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1.

schválení

Dne 24. února 2021 zveřejnila Komise sdělení s názvem „Vytvoření Unie odolné vůči
změně klimatu – nová strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu“ (dále jen
„strategie“)1. Ve strategii je nastíněno, jak se EU může přizpůsobit nevyhnutelným dopadům
změny klimatu a do roku 2050 dosáhnout odolnosti vůči změně klimatu zajištěním toho, aby
adaptace byla inteligentnější, rychlejší a systémovější, a zintenzivněním mezinárodních
opatření v oblasti adaptace na změnu klimatu.

2.

Dne 18. března 2021 byla během neformální videokonference ministrů životního prostředí
vedena výměna názorů na strategii. Ministři toto téma projednali rovněž na neformální
videokonferenci, která se konala dne 23. dubna 2021, přičemž se zaměřili na problémy,
které jsou v souvislosti s adaptací na změnu klimatu spojeny s vodou, a na mezinárodní
rozměr strategie.

1

Dokument 6521/21 + ADD 1 + ADD 2.
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3.

Předsednictví vypracovalo návrh závěrů Rady ke sdělení Komise, který na několika
neformálních videokonferencích a naposledy na svém zasedání konaném dne 21. května
projednala Pracovní skupina pro životní prostředí. V návaznosti na zjednodušený písemný
postup bylo na úrovni Pracovní skupiny pro životní prostředí dosaženo principiální dohody.

4.

Dne 2. června potvrdil Výbor stálých zástupců dohodu o návrhu závěrů za účelem jejich
předložení Radě pro životní prostředí ke schválení. Delegace PL předložila prohlášení
uvedené v dodatku k této poznámce, které má být při schvalování vloženo do zápisu
z jednání Rady.

5.

Delegace DK si k danému znění ponechává výhradu parlamentního přezkumu.

6.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se Rada pro životní prostředí vyzývá, aby:
–

schválila na svém zasedání dne 10. června 2021 návrh závěrů Rady uvedený v příloze
této poznámky;

–

rozhodla o vložení prohlášení uvedeného v dodatku k této poznámce do zápisu z jednání
Rady.
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PŘÍLOHA
Vytvoření Unie odolné vůči změně klimatu – nová strategie EU pro přizpůsobení se změně
klimatu
– návrh závěrů Rady –

RADA EVROPSKÉ UNIE,
PŘIPOMÍNAJÍC závěry Rady:
–

s názvem Biologická rozmanitost – potřeba přijmout naléhavá opatření2

–

o strategii „od zemědělce ke spotřebiteli“3

–

o výhledech politik EU týkajících se lesů a strategii EU v oblasti lesnictví po roce 20204

–

o diplomatické činnosti v oblasti klimatu a energetiky – realizace vnějšího rozměru Zelené
dohody pro Evropu5;

UZNÁVAJÍC, že úbytek biologické rozmanitosti a změna klimatu, jakož i dopady a způsoby řešení
obou těchto jevů spolu neoddělitelně souvisejí;
UZNÁVAJÍC, že extrémní povětrnostní jevy spojené se změnou klimatu jsou stále častější,
intenzivnější a trvalejší a že pozvolna nastávající situace postihují stále větší oblasti, což zvyšuje
riziko jak značných ztrát na lidských životech, tak i materiálních a přírodních škod;

