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B9-0403/2022

Uznesenie Európskeho parlamentu o dôsledkoch sucha, požiarov a ďalších extrémnych 
poveternostných javov: zvýšenie úsilia EÚ v boji proti zmene klímy
(2022/2829(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 18. júla 2002 s názvom Riešenie problému 
nedostatku vody a súch v Európskej únii (COM(2007)0414),

– so zreteľom na Tretiu správu z 21. marca 2011 nadväzujúcu na oznámenie o nedostatku 
vody a suchách v Európskej únii COM (2007) 414 final, (COM(2011)0133),

– so zreteľom na správu Spoločného výskumného centra Komisie z roku 2022 s názvom 
„Suchá v Európe – august 2022“;

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 24. februára 2021 s názvom Budovanie Európy 
odolnej proti zmene klímy – nová stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy 
(COM(2021)0082),

– so zreteľom na články 2, 3, 4, 162, 174 až 178 a 349 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 
2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho 
rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú 
transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a 
rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, 
Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú 
politiku1 (nariadenie o spoločných ustanoveniach),

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1058 z 24. júna 
2021 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde2,

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 z 11. novembra 2002, ktorým sa 
zriaďuje Fond solidarity Európskej únie3, (FSEÚ),

– so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže suchá, požiare a ďalšie extrémne poveternostné javy vážne ohrozujú 
poľnohospodársku výrobu v Európe a je potrebné prijať nevyhnutné opatrenia na 
zabezpečenie potravinovej bezpečnosti v Európe;

B. keďže podľa osobitnej správy Medzivládneho panelu o zmene klímy (IPCC) o vplyve 

1 Ú. v. EÚ L 231, 30.6.2021, s. 159.
2 Ú. v. EÚ L 231, 30.6.2021, s. 60.
3 Ú. v. ES L 311, 14.11.2002, s. 3.
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globálneho otepľovania o 1,5 °C a jeho súhrnnej správy sú v Európe kľúčovým rizikom 
nedostatok vody, záplavy a suchá; keďže zlepšenia v oblasti efektívneho využívania 
vody sú kľúčovými možnosťami adaptácie;

C. keďže najnovšie údaje z kombinovaného indikátora sucha (CDI) ukazujú, že pre 47 % 
Európy platí stupeň varovania a pre 17 % stupeň výstrahy, pričom riziko sucha sa 
zvyšuje, najmä v 13 členských štátoch;

D. keďže k nedostatku zrážok v zime a na jar (19 % priemeru za obdobie 1991 – 2020 vo 
všetkých oblastiach v EÚ a v Spojenom kráľovstve, kde platí stupeň výstrahy, a 22 % v 
oblastiach, kde platí stupeň výstrahy pred suchom) sa pridali skoré vlny horúčav; keďže 
prietok riek vo viacerých krajinách EÚ bol vážne narušený a rovnako klesli vodné 
hladiny;

E. keďže od začiatku roka do augusta 2022 Európsky informačný systém o lesných 
požiaroch zaznamenal viac ako 700 000 hektárov pôdy, ktorá bola spálená prírodnými 
požiarmi, čo je viac ako dvojnásobok hodnoty v roku 2021 a zodpovedá približne 4,6-
násobku priemeru za posledných 10 rokov (2012 – 2021);

F. keďže prírodné požiare na celom území Únie od Balkánu až po Pyrenejský polostrov 
zničili cenné lokality, ako sú prírodné parky a geoparky UNESCO, čo malo za následok 
stratu biodiverzity, plodín a pasienkov;

G. keďže investície do prevencie sucha a požiarov sú kľúčovými opatreniami v boji proti 
skarifikácii pôdy a dezertifikácii;

H. keďže sucho je spoločným európskym problémom a ako také by sa malo riešiť 
prostredníctvom štruktúrovaného prístupu EÚ;

