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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k politice soudržnosti a regionálním strategiím v oblasti životního prostředí v boji proti 
změně klimatu
(2020/2074(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, zejména na články 3 a 21 této smlouvy, a 
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie (SFEU), zejména na články 4, 11, 
173 až 178, 191 a 194 této smlouvy, a na protokol č. 28 ke Smlouvám o hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti,

– s ohledem na dohodu přijatou na 21. konferenci stran Rámcové úmluvy OSN o změně 
klimatu (COP21) v Paříži dne 12. prosince 2015 (tzv. Pařížská dohoda), zejména na čl. 
7 odst. 2 a čl. 11 odst. 2 této dohody, které uznávají místní, územní a regionální rozměr 
změny klimatu a opatření v oblasti klimatu,

– s ohledem na Agendu pro udržitelný rozvoj 2030, kterou přijalo Valné shromáždění 
OSN dne 25. září 2015, a na cíle udržitelného rozvoje,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 11. prosince 2019 „Zelená dohoda pro Evropu“ 
(COM(2019)0640),

– s ohledem na své usnesení ze dne 14. března 2019 o změně klimatu – evropská 
dlouhodobá strategická vize prosperující, moderní, konkurenceschopné a klimaticky 
neutrální ekonomiky v souladu s Pařížskou dohodou1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 28. listopadu 2019 o stavu klimatické 
a environmentální nouze2,

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. ledna 2020 o Zelené dohodě pro Evropu3,

– s ohledem na své usnesení ze dne 17. dubna 2020 o koordinovaných opatřeních EU 
v boji proti pandemii COVID-19 a jejím následkům4,

– s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Fond pro 
spravedlivou transformaci, který Komise předložila dne 14. ledna 2020 
(COM(2020)0022), a na její pozměněný návrh ze dne 28. května 2020 
(COM(2020)0460),

– s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec 
pro dosažení klimatické neutrality a mění nařízení (EU) 2018/1999 (evropský právní 
rámec pro klima), předložený Komisí dne 4. března 2020, (COM(2020) 0080),

1 Přijaté texty, P8_TA(2019)0217.
2 Přijaté texty, P9_TA(2019)0078.
3 Přijaté texty, P9_TA(2020)0005.
4 Přijaté texty, P9_TA(2020)0054.
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– s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení  
č. 1303/2013, pokud jde o mimořádné dodatečné zdroje a prováděcí opatření v rámci 
cíle Investice pro růst a zaměstnanost na pomoc při podpoře zotavení z krize 
v souvislosti s pandemií COVID-19 a přípravě ekologického, digitálního a odolného 
oživení hospodářství (REACT-EU), předložený Komisí dne 28. května 2020 
(COM(2020)0451),

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 
17. prosince 2013 o společných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální 
rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského 
fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, o obecných 
ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního 
fondu, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu a o zrušení 
nařízení Rady (ES) č. 1083/20065,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. 
prosince 2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních 
týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 
1080/20066,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. 
prosince 2013 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 
1081/20067,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 
17. prosince 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce8,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1300/2013 ze dne 
17. prosince 2013 o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1084/20069,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. 
července 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení 
(EU) 2019/208810,

– s ohledem na článek 52 jednacího řádu, jakož i na čl. 1 odst. 1 písm. e) a na přílohu 3 
rozhodnutí Konference předsedů ze dne 12. prosince 2002 o postupu udělování svolení 
k vypracování zpráv z vlastního podnětu,

– s ohledem na článek 54 jednacího řádu,

– s ohledem na stanoviska Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 
potravin, Výboru pro dopravu a cestovní ruch a Výboru pro zemědělství a rozvoj 

5 Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320.
6 Úř. věst. L 347, 31.10.2003, s. 289.
7 Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 470.
8 Úř. věst. L 347, 20.12.2003, s. 259.
9 Úř. věst. L 347, 31.10.2013, s. 281.
10 Úř. věst. L 198, 22.6.2020, s. 13.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.198.01.0013.01.ENG
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venkova,

– s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj (A9-0000/2020),

A. vzhledem k tomu, že změna klimatu je problém, který překračuje hranice a žádá si 
okamžitou a ambiciózní akci na unijní, vnitrostátní, regionální i místní úrovni, aby bylo 
možné omezit globální oteplování na 1,5 °C nad úroveň před průmyslovou revolucí a 
předcházet úbytku biologické rozmanitosti zásadních rozměrů;

