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B9-0000/2020 

Europa-Parlamentets beslutning om EU-strategien for tilpasning til klimaændringer 

(2020/2532(RSP)) 

Europa-Parlamentet, 

 der henviser til FN's rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC) og den dertil 

hørende Kyotoprotokol, 

 der henviser til den aftale, der blev vedtaget på den 21. partskonference under UNFCCC 

(COP21) i Paris den 12. december 2015 (Parisaftalen), 

 der henviser til EU-strategien for tilpasning til klimaændringer fra april 2013 og de 

ledsagende arbejdsdokumenter fra Kommissionens tjenestegrene, 

 der henviser til Kommissionens rapport af 12. november 2018 til Europa-Parlamentet og 

Rådet om gennemførelsen af EU-strategien for tilpasning til klimaændringer, 

 der henviser til UNEP's "Adaptation Gap Report 2018", 

 der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. december 2019 med titlen "Den 

europæiske grønne pagt" (COM(2019)0640), 

 der henviser til særrapporten fra Det Mellemstatslige Panel om Klimaændringer (IPCC) om 

global opvarmning på 1,5 °C, panelets femte vurderingsrapport (AR5) såvel som dets 

sammenfattende rapport, dets særrapport om klimaændringer og landarealer og dets 

særrapport om havet og kryosfæren i et klima i forandring, 

 der henviser til flagskibsrapporten fra 2019 om klimatilpasning fra Global Commission on 

Adaptation (Den Globale Tilpasningskommission), 

 der henviser til FN's 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling og til målene for bæredygtig 

udvikling (SDG), 

 der henviser til sin beslutning af 9. januar 2020 om det 15. møde i partskonferencen under 

biodiversitetskonventionen (COP15), 

 der henviser til sin beslutning af 15. januar 2020 om den europæiske grønne pagt,  

 der henviser til sin beslutning af 28. november 2019 om klima- og miljøkrisen, 

 der henviser til Det Europæiske Miljøagenturs rapport om klimaændringer, virkninger og 

sårbarhed i Europa 2016, 

 der henviser til Det Europæiske Miljøagenturs indikatorvurdering af 2. april 2019 med titlen 

"Economic losses from climate-related extremes in Europe", 
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 der henviser til Det Europæiske Miljøagenturs rapport af 4. september 2019 med titlen 

"Climate change adaptation in the agriculture sector in Europe", 

 der henviser til Det Europæiske Miljøagenturs rapport af 4. december 2019 med titlen 

"Europas miljø – Tilstand og fremtidsudsigter 2020": viden om overgangen til et 

bæredygtigt Europa, 

 der henviser til Sendairammen for katastrofeforebyggelse fra 2015, 

 der henviser til sin beslutning af 8. september 2015 om opfølgningen på det europæiske 

borgerinitiativ om retten til vand,  

 der henviser til Den Europæiske Revisionsrets særberetning fra 2018 med titlen 

"Bekæmpelse af ørkendannelse i EU: En stigende trussel, der kræver en større indsats", 

 der henviser til mundtlig forespørgsel til Kommissionen om EU-strategien for tilpasning til 

klimaændringer (O-000000/2020 – B9/2020), 

 der henviser til forretningsordenens artikel 136, stk. 5, og artikel 132, stk. 2, 

 der henviser til forslag til beslutning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 

Fødevaresikkerhed, 

A. der henviser til, at klimaændringerne fortsætter på verdensplan og i Europa, og at der er 

yderligere dokumentation for, at fremtidige klimaændringer vil øge forekomsten af 

ekstreme klimaforhold i mange EU-regioner; 

B. der henviser til, at de konstaterede ændringer af klimaet allerede har vidtrækkende 

konsekvenser for økosystemer, økonomiske sektorer og menneskers sundhed;  

C. der henviser til, at forskellige regioner og sektorer i EU påvirkes forskelligt af 

klimaændringerne;  

D. der henviser til, at vandsektoren, landbruget, skovbruget og biodiversiteten er indbyrdes 

tæt forbundne og også har en sammenhæng med ændringer i arealanvendelsesmønstrene 

og befolkningsændringer; der henviser til, at virkningerne af klimaændringer i andre dele 

af verden kan påvirke EU via handel, internationale finansielle strømme, migration og 

sikkerhed; 

E. der henviser til, at de beregnede skadesomkostninger som følge af klimaændringerne 

forventes at være høje, selv om Parisaftalen gennemføres;  