2
3
4
5

Dokument 12210/20.
Dokument 12099/20.
Dokument 12695/1/20 REV 1.
Dokument 5263/21.
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UZNÁVAJÍC, že je naléhavě zapotřebí, aby Evropská unie a její členské státy, jakož i všechny
ostatní země jakožto jednu z klíčových složek dlouhodobé globální reakce na změnu klimatu
zvýšily svou adaptační kapacitu, posilovaly odolnost a snižovaly zranitelnost vůči této změně;
POUKAZUJÍC na celkovou nákladovou efektivnost adaptačních opatření, a to zejména díky
využívání přírodě blízkých řešení s příslušnými zárukami, a na další hmatatelné přínosy pro
přírodu, společnost a hospodářství, jež může úspěšná adaptace na změnu klimatu zajistit;
JSOUC SI VĚDOMA, že zásadní význam pro zajištění odolnosti společnosti a ekosystémů vůči
stávajícím a předpokládaným klimatickým rizikům má vedle úsilí o zmírnění změny klimatu rovněž
úsilí o adaptaci na tuto změnu; ZDŮRAZŇUJÍC, že je zapotřebí zabezpečit, aby se všechny
související iniciativy v rámci Zelené dohody pro Evropu vzájemně podporovaly;
UZNÁVAJÍC, že strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 je jednou z klíčových
iniciativ Zelené dohody pro Evropu, jejímž cílem je dosáhnout toho, aby se hospodářství EU stalo
do roku 2050 udržitelným a klimaticky neutrálním, chránit biologickou rozmanitost, obnovovat ji
a využívat ji udržitelným způsobem, zlepšovat životní podmínky a zdraví občanů a zajistit
udržitelnost, oběhovost a inkluzivnost hospodářství EU;
SE ZÁJMEM OČEKÁVAJÍC přijetí evropského právního rámce pro klima, který bude vyžadovat,
aby příslušné orgány Unie a členské státy zajistily nepřetržitý pokrok při zvyšování adaptační
kapacity, posilování odolnosti a snižování zranitelnosti vůči změně klimatu v souladu s článkem 7
Pařížské dohody;
JSOUC SI VĚDOMA práce, kterou již EU a její členské státy vykonaly, a to i na základě strategie
EU pro přizpůsobení se změně klimatu z roku 2013; ZDŮRAZŇUJÍC skutečnost, že všechny
členské státy přijaly vnitrostátní strategii nebo plán pro přizpůsobení se změně klimatu;
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JSOUC SI VĚDOMA, že vzhledem k tomu, že důsledky měnícího se klimatu závisejí
na vnitrostátních, regionálních a místních podmínkách, se charakter adaptace na změnu klimatu
a s ním související potřeby v jednotlivých členských státech liší;
JSOUC SI VĚDOMA odpovědnosti členských států při koncipování politických reakcí na změnu
klimatu a související rizika a rovněž toho, že je důležité vypracovat reakce EU na společné
a mezinárodní výzvy spojené s adaptací; ZDŮRAZŇUJÍC, že je zapotřebí, aby EU podporovala
a doplňovala opatření členských států zaměřená na ochranu jejich občanů;
UZNÁVAJÍC, že politika a opatření v oblasti adaptace musí brát v potaz sociální rozměr změny
klimatu, přičemž je důležité zohledňovat genderové hledisko, zajistit odolnost dosaženou
spravedlivým způsobem a věnovat zvláštní pozornost nejzranitelnějším skupinám, které jsou
klimatickými nebezpečími neúměrně zasaženy.

Vytvoření Unie odolné vůči změně klimatu
1.

VELMI VÍTÁ sdělení Komise s názvem „Vytvoření Unie odolné vůči změně klimatu – nová
strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu“ (dále jen „strategie“); UZNÁVÁ, že
uvedená strategie je jednou z klíčových iniciativ Zelené dohody pro Evropu v rámci úsilí
o ekologickou transformaci a o zajištění udržitelného růstu; POTVRZUJE dlouhodobou vizi
Zelené dohody pro Evropu, podle níž má být do roku 2050 vytvořena Unie odolná vůči změně
klimatu, která bude plně přizpůsobena nevyhnutelným nepříznivým dopadům změny klimatu;
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2.

MÁ ZA TO, že hospodářské oživení po pandemii musí být založeno na účinných, účelných
a udržitelných řešeních zaměřených na zvyšování odolnosti vůči změně klimatu, a to zejména
na přírodě blízkých řešeních6 včetně ekosystémové adaptace, podporu adaptace na změnu
klimatu a zmírňování této změny, posilování a podporu ochrany biologické rozmanitosti,
přispívání k cílům udržitelného rozvoje a zajištění potravinového zabezpečení; JE SI
VĚDOMA, že přírodě blízká řešení vyžadují spolehlivé environmentální a sociální záruky
k tomu, aby bylo možné vytvořit všestranně výhodná řešení pro účely adaptace na změnu
klimatu, zmírňování této změny a zachování biologické rozmanitosti;

Inteligentnější adaptace
3.

UZNÁVÁ, že je důležité zlepšit řízení rizik v oblasti změny klimatu a katastrof a systémy
včasného varování jakožto klíčové faktory umožňující odvrátit a minimalizovat materiální
a přírodní škody a ztráty na lidských životech, snížit ekonomické a společenské náklady,
zlepšit zdraví a životní podmínky občanů, jakož i zvyšovat odolnost a posilovat biologickou
rozmanitost a ekosystémové služby; v této souvislosti ZDŮRAZŇUJE, že je třeba vyměňovat
si a získávat srovnatelnější a kvalitnější údaje pro posuzování klimatických rizik a stávající
údaje, znalosti a platformy lépe využívat k identifikaci možných vícerozměrných dopadů
nebezpečí souvisejících se změnou klimatu;

6

Viz například
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-basedsolutions_en: „Řešení inspirovaná a podporovaná přírodou, která jsou nákladově efektivní
a současně environmentálně, sociálně a hospodářsky přínosná a přispívají k budování
odolnosti,“ jak je uvedeno v závěrech Rady s názvem „Biologická rozmanitost – potřeba
přijmout naléhavá opatření“.
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4.

