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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om Kommissionens hvidbog "Tilpasning til klimaændringer: et europæisk 
handlingsgrundlag" 
(2009/2152(INI))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Kommissionens hvidbog "Tilpasning til klimaændringer: et europæisk 
handlingsgrundlag" (KOM(2009)0147),

 der henviser til sin beslutning af 10. april 2008 om Kommissionens grønbog Tilpasning til 
klimaændringerne - hvad kan der gøres på EU-plan1,

 der henviser til sin beslutning af 4. februar 2009 om 2050: Fremtiden begynder i dag -
henstillinger til EU's fremtidige integrerede politik om klimaændringer2,

 der henviser til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC) 
og den dertil hørende Kyotoprotokol,

 der henviser til forretningsordenens artikel 48,

 der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og 
udtalelser fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi, Transport- og Turismeudvalget 
Regionaludviklingsudvalget og Fiskeriudvalget (A7-0000/2009),

A. der henviser til, at global opvarmning og klimaændringer anerkendes som yderst alvorlige 
trusler,

B. der henviser til, at virkningerne af klimaændringerne vil få betydelige økonomiske og 
sociale konsekvenser, 

C. der henviser til, at selv hvis det lykkes verden at begrænse og reducere 
drivhusgasemissionerne, vil det stadig kræve en stor tilpasningsindsats at håndtere de 
uundgåelige virkninger,

D. der henviser til, at klimaændringerne vil berøre europæiske regioner på forskellige måder og 
med forskellige styrke,

1. hilser ovennævnte hvidbog velkommen;

2. er enig i målsætningen for EU's foreslåede tilpasningsindsats, dvs. at forbedre EU's 
modstandsdygtighed med hensyn til at håndtere virkningerne af klimaændringerne;

3. understreger betydningen af at indarbejde tilpasning i alle EU's sektorpolitikker; 

                                               
1 EUT C 247 E af 15.10.2009, s. 41.
2 Vedtagne tekster, P6_TA(2009)0042.
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Udvikling af videngrundlaget

4. deler Kommissionens synspunkt, at der er behov for mere viden om virkningerne af 
klimaændringerne, så oplysninger på baggrund af forskning kan formidles bredest muligt, 
og der kan udvikles passende tilpasningsforanstaltninger; 

5. understreger, at forskningsindsatsen bør styrkes inden for rammerne af det nuværende 
syvende rammeprogram og fremtidige rammeprogrammer for forskning med henblik på at 
håndtere nuværende mangler i vores viden og udvikle modaliteter og teknikker for 
afhjælpning af virkningerne af klimaændringerne; 

6. understreger behovet for yderligere forskning i passende modellering på regionalt og lokalt 
niveau samt behovet for at definere tilpasningskapaciteten inden for EU's territorium; 

7. mener, at Kommissionen bør sikre sig, at clearingcentret ikke er overflødigt i betragtning af, 
at der findes andre systemer som f.eks. det fælles miljøinformationssystem og den globale 
miljø- og sikkerhedsovervågning (GMES), og at det tilfører merværdi ved at forberede EU 
på planlæggelsen, finansieringen og gennemførelsen af egentlige tilpasningsplaner; 

Integrering af tilpasningskrav i EU's sektorpolitikker

Vand

8. er særlig bekymret for vand, eftersom klimaændringer vil have en betydelig indvirkning på 
vandkvantitet og -kvalitet; 

9. understreger, at der kan spares en stor mængde vand i EU gennem en mere effektiv 
vandforvaltning;  

10. påpeger betydningen af, at tilpasningskravene integreres fuldt ud i vandområdeplanerne i 
tråd med de retningslinjer, der blev udarbejdet den 30. november 2009;

11. understreger betydningen af at gennemføre oversvømmelsesdirektivet3, der indfører en 
omfattende mekanisme til vurdering og styring af den øgede risiko for oversvømmelser som 
følge af klimaændringer og til udvikling af metoder for tilpasningen; 

Landbrug

12. understreger behovet for at øge landbrugsøkosystemernes modstandsdygtighed gennem en 
mere bæredygtig anvendelse af naturressourcer, navnlig vand og jord; 

13. mener, at den fælles landbrugspolitik har en vigtig rolle at spille med hensyn til at bidrage til 
tilpasningen; 