F. der henviser til, at klimaændringerne og virkningerne heraf kan reduceres betydeligt ved 

hjælp af en ambitiøs global afbødningspolitik, som er forenelig med Parisaftalens 

afbødningsmål; der henviser til, at de nuværende emissionsreduktionsforpligtelser ikke 

vil opfylde målene i Parisaftalen, men vil føre til en global opvarmning på over 3 °C over 

det førindustrielle niveau; 

G. der henviser til, at tilpasning til klimaændringerne er nødvendig for at foregribe de 

negative virkninger af klimaændringerne og for at forebygge eller mindske risici på kort 
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og lang sigt som følge af klimaændringerne; 

Generelle bemærkninger 

1. understreger, at tilpasning er nødvendig i alle lande for at minimere de negative 

virkninger og udnytte mulighederne for klimaresistent vækst og bæredygtig udvikling 

fuldt ud; understreger i denne forbindelse sit urokkelige engagement i det globale 

tilpasningsmål som fastsat i Parisaftalen;  

2. opfordrer til et fornyet fokus på tilpasning; glæder sig derfor over, at Kommissionen vil 

fremlægge en ny strategi, og betragter den som en mulighed for at vise EU's globale 

førerposition med hensyn til tilpasning; mener, at den nye strategi bør være en integreret 

del af den europæiske grønne pagt med sigte på at opbygge et modstandsdygtigt Europa 

med en høj tilpasningsevne, som sætter det i stand til at gå videre med en radikal 

omstilling, når det drejer sig om at fremme økonomisk vækst, sikre vand- og 

fødevaresikkerhed, gå over til rene energikilder og sikre klimamæssig og social 

retfærdighed;  

3. glæder sig over Kommissionens evaluering af den nuværende EU-strategi for tilpasning 

til klimaændringer fra november 2018 og noterer sig dens konklusion om, at strategiens 

vidtrækkende mål ikke er fuldstændig opfyldt, men at der er gjort fremskridt med hensyn 

til alle dens individuelle foranstaltninger; 

4. bemærker, at der kan gøres mere for at integrere tilpasning i infrastruktur og opfordrer til 

effektiv klimasikring af offentlig infrastruktur og andre investeringer;  

5. beklager, at der i strategien fra 2013 ikke tages tilstrækkeligt højde for, at det haster med 

at gennemføre tilpasningsforanstaltninger; opfordrer til en styrket forvaltning af den nye 

strategi, en mere hyppig evalueringsproces samt klare mål og indikatorer til at måle, 

hvordan gennemførelsen skrider frem; 

6. bemærker også, at fremskridtene har været mindre end forventet hvad angår antallet af 

lokale tilpasningsstrategier, med forskelle mellem medlemsstaterne; opfordrer 

Kommissionen til at sikre, at alle EU's regioner til trods for disse forskelle er klar til at 

tackle virkningerne af klimaændringer gennem tilpasning; anerkender i denne forbindelse 

værdien af borgmesterpagten, som har øget samarbejdet om tilpasning på lokalt plan; 

7.  fremhæver betydningen af yderligere at fremme klimatilpasning i regioner og byer i den 

nye strategi, f.eks. ved at fremme lovgivningsmæssige rammer, der kræver passende 

tilpasningsstrategier også på disse niveauer;   

8.  minder i lyset af den tætte forbindelse mellem afbødning af og tilpasning til 

klimaændringer om betydningen af afbødning, idet virkningerne af klimaændringerne og 

den nødvendige tilpasningsindsats varierer afhængigt af stigningen i den globale 

temperatur; 

Naturbaserede løsninger og grøn infrastruktur 

9. minder om, at klimaændringerne og virkningerne heraf påvirker mennesker, men også 

biodiversitet og marine og terrestriske økosystemer, og at klimaændringerne ifølge 
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IPBES' skelsættende rapport er en af de direkte drivkræfter bag tab af biodiversitet;  

10. understreger vigtigheden af anvendelsen af bæredygtige, naturbaserede 

tilpasningsløsninger og bevarelse og genopretning af økosystemer, der samtidig kan 

bidrage til afbødning af klimaændringer, beskyttelse af biodiversitet og bekæmpelse af 

forurening; opfordrer til, at den nye strategi kommer til at omfatte ambitiøse planer for 

øget brug af disse løsninger; 

11. fremhæver skoves og træers potentiale i forbindelse med klimatilpasning og levering af 

økosystemtjenester, f.eks. at træer i byområder kan udligne ekstreme temperaturer 

foruden andre fordele såsom forbedring af luftkvaliteten; opfordrer til øget træplantning 

i storbyer og til en integreret respons på skovbrande for at beskytte Europas skove mod 

ødelæggelse gennem ekstreme klimahændelser; 