PODTRHUJE, že je důležité adaptovat kulturní dědictví na přírodní katastrofy a dopady
změny klimatu s pomalým nástupem a zároveň zachovat hodnoty, které toto dědictví
představuje; ZDŮRAZŇUJE, že je v této souvislosti důležité integrovat a využívat odborné
znalosti v oblasti architektury, designu a kulturního dědictví; PODTRHUJE, že o uplatňování
integrovaných přístupů k řízení katastrofických rizik v rámci zastavěného prostředí, včetně
nemovitého kulturního dědictví a kulturní krajiny, by mělo být usilováno prostřednictvím
specifických činností, jako je komunitní řízení katastrofických rizik, začleňování aspektů
odolnosti vůči změně klimatu do kritérií pro výstavbu a renovaci budov a kritické
infrastruktury při současném zachování kulturního dědictví, připravenost na katastrofy
a reakce na mimořádné události, systémy včasného varování, infrastrukturní podpora,
posuzování širší škály rizik, plánovaná relokace a odolné způsoby obživy, čímž se posílí
připravenost zastavěného prostředí na katastrofy a zároveň zvýší odolnost evropských měst
a obcí a komunit;

5.

PODPORUJE záměr Komise posílit rozvoj a využívání digitálních technologií pro
shromažďování údajů, znázornění údajů a scénáře změny klimatu s cílem podpořit
informované rozhodování, včetně výměny znalostí, osvědčených postupů a řešení, přičemž je
třeba využívat synergie a zamezit zdvojování úsilí a struktur; V tomto ohledu
ZDŮRAZŇUJE, že je zejména důležité, aby byl v případě zjevných synergií a potřeb dále
rozvíjen program Copernicus pro účely posuzování dopadů změny klimatu, a to i se
zahrnutím údajů na regionální a místní úrovni, a VÍTÁ v tomto ohledu, že byla zahájena
činnost znalostního centra pro pozorování Země; VYBÍZÍ Komisi, aby brala v potaz vývoj
a specifikace na vnitrostátní úrovni;

6.

VYZDVIHUJE úlohu platformy Climate-ADAPT a VÍTÁ, že Komise hodlá po konzultaci
s členskými státy kapacity této platformy dále modernizovat a rozšiřovat, včetně její úlohy při
posilování monitorování a hodnocení adaptace; VYZÝVÁ Komisi a členské státy, aby
zajistily lepší propojení platformy Climate-ADAPT s vnitrostátními platformami a aby
podporovaly regionální a místní orgány při získávání přístupu k údajům o rizicích
souvisejících se změnou klimatu a k technologiím pro účely znalostí v oblasti adaptace;
VYBÍZÍ Komisi, aby postupně poskytla tyto související nástroje ve všech úředních jazycích
EU;
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7.

KONSTATUJE, že změna klimatu a z ní vyplývající geografické změny v rozšíření patogenů
a častější a extrémnější povětrnostní jevy, jako jsou vlny veder, povodně nebo bouře, mají
významné dopady na zdraví a na kvalitu života; VÍTÁ proto zřízení Evropského střediska pro
sledování klimatu a zdraví; ZDŮRAZŇUJE, že je třeba úkoly a cíle uvedeného střediska dále
vymezit, a to i ve vztahu ke stávajícím a budoucím institucím, a UZNÁVÁ význam přístupu
„jedno zdraví“;

Systémovější adaptace
8.

PODTRHUJE, že je třeba prosazovat systémovou povahu adaptace tím, že bude problematika
adaptace soudržným a důsledným způsobem a na všech relevantních úrovních lépe
začleňována do všech relevantních právních předpisů a politik, a to i prostřednictvím lepší
meziodvětvové komunikace a koordinace, jakož i využíváním stávajících procesů, nástrojů
a opatření k posilování odolnosti; ZDŮRAZŇUJE, že všechny adaptační strategie a plány
na všech úrovních musí vycházet z nejlepších dostupných vědeckých důkazů, přičemž musí
být dodržována zásada předběžné opatrnosti; VÍTÁ navrhované zásady soudržnosti politik:
zajistit, aby byly v rámci regulace a financování zohledňovány dopady změny klimatu
a související rizika s cílem zamezit vzniku nové expozice, snižovat existující rizika
posilováním odolnosti, prevence a připravenosti a řídit zbytkové riziko;
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9.

