly legislativní rámce, které požadují 
zavedení příslušných adaptačních strategií a kontrol na regionální a komunální úrovni, 
a které by byly doplněny o finanční pobídky, jež by podpořily jejich zavádění; 
zdůrazňuje, že by se měla věnovat zvláštní pozornost lepší připravenosti a větší 
schopnosti adaptace nejohroženějších zeměpisných oblastí, jako jsou pobřežní oblasti, 
ostrovy a nejvzdálenější regiony, které jsou v důsledku přírodních katastrof 
a extrémních poruch počasí změnou klimatu zasaženy obzvlášť silně; s politováním 
konstatuje, že adaptační strategie Komise z roku 2013 postrádá do značné míry 
genderovou perspektivu, a trvá na tom, že je nutné tuto perspektivu, která by brala 
výrazný ohled na zranitelnost žen a dívek a která by kromě toho zajišťovala rovnou 
účast žen a mužů, zavést;

14. poukazuje na to, že je nutné zlepšit přeshraniční spolupráci a koordinaci činnosti 
zaměřené na přizpůsobení se změně klimatu a na rychlou reakci na klimatické 
katastrofy; v této souvislosti vyzývá Komisi, aby podporovala členské státy při výměně 
poznatků a osvědčených postupů v souvislosti s nejrůznější snahou týkající se 
přizpůsobení se změně klimatu na regionální a místní úrovni;

15. zdůrazňuje, že je třeba, aby s cílem snížit citlivost na změnu klimatu a její sociální 
dopad budovaly členské státy, regiony a města svou adaptační kapacitu; vyzývá Komisi 
a agentury EU, aby zajistily nezbytné budování kapacit, školení a rámec pro řádnou 
výměnu informací a osvědčených postupů mezi místními, regionálními a celostátními 
orgány;

16. zdůrazňuje, že adaptační strategie by měly podporovat také změnu modelu 
v ohrožených oblastech, jako jsou například ostrovy, který by se zakládal 
na ekologických, přírodě blízkých řešeních a který by měl zvýšit soběstačnost, aby byly 
v souladu s cíli udržitelného rozvoje zajištěny lepší životní podmínky, včetně 
udržitelného místního zemědělství a rybolovu, udržitelného hospodaření s vodou, 
většího využívání obnovitelných zdrojů energie apod., tak aby se zvýšila jejich odolnost 
a zajistila lepší ochrana jejich ekosystémů;

17. konstatuje, že je třeba dále mapovat dopad změny klimatu, například pokud jde o výskyt 
přírodních nebezpečí; vítá proto již zahájený projekt Climate-ADAPT Evropského 
střediska pro monitorování změny klimatu a zdraví a vybízí Komisi, aby tento projekt 
dále rozvíjela a rozšiřovala, tak aby zahrnoval další odvětví;

18. poukazuje na důležité synergické působení mezi opatřeními zaměřenými 
na přizpůsobení se změně klimatu a opatřeními na její omezení a na potenciální konflikt 
mezi nimi; zdůrazňuje, že se během vyhodnocování stávající adaptační strategie zjistilo, 
že je nutné v rámci jednotlivých opatření a plánů dále poukazovat na spojitost mezi 
přizpůsobením se změně klimatu a jejím omezováním; konstatuje, že vzhledem 
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k naléhavosti klimatické krize a krize týkající se životního prostředí a k potřebě chránit 
lidské zdraví a zvýšit odolnost ekologických a sociálních systémů má zásadní význam 
přistupovat k této problematice na základě součinnosti a zajistit, aby nebyl nikdo 
opomenut; zdůrazňuje, že mají-li být zjištěna účinná opatření zaměřená na přizpůsobení 
se změně klimatu, je vzhledem k její celosvětové přeshraniční povaze nutné postupovat 
společně, že je však nutné věnovat zvláštní pozornost dopadu této změny a nákladům 
spojeným s adaptací, které tím jednotlivým regionům vznikají, zejména těm regionům, 
které se potýkají s dvojím problémem, totiž s nutností přispět k celosvětovému úsilí 
o omezení změny klimatu a zároveň nést rostoucí náklady spojené se zvládáním dopadu 
této změny;

19. domnívá se, že nepříznivý dopad změny klimatu může potenciálně překročit adaptační 
schopnost členských států; zastává proto názor, že členské státy a Unie by měly 
spolupracovat na odvrácení, minimalizaci a řešení ztrát a škod spojených se změnou 
klimatu, jak je stanoveno v článku 8 Pařížské dohody; je si vědom toho, že k řešení 
těchto ztrát a škod je nutné vypracovat další opatření;