12.  anerkender havenes rolle i forbindelse med tilpasning til klimaændringer og understreger, 

at det er nødvendigt at fremme sunde og modstandsdygtige have og oceaner; 

13. støtter initiativer, herunder udvikling af bystrategier, med henblik på at udnytte 

potentialet i tage og anden infrastruktur, såsom byhaver, grønne tage, kølige 

vejbelægninger eller andre tiltag, der kan bidrage til afkøling, lagring af vand og 

fødevareproduktion, samtidig med at luftforureningen reduceres, livskvaliteten forbedres 

i byerne, og biodiversiteten, herunder bestøvere, beskyttes; mener, at infrastruktur som 

veje, jernbanespor, strømforsyningssystemer og andet skal være klimasikret; 

14. opfordrer til bedre vandforvaltning, herunder skabelse af bæredygtige bortlednings- og 

naturlige vandbindingsforanstaltninger, som kan bidrage til at mindske oversvømmelser 

og tørke; 

Tilpasningsforanstaltninger og kohærens 

15. understreger, at det er nødvendigt at integrere klimatilpasning i alle relevante EU-

politikker, f.eks. landbrugs-, hav- og fiskeripolitikken;   

16. opfordrer til, at den nye strategi skal være i overensstemmelse med globale tiltag og 

aftaler såsom Parisaftalen, målene for bæredygtig udvikling og 

biodiversitetskonventionen; anmoder Kommissionen om at pege på foranstaltninger, der 

fremmer og letter tilpasningen uden for EU, i den nye strategi; 

17. opfordrer Kommissionen til i tilstrækkelig grad at adressere ørkendannelse og 

jordforringelse og udvikle en metode og indikatorer til at vurdere omfanget heraf; 

opfordrer til, at der afsættes tilstrækkelige midler til bekæmpelse af ørkendannelse og 

jordforringelse;  

Finansiering 

18. opfordrer til øget finansiering på alle forvaltningsniveauer og mobilisering af offentlige 

og private investeringer inden for tilpasning; minder om Parlamentets stillingtagen med 

en opfordring til integrering af klimaaspektet i den næste FFR for 2021-2027 for så vidt 

angår mindst 25 % af udgifterne og 30 % så hurtigt som muligt og senest i 2027, hvilket 

bør bidrage til både afbødning af og tilpasning til klimaændringer; opfordrer til, at 
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modstandsdygtighed over for klimaændringer betragtes som et centralt kriterium i 

forbindelse med al relevant EU-finansiering; mener, at EIB som klimabank også bør 

finansiere klimatilpasningsforanstaltninger;  

19. beklager, at EU's sporingsmetode for klimafinansiering ikke skelner mellem afbødning 

og tilpasning;  

20. anerkender, at tilpasning har en pris; insisterer imidlertid på vigtigheden af at foretage 

disse investeringer, eftersom forebyggende foranstaltninger ud over at redde liv og 

beskytte miljøet kan være mere omkostningseffektive; fremhæver 

forebyggelsesprincippet og opfordrer Kommissionen til at udvikle fremgangsmåder til at 

sikre, at omkostninger, som opstår på grund af manglende tilpasningsforanstaltninger, 

ikke sendes videre til befolkningen; 

Bevidstgørelse, viden om tilpasning og forskning 

21. understreger betydningen af at skabe øget bevidsthed om virkningerne af 

klimaændringerne, herunder om sundhed, og fordelene ved tilpasning, blandt 

beslutningstagere, men også gennem uddannelsesaktiviteter på alle stadier i livet; 

22. opfordrer til, at der slås bro over de nuværende videnskløfter for at sikre en informeret 

beslutningstagning, ved at værktøjer såsom Climate-ADAPT og EIT Climate-KIC 

videreudvikles;  

23. understreger vigtigheden af at støtte forskning i klimatilpasning, naturbaserede løsninger, 

grønne teknologier og andre løsninger, der kan bidrage til bekæmpelsen af 

klimaændringer og ekstreme vejrfænomener;  

Tidlig varsling og hurtig indsats 

24. opfordrer til, at den nye strategi sætter større fokus på kriseforebyggelse og 

beredskabsplanlægning, forvaltning og katastrofeberedskab; 

25. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at udarbejde passende beredskabsplaner for 

hurtig indsats i tilfælde af klimakatastrofer såsom hedebølger, oversvømmelser og tørke; 

26. anmoder lokale myndigheder om at etablere systemer for tidlig varsling og udarbejde 

passende værktøjer til imødegåelse af ekstreme vejrfænomener;  

o 

o   o 

27. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen. 

https://www.epa.gov/heat-islands/adapting-heat