ZDŮRAZŇUJE, že proces monitorování a hodnocení má relevantní význam pro posuzování
účinnosti a výkonnosti politik a opatření v oblasti adaptace; dále VYZÝVÁ Komisi, aby
v úzké koordinaci s členskými státy vypracovala další pokyny pro monitorování a hodnocení
adaptace, mimo jiné prostřednictvím využívání harmonizovaného rámce standardů
a ukazatelů zohledňujících regionální a místní specifika, jež bude možné začlenit
do geografických informačních systémů, jež podporují posuzování zranitelnosti na příslušné
územní úrovni; a aby v úzké spolupráci s členskými státy poskytovala pokyny, v nichž budou
stanoveny společné zásady a postupy pro identifikaci, klasifikaci a obezřetné řízení závažných
fyzických klimatických rizik při plánování, vypracovávání, provádění a monitorování
projektů, a to prostřednictvím posuzování zranitelnosti vůči změně klimatu a posuzování
souvisejících rizik na základě relevantních norem ISO a evropských norem a metod, které již
členské státy používají; dále ZDŮRAZŇUJE, že je třeba zabránit zdvojování požadavků
na shromažďování, monitorování a hodnocení údajů a podporovat synergie se stávajícími
procesy a povinnostmi v oblasti podávání zpráv na úrovni Unie nebo na mezinárodní úrovni
a zároveň vycházet z vnitrostátních zkušeností a praxe;

10.

KONSTATUJE, že je důležité vyvinout další nástroje pro začleňování klimatických scénářů
a možných dopadů do hospodářských a finančních politik s cílem posílit makrofiskální
odolnost a zajistit, aby finanční a fiskální rámce zohledňovaly problematiku změny klimatu
a byly udržitelné; VYZÝVÁ Komisi, aby po konzultaci s členskými státy dále rozpracovala
a prozkoumala způsoby, jak měřit a zvládat potenciální dopad rizik souvisejících se změnou
klimatu na veřejné finance, přičemž je třeba zamezit zdvojování požadavků
na shromažďování údajů, monitorování a hodnocení a zabránit vytvoření další administrativní
zátěže;
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11.

VÍTÁ záměr Komise prozkoumat způsoby, jak dále usnadňovat a podporovat spolupráci mezi
relevantními subjekty na místní, regionální a vnitrostátní úrovni při jejich činnosti v oblasti
adaptace; ZDŮRAZŇUJE význam zvyšování místní a regionální odolnosti a úlohu místních
a regionálních správních orgánů jakožto klíčových faktorů stimulujících adaptaci a potřebu je
odpovídajícím způsobem podporovat na úrovni Unie při současném zohlednění zásady
subsidiarity; PODTRHUJE, že provádění opatření a řešení pro adaptaci na změnu klimatu
závisí do značné míry na místních a regionálních podmínkách, včetně zavádění přírodě
blízkých řešení, což umožní účinně a efektivně řešit specifické oblasti zranitelnosti vůči
změně klimatu, a to i s ohledem na další oblasti environmentální zranitelnosti a dostupnost
sladké vody v průběhu roku; VYZÝVÁ Komisi, aby po konzultaci s členskými státy
poskytovala komplementární znalosti, vzdělávání a informace o osvědčených postupech
a řešeních pro místní a regionální orgány, jež mají zásadní význam pro podporu místních
opatření a investic v oblasti adaptace, a vycházela přitom ze stávajících pokynů a znalostí,
které zohledňují vnitrostátní specifika;

12.

PŘIPOMÍNÁ, že v zájmu zintenzivnění opatření v oblasti adaptace je třeba více zapojit
občany a posílit jejich postavení a zajistit vedoucí úlohu vnitrostátních, regionálních
a místních orgánů a komunit při koncipování a provádění adaptačních opatření s cílem
podpořit to, aby bylo odolnosti dosaženo řádným a spravedlivým způsobem; VÍTÁ v tomto
ohledu evropský klimatický pakt; ZDŮRAZŇUJE, že je důležité brát v potaz aspekty sociální
spravedlnosti a distribuční účinky dopadů změny klimatu a zajistit, aby nikdo nebyl
opomenut; VÍTÁ úsilí s cílem podporovat dlouhodobé strategie a politiky hospodářské
diverzifikace, které pracovníkům umožňují rekvalifikaci a přechod k odvětvím v oblasti
zeleného růstu a zároveň zajišťují dostatečné a vysoce kvalifikované pracovní síly; dále VÍTÁ
podporu vzdělávání a odborné přípravy za účelem změny kvalifikace a prohlubování
dovedností pracovníků v zájmu zajištění odolnosti dosažené řádným a spravedlivým
způsobem;
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Rychlejší adaptace
13.

