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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o politike súdržnosti a regionálnych stratégiách v oblasti životného prostredia v boji 
proti zmene klímy
(2020/2074(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii (ZEÚ), najmä na jej články 3 a 21, na Zmluvu 
o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), najmä na jej články 4, 11, 173 až 178, 191 a 194, 
a na protokol č. 28 k zmluvám o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti,

– so zreteľom na dohodu prijatú 12. decembra 2015 na 21. konferencii zmluvných strán 
Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (COP21) v Paríži (Parížska dohoda), najmä 
na jej článok 7 ods. 2 a článok 11 ods. 2,  v ktorých sa uznávajú miestne, nižšie ako 
národné a regionálne rozmery zmeny klímy a opatrení v oblasti klímy,

– so zreteľom na Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj, ktorú prijalo Valné zhromaždenie 
OSN 25. septembra 2015, a na ciele udržateľného rozvoja,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 11. decembra 2019 o Európskej zelenej dohode 
(COM(2019)0640),

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. marca 2019 o zmene klímy – dlhodobá 
strategická vízia Európy pre prosperujúce, moderné, konkurencieschopné a klimaticky 
neutrálne hospodárstvo v súlade s Parížskou dohodou1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 28. novembra 2019 o núdzovom stave v oblasti klímy 
a životného prostredia2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. januára 2020 o európskom ekologickom 
dohovore3,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. apríla 2020 o koordinovanom postupe EÚ v boji 
proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom4,

– so zreteľom na návrh Komisie na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady zo 14. 
januára 2020, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu 
(COM(2020)0022), a na jej zmenený návrh z 28. mája 2020 (COM(2020)0460),

– so zreteľom na návrh Komisie na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady zo 4. 
marca 2020, ktorým sa stanovuje rámec na dosiahnutie klimatickej neutrality a mení 
nariadenie (EÚ) 2018/1999 (európsky právny predpis v oblasti klímy) 
(COM(2020)0080),

1 Prijaté texty, P8_TA(2019)0217.
2 Prijaté texty, P9_TA(2019)0078.
3 Prijaté texty, P9_TA(2020)0005.
4 Prijaté texty, P9_TA(2020)0054.
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– so zreteľom na návrh Komisie na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady z 28. mája 
2020, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o mimoriadne 
dodatočné zdroje a vykonávacie opatrenia v rámci cieľa Investovanie do rastu 
a zamestnanosti na poskytovanie pomoci na podporu nápravy dôsledkov krízy 
v kontexte pandémie COVID-19 a na prípravu zelenej, digitálnej a odolnej obnovy 
hospodárstva (REACT-EU) (COM(2020)0451),

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 
zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde 
regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom 
poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom 
fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho 
rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom 
a rybárskom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/20065,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. 
decembra 2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach 
týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje 
nariadenie (ES) č. 1080/20066,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 zo 
17. decembra 2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 
1081/20067,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 zo 
17. decembra 2013 o osobitných ustanoveniach na podporu cieľa Európska územná 
spolupráca z Európskeho fondu regionálneho rozvoja8,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 zo 
17. decembra 2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) 
č. 1084/20069,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 z 18. júna 
2020 o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií a o zmene nariadenia (EÚ) 
2019/208810,

– so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku, ako aj na článok 1 ods. 1 písm. e) 
rozhodnutia Konferencie predsedov z 12. decembra 2002 o postupe schvaľovania 
vypracovania iniciatívnych správ a na prílohu 3 k tomuto rozhodnutiu,

– zo zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na stanoviská Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 

5 Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320.
6 Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 289.
7 Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 470.
8 Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 259.
9 Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 281.
10 Ú. v. EÚ L 198, 22.6.2020, s. 13.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32020R0852
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potravín, Výboru pre dopravu a cestovný ruch a Výboru pre poľnohospodárstvo 
a rozvoj vidieka,

– so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj (A9-0000/2020),

A. keďže zmena klímy je výzvou, ktorá presahuje hranice a vyžaduje si okamžité a 
ambiciózne opatrenia na úrovni Únie a na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni s 
cieľom obmedziť globálne otepľovanie na 1,5 °C v porovnaní s predindustriálnou 
úrovňou a zabrániť rozsiahlej strate biodiverzity;

