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B9-0403/2022

Usnesení Evropského parlamentu o důsledcích sucha, požárů a dalších extrémních 
povětrnostních jevů: zvýšení úsilí EU v boji proti změně klimatu
(2022/2829(RSP))

Evropský parlament,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 18. července 2002 o řešení problému nedostatku 
vody a sucha v Evropské unii (COM(2007) 0414),

– s ohledem na třetí zprávu ze dne 21. března 2011 o následných opatřeních ke sdělení 
Komise o nedostatku vody a suchu v Evropské unii COM(2007) 414 final 
(COM(2011)0133),

– s ohledem na zprávu Společného výzkumného střediska Komise z roku 2022 nazvanou 
„Sucho v Evropě – srpen 2022“,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 24. února 2021 nazvané „Vytvoření Unie odolné 
vůči změně klimatu – nová strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu“ 
(COM(2021)0082),

– s ohledem na články 2, 3, 4, 162, 174 až 178 a 349 Smlouvy o fungování Evropské 
unie,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 ze dne 
24. června 2021 o společných ustanoveních pro Evropský fond pro regionální rozvoj, 
Evropský sociální fond plus, Fond soudržnosti, Fond pro spravedlivou transformaci 
a Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a o finančních pravidlech pro tyto 
fondy a pro Azylový, migrační a integrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj 
pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky1 (nařízení o společných 
ustanoveních),

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1058 ze dne 
24. června 2021 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o Fondu soudržnosti2,

– s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení 
Fondu solidarity Evropské unie3 (EUSF),

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

A. vzhledem k tomu, že sucho, požáry a další extrémní povětrnostní jevy vážně ohrožují 
zemědělskou produkci v Evropě a že je třeba přijmout nezbytná opatření k zajištění 
potravin v Evropě;

B. vzhledem k tomu, že podle zvláštní zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu 

1 Úř. věst. L 231, 30.6.2021, s. 159.
2 Úř. věst. L 231, 30.6.2021, s. 60.
3 Úř. věst. L 311, 14.11.2002, s. 3.
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(IPCC) o dopadech globálního oteplení o 1,5 °C a její souhrnné zprávy jsou nedostatek 
vody, záplavy a sucho v Evropě klíčovými riziky; vzhledem k tomu, že zásadní 
možnosti pro přizpůsobení se změně klimatu představuje zlepšení účinnosti při 
využívání vody;

C. vzhledem k tomu, že nejnovější údaje z kombinovaného ukazatele sucha (CDI) ukazují, 
že 47 % Evropy se nachází ve varovných podmínkách a 17 % v podmínkách 
odpovídajících stupni výstrahy, přičemž riziko sucha se zvyšuje, zejména ve 13 
členských státech;

D. vzhledem k tomu, že nedostatek srážek v zimě a na jaře (19 % průměrných srážek z let 
1991–2020 ve všech oblastech výstrahy v EU a ve Spojeném království a 22 % 
v oblastech, na něž se vztahuje stupeň varování před suchem) se ještě zhoršil v důsledku 
časných vln veder; vzhledem k tomu, že byl vážně postižen průtok řek v několika 
zemích EU, přičemž se snížil i celkový objem vody;

E. vzhledem k tomu, že od začátku roku do srpna 2022 zaznamenal Evropský systém 
informací o lesních požárech více 700 000 hektarů půdy spálené přírodními požáry, což 
je více než dvojnásobek oproti roku 2021 a odpovídá přibližně 4,6násobku průměru za 
posledních 10 let (2012–2021);

F. vzhledem k tomu, že požáry na celém území Unie, od Balkánu po Iberský poloostrov, 
ničily cenné lokality, jako jsou přírodní parky a geoparky UNESCO, což způsobilo 
úbytek biologické rozmanitosti, plodin a pastvin;

G. vzhledem k tomu, že investice do prevence sucha a požárů představují klíčová opatření, 
aby se zabránilo skarifikaci půdy a dezertifikaci;