PODTRHUJE, že v zájmu urychlení adaptačních opatření je zásadně důležité zajistit
odpovídající financování; V tomto ohledu ZDŮRAZŇUJE navýšený cíl vynaložit na opatření
v oblasti klimatu, včetně adaptace, alespoň 30 % výdajů na základě víceletého finančního
rámci na období 2021–2027 a alespoň 37 % výdajů v rámci Nástroje pro oživení a odolnost;
JE NADÁLE PLNĚ ODHODLÁNA usilovat o naplnění ambice dosáhnout toho, aby
na základě víceletého finančního rámce bylo v roce 2024 vynaloženo 7,5 % cílového ročního
objemu výdajů a v letech 2026 a 2027 10 % cílového ročního objemu výdajů na oblast
biologické rozmanitosti, přičemž je třeba brát ohled na stávající překrývání mezi cíli v oblasti
klimatu a biologické rozmanitosti; dále VÍTÁ plán skupiny Evropské investiční banky (EIB)
na období 2021–25 pro vytvoření klimatické banky a zvýšené ambice této skupiny v oblasti
adaptace na změnu klimatu a se zájmem očekává připravovaný plán EIB pro adaptaci
na změnu klimatu;

14.

ZDŮRAZŇUJE, že je nezbytná užší spolupráce soukromého a veřejného sektoru, zejména
pokud jde o financování adaptace; JE SI VĚDOMA, že soukromý sektor hraje zásadní úlohu
při poskytování nezbytných technologií a řešení a při mobilizaci potřebného kapitálu
a zajišťování jeho pákového efektu; UZNÁVÁ v tomto ohledu relevantnost taxonomie EU
pro identifikaci a rozvoj udržitelných činností zaměřených na adaptaci na změnu klimatu,
přičemž je třeba respektovat zásadu „významně nepoškozovat“ ve smyslu nařízení EU
o taxonomii7 a zabránit nesprávné adaptaci; VYZÝVÁ Komisi, aby v souvislosti
s financováním adaptačních opatření ve veřejném i soukromém sektoru poskytla příklady
osvědčených postupů a řešení;

7

Článek 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020
o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088.
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15.

ZDŮRAZŇUJE, že je třeba lépe pochopit expozici soukromých investic rizikům souvisejícím
s klimatem; V této souvislosti VÍTÁ, že vstoupilo v platnost nařízení o zveřejňování
informací o udržitelnosti ve finančním odvětví8 a že byl zveřejněn návrh Komise na revizi
směrnice o vykazování nefinančních informací, a SE ZÁJMEM OČEKÁVÁ připravovanou
obnovenou strategii udržitelného financování;

16.

UZNÁVÁ, že pro lepší pochopení dopadů změny klimatu a rozvoj řešení v oblasti adaptace je
důležitý výzkum a inovace; VÍTÁ navrhovanou úlohu, kterou mají při zavádění řešení, jejichž
cílem je zlepšit připravenost Evropy na změnu klimatu, urychlit adaptační opatření
a prohloubit společenskou transformaci směrem k odolnosti vůči změně klimatu, hrát mise
programu Horizont Evropa v oblasti přizpůsobování se změně klimatu včetně společenské
transformace, jakož i navrhovanou úlohu dalších misí relevantních pro adaptaci, včetně misí
v oblasti zdraví půdy a potravin, klimaticky neutrálních a chytrých měst, zdravých oceánů,
moří a pobřežních a vnitrozemských vod; ZDŮRAZŇUJE, že při realizaci misí programu
Horizont Evropa, které jsou relevantní pro adaptaci, je třeba brát v potaz všechny kriticky
důležité ekosystémy; VYZÝVÁ Komisi a členské státy, aby se zaměřily na rozšíření
úspěšných pilotních studií a provádění opatření a aby zajistily, že se věda financovaná EU
bude zabývat rovněž specifickými potřebami na regionální a místní úrovni;

8

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019
o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb
(Úř. věst. L 317, 9.12.2019, s. 1).
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17.