B. keďže nedávne štúdie ukazujú, že potenciál globálneho otepľovania v prípade fosílneho 
zemného plynu (metán – CH4) je výrazne vyšší, ako sa pôvodne predpokladalo;

C. keďže globálne otepľovanie môže dosiahnuť 1,5 °C v porovnaní s predindustriálnou 
úrovňou už počas programového obdobia politiky súdržnosti v rokoch 2021 – 2027, čo 
si vyžaduje okamžité opatrenia na riešenie núdzovej situácie v oblasti klímy;

D. keďže prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo predstavuje pre Úniu a jej členské 
štáty, regióny, mestá, miestne komunity a občanov veľkú príležitosť aj výzvu;

E. keďže politika súdržnosti nielenže ponúka investičné príležitosti na uspokojenie 
miestnych a regionálnych potrieb prostredníctvom európskych štrukturálnych a 
investičných fondov (EŠIF), ale poskytuje aj integrovaný politický rámec na znižovanie 
rozdielov v rozvoji medzi európskymi regiónmi a na pomoc pri riešení mnohých výziev 
v súvislosti s ich rozvojom, a to aj prostredníctvom ochrany životného prostredia a 
udržateľného rozvoja;

F. keďže hospodárske, sociálne a územné rozdiely, ktoré má politika súdržnosti za cieľ 
primárne riešiť, sa môžu zhoršiť aj zmenou klímy a jej dlhodobými dôsledkami;

G. keďže miestne a regionálne orgány sú kľúčovými aktérmi pri účinnom vykonávaní 
politiky súdržnosti a zabezpečovaní účinnej reakcie na naliehavú hrozbu zmeny klímy;

H. keďže klimatická kríza je úzko spojená s inými krízami, ako je kríza v oblasti 
biodiverzity a pandémia COVID-19;

I. keďže prechod na klimaticky neutrálne, udržateľné a obehové hospodárstvo musí 
zahŕňať občanov a všetky sektory spoločnosti vrátane miestnych a regionálnych 
orgánov a musí sa opierať o rázne a inkluzívne sociálne opatrenia, aby sa zabezpečil 
spravodlivý prechod, ktorý bude podporovať zachovanie a tvorbu pracovných miest;

J. keďže zdroje energie založené na fosílnych palivách oslabujú úsilie o dosiahnutie 
klimatickej neutrality;

K. keďže regionálne environmentálne stratégie by mali slúžiť na dosiahnutie plnej 
zamestnanosti a sociálneho pokroku;

L. keďže viacvrstvový európsky model správy vecí verejných založený na aktívnom a 
konštruktívnom partnerstve medzi rôznymi úrovňami správy a zainteresovanými 
stranami je kľúčom k prechodu na klimatickú neutralitu;
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1. zdôrazňuje význam boja proti zmene klímy v súlade so záväzkami, ktoré Únia prijala v 
rámci Európskej zelenej dohody, čo sa týka vykonávania Parížskej dohody a cieľov 
udržateľného rozvoja, pri zohľadnení sociálnych a hospodárskych aspektov s cieľom 
zabezpečiť spravodlivý prechod pre všetky územia a ich občanov;

2. víta návrh európskeho právneho predpisu v oblasti klímy, ktorý predložila Komisia a 
ktorý v právnych predpisoch Únie zakotvuje cieľ klimatickej neutrality do roku 2050 
vrátane čiastkových cieľov na roky 2030 a 2040;

3. zdôrazňuje, že je potrebné, aby miestne a regionálne orgány prijali jasný politický 
záväzok, pokiaľ ide o dosiahnutie cieľov v oblasti klímy;

4. vyzdvihuje kľúčovú úlohu politiky súdržnosti v boji proti zmene klímy a v dosiahnutí 
klimatickej neutrality najneskôr do roku 2050 a čiastkového cieľa do roku 2030, ako aj 
úlohu miestnych a regionálnych orgánov pri zmierňovaní zmeny klímy a adaptácii na 
ňu, najmä prostredníctvom rozsiahlej reformy investičných politík;

5. pripomína, že politiky v oblasti klímy by mali slúžiť na dosiahnutie plnej zamestnanosti 
vrátane zelených pracovných miest a spravodlivého sociálneho pokroku;

6. zdôrazňuje pozíciu Európskej rady, že výdavky EÚ by mali byť v súlade s cieľmi 
Parížskej dohody a so zásadou „nespôsobovať škodu“ stanovenou v Európskej zelenej 
dohode;

