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NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro 
regionální rozvoj jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto 
návrhy:

1. zdůrazňuje význam politiky soudržnosti, financování soudržnosti a regionálních 
strategií v oblasti životního prostředí v boji proti změně klimatu a při plnění našich 
závazků podle Pařížské dohody; zdůrazňuje, že politika soudržnosti jako hlavní 
investiční politika Unie a jeden z hlavních zdrojů podpory EU pro mnoho členských 
států by měla být plně v souladu s cíli Unie v oblasti klimatu a životního prostředí, 
a zejména zajistit, aby všechny projekty financované EU byly v souladu se zásadou 
„významně nepoškozovat“ stanovenou v nařízení o taxonomii; vítá politický cíl č. 2 
navrhovaného nového nařízení o společných ustanoveních, jak se uvádí v čl. 4 odst. 1 
písm. b) tohoto nařízení, jehož cílem je „zelenější, nízkouhlíkový přechod 
k hospodářství s nulovými emisemi a odolná Evropa díky podpoře spravedlivého 
přechodu na čistou a spravedlivou energii, zelených a modrých investic, oběhového 
hospodářství, zmírňování změn klimatu a přizpůsobení se těmto změnám a prevence 
a řízení rizik“;

2. požaduje vytvoření ambiciózních politik v oblasti životního prostředí, klimatu a rozvoje 
na regionální úrovni, které budou vycházet z Agendy 2030, Zelené dohody pro Evropu, 
strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 a rámce politiky v oblasti 
klimatu a energetiky do roku 2030; domnívá se, že politika soudržnosti a politický cíl 
č. 2 by měly v plné míře přispět ke zvýšení cíle Unie v oblasti klimatu do roku 2030 
a k cíli dosáhnout nulových čistých emisí skleníkových plynů co nejdříve, nejpozději 
však do roku 2050, jak je stanoveno v postoji Parlamentu k evropskému právnímu 
rámci pro klima; zdůrazňuje význam Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) 
pro dosažení cíle 30 % nových investic do výdajů souvisejících s klimatem a 10 % do 
výdajů souvisejících s biologickou rozmanitostí i jeho úlohu v příštím víceletém 
finančním rámci (VFR) a nástrojích fondu na podporu oživení; připomíná svůj postoj, 
že nejméně 35 % zdrojů z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a 40 % 
prostředků z Fondu soudržnosti by mělo podporovat cíle Unie v oblasti klimatu; 
konstatuje, že souhlas Evropské rady s přidělením nejméně 30 % z EFRR na strategický 
cíl „zelenější Evropy“ je důležitým krokem; vybízí Komisi, aby stanovila společné 
ukazatele výstupů a vstupů s cílem zajistit, aby projekty plnily cíle Unie v oblasti 
klimatu, přičemž se ve vhodných případech uplatní kritéria uvedená v nařízení 
o taxonomii; zdůrazňuje, že přechod k udržitelné a klimaticky neutrální ekonomice 
nesmí nikoho opomíjet a musí být uskutečněn prostřednictvím opatření, která zajistí 
slučitelnost hospodářských činností s ochranou životního prostředí a dlouhodobě 
vytvoří vysoce kvalitní pracovní místa;

3. zdůrazňuje úlohu, kterou může politika soudržnosti hrát mimo jiné při prosazování 
souběžné digitální a zelené transformace na cestě ke klimaticky neutrálnímu, 
environmentálně udržitelnému oběhovému hospodářství Unie, které bude účinné 
z hlediska využívání zdrojů a energie a které nabízí udržitelná řešení  v oblasti 
snižování množství odpadu, hospodaření s vodou, energetické účinnosti, renovace 
budov, rozvoje obnovitelných zdrojů energie, snižování emisí, přechodu na mobilitu 
s nulovými emisemi, ztráty biologické rozmanitosti a degradace ekosystémů; požaduje, 
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aby příští generace politiky soudržnosti byla odolná vůči změně klimatu, a domnívá se, 
že by v rámci politiky soudržnosti neměl být financován a podporován žádný program, 
který by měl negativní dopad na úsilí o splnění cílů EU v oblasti klimatu; vítá zavedení 
nástroje pro zvyšování odolnosti vůči změně klimatu v rámci politiky soudržnosti na 
období 2021–2027;