Jord 

14. mener, at et direktiv om jord ville være et væsentligt tilpasningsinstrument, navnlig som en 

                                               
3 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/60/EF af 23.oktober 2007 om vurdering og styring af 
risikoen for oversvømmelser (EUT L 288 af 6.11.2007, s. 27).
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reaktion på risikoen for forringelse af jordbunden og ørkendannelse; opfordrer derfor 
indtrængende medlemsstaterne til at fremskynde vedtagelsen af et direktiv om jord;  

Sundheds- og socialpolitikker

15. glæder sig over Kommissionens forslag om at udvikle retningslinjer og 
overvågningsmekanismer vedrørende klimaændringernes sundhedsvirkninger inden 2011; 
understreger den tiltagende risiko for spredning af vektorbårne sygdomme; 

16. bemærker, at klimaændringernes sundhedsvirkninger sandsynligvis i højeste grad rammer 
de dårligst stillede samfund og de fattigste befolkninger; anser det for afgørende, at 
tilpasningsforanstaltningerne overvejes på grundlag af sundhedsmæssige uligheder; 

17. opfordrer Kommissionen til at udvikle en omfattende strategi for forsikringsbranchens rolle 
med hensyn til risikoerkendelse og -deling; 

Infrastruktur

18. understreger, at investeringer i infrastrukturprojekter på lang og mellemlang sigt bør tage 
fuldt hensyn til de varslede fremtidige klimabetingelser, idet de samtidig skal bevare en vis 
fleksibilitet; 

19. understreger behovet for at sikre, at alle byggetilladelser og al byplanlægning som led i en 
miljøkonsekvensvurdering tager hensyn til forskellige tilpasningsscenarier; 

20. opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt at udvikle metoder til klimasikring af 
infrastrukturprojekter;

Biodiversitet

21. opfordrer i betragtning af, at NATURA 2000 udgør den centrale søjle i EU's politiske 
bestræbelser på at bevare økosystemer under ændrede klimaforhold, til en aktiv forvaltning 
af NATURA 2000 med passende finansiering fra medlemsstaterne, så arter får mulighed for 
at migrere og overleve, når klimaforholdene ændrer sig;

Kulturarv 

22. understreger betydningen af at udvikle tilpasningsforanstaltninger, der tager hensyn til alle
aspekter af den europæiske kulturarv;

Struktur og styring

23. understreger behovet for, at lokale og regionale myndigheder anerkendes som centrale 
aktører i bekæmpelsen af de skadelige virkninger af klimaændringerne; 

24. understreger betydningen af et passende interventionsniveau med henblik på at sikre, at de 
gennemførte foranstaltninger fungerer så effektivt som muligt; 

25. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at tilskynde til en koordineret tilgang i 
forbindelse med tilpasningen for at sikre territorial samhørighed i EU; 
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Finansiering

26. understreger, at den næste flerårlige finansielle ramme sammenlignet med den nuværende 
burde give klimaændringer – og navnlig tilpasningsforanstaltninger – en højere prioritet og 
sikre, at de nødvendige midler er til rådighed; 

27. opfordrer til, at den fremtidige reform af strukturfondene prioriterer klimaændringer, 
herunder navnlig tilpasning; 

28. opfordrer indtrængende Rådet og Kommissionen til at genoptage processen med at revidere 
Den Europæiske Unions Solidaritetsfond4, der vil gøre det muligt at foretage en mere 
effektiv, smidig og rettidig udbedring af skader i forbindelse med naturkatastrofer eller 
menneskeskabte katastrofer; 

29. understreger, at en væsentlig del af udbyttet for kvoteauktioner inden for rammerne af 
ordningen for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet, herunder 
bortauktionering inden for luftfart og søtransport, bør øremærkes til at gøre det muligt for 
medlemsstaterne og udviklingslandene at tilpasse sig klimaændringer; 

Styringsgruppe for virkninger og tilpasning

30. støtter Kommissionens forslag om at nedsætte en styringsgruppe for virkninger og 
tilpasning; anmoder Kommissionen om at sikre, at denne gruppe omfatter repræsentanter for 
Europa-Parlamentet som observatører; 

Situationsrapport fra Kommissionen

31. opfordrer Kommissionen til senest i 2012 at underrette Europa-Parlamentet om de 
fremskridt, der er gjort med hensyn til gennemførelsen af ovennævnte hvidbog; 

0

0      0

32. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

                                               
4 Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 af 11. november 2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions 
Solidaritetsfond (EFT L 311 af 14.11.2002, s. 3).
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BEGRUNDELSE

De vigtigste virkninger af klimaændringerne kan sammenfattes til færre dage med regn, 
men til gengæld med mere intenst nedbør, faldende mængder sne og længere 
tørkeperioder.