20. uznává, že dopad změny klimatu přesahuje z podstaty věci hranice států a ovlivňuje 
například obchod, migraci a bezpečnost; naléhavě proto vyzývá Komisi, aby zajistila 
ucelenost nové strategie, která by měla zahrnovat celou škálu klimatických dopadů;

21. zdůrazňuje, že EU musí být připravena na vysídlování vyvolané změnou klimatu, 
a uznává, že je třeba přijmout odpovídající opatření na ochranu lidských práv populací 
ohrožených dopadem změny klimatu;

Řešení inspirovaná přírodou a zelená infrastruktura

22. připomíná, že změna klimatu a její účinky mají dopad nejen na člověka, ale také 
na biologickou rozmanitost a mořské a suchozemské ekosystémy, a že podle klíčové 
zprávy platformy IPBES je změna klimatu v současnosti třetí nejdůležitější příčinou 
úbytku biologické rozmanitosti na celém světě a že k omezení nebezpečných 
antropogenních zásahů do klimatického systému a k přizpůsobení se mu bude mít 
zásadní význam zajištění udržitelného způsobu života; vyzývá proto Komisi a členské 
státy, aby zajistily větší provázanost mezi uplatňováním opatření zaměřených 
na přizpůsobení se změně klimatu a opatření na zachování biologické rozmanitosti 
vycházejících ze strategie na její zachování do roku 2030;

23. vyzývá k rozvoji skutečně jednotné a odolné transevropské přírodní sítě, která by se 
skládala z ekologických koridorů, jež by bránily genetické izolaci, umožňovaly migraci 
druhů a zachovávaly a posilovaly zdravé ekosystémy, a které by zároveň umožnily 
rozvoj tradiční infrastruktury odolné vůči změně klimatu;

24. poukazuje na význam využívání udržitelných řešení v oblasti přizpůsobení se změně 
klimatu založených na přírodních procesech a význam zachování a obnovy mořských 
a suchozemních ekosystémů, které mohou současně přispívat ke zmírňování změny 
klimatu a přizpůsobování se jí, k ochraně biologické rozmanitosti a k boji proti různým 
druhům znečištění; vyzývá k tomu, aby nová strategie obsahovala ambiciózní akční 
plány týkající se intenzivnějšího využívání těchto řešení a dostatečné financování, mj. 
z víceletého finančního rámce, fondu InvestEU a nástroje na odporu oživení a odolnosti, 
a navrhuje, aby se provedla kontrola portfolií dostupných finančních produktů a zlepšily 
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podmínky financování, tak aby došlo k nápravě stávající investiční situace, která není 
optimální; vyzývá dále, aby se řádně využíval program LIFE, který by mohl sloužit jako 
katalyzátor inovací v oblasti přizpůsobení se změně klimatu a stát se prostorem 
pro experimentování a vypracování pilotních řešení nutných k vybudování odolnosti 
Unie na klimatická rizika;

25. zdůrazňuje, že je třeba vyhodnotit a dále využívat potenciál lesů, stromů a zelené 
infrastruktury pro účely adaptace na změnu klimatu a poskytování ekosystémových 
služeb, neboť například stromy v městských oblastech mohou kromě dalších výhod, 
jako je např. zlepšování kvality ovzduší, také zmírňovat extrémní teploty; vyzývá 
k tomu, aby byly ve městech více vysazovány stromy, bylo podporováno udržitelné 
obhospodařování lesů a byla zavedena integrovaná reakce na lesní požáry, včetně mj. 
odpovídajících školení pro požárníky, kteří se podílejí na boji s těmito požáry, s cílem 
chránit lesy EU před zničením v důsledku extrémních klimatických jevů; zdůrazňuje, že 
všechna adaptační opatření pro opětovné zalesňování a zemědělství by měla vycházet 
z nejnovějších vědeckých poznatků a při jejich zavádění by měly být v plném rozsahu 
dodržovány ekologické zásady;

26. konstatuje, že jednou z priorit druhého environmentálního akčního programu EHS 
z roku 1977 bylo vymezení lesních oblastí, které zůstaly nejblíže svému přírodnímu 
stavu, a měly by tudíž být obzvláště přísně chráněny; dále konstatuje, že ačkoli doposud 
nebylo přijato žádné opatření, EU z této otázky učinila rovněž prioritu své strategie 
v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030; vyzývá Komisi, aby sladila budoucí 
strategii EU pro přizpůsobení se změně klimatu s cíli strategie EU v oblasti biologické 
rozmanitosti, zejména pokud se jedná o cíle přísné ochrany všech původních lesů, jejich 
zachování a jejich obnovy;

27. vyzdvihuje úlohu nedotčených lesních ekosystémů8 při překonávání environmentálních 
zátěžových faktorů, včetně klimatických změn, díky jejich přirozeným vlastnostem, 
které jim umožňují maximalizovat vlastní adaptační kapacitu a které zahrnují evoluční 
vývojové linie, které jsou jedinečně přizpůsobené k dlouhodobému přežití velkých 
sezónních změn teploty a narušení na úrovni krajiny;