I. keďže v stratégii EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy sa uznáva, že vplyvy zmeny klímy 
majú ďalekosiahle účinky v rámci Únie aj mimo nej; keďže najmä nedostatok vody má 
vplyv na viaceré odvetvia v celej EÚ a ovplyvňuje hospodárstvo, potravinovú 
bezpečnosť a zdravie a blaho občanov; keďže dôsledky zmeny klímy a nedostatku vody 
taktiež čoraz viac ovplyvňujú Európu prostredníctvom kaskádových účinkov a účinkov 
presahovania na pitnú vodu, vnútrozemskú plavbu, výrobu energie (vrátane jadrových 
elektrární a vodnej energie) a cestovný ruch;

J. keďže zachytávanie dažďovej vody v mestských a vidieckych oblastiach umožňuje 
zhromažďovanie a zadržiavanie dažďovej vody, ktorá sa môže použiť v podmienkach 
sucha;

K. keďže nové technológie a informačné technológie poskytujú dôležité nástroje na účinné 
monitorovanie a riadenie vodných zdrojov v mestských aj vidieckych oblastiach a 
keďže satelitné a vesmírne technológie sú schopné poskytnúť dynamické mapy, ktoré 
pomáhajú znížiť plytvanie vodou;

L. keďže vlny horúčav a suchá majú nepriaznivý vplyv na príjmy poľnohospodárov, čo 
môže viesť k opúšťaniu poľnohospodárskych podnikov; keďže okrem toho môže 
opúšťanie poľnohospodárskych podnikov vytvoriť podmienky prispievajúce k vzniku 
prírodných požiarov;
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M. keďže účinky určitých opatrení na úsporu vody (zníženie alebo zastavenie jej 
používania) dvojnásobne ovplyvňujú agropotravinárske odvetvie, keďže 
poľnohospodári v dôsledku slabšej úrody dodávajú menšie množstvá plodín a ich 
vlastné výrobné procesy sa musia tiež obmedziť alebo zastaviť;

N. keďže mimoriadny nedostatok vody a teplotný stres výrazne prispeli k nižším výnosom 
hlavných plodín v EÚ, pričom podľa odhadov boli najviac postihnuté výnosy kukurice, 
sóje a slnečnice s odhadovaným znížením o 16 %, 15 %, resp. 12 % v porovnaní s 
priemerom za posledných päť rokov4;

O. keďže v júli 2022 Komisia uverejnila najnovší krátkodobý výhľad pre 
poľnohospodárske trhy EÚ, v ktorom uvádza obavy týkajúce sa celosvetovej 
potravinovej bezpečnosti;

1. vyzýva Komisiu, aby vytvorila osobitný program na podporu členských štátov s cieľom 
zvýšiť kapacitu zadržiavania vody, dokončiť a modernizovať existujúce systémy 
zavlažovania a podporiť novú infraštruktúru, ktorá bude schopná zvýšiť odolnosť 
systému, a zabezpečiť dodávky vody pre miestne obyvateľstvo, a to aj prostredníctvom 
výstavby priehrad, poľnohospodárskych rybníkov a prepojení medzi nádržami;

2. zdôrazňuje, že je potrebné vyhnúť sa ďalším európskym právnym predpisom, ktoré 
ohrozujú alebo mohli by ohroziť našu potravinovú bezpečnosť;

3. zdôrazňuje, že je potrebné identifikovať a zabezpečiť strategické zásoby vody; nabáda 
na zavedenie opatrení na ochranu pôdy pred vypaľovaním, suchom a silným vetrom, 
napríklad prostredníctvom multifunkčných ochranných agrolesníckych pásov;

4. vyzýva Komisiu, aby vypracovala európsku politiku hospodárenia s vodou a riadenia 
sucha;

5. vyzýva členské štáty, aby vytvorili systémy pripravenosti na sucho, najmä národné 
plány pre sucho, a aby spolupracovali so susednými členskými štátmi na znížení 
zraniteľnosti voči suchu a jeho rizika, a to najmä koordináciou riadenia cezhraničných 
povodí;

6. žiada Komisiu, aby poskytla súbor nástrojov, ktoré môžu zainteresované strany využiť 
na posilnenie odolnosti ľudí aj ekosystémov voči suchu;

7. zdôrazňuje, že členské štáty majú primárnu zodpovednosť za prípravu na vplyvy 
spôsobené suchom a ich zmiernenie a za zníženie rizík sucha; zdôrazňuje, že si to 
vyžaduje partnerstvá, koordináciu a spoluprácu medzi verejným a súkromným 
sektorom;