H. vzhledem k tomu, že sucho je společným evropským problémem a mělo by být jako 
takové řešeno prostřednictvím strukturovaného přístupu EU;

I. vzhledem k tomu, že strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu uznává, že změna 
klimatu má dalekosáhlé dopady uvnitř i vně Unie; vzhledem k tomu, že nedostatek vody 
postihuje v rámci celé EU zejména několik odvětví, což má dopad na hospodářství, 
nedostatek potravin, jakož i na zdraví a dobré životní podmínky občanů; vzhledem 
k tomu, že dopady změny klimatu a nedostatku vody jsou v Evropě stále citelnější také 
v důsledku kaskádového efektu a vedlejších účinků na pitnou vodu, vnitrozemskou 
plavbu, výrobu energie (včetně jaderných elektráren a hydroenergetiky) a cestovní ruch;

J. vzhledem k tomu, že zachycování dešťové vody v městských a venkovských oblastech 
umožňuje shromažďování a uchovávání dešťové vody, kterou lze použít v podmínkách 
sucha;

K. vzhledem k tomu, že nové technologie a informační technologie poskytují důležité 
nástroje pro účinné monitorování a řízení vodních zdrojů jak v městských, tak ve 
venkovských oblastech, a vzhledem k tomu, že satelitní a kosmické technologie jsou 
schopny poskytnout dynamické mapy, které pomáhají omezit plýtvání vodou;

L. vzhledem k tomu, že vlny veder a období sucha mají nepříznivý dopad na příjmy 
zemědělců, což může vést k tomu, že již nebudou ochotni věnovat se zemědělské 
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činnosti; vzhledem k tomu, že opouštění zemědělských podniků může navíc vytvořit 
podmínky příznivé pro vznik přírodních požárů;

M. vzhledem k tomu, že dopady některých opatření k úspoře vody, jejichž cílem je omezit 
nebo zastavit využívání vody, mají dvojnásobný dopad na zemědělsko-potravinářské 
odvětví, neboť zemědělci dodávají v důsledku chudší sklizně menší množství plodin a 
současně sami musí omezit nebo zastavit své vlastní výrobní postupy;

N. vzhledem k tomu, že mimořádný nedostatek vody a teplotní stres výrazně snížily 
výnosy hlavních plodin v EU, přičemž nejvíce jsou podle odhadů postiženy výnosy u 
kukuřice, u níž činí odhadované snížení výnosu –16 %, sóji, u které je to –15 %, a 
slunečnice s odhadovaným snížením –12 %, ve srovnání s průměrem za posledních pět 
let4;

O. vzhledem k tomu, že v červenci 2022 zveřejnila Komise nejnovější krátkodobý výhled 
pro zemědělské trhy EU, ve kterém se zmiňuje o obavách ohledně celosvětového 
zabezpečení potravin;

1. vyzývá Komisi, aby vytvořila zvláštní program na podporu členských států s cílem 
zvýšit jejich kapacitu zadržování vody, dokončit a modernizovat stávající zavlažovací 
systémy a podpořit novou infrastrukturu schopnou zvýšit odolnost systému a zajistit 
dodávky vody místnímu obyvatelstvu, a to i prostřednictvím výstavby přehrad, 
zemědělských nádrží a propojení mezi nádržemi;

2. zdůrazňuje, že je třeba zabránit dalším evropským právním předpisům, které ohrožují 
nebo u kterých hrozí, že ohrozí, naše potravinové zabezpečení;

3. zdůrazňuje, že je třeba určit a zajistit strategické zásoby vody; vybízí k zavedení 
opatření na ochranu půdy před požáry, suchem a silným větrem, například 
prostřednictvím multifunkčních ochranných agrolesnických pásů;

4. vyzývá Komisi, aby vypracovala evropskou politiku hospodaření s vodou a řízení 
sucha;

5. vyzývá členské státy, aby vytvořily systémy připravenosti na sucho, zejména národní 
plány pro sucho, a aby spolupracovaly se sousedními členskými státy na snížení 
zranitelnosti vůči suchu a jeho rizika, zejména prostřednictvím koordinace správy 
přeshraničních povodí;