28. zdůrazňuje, že existuje několik technologií, které umožňují přesazování stromů; je si 
vědom toho, že v některých případech může nová výstavba ve městech vést k destrukci 
zelených oblastí, a v této souvislosti podporuje přesazování stromů, které jim umožní 
nový život v jiném, dobře vybraném umístění;

29. vyzývá Komisi a členské státy, aby pro účely plánování, financování a investic zařadily 
zelenou infrastrukturu do skupiny sdružující kritickou infrastrukturu;

30. konstatuje, že některé složky zelené infrastruktury rovněž trpí rostoucím horkem 
a dalšími zátěžovými podmínkami, a že aby přinášely nejen fyzické, ale i fyziologické 
ochlazovací účinky, měli bychom jim poskytnout příznivé podmínky, půdu a vláhu, 
které jim umožní zdárný růst v městských oblastech; zdůrazňuje tudíž úlohu řádného 
„zeleného“ územního plánování, které bude nejen sázet stromy, ale také zohledňovat 

8 Watson, J. E. M. a další, „The exceptional value of intact forest ecosystems“ (Výjimečná hodnota nedotčených 
lesních ekosystémů), Nature, Ecology and Evolution, sv. 2, č. 4, Macmillan Publishers Limited, Londýn, 2018.
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potřeby jednotlivých složek zelené infrastruktury;

31. uznává úlohu oceánů při adaptaci na změnu klimatu a zdůrazňuje, že je třeba zajistit 
a podporovat zdravá a odolná moře a oceány; připomíná, že Mezivládní panel pro 
změnu klimatu (IPCC) ve své zvláštní zprávě nazvané „Oceány a kryosféra v měnícím 
se klimatu“ uvádí, že klimatické mechanismy jsou závislé na zdraví oceánů a mořských 
ekosystémů, které v současnosti čelí globálnímu oteplování, znečištění, nadměrnému 
využívání mořské biologické rozmanitosti, acidifikaci, odkysličování a erozi pobřeží; 
zdůrazňuje, že IPCC rovněž uvádí, že oceány je součástí řešení, jak zmírnit dopady 
změny klimatu a přizpůsobit se těmto dopadům, a zdůrazňuje, že je třeba snížit emise 
skleníkových plynů a znečištění ekosystémů a podporovat přírodní ukládání uhlíku;

32. upozorňuje na skutečnost, že ničení pobřežních a mořských ekosystémů ohrožuje 
fyzickou, hospodářskou a potravinovou bezpečnost místních komunit a ekonomiku 
celkově a oslabuje jejich schopnost poskytovat životně důležité ekosystémové služby, 
jako jsou např. potraviny, ukládání uhlíku a tvorba kyslíku, a podporovat přírodní řešení 
umožňující přizpůsobovat se změně klimatu;

33. varuje, že některé pobřežní oblasti mohou být vystaveny velkému tlaku v důsledku 
stoupající hladiny moří a pronikání slané vody do pobřežních zvodní, které jsou 
využívány k čerpání pitné vody, i do kanalizace, jakož i v důsledku extrémního počasí, 
což může vést např. k neúrodě, kontaminaci vodních útvarů, škodám na infrastruktuře 
a nucenému vysídlování obyvatel; vybízí k rozvoji zelené infrastruktury v pobřežních 
městech, která se obvykle nacházejí poblíž mokřadů, s cílem chránit biologickou 
rozmanitost a pobřežní ekosystémy a podporovat udržitelný hospodářský rozvoj 
a cestovní ruch a chránit pobřežní krajinu, což rovněž napomáhá posilování odolnosti 
vůči změně klimatu v těchto zranitelných oblastech, které jsou obzvláště zasaženy 
stoupající hladinou moří;

34. podporuje iniciativy, jako je mj. rozvoj městských strategií a lepší územní plánování, 
jejichž cílem je využít potenciál střech a jiné infrastruktury, jako jsou např. parky, 
městské zahrady, zelené střechy a zdi, zařízení na filtrování vzduchu, chladné chodníky, 
prodyšný beton a další opatření, která mohou přispět ke snížení vysokých teplot ve 
městech, zadržování a opětovnému využívání dešťové vody a výrobě potravin a zároveň 
snížit znečištění ovzduší, zlepšit kvalitu života ve městech, omezit rizika pro lidské 
zdraví a chránit biologickou rozmanitost, včetně opylovačů; je přesvědčen, že 
infrastruktura, jako jsou např. silnice, parkoviště, železniční tratě, energetické 
a odvodňovací systémy a další, musí být odolná vůči změně klimatu a musí chránit 
biologickou rozmanitost;