JE SI VĚDOMA významu vazby mezi klimatem a vodou, neboť mnoho nebezpečí spojených
se změnou klimatu souvisí s hydrologickým systémem (zvyšování hladiny moří, intenzivní
dešťové srážky, záplavy, nedostatek vody a období sucha, tání ledovců, změny ve sněhové
pokrývce a stav mořského ledu); UPOZORŇUJE na problémy, kterou jsou spojeny se
zvýšeným rizikem souvisejícím se situacemi, kdy je nedostatek vody, nebo je jí naopak
nadbytek, zejména s obdobími velkého sucha, a se změnami v dostupnosti sladké vody, jež
jsou mimo jiné způsobeny změnami ve srážkovém režimu z hlediska množství, kvality
a distribuce srážek v průběhu roku; dále ZDŮRAZŇUJE, že problém nedostatku vody bude
prohlouben rostoucími teplotami, zejména v suchých a polosuchých oblastech, a v důsledku
toho povede ke zvýšenému odpařování a větší potřebě vody v různých prostředích, včetně
prostředí městského a zemědělského, a POTVRZUJE zásadní úlohu, kterou v rámci celkové
odolnosti vůči změně klimatu hraje udržitelné vodní hospodářství a zdravé ekosystémy
související s vodou; VYJADŘUJE PODPORU tomu, aby bylo se zapojením všech odvětví
nadále prosazováno integrované řízení vodních zdrojů a účinná udržitelná a integrovaná
správa vodních zdrojů, které podporují uplatňování kooperativních přístupů při řešení
přeshraničních problémů v oblasti vody;

18.

VYZÝVÁ k provádění integrovaného meziodvětvového a přeshraničního vodního
hospodářství, které přispěje ke zvýšení odolnosti, prosazování udržitelného využívání vody,
ochraně a zachování vodních ekosystémů a zdokonalení strategií pro zvládání povodňových
rizik, nedostatku vody a sucha, jež se budou zabývat rovněž budoucími riziky povodní
a sucha a zajistí včasnou a spolehlivou výměnu údajů a včasných varování;
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19.

KONSTATUJE, že pro účely opatření v oblasti adaptace na změnu klimatu jsou obzvláště
vhodná přírodě blízká řešení, včetně udržitelného řízení, obnovy a zachování ekosystémů
a jejich služeb, které posilují nebo zachovávají biologickou rozmanitost a přispívají
k rozšiřování oblastí s přírodními stanovišti, spolu s dalšími venkovskými a městskými
přístupy, včetně prosazování technologií a řešení zaměřených na úsporu vody v zemědělství,
jako je přechod na plodiny méně náročné na vodu, jakož i ekologizace měst a prosazování
opětovného využívání vody v průmyslu, zemědělství a v souvislosti s městským plánováním,
domácnostmi a budovami; ZDŮRAZŇUJE, že uvedená řešení a přístupy hrají důležitou úlohu
při zvyšování klimatické odolnosti vůči dopadům souvisejícím s vodou, která má zásadní
význam pro zachování zdravých vod, oceánů, půd, slatinišť a vrchovišť, a že mohou
významně posílit dodávky čisté a sladké vody a snížit riziko záplav a sucha; Kromě toho
UZNÁVÁ, že je důležité, aby byla adaptační opatření jakožto příklad přírodě blízkých řešení
dále začleněna do udržitelného obhospodařování lesů, přičemž zdůrazňuje multifunkční úlohu
lesů, zejména při stabilizaci a ochlazování místního podnebí, regulaci hydrologických cyklů
a pozitivním přispívání k uhlíkovému cyklu;

20.

ZDŮRAZŇUJE, že v rámci přírodě blízkého přístupu k adaptaci na změnu klimatu je
zapotřebí více zhodnocovat ekosystémové služby, zejména ty, které souvisejí s udržitelným
zemědělstvím, odolností lesů, biologickou rozmanitostí a vodním cyklem; V této souvislosti
ODKAZUJE na iniciativy OSN s názvem „Desetiletí pro obnovu ekosystémů (2021–2030)“
a „Desetiletí vědy o oceánech pro udržitelný rozvoj“; UZNÁVÁ, že zlepšení odolnosti
suchozemských a mořských ekosystémů a zachování ekosystémových služeb může být
dosaženo prostřednictvím ekosystémového řízení zdrojů a omezení neklimatických
zátěžových faktorů; JE SI VĚDOMA, že na přírodní stanoviště a ekosystémové služby mají
škodlivé účinky invazní nepůvodní druhy, a za jedno z opatření pro adaptaci na změnu
klimatu POVAŽUJE kontrolu nepůvodních druhů, a to zejména těch, které se stávají
invazními v důsledku změny klimatu;

21.

KONSTATUJE, že problematiku adaptace na změnu klimatu je třeba začleňovat do aspektů
územního plánování a jeho řízení uvedených v rámcích EU a členských států, a to
zohledňováním možných dopadů změny klimatu v rámci prostorového rozložení klimatických
rizik, rizikovosti a životaschopnosti projektů a celkové dlouhodobé racionality modelů
prostorového uspořádání;
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22.