8. vyzýva členské štáty, aby účinne využívali nástroje riadenia rizík spoločnej 
poľnohospodárskej politiky s cieľom riešiť potenciálne finančné straty;

9. zdôrazňuje, že v Európe existuje viac ako 320 hlavných typov pôdy s odlišnými 

4 Vydanie bulletinu JRC MARS z augusta 2022 o monitorovaní plodín v Európe.
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vlastnosťami a že vplyv sucha na všetky tieto rôzne typy ešte nie je úplne jasný; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby v tejto súvislosti podporovali a uľahčovali výskum;

10. vyzýva Komisiu, aby posúdila finančné potreby potrebné na boj proti dezertifikácii v 
členských štátoch, ktoré sú ňou postihnuté, a aby zabezpečila primerané financovanie;

11. požaduje integrovanú reakciu na lesné požiare s cieľom chrániť lesy EÚ pred zničením 
spôsobeným extrémnymi klimatickými javmi; zdôrazňuje potrebu väčšieho množstva 
zdrojov pre vedecky založené riadenie požiarov a jeho rozvoj vrátane zodpovedajúcej 
odbornej prípravy pre hasičov zapojených do boja proti požiarom s cieľom riešiť účinky 
zmeny klímy na lesy;

12. naliehavo vyzýva Komisiu, aby požiadala členské štáty, aby využívali mechanizmy 
vytvorené EÚ na predchádzanie požiarom a boj proti nim, ako je mechanizmus EÚ v 
oblasti civilnej ochrany, s cieľom vyhnúť sa situáciám podobným tým, ktoré vznikli 
minulé leto v Portugalsku v prírodnom parku Serra da Estrela;

13. vyzýva Komisiu, aby zaviedla celoúnijný mechanizmus riadenia a obnovy oblastí 
spálených v dôsledku ničivých požiarov v EÚ; naliehavo vyzýva Komisiu, aby v súlade 
s platnými právnymi ustanoveniami a na základe všetkých žiadostí podaných v rámci 
nich tiež mobilizovala plný relevantný potenciál Fondu solidarity EÚ, národných plánov 
podpory obnovy a odolnosti, ako aj politiky súdržnosti a fondov pre rozvoj vidieka s 
cieľom prispieť k obnove spálených oblastí;

14. zdôrazňuje potrebu konkrétnych a účinných opatrení v rámci stratégií a plánov na 
adaptáciu na zmenu klímy, ktoré budú zahŕňať súčinnosť medzi zmierňovaním zmeny 
klímy a adaptáciou na ňu, čo bude mať zásadný význam pre zmiernenie škodlivých 
vplyvov zmeny klímy, ktorá vedie ku katastrofám, ako sú lesné požiare a ich negatívne 
účinky na vidiecke hospodárstvo, biodiverzitu a poskytovanie ekosystémových služieb;

15. vyzýva Komisiu, aby mimo spoločnej poľnohospodárskej politiky vytvorila osobitnú 
podporu pre vlastníkov pôdy na riadenie a zníženie požiarnej záťaže lesných porastov a 
krovín v krajinách so stredomorským podnebím;

16. naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby spolupracovali a presadzovali najlepšie 
postupy na podporu a zabezpečenie prežitia chránených voľne žijúcich živočíchov 
počas období, ktoré sa vyznačujú nižšími než obvyklými zrážkami v kombinácii so 
zvýšenými teplotami, a to aj v mestských oblastiach;

17. vyzýva Komisiu, aby v roku 2022 urýchlila legislatívny proces týkajúci sa nových 
genómových techník s cieľom umožniť využívanie geneticky upravených rastlín, ktoré 
sú odolnejšie voči účinkom zmeny klímy, v snahe dosiahnuť udržateľnú výrobu 
potravín a zaistiť potravinovú bezpečnosť v EÚ;

18. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali výskum a prenos poznatkov 
poľnohospodárom, s cieľom zvýšiť absorpciu vody na ich poľnohospodárskej pôde, 
napríklad prostredníctvom uhlíkového poľnohospodárstva alebo výsevu určitých bylín 
medzi trávami, a zlepšiť ich schopnosť pestovať plodiny v suchých a teplých 
podmienkach;
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19. vyzýva členské štáty, aby uľahčili zavádzanie vysoko účinných zavlažovacích systémov 
a nahradili staré alebo menej účinné zavlažovacie systémy, ktoré vedú k rozsiahlym 
stratám vody; zdôrazňuje, že optimalizované zavlažovacie zariadenie a digitálne 
podporované zavlažovanie poskytujú príležitosti na lepšie hospodárenie s vodou, 
napríklad prostredníctvom kvapkového zavlažovania alebo terénnych senzorov, ktoré 
mapujú potreby zavlažovania;

20. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali alternatívne systémy obrábania pôdy s 
cieľom zachovať správnu úroveň obsahu vody v pôde a stimulovať poľnohospodárske 
činnosti s cieľom prekonať časové obmedzenia;

21. pripomína, že hospodárenie s vodou má kľúčový význam pre minimalizáciu 
negatívnych účinkov zmeny klímy, ochranu vody a potravinovej bezpečnosti, ako aj 
biodiverzity a podporu zdravej pôdy; vyzýva EÚ a členské štáty, aby smerovali k 
vytvoreniu „spoločnosti inteligentne hospodáriacej s vodou“ s cieľom podporiť 
zavádzanie ekologických infraštruktúr a digitálnych nástrojov a podporovať opätovné 
využívanie vody prostredníctvom obehových systémov; vyzýva EÚ a členské štáty, aby 
podporovali primerané riešenie výziev súvisiacich s vodou v súvislosti so zmenou klímy 
v rámci výskumu s cieľom vyvinúť a rozšíriť inovatívne riešenia;

22. zdôrazňuje, že je dôležité, aby jednotlivé členské štáty zaujali koordinovaný prístup k 
riečnym tokom, a že je potrebné aktualizovať dohovory o riečnych tokoch s cieľom 
zabezpečiť lepšie riešenia hospodárenia s vodami a účinnejší prístup k nedostatku vody 
a povodniam, najmä v súvislosti s ročnými objemami a ekologickými tokmi;

23. zdôrazňuje, že opätovné využívanie vody a efektívne využívanie vody prostredníctvom 
obehových procesov sa musí v plnej miere riešiť s cieľom využiť hodnotu vody a 
podporiť bezpečnosť vody z hľadiska kvantity a kvality; vyzýva Komisiu, aby 
pomáhala členským štátom pri zavádzaní obehovejšieho využívania vody, napríklad 
opätovným využívaním upravenej odpadovej vody na zavlažovanie v 
poľnohospodárstve; poukazuje na potrebu poskytnúť členským štátom a 
zainteresovaným stranám finančnú a technickú pomoc pri zavádzaní nových technológií 
v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/741 z 25. mája 2020 o 
minimálnych požiadavkách na opätovné využívanie vody5;

24. zdôrazňuje, že ochranou prírodného kapitálu, zachovaním a obnovením prirodzených 
biotopov a druhov, dobrým ekologickým stavom, správou vôd a bezpečnosťou potravín 
zelená infraštruktúra prispieva k adaptácii na zmenu klímy a znižovaniu rizika 
prírodných katastrof; zdôrazňuje ničivé environmentálne, sociálne a hospodárske 
vplyvy dezertifikácie a potrebu spoločných prístupov s cieľom náležite sa prispôsobiť 
tomuto problému a riešiť ho; zdôrazňuje, že v rámci adaptácie je nutné venovať veľkú 
pozornosť hospodáreniu s vodou;

25. zastáva názor, že riešenia blízke prírode a ekosystémové prístupy sú kľúčovými 
nástrojmi na podporu zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na ňu, ako aj na ochranu a 
obnovu lesov, znižovanie emisií a rizika prírodných katastrof a ochranu biodiverzity; 
zdôrazňuje, že účinnosť riešení blízkych prírode vo veľkej miere závisí od miestneho 

5 Ú. v. EÚ L 177, 5.6.2020, s. 32.
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kontextu; vyzýva preto na zapojenie miestnych a regionálnych orgánov a 
zainteresovaných strán s cieľom dosiahnuť plné využitie ich viacnásobných výhod;