Dette har direkte følger for landarealernes geografi og øger jorderosionsprocesserne og 
risikoen for oversvømmelser, mens det mindsker mængden af sne, hvilket efterfølgende 
begrænser mulighederne for selvstændig opfyldning af de underjordiske 
grundvandsmagasiner. De nuværende vandforvaltningspraksisser viser klart, hvorfor det 
er nødvendigt at tilpasse vores nuværende metoder for ressourceforvaltningen. 
Regnvandet bør bevares længst muligt der, hvor regnen falder, og der bør ske en 
tilpasning af vandområderne, hvor der på grund af den øgede risiko i forbindelse med 
styrtfloder bør ske en forøgelse af retentionstiderne. Flodsenge skal forvaltes ordentligt 
med vandfald, der som følge af en sådan forvaltning kan udnyttes til at producere 
elektricitet. Længere tørkeperioder vil øge risikoen for skovbrande. I dette tilfælde 
består tilpasningen i at nedsætte brandbelastningen gennem en udtynding af skoven, 
hvorved der vil opstå færre brande med mindre spredningshastighed. Udnyttelsen af 
biomasseaffald fra skove og landbrug vil kunne bidrag væsentligt til 
tilpasningskapaciteten. Tilpasningsforanstaltningerne er af grundlæggende betydning 
for håndteringen af de dynamiske udfordringer, som klimaændringerne foranlediger, 
foruden at udgøre en forbedring af EU's sikkerheds- og servicekapacitet. Tilpasning på 
makroplan er en grundlæggende opgave, der kan gøre det muligt for os at forbedre de 
nuværende forvaltningsordninger for nødplaner gennem en kombination af satellit- og 
jordbaserede observationer, så der kan opstilles korttidsprognoser for alvorlige 
begivenheder, og som uden at være identisk er snævert forbundet med afhjælpning.

Denne hvidbog er imidlertid kun et forberedende arbejde, der har til formål at opstille 
en bred politisk ramme, ud fra hvilken der senere kan udarbejdes de nødvendige planer 
og strategier. På denne baggrund omfatter udvalgets initiativbetænkning ikke specifikke 
henvisninger til de mange detaljer på en række politikområder, men skitserer snarere en 
generel strategisk tilgang til, hvorledes EU's modstandsdygtighed over for virkningerne 
af klimaændringerne kan forøges. Ved udarbejdelsen af de specifikke politiske planer 
vil der helt sikkert være plads til en grundig analyse, navnlig af finansieringsaspektet. 
Finansieringen kan i øvrigt først fastlægges, når der foreligger en klar idé om, hvad der 
skal opnås. Hovedpunkterne i en omfattende tilpasningsstrategi bør omfatte følgende: 
Der bør lægges vægt på kommunikation (indsamling og distribution af data til de 
relevante nationale og lokale netværk), herunder en klar forståelse af, hvordan 
tilpasningsbestræbelserne bør fordeles på basis af national, regional og lokal 
tilpasningskapacitet og disses territoriale fodspor. En god forvaltningsstruktur skal 
desuden stå i centrum med henblik på at sikre reel politisk effektivitet, og 
klimatilpasningspolitikken skal indarbejdes i alle EU's sektorpolitikker. Den territoriale 
dimension for så vigtig en politik som tilpasning bør desuden ikke længere blot være et 
mål, men indgå som operationel dimension, hvorfor det afgørende problem i denne
sammenhæng vedrører arealforvaltningen og en sammenhængende planlægning heraf. I 
visse af forslagene til hvidbogen påpeges nødvendigheden af at se på forholdet mellem 
tilpasningen til klimaændringerne og folke- og dyresundheden. Endelig må 
forsikringsbranchens rolle tages op til revision, så den ved hjælp af forslag til nye 
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former for offentlig-private partnerskaber kan blive i stand til at håndtere de øgede 
risici.