VÍTÁ soubor opatření stanovených ve sdělení Komise, neboť poskytují vodítka týkající se
shromažďování údajů, osvědčených postupů a zpráv o dopadech změny klimatu a způsobu,
jak realizovat adaptační činnosti; VYZÝVÁ Komisi, aby členským státům poskytla další
podklady týkající se různých prováděcích opatření a nástrojů uvedených ve strategii
a harmonogram pro tato opatření a tyto nástroje, aby Radě pravidelně poskytovala aktuální
informace o provádění iniciativ uvedených ve sdělení a aby během prováděcí fáze strategie
zajistila zapojení členských států;

23.

UZNÁVÁ, že v zájmu snížení rozsahu ekonomických a společenských ztrát v případě
extrémních povětrnostních jevů a přírodních katastrof je třeba zvýšit míru rozšíření pojištění
v případě katastrof souvisejících s klimatem; JE SI VĚDOMA, že využívání pojištění jakožto
mechanismu pro přenos rizik k absorbování finančních ztrát souvisejících s klimatickými
riziky je jedním z kroků vedoucích k tomu, aby namísto realizace opatření až po katastrofě
bylo možné rizika lépe řídit a předjímat je; VYZÝVÁ Komisi, aby po konzultaci s členskými
státy a při zohlednění a využití již existujících rámců vypracovala rámec, který zlepší
využívání pojištění proti rizikům souvisejícím se změnou klimatu s cílem podpořit členské
státy v prosazování vnitrostátních systémů pojištění pro případ katastrof, které budou
uživatele motivovat k tomu, aby investovali do adaptace;

24.

JE SI VĚDOMA, že nejvzdálenější regiony EU se již nyní potýkají se značnými problémy
v oblasti adaptace, a to v důsledku své specifické zranitelnosti, která je činí obzvláště
náchylnými k tomu, aby byly dopady změny klimatu zasaženy; VÍTÁ veškeré úsilí o zmírnění
těchto dopadů, jako je výměna osvědčených postupů a řešení společných problémů v oblasti
adaptace realizovaná mezi nejvzdálenějšími regiony a jejich sousedy, které má být Komisí
a členskými státy posilováno a podporováno, a schválení celosvětových a regionálních
iniciativ, které jsou z hlediska adaptace relevantní;

25.

JE SI VĚDOMA, že specifickým problémům souvisejícím se změnou klimatu čelí i další
regiony EU a přidružená území, jako je Středomoří a Arktida;
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Posílení mezinárodních opatření
26.

VÍTÁ, že do strategie je nově začleněn i mezinárodní rozměr, a to s přihlédnutím k tomu, že
nepříznivé dopady změny klimatu mají dalekosáhlé důsledky jak v rámci Unie, tak i mimo ni;
PŘIPOMÍNÁ, že v Pařížské dohodě byl stanoven globální cíl týkající se adaptace, který
spočívá ve zvýšení adaptační kapacity, posilování odolnosti a snižování zranitelnosti vůči
změně klimatu, a bylo v ní uznáno, že je důležité podporovat úsilí v oblasti adaptace
a související mezinárodní spolupráci; UZNÁVÁ, že je důležité uplatňovat vyvážený přístup
mezi opatřeními v oblasti zmírňování změny klimatu a adaptace na tuto změnu;

27.

VYZÝVÁ Komisi, aby v souladu s Pařížskou dohodou a s maximálním možným
zohledněním katovického klimatického balíčku vypracovala adaptační sdělení EU a předala je
Radě, tak aby mohlo být včas před zasedáním COP26 předloženo jménem Unie a jejích
členských států sekretariátu Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu;
ZDŮRAZŇUJE, že adaptační sdělení EU by mělo být vycházet ze sdělení Komise o nové
strategii EU pro přizpůsobení se změně klimatu a z níže uvedených informací poskytnutých
členskými státy; dále VYZÝVÁ členské státy, aby v souladu s Pařížskou dohodou
a s maximálním možným zohledněním katovického klimatického balíčku náležitým
způsobem předložily svá vnitrostátní adaptační sdělení; ZDŮRAZŇUJE, že jako základ pro
předložení těchto sdělení členských států by mohly sloužit informace, jež členské státy
ohledně adaptace poskytují v rámci plnění požadavků na podávání zpráv podle nařízení
o správě energetické unie;
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28.