35. uznává, že posouzení dopadu územních plánů a rozvoje měst na vodní systémy ze 
strany orgánů veřejné moci by mohlo orgánům odpovědným za plánování poskytnout 
nezbytné poradenství ohledně metod výstavby, které nezpůsobují problémy pro vodní 
systém; vyzývá členské státy, aby tato hodnocení začlenily do svého přístupu; vyzývá 
členské státy, aby v souladu s článkem 6 směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování 
a zvládání povodňových rizik sestavily mapy povodňového nebezpečí a mapy 
povodňových rizik, čímž omezí dopady povodní;

36. připomíná, že změna klimatu má dopad nejen na množství vody, ale také na její kvalitu, 
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jelikož menší průtok ve vodních útvarech vede k menšímu rozředění škodlivých látek, 
které ohrožují biologickou rozmanitost, lidské zdraví a dodávky pitné vody; vyzývá 
proto k lepšímu hospodaření s vodou v městských a venkovských oblastech, včetně 
vytvoření udržitelného odvodňování díky lepšímu územnímu plánování, které ochrání 
a obnoví přírodní systémy průtoku vody, a zavedení opatření na přirozené zadržování 
vody s cílem pomoci zmírnit záplavy a sucha, usnadnit doplňování podzemní vody 
a zajistit dostupnost vodních zdrojů k produkci pitné vody; zdůrazňuje, že adaptační 
opatření v rámci hospodaření s vodou by měla být v souladu s opatřeními na posilování 
udržitelnosti a oběhovosti v zemědělství, podněcovat transformaci energetiky 
a zachovávat a obnovovat ekosystémy a biologickou rozmanitost; vyzývá v této 
souvislosti k tomu, aby byla zajištěna úzká provázanost mezi nadcházejícím akčním 
plánem pro nulové znečištění ovzduší, vod a půdy a novou strategií EU pro 
přizpůsobování se změně klimatu;

37. vyzývá členské státy a Komisi, aby v plném rozsahu provedly směrnici 2000/60/ES, 
která zavádí rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky a zlepšování 
kvality vody horních toků; konstatuje, že opatření na zadržování a odběr vody 
z vnitrozemských vodních útvarů mají dopad na vodní útvary dále po proudu, a to i za 
hranicemi, což by mohlo bránit hospodářskému rozvoji oblastí níže po proudu 
a omezovat dostupnost zdrojů pitné vody; žádá soudržná politická opatření napříč 
různými oblastmi s cílem přispět k dosažení přinejmenším dobrého ekologického stavu 
vodních útvarů v EU a zdůrazňuje zásadní význam zajištění ekologických průtoků, jež 
budou v souladu s rámcovou směrnicí o vodě, stejně jako podstatného zlepšení 
konektivity sladkovodních ekosystémů;

38. vyzývá Komisi a členské státy, aby dále podporovaly opakované využívání vody, aby se 
předešlo konfliktům při přidělování vody na různé typy jejího využívání a zároveň se 
zajistila dostatečná dostupnost vodních zdrojů na produkci pitné vody, což je nezbytné 
k naplnění lidského práva na vodu;

39. bere na vědomí vysokou spotřebu energie ve vodohospodářství; vyzývá Komisi, aby 
zvážila energeticky účinná opatření a možnost využívat vyčištěnou odpadní vodu jako 
„místní“ zdroj obnovitelné energie; konstatuje, že stávající směrnice o čištění městských 
odpadních vod nebyla od svého přijetí v roce 1991 revidována; vyzývá Komisi, aby 
revidovala směrnici o čištění městských odpadních vod s cílem zajistit, aby tato 
směrnice pozitivně přispívala k dosahování cílů Unie v oblasti klimatu a životního 
prostředí;

Adaptační opatření a soudržnost

40. zdůrazňuje, že je třeba systematicky zohledňovat přizpůsobování se změně klimatu ve 
všech příslušných politikách EU směřujících k udržitelnější budoucnosti, jako je 
zemědělství, produkce potravin, lesnictví, doprava, obchod, energetika, životní 
prostředí, vodohospodářství, budovy, infrastruktura, politiky týkající se průmyslu, moře 
a rybolovu, politika soudržnosti a místního rozvoje a sociální politiky, a maximalizovat 
jejich vedlejší přínos; zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby ostatní iniciativy Zelené 
dohody pro Evropu byly v souladu s opatřeními na přizpůsobování se změně klimatu 
a její zmírňování;
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41. vyzývá Komisi, aby důkladně posoudila dopad všech relevantních legislativních 
a rozpočtových návrhů na klima a životní prostředí a zajistila, aby byly plně 
přizpůsobeny cíli udržet globální oteplování pod hranicí 1,5 °C;