6. žádá Komisi, aby poskytla soubor nástrojů, který mohou zúčastněné strany využít 
k posílení odolnosti lidí i ekosystémů vůči suchu;

7. zdůrazňuje, že primární odpovědnost za přípravu na dopady způsobené suchem a jejich 
zmírňování a za snižování rizik sucha nesou členské státy; zdůrazňuje, že to vyžaduje 
partnerství, koordinaci a spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem;

8. vyzývá členské státy, aby účinně využívaly nástroje společné zemědělské politiky pro 

4 Věstník MARS SVS týkající se monitorování plodin v Evropě, srpen 2022.
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řízení rizik s cílem řešit případné finanční ztráty;

9. zdůrazňuje, že v Evropě existuje více než 320 hlavních typů půdy s odlišnými 
vlastnostmi a že dosud není plně zřejmé, jaký dopad budou mít sucha na všechny tyto 
rozličné typy půd; vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly a usnadnily výzkum 
v tomto ohledu;

10. vyzývá Komisi, aby posoudila finanční potřeby nutné k boji proti dezertifikaci 
v členských státech, které jsou jí postiženy, a aby zajistila odpovídající financování;

11. vyzývá k integrované reakci na lesní požáry s cílem chránit lesy EU před zničením 
způsobeným extrémními klimatickými jevy; zdůrazňuje, že je zapotřebí více zdrojů pro 
vědecky podložené řízení požárů a jeho rozvoj, včetně odpovídající odborné přípravy 
pro hasiče zapojené do boje proti požárům, s cílem řešit dopady změny klimatu na lesy;

12. naléhavě vyzývá Komisi, aby požádala členské státy, aby využívaly mechanismy 
vytvořené EU pro předcházení požárům a boj proti nim, jako je mechanismus civilní 
ochrany EU, s cílem zabránit situacím podobným té, k níž došlo minulé léto 
v Portugalsku v přírodním parku Serra da Estrela;

13. vyzývá Komisi, aby uvedla do provozu celounijní mechanismus pro řízení a obnovu 
oblastí spálených v důsledku ničivých požárů v EU; naléhavě vyzývá Komisi, aby v 
souladu s platnými právními předpisy a v návaznosti na všechny žádosti podané v jejich 
rámci rovněž mobilizovala plný relevantní potenciál Fondu solidarity EU, národních 
plánů pro oživení a odolnost, jakož i politiky soudržnosti a fondů pro rozvoj venkova, s 
cílem přispět k obnově spálených oblastí;

14. upozorňuje na potřebu konkrétních a účinných opatření ve strategiích a plánech pro 
přizpůsobení se změně klimatu, která budou zahrnovat součinnost mezi zmírňováním 
změny klimatu a přizpůsobováním se této změně, což bude mít zásadní význam pro 
zmírnění neblahého dopadu změny klimatu, která vede ke katastrofám, jako jsou lesní 
požáry, a jejich negativních dopadů na hospodářství venkova, biologickou rozmanitost a 
poskytování ekosystémových služeb;

15. vyzývá Komisi, aby mimo rámec společné zemědělské politiky vytvořila zvláštní 
podporu pro vlastníky půdy, která jim umožní řídit a snižovat požární zátěž lesních 
porostů a křovin v zemích se středomořským podnebím;

16. naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby vzájemně spolupracovaly a prosazovaly 
osvědčené postupy s cílem podpořit a zajistit přežití chráněných volně žijících živočichů 
a planě rostoucích rostlin v obdobích vyznačujících se nižšími než obvyklými srážkami 
a vysokými teplotami, a to i v městských oblastech;

17. vyzývá Komisi, aby v roce 2022 urychlila legislativní proces týkající se nových 
genomických technik, a umožnila tak využívání geneticky upravených rostlin, které 
jsou odolnější vůči dopadům změny klimatu, s cílem dosáhnout udržitelné produkce 
potravin a zajistit potravinové zabezpečení v EU;

18. vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly výzkum a předávání znalostí 
zemědělcům, a umožnily jim tak zvýšit absorpci vody na své zemědělské půdě, 
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například prostřednictvím uhlíkového zemědělství nebo výsevu určitých bylin mezi 
trávy, a zlepšit schopnost pěstovat plodiny v suchých a teplých podmínkách;

19. vyzývá členské státy, aby usnadnily zavádění vysoce účinných zavlažovacích systémů a 
nahradily staré nebo méně účinné zavlažovací systémy, které vedou k rozsáhlým 
ztrátám vody; zdůrazňuje, že optimalizovaná zavlažovací zařízení a digitálně asistované 
zavlažování umožňují lépe hospodařit s vodou, například prostřednictvím kapkového 
zavlažování nebo terénních senzorů, které mapují potřeby zavlažování;

20. vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly alternativní systémy orby s cílem 
udržet správnou úroveň obsahu vody v půdě a motivovat zemědělské podniky k tomu, 
aby překonaly časová omezení;

21. připomíná, že hospodaření s vodou má zásadní význam pro minimalizaci negativních 
dopadů změny klimatu, ochranu vody a potravin i biologické rozmanitosti a podporu 
zdravé půdy; vyzývá EU a členské státy, aby usilovaly o vytvoření tzv. „inteligentní 
společnosti pro vodu“ s cílem podpořit zavádění ekologických infrastruktur a 
digitálních nástrojů a podpořit opětovné využívání vody prostřednictvím oběhových 
systémů; vyzývá EU a členské státy, aby prostřednictvím výzkumu podporovaly 
odpovídající řešení problémů souvisejících s vodou v důsledku změny klimatu s cílem 
vyvinout a rozšířit inovativní řešení;

22. zdůrazňuje, že je důležité, aby jednotlivé členské státy zaujaly koordinovaný přístup k 
říčním tokům, a že je třeba aktualizovat úmluvy o říčních tocích s cílem zajistit lepší 
řešení vodního hospodářství a účinnější přístup k nedostatku vody a povodním, zejména 
pokud jde o roční objemy a ekologické toky;

23. zdůrazňuje, že je třeba se plně zabývat otázkou opětovného a účinného využívání vody 
prostřednictvím oběhových procesů, aby bylo možné využít hodnotu vody a podpořit 
zabezpečení vody, pokud jde o kvantitu a kvalitu; vyzývá Komisi, aby byla členským 
státům nápomocna při zavádění oběhovějšího využívání vody, například opětovným 
využíváním vyčištěné odpadní vody k zavlažování v zemědělství; poukazuje na to, že je 
třeba členským státům a zúčastněným stranám poskytnout finanční a technickou pomoc 
při zavádění nových technologií v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2020/741 ze dne 25. května 2020 o minimálních požadavcích na opětovné 
využívání vody5;

24. zdůrazňuje, že zelená infrastruktura přispívá k adaptaci na změnu klimatu a snižuje 
riziko přírodních katastrof prostřednictvím ochrany přírodního bohatství, ochrany a 
obnovy přírodních stanovišť, druhů a dobrého ekologického stavu, jakož 
i prostřednictvím správného hospodaření s vodou a bezpečnosti potravin; poukazuje na 
ničivé environmentální, sociální a hospodářské dopady dezertifikace a na potřebu 
společných přístupů, aby bylo možné se tomuto problému řádně přizpůsobit a řešit jej; 
zdůrazňuje, že v souvislosti s adaptačními opatřeními je třeba věnovat velkou pozornost 
vodnímu hospodářství;

25. je toho názoru, že řešení inspirovaná přírodou a ekosystémové přístupy jsou klíčovými 
nástroji podporujícími zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně, jakož 