PODTRHUJE, že mnozí z našich mezinárodních partnerů se již dlouho nacházejí v přední
linii změny klimatu a mají cenné zkušenosti, které mohou Evropě pomoci dosáhnout větší
odolnosti vůči změně klimatu; VYZDVIHUJE úlohu EU při podpoře adaptace na celém světě
a ZDŮRAZŇUJE, že je nezbytné nadále poskytovat podporu rozvojovým zemím, které jsou,
pokud jde o nepříznivé dopady změny klimatu, obzvláště zranitelné, přičemž je třeba se
specificky zaměřit na adaptaci v nejméně rozvinutých zemích, malých ostrovních
rozvojových státech a Africe; POUKAZUJE na význam spolupráce se zeměmi jižního
sousedství, západního Balkánu a v kontextu Východního partnerství v oblasti budování
adaptační kapacity;

29.

JE SI VĚDOMA, že ve stále globalizovanějším světě jsme všichni úzce propojeni a že dopady
změny klimatu mají řetězové důsledky přesahující hranice států a kontinentů;
ZDŮRAZŇUJE, že je zapotřebí prohloubit politickou angažovanost s mezinárodními
a regionálními partnery a partnerskými zeměmi v oblasti adaptace na změnu klimatu;
PODTRHUJE význam mnohostranných partnerství s veřejnými a soukromými subjekty, a to
i za účelem sdílení a uplatňování poznatků, odborných znalostí a inovací, například
prostřednictvím globálního partnerství InsuResilience; UZNÁVÁ, že pro účely posuzování
a řízení klimatických rizik, prosazování pojišťovacích mechanismů a dalších mechanismů
rizikového financování a posílení monitorování a hodnocení je důležité získávat a vyměňovat
si fakticky podložené informace; ZDŮRAZŇUJE, že je třeba vyměňovat si poznatky
a odborné znalosti o inovativních řešeních , jakož i umožnit uplatňování místních znalostí
a zvýšit odpovědnost místních orgánů a subjektů za adaptační opatření; ZDŮRAZŇUJE, že
pro dosažení odolnosti vůči změně klimatu v nestabilních zemích a zemích zasažených
konfliktem má zásadní význam přístup založený na propojení mezi humanitární, rozvojovou
a mírotvornou činností; PODTRHUJE, že dopady změny klimatu jsou jedním z faktorů, který
v kontextu mezinárodní stability a bezpečnosti násobí hrozby, přičemž tyto dopady postihují
zejména osoby, které se již nyní nacházejí v situacích, v nichž jsou ohroženy a jsou zranitelné;
UZNÁVÁ, že je třeba vypracovat odpovídající posouzení klimatických rizik a vývojových
prognóz, jež upozorní na možné bezpečnostní důsledky změny klimatu;
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30.

ZDŮRAZŇUJE, že vnější činnost EU v oblasti adaptace by měla vycházet z modelu
hospodářského, environmentálního a společenského rozvoje založeného na cílech
udržitelného rozvoje OSN, Pařížské dohodě a jejích dlouhodobých cílech a jejím prováděcím
rámci, sendajském rámci pro snižování rizika katastrof a na Zelené dohodě pro Evropu,
přičemž by měly být zohledněny vnitrostátní plánovací procesy, politiky a strategie
rozvojových zemí, které jsou mezinárodními partnery EU;

31.

JE SI VĚDOMA, že je naléhavě zapotřebí, aby byly k dispozici mezinárodní finanční
prostředky na adaptaci na změnu klimatu v souladu s Pařížskou dohodou, a to jak z veřejných,
tak ze soukromých zdrojů, a aby tyto prostředky byly pro účely adaptace na změnu klimatu
využívány účinněji; UZNÁVÁ, že u financování pro účely adaptace je třeba zvýšit jeho
kvalitu, účinnost a předvídatelnost; ZDŮRAZŇUJE, že jsou zapotřebí grantové zdroje pro
účely adaptace, zejména pro nejzranitelnější země, a že je rovněž zapotřebí mobilizovat
soukromé finanční prostředky na podporu adaptačních opatření v partnerských zemích, a to
i zohledňováním problematiky adaptace v rámci všech finančních toků; ZNOVU
POTVRZUJE závazek EU a členských států dále zvýšit mobilizaci mezinárodních finančních
prostředků na opatření v oblasti klimatu; ZDŮRAZŇUJE, že nástroje vnějšího financování by
měly být vyváženým způsobem zaměřeny jak na zmírňující, tak i na adaptační opatření;
NALÉHAVĚ VYZÝVÁ všechny rozvinuté země a další strany, které tak mohou učinit,
včetně mezinárodních finančních institucí a rozvojových bank, aby navýšily finanční
prostředky na adaptaci v souladu s Pařížskou dohodou, přičemž by základem měla být
transparentnost při provádění a průběžné posuzování účinnosti poskytovaných finančních
prostředků.
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