42. vyjadřuje politování nad tím, že politiky EU umožnily v období let 2014–2020 dotace 
s nepříznivým vlivem na klima a životní prostředí, což přispělo ke snížení odolnosti 
ekosystémů v EU; naléhavě vyzývá k tomu, aby příslušná pravidla ve všech oblastech 
politiky bránila takovému využívání veřejných zdrojů;

43. vyzývá Komisi, aby přijala ambiciózní přístup k nadcházející vlně renovací a přijala 
vhodné iniciativy zajišťující postupné a důkladné renovace se silným zaměřením na 
nákladovou efektivnost; v této souvislosti vítá ctižádostivý záměr předsedkyně Komise 
Ursuly von der Leyenové vytvořit „evropský Bauhaus“ sdružující inženýry, architekty 
a další pracovníky ze stavebnictví, který zdůraznila ve svém projevu o stavu Unie 
v Evropském parlamentu dne 16. září 2020;

44. vyzývá k tomu, aby byla nová strategie v souladu s globálními opatřeními a dohodami, 
jako jsou Pařížská dohoda, cíle udržitelného rozvoje a Úmluva o biologické 
rozmanitosti; žádá Komisi, aby v nové strategii vymezila opatření na podporu 
a usnadnění přizpůsobení se změně klimatu mimo EU, a to zejména v nejméně 
rozvinutých zemích a malých ostrovních státech, které jsou nejvíce postiženy změnou 
klimatu a vzestupem hladiny moří, a aby posílila technickou podporu, již poskytuje 
rozvojovým zemím v rámci své vnější činnosti, a sdílení osvědčených postupů s těmito 
zeměmi;

45. vyzývá k tomu, aby nová strategie pro přizpůsobení se změně klimatu podporovala 
adaptační řešení a rozvíjela je se třetími zeměmi, zejména v těch částech světa, které 
jsou změnou klimatu nejvíce ohroženy a postiženy; zdůrazňuje dále potřebu účinného 
a cíleného budování kapacit v rozvojových zemích, šíření technologií pro přizpůsobení 
se změně klimatu a posilování odpovědnosti v rámci dodavatelských řetězců;

46. vyzývá Komisi, aby se přiměřeně a urychleně zabývala desertifikací 
a znehodnocováním půdy, což jsou problémy, které již postihují většinu zemí Unie 
a které se staly jedním z nejviditelnějších důsledků změny klimatu, a aby vypracovala 
metodiku a ukazatele umožňující vyhodnotit rozsah těchto jevů; dále zdůrazňuje, že je 
třeba řešit problém zakrývání půdy; připomíná zjištění zvláštní zprávy Evropského 
účetního dvora nazvané „Desertifikace v EU: boj s touto rostoucí hrozbou vyžaduje více 
opatření“, a to zejména potřebu posílit právní rámec EU upravující půdu, posílit 
opatření směřující ke splnění závazku členských států dosáhnout neutrality z hlediska 
znehodnocování půdy v EU nejpozději do roku 2030 a lépe řešit základní příčiny 
desertifikace, zejména neudržitelné zemědělské postupy; lituje skutečnosti, že EU nemá 
v této oblasti konkrétní politiku a nepřijímá ani specifická opatření; vyzývá tudíž 
Komisi, aby předložila strategii EU pro boj proti desertifikaci, která bude součástí 
strategie pro přizpůsobení se změně klimatu; vyzývá k vyčlenění dostatečných 
finančních prostředků na boj proti desertifikaci a znehodnocování půdy;

47. uznává nerovné dopady změny klimatu a skutečnost, že se nepříznivé dopady budou 
v jednotlivých členských státech, především však mezi jednotlivými regiony, lišit, což 
ovlivní jejich potřeby v oblasti adaptačních opatření; vyzývá proto Komisi, aby pro 
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členské státy a regiony vypracovala pokyny, které jim pomohou co nejúčinněji zacílit 
svá adaptační opatření;

48. zdůrazňuje potřebu zvýšit připravenost a schopnost adaptace zeměpisných oblastí, které 
budou změnou klimatu obzvláště zasaženy, jako jsou ostrovní a nejvzdálenější regiony 
EU;

49. uznává, že nepříznivé dopady změny klimatu obzvlášť tvrdě dopadnou na chudé 
a znevýhodněné skupiny ve společnosti, neboť ty mají spíše omezenější adaptační 
schopnosti a jsou více závislé na zdrojích citlivých z hlediska klimatu; zdůrazňuje, že 
úsilí o přizpůsobení se změně klimatu by se mělo zabývat provázaností mezi změnou 
klimatu a širokou škálou socioekonomických zdrojů zranitelnosti, včetně chudoby 
a genderové nerovnosti;