4. zdůrazňuje strategickou úlohu obnovitelné, udržitelné a decentralizované energie při 
rozvoji území a jejich podniků, zejména malých a středních podniků; zdůrazňuje 
potenciál energie z obnovitelných zdrojů v okrajových a nejvzdálenějších regionech, 
který souvisí s jejich zeměpisnými a klimatickými vlastnostmi; zdůrazňuje úlohu 
politiky soudržnosti při posilování využívání obnovitelných zdrojů energie 
a dostupnosti čistých zdrojů energie, a to zejména podporou zavádění alternativních 
zdrojů energie, jako je čistý vodík;

5. trvá na vytvoření vyváženého, udržitelného a inkluzivního rozvoje Unie prostřednictvím 
politiky soudržnosti, která bude zohledňovat specifika a potřeby všech členských států, 
jejich regionů a občanů; požaduje, aby politika soudržnosti v koordinaci s ostatními 
politikami EU a ve spolupráci s vnitrostátními nebo regionálními orgány civilní ochrany 
hrála větší úlohu při podpoře úsilí o předcházení rizikům s cílem přizpůsobit se 
současným a budoucím dopadům změny klimatu, přičemž by měla být věnována 
zvláštní pozornost nejzranitelnějším oblastem, jako jsou ostrovy, pobřežní oblasti 
a nejvzdálenější regiony, které vzhledem ke své zeměpisné poloze představují další 
obtíže, a to prostřednictvím ekosystémových přístupů, budováním nové infrastruktury 
nebo modernizací stávající infrastruktury a přijímáním opatření zaměřených na odolnost 
vůči katastrofám na regionální a místní úrovni při plném zvážení cílů v oblasti 
biologické rozmanitosti a urychlení jejich dosažení; požaduje vytvoření účinných 
mechanismů regionální a meziregionální spolupráce v oblasti prevence přírodních 
katastrof, tj. schopnosti reakce, řízení a vzájemné pomoci v případě katastrof; požaduje 
provedení zátěžových testů přizpůsobení se změně klimatu u projektů financovaných 
EU, které jsou považovány za obzvláště zranitelné vůči dopadům změny klimatu;

6. uznává klíčovou úlohu regionálních orgánů při úspěšném řízení politik v oblasti 
životního prostředí a rozvoje; uznává význam místně orientovaných odvětvových 
iniciativ pro dosažení sociální a environmentální udržitelnosti a odolnosti na všech 
místech prostřednictvím individuálně uzpůsobených kombinací politik a vybízí 
k využívání nástrojů, jako jsou komunitně vedené projekty místního rozvoje 
a integrované územní investice na podporu víceúrovňové správy iniciativ v boji proti 
změně klimatu; zdůrazňuje, že účelové přidělování finančních prostředků na regionálně 
a místně uzpůsobená opatření by mělo nejen silný vliv na hospodářství, ale rovněž 
mobilizační účinek na zapojení společnosti do participativních struktur; vybízí 
k partnerstvím veřejného a soukromého sektoru a k dalšímu kombinování evropských 
strukturálních a investičních (ESI) fondů a dalších programů, jako je Horizont Evropa, 
s cílem vyvinout inovativní řešení pro boj proti změně klimatu a vytvořit odolnější 
a udržitelnější evropské hospodářství; vyzývá Komisi a řídící orgány, aby zjednodušily 
postupy související s politikou soudržnosti s cílem zajistit, aby soukromé subjekty, 
a zejména malé a střední podniky, měly přístup k finančním prostředkům EU v rámci 
politiky soudržnosti; v této souvislosti připomíná a vítá ambici Komise iniciovat 
evropský klimatický pakt;
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7. zdůrazňuje návrh Komise obsažený ve strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti do 
roku 2030, aby města s alespoň 20 000 obyvateli připravila plány pro městskou zeleň 
s cílem vytvořit biologicky rozmanité a přístupné městské lesy, parky a zahrady, 
městské farmy, zelené střechy a zdi a ulice lemované stromy; znovu poukazuje na 
pozitivní dopad takového opatření na městské mikroklima a zdraví, a to zejména 
v případě zranitelných skupin; podporuje toto opatření a požaduje mobilizaci 
politických, regulačních a finančních nástrojů pro jeho provádění;