7. kladie dôraz na to, že kľúčovými faktormi pri zabezpečovaní dlhodobej 
konkurencieschopnosti hospodárstva Únie sú udržateľnosť a prechod na bezpečné, 
klimaticky neutrálne a obehové hospodárstvo odolné voči zmene klímy a efektívnejšie 
využívajúce zdroje;

8. poukazuje na to, že je mimoriadne dôležité, aby sa v rámci politiky súdržnosti v plnej 
miere dodržiavali zásady viacúrovňového riadenia a partnerstva, pretože miestne a 
regionálne orgány majú priame právomoci v oblasti životného prostredia a zmeny 
klímy;

9. domnieva sa, že politika súdržnosti by sa mala zameriavať na vykonávanie Parížskej 
dohody a boj proti zmene klímy prostredníctvom účinnej metodiky monitorovania 
vynakladania výdavkov v oblasti klímy a ich výkonnosti vrátane ich negatívnych 
účinkov na regióny EÚ;

10. zdôrazňuje kľúčovú úlohu miestnych a regionálnych orgánov pri uskutočňovaní 
spravodlivého prechodu na klimaticky neutrálne hospodárstvo pre všetkých, ktorého 
stredobodom je sociálna a hospodárska súdržnosť;

11. vyzýva Komisiu, aby monitorovala pokrok národných vlád a miestnych a regionálnych 
orgánov pri riešení problému zmeny klímy; zdôrazňuje potrebu zvýšiť účinnosť a 
komplementárnosť EŠIF v boji proti zmene klímy;

12. víta návrh na doplnenie Fondu na spravodlivú transformáciu; vyjadruje však 
poľutovanie nad skutočnosťou, že dodatočná suma navrhnutá Komisiou bola znížená v 
rámci dohody Rady o nástroji Next Generation EU; zdôrazňuje, že tieto škrty by 
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ohrozili hlavné ciele fondu;

13. opätovne potvrdzuje, že špecifiká všetkých regiónov vymedzené v článku 174 ZFEÚ 
treba v procese prechodu v plnej miere zohľadniť, aby sa na žiadny región nezabudlo;

14. zdôrazňuje, že ostrovy, najmä malé s obmedzenou správnou autonómiou, by mali mať 
prístup k dostatočným hospodárskym zdrojom na uskutočňovanie integrovaných, 
odvetvových a inovatívnych zásahov v oblasti infraštruktúry a miestneho 
hospodárskeho rozvoja;

15. zdôrazňuje, že je potrebné využiť výsledky iniciatív, ako sú Nové energetické riešenia 
pre ostrovy (NESOI) a Čistá energia pre ostrovy EÚ (CE4EUI), na zabezpečenie 
funkčného prechodu medzi programovými obdobiami 2014 – 2020 a 2021 – 2027; víta 
splitské memorandum, ktoré uznáva vedúcu úlohu ostrovných komunít pri transformácii 
energetiky;

16. zdôrazňuje, že pri prechode na klimaticky neutrálne priemyselné procesy musia byť 
zastúpené a podporované všetky odvetvia, pričom súčasne treba udržať medzinárodnú 
konkurencieschopnosť;

17. kladie dôraz na to, že treba prepracovať smernicu o zdaňovaní energie11 v súlade so 
zásadou „znečisťovateľ platí“ s cieľom podporiť udržateľné zdroje energie na úkor 
fosílnych palív najneskôr do roku 2025, pričom sa osobitná pozornosť musí venovať 
sociálnemu dosahu;

18. požaduje, aby aktualizovaný akčný plán pre obehové hospodárstvo naďalej podporoval 
prechod na obehové hospodárstvo, riešil otázky spojené s efektívnym využívaním 
zdrojov a stimuloval udržateľnú spotrebu;

19. žiada, aby politika súdržnosti zohrávala významnejšiu úlohu pri podpore úsilia 
o prevenciu rizika s cieľom prispôsobiť sa súčasným a budúcim vplyvom zmeny klímy 
na regionálnej a miestnej úrovni;

20. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

11 Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2003, s. 51.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-SK/TXT/?from=EN&uri=CELEX%3A32003L0096
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Zmena klímy predstavuje kľúčovú výzvu pre 21. storočie a cieľom tejto správy o politike 
súdržnosti a regionálnych stratégiách v oblasti životného prostredia v boji proti zmene klímy 
je načrtnúť úlohu tejto politiky na nasledujúce roky. Nadchádzajúce roky sú mimoriadne 
dôležité, pretože už teraz je priemerná globálna teplota o 1,2 °C vyššia (v porovnaní s 
predindustriálnou úrovňou) a cieľ Parížskej dohody na úrovni 1,5 °C by sa mohol dosiahnuť 
do konca roka 2027, a teda počas rámca politiky súdržnosti na roky 2021 – 2027. Ak budeme 
v tejto ceste pokračovať bez zníženia emisií skleníkových plynov (GHG), limit 2 °C by sa 
mohol dosiahnuť v priebehu 40. rokov 20. storočia, čím by sa prekročil bod zlomu, kedy už 
niet návratu, prinajmenšom s technológiou, ktorú máme v súčasnosti. Zvýšenie teploty o 4 °C 
do konca tohto storočia a o 8 °C do konca budúceho storočia nemôže byť cestou vpred. V 
medziinštitucionálnej štúdii EÚ s názvom Globálne trendy do roku 2030: Výzvy a voľby pre 
Európu sa jasne uvádzajú hranice: „Nárast o 1,5 stupňa je maximum, ktoré planéta dokáže 
zniesť. Ak sa teploty budú po roku 2030 ďalej zvyšovať, budeme čeliť ešte početnejším 
suchám, záplavám, extrémnym horúčavám a chudobe stoviek miliónov ľudí. To by 
pravdepodobne znamenalo zánik najzraniteľnejších skupín obyvateľstva – a v najhoršom 
prípade vymretie celého ľudstva.“1

Politika súdržnosti je najväčším a najdôležitejším investičným nástrojom v Európe, a preto 
zohráva kľúčovú úlohu v boji proti zmene klímy. Budúcich desať rokov bude utvárať cestu 
vpred a politické možnosti pre nadchádzajúce desaťročia. Európsky parlament vyhlásil 28. 
novembra 2019 „núdzovú situáciu v oblasti klímy a životného prostredia“ a kladie dôraz na 
investičný program, pričom požaduje „urýchlené prijatie konkrétnych opatrení potrebných na 
boj proti tejto hrozbe a jej potlačenie, kým nebude neskoro“ a konkrétnejšie „rozsiahlu 
reformu svojich investičných politík v oblasti poľnohospodárstva, obchodu, dopravy, 
energetiky a infraštruktúry“.

Európska zelená dohoda a záväzok vybudovať klimaticky neutrálnu Európu najneskôr do 
roku 2050 si vyžadujú naliehavé a konkrétne opatrenia v praxi s cieľom dosiahnuť čiastkové 
ciele v oblasti klímy do roku 2030 a 2040, splniť právne záväzky vyplývajúce z Parížskej 
dohody a dodržať záväzky týkajúce sa cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja. Zmena 
klímy nie je len otázkou životného prostredia, ide aj o hospodársku a sociálnu zmenu. 
Prechod na klimatickú neutralitu možno dosiahnuť len sociálne spravodlivým a nestranným 
spôsobom, pričom sa na nikoho nesmie zabudnúť. Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť 
v tejto súvislosti znamená, že treba klásť osobitný dôraz na tieto tri prvky:

• hospodársku súdržnosť s udržateľným rastom a zelenými pracovnými miestami pri 
rešpektovaní potrieb rôznych odvetví;

• sociálnu súdržnosť so spravodlivým prechodom, sociálnou spravodlivosťou, 
porozumením pre energetickú chudobu a osobitné potreby. Najbohatších 10 % 
obyvateľstva produkuje 52 % CO2, zatiaľ čo najchudobnejších 50 % svetovej 
populácie je zodpovedných len za 7 % emisií 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


PR\1217839SK.docx 9/9 PE660.259v01-00

SK

• územnú súdržnosť s pochopením rôznych potrieb jednotlivých regiónov EÚ, najmä 
ostrovných a okrajových regiónov a zvyšovania hladiny morí, ale aj mestských oblastí, 
kde teploty rastú rýchlejšie;

Politika súdržnosti a regionálne stratégie v oblasti životného prostredia sú relevantným a 
dôležitým faktorom v boji proti zmene klímy v nadchádzajúcich rokoch. Táto iniciatívna 
správa načrtáva potrebné kroky z regionálneho hľadiska.