50. vyzývá k posílení systémů sociálního zabezpečení s cílem chránit nejzranitelnější 
regiony a obyvatele před negativními dopady změny klimatu; vyzývá dále k tomu, aby 
byly při vypracovávání adaptačních politik na všech příslušných úrovních správy 
identifikovány zranitelné skupiny;

51. zdůrazňuje, že výběr opatření pro přizpůsobení se změně klimatu by měl být prováděn 
na základě analýzy vycházející z mnoha kritérií, např. účinnosti, účelnosti, finančních 
nákladů, konzistentnosti se zmírňováním, pohledu měst atd.; vyzývá Komisi, aby 
vypracovala definici odolnosti vůči změně klimatu jako způsob, jak zajistit, aby všechna 
opatření byla účinná a vhodná pro daný účel;

52. poukazuje na riziko nesprávného přizpůsobení se změně klimatu a na s tím související 
náklady; vyzývá proto Komisi, aby vypracovala ukazatele pro měření toho, zda Unie 
plní cíle v oblasti přizpůsobení, a to na základě předpokládaných dopadů;

53. vyzývá k vypracování společných metodik a přístupů ke sledování a hodnocení 
účinnosti adaptačních opatření, přičemž uznává, že dopady změny klimatu a adaptační 
opatření jsou specifické pro dané území a kontext;

Financování

54. vyzývá k navýšení financování na všech úrovních správy a k mobilizaci veřejných 
a soukromých investic pro účely přizpůsobování se změně klimatu; připomíná svůj 
postoj, v němž vyzval k tomu, aby byl v příštím VFR na období 2021–2027 a v nástroji 
EU na podporu oživení (NGEU) stanoven cíl ve výši 30 % u výdajů souvisejících 
s klimatem a 10 % u výdajů souvisejících s biologickou rozmanitostí, což by mělo 
přispět ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se této změně; žádá, aby odolnost 
vůči změně klimatu byla považována za klíčové kritérium u veškerého relevantního 
financování EU; domnívá se, že Evropská investiční banka (EIB) by jakožto 
„klimatická banka“ měla financovat také adaptační opatření9; vyzývá EIB jako 
klimatickou banku EU, aby náležitě poskytovala finanční prostředky EU na 
přizpůsobení se změně klimatu a aby se ve svém plánu pro klima zavázala k větším 
ambicím v oblasti přizpůsobení se změně klimatu; vyzývá k navýšení pobídek pro MSP, 

9 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. července 2020 o závěrech mimořádného zasedání Evropské rady 
konaného ve dnech 17.–21. července 2020, přijaté texty, P9_TA(2020)0206.
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které mohou hrát klíčovou úlohu při rozvoji inovativních udržitelných řešení pro 
přizpůsobení se změně klimatu; zdůrazňuje, že příští VFR a fond na podporu oživení by 
neměly vést ani ke zvýšenému tlaku na ekosystémy, ani k jejich snížené propojenosti či 
nadměrnému využívání, neboť pouze udržitelné využívání přírody umožní Unii 
přizpůsobit se a zmírnit nebezpečné antropogenní narušování klimatického systému10; 
vyzývá k odpovídající finanční podpoře provádění cílů strategie EU v oblasti biologické 
rozmanitosti, kterými je její ochrana a obnova; zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby 
financování přizpůsobení se změně klimatu bylo inkluzivní a zohledňovalo genderové 
hledisko;

55. vyjadřuje politování nad skutečností, že metodika EU pro sledování financování 
opatření v oblasti klimatu nerozlišuje mezi zmírňováním změny klimatu 
a přizpůsobováním se této změně a že účelové určení prostředků na klima je obtížné 
sledovat, neboť se používá spíše jako účetní nástroj než jako skutečná podpora 
plánování politik; vyzývá k tomu, aby byl systém účelového určení prostředků na klima 
specifický podle jednotlivých politik a aby zahrnoval monitorovací kritéria, která 
umožní srovnání mezi jednotlivými fondy EU a budou rozlišovat mezi zmírňováním 
změny klimatu a přizpůsobováním se této změně v rámci všech rozpočtových nástrojů 
EU;

56. vybízí k lepšímu využívání Fondu solidarity EU jakožto mechanismu financování 
„obnovy k lepšímu“, který rovněž motivuje k adaptaci a plánování zaměřenému na 
budoucnost;