5 Úř. věst. L 177, 5.6.2020, s. 32.
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i ochranu a obnovu lesů, snižování emisí a rizika přírodních katastrof a ochranu 
biologické rozmanitosti; zdůrazňuje, že účinnost řešení inspirovaných přírodou do 
značné míry závisí na místním kontextu; vyzývá proto k zapojení místních a 
regionálních orgánů a zúčastněných stran s cílem dosáhnout plného využití četných 
výhod těchto řešení;

26. naléhavě vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s členskými státy zvýšila svou podporu 
inovativním projektům, které se zaměřují na zachycování a uchovávání dešťové vody 
pro použití v obdobích sucha;

27. vyzývá EU a členské státy, aby podporovaly zavádění digitálních nástrojů s cílem řešit 
přizpůsobení se změně klimatu prostřednictvím boje proti nedostatku vody, záplavám a 
znečištění vody;

28. zdůrazňuje, že do roku 2030 bude do transformace energetiky, dekarbonizace a 
obnovitelných zdrojů investováno více než 100 miliard EUR ze zdrojů politiky 
soudržnosti; vyzývá proto k urychlenému provádění politiky soudržnosti a k přijetí 
konkrétních opatření pro rozvoj infrastruktury s cílem bojovat proti extrémnímu suchu v 
Evropě;

29. domnívá se, že náklady Unie na každou zemi a každý region v důsledku nepřipravenosti 
na změnu klimatu a neschopnosti se jí přizpůsobit budou extrémně vysoké; vyzývá k 
výraznému navýšení rozpočtu EUSF, který by regionům pomohl předvídat a zmírňovat 
dopady změny klimatu a sucha, a k rozšíření oblasti působnosti EUSF tak, aby mohl být 
rovněž využit na podporu obnovy nebo nové výstavby veřejné a soukromé 
infrastruktury odolnější vůči změně klimatu;

30. zdůrazňuje, že je třeba, aby politika soudržnosti dále podporovala boj proti změně 
klimatu, která neúměrně postihuje nedostatečně rozvinuté regiony a venkovské oblasti, 
zejména ty, které se nacházejí v jižní a východní části Evropy, jakož i spravedlivou 
transformaci, zejména pokud jde o energetickou chudobu, podnikání, zaměstnanost, 
vzdělávání a odbornou přípravu, výzkum, inovace a rozvoj infrastruktury, a zároveň 
řešila problém odlivu mozků;

31. vybízí členské státy, aby využívaly fondy soudržnosti a národní plány obnovy k boji 
proti lesním požárům a jejich prevenci, zejména investováním do odpovědného 
obhospodařování, ochrany a využívání lesů, a aby přijaly účinné veřejné systémy 
zásobování vodou s cílem zabránit ztrátám vody vytvořením propojených systémů a v 
případě potřeby financováním odsolovacích zařízení;

32. uznává, že zelená infrastruktura může zmírnit dopady sucha a vln veder; zdůrazňuje, že 
výsadba stromů prostřednictvím iniciativy, jejímž cílem je vysadit 3 miliardy stromů, je 
důležitá pro zmírnění změny klimatu a z hlediska lidského zdraví, zejména v městských 
a příměstských oblastech, neboť stromy poskytují stín a snižují místní teplotu (teplo ve 
městech), a tedy ztrátu vlhkosti půdy a náklady na energii na chlazení domů a jiných 
budov; navrhuje, aby zvýšení počtu stromů bylo prioritou v regionálním, venkovském a 
městském plánování;

33. připomíná, že menší množství srážek v kombinaci se zvýšenou teplotou ohrožují velké 
staré stromy, které nepoměrně přispívají ke kompenzaci uhlíkové bilance ekosystému; 
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doporučuje věnovat zvláštní pozornost zajištění přežití chráněných druhů;

34. zdůrazňuje, že stávající mechanismy musí být přehodnoceny s ohledem na globální 
oteplování, zejména prahová hodnota pro aktivaci nástroje řízení rizik;

35. pověřuje svou předsedkyni, aby předala toto usnesení Radě, Komisi a vládám 
a parlamentům členských států.