B. vzhledem k tomu, že studie ukazují, že potenciál globálního oteplování z fosilního 
zemního plynu (metan – CH4) je výrazně vyšší, než se původně předpokládalo;

C. vzhledem k tomu, že globální oteplování může dosáhnout hodnoty 1,5 °C nad úrovněmi 
před průmyslovou revolucí již během programového období politiky soudržnosti 2021–
2027, k čemuž jsou nezbytné okamžité kroky k řešení klimatické nouze;

D. vzhledem k tomu, že přechod na klimaticky neutrální hospodářství představuje jak 
obrovskou příležitost, tak i výzvu pro Unii a pro její členské státy, regiony, města, 
místní společenství a občany;

E. vzhledem k tomu, že politika soudržnosti nejenže nabízí investiční příležitosti k reakci 
na místní a regionální potřeby prostřednictvím evropských strukturálních a investičních 
(ESI) fondů, ale poskytuje i integrovaný politický rámec, aby snižovala rozdíly v úrovni 
rozvoje mezi evropskými regiony a pomáhala jim řešit různé výzvy týkající se jejich 
rozvoje, mimo jiné prostřednictvím ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje;

F. vzhledem k tomu, že hospodářské, sociální a územní rozdíly, které má politika 
soudržnosti jako svůj primární cíl řešit, se mohou zhoršovat i změnou klimatu a jejími 
dlouhodobými důsledky;

G. vzhledem k tomu, že místní a regionální orgány jsou klíčovými aktéry pro efektivní 
provádění politiky soudržnosti a poskytování účinné reakce na naléhavou hrozbu změny 
klimatu;

H. vzhledem k tomu, že klimatická krize je úzce provázána s jinými krizemi, jako je 
biologická rozmanitost a pandemie COVID-19;

I. vzhledem k tomu, že přechod na klimaticky neutrální, udržitelné a oběhové 
hospodářství musí zahrnovat občany a všechny sektory společnosti, včetně místních a 
regionálních orgánů, a musí jej doplňovat odolná a inkluzivní sociální opatření, s cílem 
zajistit spravedlivý přechod, který podporuje zachovávání pracovních míst a vznik 
nových pracovních míst;

J. vzhledem k tomu, že energetické zdroje založené na fosilních palivech úsilí o dosažení 
klimatické neutrality podkopávají;

K. vzhledem k tomu, že regionální strategie v oblasti životního prostředí by měly směřovat 
k plné zaměstnanosti a sloužit společenskému pokroku;

L. vzhledem k tomu, že mnohavrstevný model evropské správy postavený na aktivním a 
konstruktivním partnerství mezi různými úrovněmi správy a zúčastněnými subjekty je 
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klíčovým prvkem pro přechod ke klimatické neutralitě;

1. zdůrazňuje význam řešení změny klimatu v souladu s unijními závazky přijatými 
v rámci Zelené dohody pro Evropu k plnění Pařížské dohody a cílů udržitelného 
rozvoje, s přihlédnutím k sociálním a hospodářským aspektům, aby byl zajištěn 
spravedlivý přechod pro všechna území a jejich občany;

2. vítá návrh Komise týkající se evropského právního rámce pro klima, který začleňuje cíl 
klimatické neutrality do roku 2050 do unijního právního předpisu, včetně průběžných 
cílů pro roky 2030 a 2040;

3. zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby místní a regionální orgány učinily jasný politický 
závazek k dosahování cílů v oblasti klimatu;

4. vyzdvihuje klíčovou úlohu politiky soudržnosti v boji proti změně klimatu a dosažení 
klimatické neutrality nejpozději do roku 2050 a průběžného cíle do roku 2030, jakož i 
úlohu místních a regionálních orgánů ve zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se 
této změně, zejména prostřednictvím rozsáhlé reformy investičních politik;

5. připomíná, že politiky v oblasti klimatu by měly směřovat k plné zaměstnanosti, včetně 
zelených pracovních míst, a sloužit spravedlivému společenskému pokroku;