26. naliehavo vyzýva Komisiu, aby v spolupráci s členskými štátmi zvýšila svoju podporu 
inovačným projektom, ktoré sa zameriavajú na zachytávanie a zadržiavanie dažďovej 
vody inovačným spôsobom na využitie v obdobiach sucha;

27. vyzýva EÚ a členské štáty, aby podporovali zavádzanie digitálnych nástrojov s cieľom 
riešiť adaptáciu na zmenu klímy prostredníctvom boja proti nedostatku vody, záplavám 
a znečisteniu vody;

28. zdôrazňuje, že do roku 2030 sa do energetickej transformácie, dekarbonizácie a 
obnoviteľných zdrojov energie investuje viac ako 100 miliárd EUR zo zdrojov politiky 
súdržnosti; požaduje preto urýchlené vykonávanie politiky súdržnosti a osobitné 
opatrenia na rozvoj infraštruktúry s cieľom bojovať proti extrémnemu suchu v Európe;

29. zdôrazňuje, že náklady pre Úniu, každú krajinu a každý región v dôsledku 
nepredvídania zmeny klímy a neprispôsobenia sa jej budú mimoriadne vysoké; vyzýva 
na výrazné zvýšenie rozpočtu FSEÚ s cieľom pomôcť regiónom predvídať a 
zmierňovať dôsledky zmeny klímy a súch, a na rozšírenie rozsahu pôsobnosti FSEÚ, 
aby sa mohol využiť aj na podporu obnovy alebo novej výstavby verejnej a súkromnej 
infraštruktúry odolnejšej voči zmene klímy;

30. zdôrazňuje, že je potrebné, aby politika súdržnosti ďalej podporovala boj proti zmene 
klímy, ktorá neúmerne postihuje nedostatočne rozvinuté a vidiecke oblasti, najmä tie, 
ktoré sa nachádzajú v južnej a východnej časti Európy, ako aj spravodlivý prechod, 
najmä pokiaľ ide o energetickú chudobu, podnikanie, zamestnanosť, vzdelávanie a 
odbornú prípravu, výskum, inovácie a rozvoj infraštruktúry, a zároveň riešila problém 
úniku mozgov;

31. nabáda členské štáty, aby využívali kohézne fondy a národné plány obnovy na boj proti 
prírodným požiarom a ich prevenciu, najmä investovaním do zodpovedného 
obhospodarovania lesov, ochrany a využívania lesov, a aby prijali účinné verejné 
systémy zásobovania vodou zamerané na zabránenie stratám vody prostredníctvom 
vytvorenia vzájomne prepojených systémov a v prípade potreby financovania 
odsoľovacích zariadení;

32. uznáva, že zelená infraštruktúra môže zmierniť účinky sucha a vĺn horúčav; zdôrazňuje, 
že výsadba stromov prostredníctvom iniciatívy zahŕňajúcej výsadbu troch miliárd 
stromov je dôležitá z hľadiska zmiernenia zmeny klímy a prospešnosti pre ľudské 
zdravie, najmä v mestských a prímestských oblastiach, keďže stromy poskytujú tienenie 
a znižujú miestnu teplotu (znižujú teplo v mestách), a tým aj stratu vlhkosti pôdy a 
náklady na energiu na chladenie domov a iných budov; navrhuje, aby zvyšovanie počtu 
stromov bolo prioritou v regionálnom, vidieckom a mestskom plánovaní;

33. pripomína, že menšie množstvo zrážok v kombinácii so zvýšenou teplotou ohrozujú 
veľké staré stromy, ktoré nepomerne prispievajú k kompenzácii uhlíkovej bilancie 
ekosystému; odporúča, aby sa venovala osobitná pozornosť zabezpečeniu prežitia 
chránených druhov;
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34. zdôrazňuje, že existujúce mechanizmy sa musia prehodnotiť vzhľadom na globálne 
otepľovanie, najmä prahová hodnota na aktiváciu nástroja na riadenie rizík;

35. poveruje svoju predsedníčku, aby postúpila toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a 
parlamentom členských štátov.