57. uznává, že přizpůsobení se změně klimatu si žádá finanční prostředky; konstatuje však, 
že se očekává, že náklady na nečinnost by byly mnohem vyšší; zdůrazňuje význam 
investic do adaptačních opatření, protože kromě záchrany životů a ochrany životního 
prostředí mohou být preventivní opatření také nákladově efektivnější; zdůrazňuje 
zásadu prevence a vyzývá Komisi, aby vypracovala přístupy, které zajistí, aby náklady 
vyplývající z nepřijetí adaptačních opatření nebyly přenášeny na širokou veřejnost, 
a aby prosazovala zásadu „znečišťovatel platí“, která přenáší odpovědnost za nepřijetí 
adaptačních opatření na znečišťovatele; vyzývá EU a členské státy, aby zajistily, že 
veřejné investice budou odolné vůči změně klimatu, a zároveň poskytovaly pobídky pro 
ekologické a udržitelné soukromé investice urychlující systémové změny; je 
přesvědčen, že zásada „neškodit“ by měla být výslovně uvedena v nadcházející 
adaptační strategii, zejména s cílem předcházet negativním dopadům na biologickou 
rozmanitost a vyhnout se nesprávnému přizpůsobení;

58. vítá návrh Komise rozšířit oblast působnosti Fondu solidarity EU na mimořádné situace 
v oblasti veřejného zdraví, jako jsou pandemie;

Posilování povědomí, poznatky o přizpůsobení se změně klimatu a výzkum

59. zdůrazňuje, že je důležité posilovat povědomí o dopadech změny klimatu, jako jsou 
např. extrémní povětrnostní události, a to i na zdraví a životní prostředí, a o potřebě 
přizpůsobit se změně klimatu a přínosech této adaptace nejen mezi rozhodujícími 
činiteli, ale také prostřednictvím řádného a průběžného informování a vzdělávacích 

10 Mezinárodní platforma IPBES, Zpráva o globálním posouzení biologické rozmanitosti a ekosystémových 
služeb, 2019.
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činností ve všech stádiích a ve všech oblastech života; v této souvislosti vyjadřuje 
politování nad rozpočtovými škrty u důležitých programů, jako je program „EU pro 
zdraví“ a Erasmus;

60. uznává, že prioritní mezery v poznatcích nebyly zaplněny a že se objevily nové mezery; 
vyzývá proto Komisi, aby podrobněji identifikovala a odstranila mezery v poznatcích, 
a to i ve vztahu ke kritickým odvětvím, aby bylo zajištěno informované rozhodování 
díky dalšímu rozvíjení nástrojů, jako jsou Evropská platforma pro přizpůsobení se 
změně klimatu (Climate-ADAPT) a klimatické, znalostní a inovační společenství 
Evropského inovačního a technologického institutu (EIT Climate-KIC); v této 
souvislosti zdůrazňuje význam lepšího sdílení znalostí mezi členskými státy, které je 
stále nedostatečné, a lepší koordinace v otázkách, jako jsou mezinárodní povodí, 
protipovodňová ochrana, stavební předpisy a výstavba v potenciálně vysoce rizikových 
zónách; vyzývá Komisi, aby vytvořila fórum pro analýzu a modelování přizpůsobení se 
změně klimatu s cílem zlepšit využívání modelů dopadů změny klimatu a přizpůsobení 
se této změně při tvorbě politik;

61. zdůrazňuje velký objem inovací, o něž se opírají projekty a opatření v souvislosti 
s opatřeními pro přizpůsobení se změně klimatu, jako je rozvoj technologií, digitální 
služby atd., a zdůrazňuje, že je třeba, aby EU podporovala rozvoj a zavádění těchto 
iniciativ;

62. zdůrazňuje, že je v rámci programu Horizont Evropa a dalších mechanismů financování 
důležité podporovat výzkum a inovace v oblasti přizpůsobení se změně klimatu, řešení 
založených na přírodě, ekologických technologií a dalších řešení, která mohou pomoci 
v boji proti změně klimatu a extrémním povětrnostním jevům; připomíná potenciál 
programu Horizont Evropa pro posilování odolnosti vůči změně klimatu u občanů EU, 
čímž se napomůže adaptaci i prostřednictvím transformace společnosti; v této 
souvislosti vyjadřuje politování nad rozsáhlými škrty v rozpočtech v oblasti výzkumu 
a inovací, např. u programů, jako je Horizont Evropa, neboť tyto škrty sníží 
konkurenceschopnost EU v oblasti špičkových technologií a řešení problémů spojených 
se zmírňováním změny klimatu a přizpůsobováním se této změně; připomíná zásadní 
úlohu výzkumných pracovníků v boji proti globálnímu oteplování a v této souvislosti 
zdůrazňuje význam úzké vědecké spolupráce mezi mezinárodními partnery; konstatuje, 
že evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti (EIP-
AGRI) může být důležitým nástrojem pro rozvoj nových technologií a postupů pro 
přizpůsobení se změně klimatu v zemědělsko-potravinářských systémech;