6. zdůrazňuje postoj Evropské rady, že výdaje EU by měly být v souladu s cíli Pařížské 
dohody a zásadou nepůsobit škodu Zelené dohody pro Evropu;

7. zdůrazňuje, že pro zajištění dlouhodobé konkurenceschopnosti hospodářství Unie jsou 
zásadní udržitelnost a přechod na bezpečné, klimaticky neutrální a oběhové 
hospodářství, které je odolné vůči změně klimatu a účinněji využívá zdroje;

8. poukazuje na to, že je zcela zásadní plně podpořit víceúrovňovou správu a zásady 
partnerství v rámci politiky soudržnosti, neboť místní a regionální orgány disponují 
přímými pravomocemi v otázkách životního prostředí a změny klimatu;

9. je přesvědčen, že by se politika soudržnosti měla zaměřit na provedení Pařížské dohody 
a boj proti změně klimatu prostřednictvím účinné metodiky pro sledování výdajů 
v oblasti klimatu a jejich výkonnosti, včetně jejích nepříznivých účinků pro evropské 
regiony;

10. zdůrazňuje klíčovou úlohu místních a regionálních orgánů v dosahování spravedlivého 
přechodu na klimaticky neutrální hospodářství pro všechny, jehož jádrem je sociální a 
hospodářská soudržnost;

11. vyzývá Komisi, aby sledovala pokrok vlád členských států a místních a regionálních 
orgánů při řešení změny klimatu; zdůrazňuje potřebu posílit účinnost a doplňkovost 
fondů ESI při řešení změny klimatu;

12. vítá návrh na navýšení Fondu pro spravedlivou transformaci; s politováním však 
konstatuje, že částka navýšení navrhovaná Komisí byla seškrtána na základě dohody 
s Radou o nástroji Next Generation EU; zdůrazňuje, že by tyto škrty by ohrozily hlavní 
cíle fondu;
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13. znovu připomíná, že zvláštnosti všech regionů, jak jsou definovány v článku 174 SFEU, 
je třeba plně reflektovat v rámci procesu přechodu, aby žádný region nezůstal 
opomenut;

14. zdůrazňuje, že ostrovy, zejména malé s omezenou správní autonomií, by měly mít 
možnost přístupu k dostatečným ekonomickým zdrojům, aby mohly být poskytovány 
integrované, v rámci odvětví vázané a inovativní intervence pro infrastrukturu a místní 
hospodářský rozvoj;

15. zdůrazňuje, že je nezbytné kapitalizovat výsledek iniciativ, jako jsou například 
iniciativy Nová energetická řešení optimalizovaná pro ostrovy (NESOI) a Čistá energie 
pro ostrovy EU (CE4EUI), aby se zajistil funkční přechod mezi programovými 
obdobími 2014–2020 a 2021–2027; vítá memorandum ze Splitu, které ostrovním 
společenstvím přiznává vedoucí úlohu v rámci transformace energetiky;

16. zdůrazňuje, že se musí zajistit, aby v přechodu ke klimaticky neutrálním průmyslovým 
procesům byla zastoupena a podpořena všechna odvětví, přitom však musí být 
zachována mezinárodní konkurenceschopnost;

17. zdůrazňuje, že je potřeba revidovat směrnici o zdanění energie11 v souladu se zásadou 
„znečišťovatel platí“, a podpořit tak udržitelné zdroje energií na úkor fosilních paliv, a 
to nejpozději to roku 2025, a že by se měla věnovat pozornost zejména sociálnímu 
dopadu;

18. vybízí k tomu, aby aktualizovaný akční plán pro oběhové hospodářství pokračoval 
v podpoře přechodu k oběhovému hospodářství, řešil otázky spojené s účinným 
využíváním zdrojů a usiloval o udržitelnou spotřebu;

19. požaduje, aby byla přiznána větší úloha politice soudržnosti v podpoře úsilí 
o předcházení rizikům za účelem přizpůsobení se současným a budoucím dopadům 
změny klimatu na regionální a místní úrovni;

20. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

11 Úř. věst. L 283, 31.10.2003, s. 51.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2003.283.01.0051.01.ENG
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Změna klimatu je hlavní výzvou pro 21. století a cílem této zprávy o politice soudržnosti a 
regionálních strategiích v oblasti životního prostředí v boji proti změně klimatu je vymezit 
úlohu této politiky na příští roky. Nadcházející roky jsou zvláště klíčové, neboť v současnosti 
máme již o 1,2 °C vyšší průměr globální teploty (ve srovnání s úrovněmi před průmyslovou 
revolucí) a cíle 1,5 °C stanoveného v rámci Pařížské dohody by mohlo být dosaženo do konce 
roku 2027, a tudíž během rámce politiky soudržnosti na období 2021–2027. Pokračováním 
v současné cestě bez snižování emisí skleníkových plynů může být limitu 2° C dosaženo již 
po roce 2040, a dostali bychom se potom do situace, z níž není návratu, alespoň 
s technologiemi, které máme v současnosti k dispozici. Zvýšení teploty o 4 °C do konce 
tohoto století a o 8 °C do konce příštího století nemůže být cesta vpřed. Interinstitucionální 
studie EU nazvaná EVROPSKÉ VÝZVY A PERSPEKTIVY – GLOBÁLNÍ TRENDY DO 
ROKU 2030 stanoví limity jasnými slovy: „Zvýšení o 1,5 stupně je maximum, které planeta 
dokáže tolerovat; pokud se budou teploty dále zvyšovat i po roce 2030, budeme čelit ještě 
většímu suchu, záplavám, extrémnímu horku a chudobě pro stovky milionů lidí; 
pravděpodobně vymření nejzranitelnějších skupin obyvatelstva – a v nejhorším případě 
zániku celého lidského druhu.“1

Politika soudržnosti je největším a nejdůležitějším investičním nástrojem v Evropě, a sehrává 
tudíž klíčovou úlohu v řešení změny klimatu. Příštích deset let bude utvářet budoucí cestu 
vpřed a politické možnosti pro následná desetiletí. Evropský parlament vyhlásil dne 
28 . listopadu 2019 „stav klimatické a environmentální nouze“ a klade důraz na program 
investic, a to „okamžitým učiněním konkrétních kroků, které jsou nutné k odvrácení a 
omezení této hrozby, dokud není pozdě“, a zejména „prostřednictvím dalekosáhlých reforem 
politik v oblasti zemědělství, obchodu, dopravy, energetiky a investic do infrastruktury“.

Zelená dohoda pro Evropu a závazek, aby se nejpozději v roce 2050 dosáhlo klimaticky 
neutrální Evropy, požaduje naléhavá a konkrétní opatření v místě s cílem dosáhnout 
průběžných cílů v oblasti klimatu pro rok 2030 a 2040 a splnění právních závazků 
vyplývajících z Pařížské dohody a rovněž dodržování závazků směrem k naplnění cílů OSN v 
oblasti udržitelného rozvoje. Změna klimatu není jen záležitostí životního prostředí; je rovněž 
záležitostí hospodářské a sociální změny. Přechodu ke klimatické neutralitě lze dosáhnout 
jedině sociálně spravedlivým způsobem a spravedlivou cestou kupředu, na které nikdo nebude 
opomenut. Hospodářská, sociální a územní soudržnost znamená v tomto ohledu klást zvláštní 
důraz na tyto tři prvky:

• na hospodářskou soudržnost s udržitelným růstem a zelenými pracovními místy, která 
bude respektovat potřeby různých odvětví;

• na sociální soudržnost se spravedlivým přechodem, sociální spravedlností a 
porozuměním pro energetickou chudobu a zvláštní potřeby. Nejbohatších 10 % 
populace vytváří 52 % emisí CO2, zatímco nejchudších 50 % světové populace je 
odpovědných jen za 7 % emisí CO2;

1 https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/ESPAS_Report.pdf, strana 8.

https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/ESPAS_Report.pdf
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• na územní soudržnost s porozuměním různým potřebám regionů EU, zvláště 
izolovaných a okrajově položených regionů a zvyšování hladin moří, ale také 
městským oblastem s rychlejšími nárůsty teplot.

Politika soudržnosti a regionální strategie v oblasti životního prostředí jsou relevantním a 
důležitým faktorem v boji proti změně klimatu pro příští roky. Tato zpráva z vlastního 
podnětu vymezuje nezbytné kroky z regionálního pohledu.