8. připomíná význam zapojení místních a regionálních orgánů do koncipování 
vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu a územních plánů spravedlivé 
transformace pro dosažení priorit EU v oblasti klimatu a energetiky, plnění 
mezinárodních závazků podle Pařížské dohody a zohlednění sociálních aspektů 
transformace; zdůrazňuje úlohu místních a regionálních orgánů a soukromých subjektů, 
jako jsou malé a střední podniky, při zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se 
této změně; vyzývá Komisi, aby posílila účinnou víceúrovňovou správu při plánování 
a provádění opatření, zaručila strukturovaný dialog s místními a regionálními orgány 
a zajistila sladění a doplňkovost akčních plánů a opatření v oblasti klimatu a energetiky 
na všech úrovních správy, zlepšila koordinaci mezi členskými státy a transparentnost 
opatření v oblasti klimatu a energetiky, sledovala jejich pokrok při řešení změny 
klimatu a poskytla technické pokyny a podporu při mobilizaci finančních prostředků 
a budování kapacit;

9. požaduje celostní strategie regionální integrace s cílem zaručit udržitelný rozvoj, zmírnit 
dopady změny klimatu a plně přispět k plnění cílů Pařížské dohody; zdůrazňuje, že za 
účelem rozvoje silných konkurenčních výhod a vytvoření synergií mezi různými 
regiony EU a členskými státy prostřednictvím cíle Evropská územní spolupráce je 
důležité spoléhat se na strategie pro inteligentní specializaci s cílem vypracovat 
evropské odpovědi na výzvy související se změnou klimatu;

10. uznává, že politika soudržnosti přímo ovlivňuje kvalitu života občanů EU a pomáhá jim 
čelit novým výzvám, jako jsou demografické změny, průmyslová transformace a změna 
klimatu;

11. zdůrazňuje, že EU čelí vážným výzvám, zejména v oblasti hospodářského oživení, a že 
úloha politiky soudržnosti bude v této souvislosti zásadní;

12. trvá na vytváření vyváženého, udržitelného a inkluzivního rozvoje Unie prostřednictvím 
politiky soudržnosti, která bude zohledňovat specifika a potřeby všech členských států, 
jejich regionů a občanů;

13. zdůrazňuje, že regionální politiky v oblasti životního prostředí musí obsahovat opatření 
pro přizpůsobení se škodám způsobeným nevyhnutelnými negativními důsledky změny 
klimatu, jejichž ustanovení by měla být začleněna do všech ostatních příslušných oblastí 
politiky;

14. připomíná, že zlepšování kvality života občanů EU vyžaduje další rozvoj politik, které 
vytvoří lepší pracovní a životní podmínky a přispějí k ochraně životního prostředí 
a k boji proti změně klimatu;

15. připomíná, že politika soudržnosti usiluje o snížení územních nerovností v celé Unii 
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a o podporu hospodářského rozvoje jejích nejméně rozvinutých regionů; domnívá se 
proto, že účinné a cílené vynakládání prostředků z Fondu soudržnosti je zapotřebí 
v regionech, v nichž ekonomiky produkují vyšší emise uhlíku;

16. zdůrazňuje, že je prvořadé, aby financování soudržnosti pomáhalo regionům s vyššími 
emisemi uhlíku rychleji přejít na čistou energii a infrastrukturu s nulovými emisemi 
uhlíku, což navzdory pozitivnímu vývoji v posledních letech není dosud zaručeno.
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