Přijmout bezodkladná opatření na boj se změnou klimatu
a zvládání jejích dopadů

SDG 13 – POKROKY V NAPLŇOVÁNÍ
Klimatická opatření
Cíl 13 si klade za úkol mimo jiné zvýšit ve všech
zemích odolnost a schopnost adaptace na
nebezpečí související s klimatem a přírodními
pohromami, začlenit opatření v oblasti změny
klimatu do národních politik, strategií a plánování, zlepšit vzdělávání a zvyšování povědomí
o klimatické změně, rozšířit lidské i institucionální kapacity pro zmírňování změny klimatu,
adaptaci na ni a snižování jejích dopadů.
Státy představují a uskutečňují své strategie
v reakci na změnu klimatu.
K 20. dubnu 2017 sedm rozvojových zemí
úspěšně dokončilo a předložilo své první národní adaptační plány v reakci na změnu klimatu.
Mnoho zemí začalo uskutečňovat národní
a lokální strategie ke snížení rizika katastrof.
V letech 2014–2015 většina informujících zemí
naznačila, že posuzování vlivů na životní prostředí, legislativa o chráněných oblastech, projekty
a programy na přizpůsobení se klimatické změně a integrované plánování hrály významnou
roli při snižování rizikových faktorů.
Státy mezi sebou spolupracují v boji proti
změně klimatu.
Rozvinuté země se zavázaly společně mobilizovat 100 miliard dolarů ročně do roku 2020
s cílem řešit potřeby rozvojových zemí spojené
s klimatem a pokračovat v této podpoře do
roku 2025. Počáteční úsilí o uvolnění zdrojů pro
Zelený klimatický fond se zvýšilo o 10,3 miliardy
dolarů a rozvinuté země jsou naléhavě vyzývány,
aby zvýšily svou finanční podporu.
Globální povaha změny klimatu vyžaduje rozsáhlou mezinárodní spolupráci při budování
odolnosti a přizpůsobivé kapacity vůči jejím
nepříznivým účinkům, rozvoji udržitelných
cest s nízkými emisemi uhlíku do budoucnosti a urychlování snižování celosvětových emisí
skleníkových plynů. Od smluvních stran Pařížské
dohody se očekává, že budou připravovat, komunikovat a dodržovat po sobě jdoucí národně
určené příspěvky. Tyto národně dané příspěvky
odrážejí oficiální reakce zemí na změnu klima-

tu a přispívání k opatřením v oblasti globální
změny klimatu. K 20. dubnu 2017 ratifikovalo
143 subjektů Pařížskou dohodu, z nichž 137
(136 zemí a Evropská komise) sdělilo své první
národně určené příspěvky sekretariátu Rámcové
úmluvy Organizace spojených národů o změně
klimatu.
Zdroj: Sustainable Development Knowledge Platform, 2017
Zdroj: Informační centrum OSN v České republice, 2018

A jak jsme na tom v Česku?
V Česku je adaptace na změnu klimatu na
národní úrovni řešena dokumentem Strategie
přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR, která byla schválena usnesením vlády
v říjnu 2015. Adaptační strategie ČR a její obsah
vychází z Bílé knihy Evropské Komise „Přizpůsobení se změně klimatu: směřování k evropskému akčnímu rámci“ (2009) a je v souladu
s Adaptační strategií EU, přičemž reflektuje
měřítko a podmínky Česka. Vytvoření a implementace adaptačních plánů a opatření je nedílnou součástí závazků přijatých prostřednictvím
Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu. Cílem
Adaptační strategie ČR je zmírnit dopady změny klimatu přizpůsobením se této změně v co
největší míře, zachovat dobré životní podmínky
a uchovat a případně vylepšit hospodářský potenciál pro příští generace.
Zdroj: Ministerstvo životního prostředí, 2018