63. poukazuje na význam toho, aby se adaptační opatření zakládala na nejnovějších 
vědeckých poznatcích a dostupných údajích; v této souvislosti bere na vědomí práci, 
která již byla vykonána programy EU, jako je Copernicus, a zdůrazňuje úlohu 
posíleného sběru údajů pro zajištění co nejpřesnější prognózy; vyzývá k posílení 
výzkumu a vývoje s cílem nalézt inovativní řešení pro adaptaci a k cílené podpoře 
digitálních inovací, které využívají potenciál digitalizace pro udržitelnou transformaci;

64. konstatuje, že dopady změny klimatu na zdraví se budou prohlubovat a že podle zprávy 
Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) o zdraví a změně klimatu a podle 
organizace Lancet Countdown se tyto dopady začínají brát v úvahu až nyní; zdůrazňuje 
proto, nakolik významné je dále studovat dopady změny klimatu na lidské zdraví, 
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a vyzývá k investování do výzkumu v této oblasti, ke spolupráci napříč odvětvími ve 
věci posuzování rizika a dohledu nad ním, k posilování povědomí a kapacit ve 
zdravotnictví, a to i na místní úrovni, a ke sdílení osvědčených postupů a nejnovějších 
poznatků ve věci rizik, jež změna klimatu obnáší pro lidské zdraví, prostřednictvím 
programů EU, jako jsou rámcový program Horizont Evropa či program LIFE; vyzývá 
k tomu, aby byly shromažďované údaje vkládány do systému „evropského prostoru pro 
data z oblasti veřejného zdraví“;

65. vyzývá Komisi, aby ve své strategii zohlednila potřebu zajistit, aby členské státy měly 
systémy zdravotní péče, které budou odolné vůči změně klimatu a budou schopny 
předvídat důsledky změny klimatu pro zdraví lidí, zejména těch nejzranitelnějších, 
a reagovat na ně, a to díky plnohodnotnému zapojení zdravotnické komunity do 
vypracovávání nástrojů pro adaptaci; zdůrazňuje, že by to mělo zahrnovat programy 
prevence, plány s adaptačními opatřeními a kampaně na posilování povědomí 
o dopadech změny klimatu na zdraví, jako jsou smrt, zranění, zvýšené riziko nákazy 
chorobami přenášenými potravinami a vodou v důsledku extrémních teplot, povodně, 
požáry a následky narušení ekosystémů, které přinesou rizika onemocnění, změny 
pylových sezón a alergie; vyzývá Komisi, aby rovněž poskytla nezbytné zdroje na 
údržbu a další rozvoj sítě dohledu nad nákazami přenášenými vektory 
a entomologického dozoru a pro její účinné zavádění v členských státech;

Včasné varování a rychlá reakce

66. vyzývá k tomu, aby nová strategie kladla větší důraz na předcházení krizím, plánování 
připravenosti a krizové řízení a reakci na katastrofy, včetně případné pandemie tím, že 
využije všechny synergie s posíleným a přepracovaným mechanismem civilní ochrany 
Unie a s aktivním zapojením agentur EU, jako jsou Evropská agentura pro životní 
prostředí (EEA) a Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC); má za 
to, že členské státy by měly koordinovat vypracovávání těchto plánů připravenosti 
s mechanismem civilní ochrany EU prostřednictvím Střediska pro koordinaci odezvy na 
mimořádné události; vyzývá Komisi, aby vypracovala obecné pokyny pro mimořádná 
horka ve městech a aby v této věci podněcovala výměnu osvědčených postupů mezi 
členskými státy;

67. naléhavě vyzývá členské státy, aby vypracovaly odpovídající plány prevence a rychlé 
reakce v případě klimatických katastrof, jako jsou vlny veder, povodně a sucha, které 
budou zohledňovat specifické charakteristiky daných regionů (jako jsou např. 
příhraniční nebo pobřežní regiony) a budou zahrnovat mechanismy pro přeshraniční 
činnost zajišťující sdílenou odpovědnost a solidaritu mezi členskými státy a vůči třetím 
zemím; trvá na tom, že je třeba přijmout strategii přizpůsobení se změně klimatu pro 
území a města, která jsou vystavena důsledkům změny klimatu, a to na základě nového 
inovativního ekosystémového přístupu k prevenci a řízení rizik, zejména předvídáním 
oblastí pro případ nouze, oblastí pro zadržování povodňových vod, přirozené ochrany a 
v případech, kdy je to nezbytné, umělé ochrany;

68. žádá celostátní, regionální a místní orgány, aby zavedly systémy včasného varování 
a připravily vhodné nástroje pro reakci na extrémní povětrnostní podmínky a další 
negativní dopady změny klimatu, jakož i na pandemie;
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69. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi.


