
PR\799168HU.doc PE430.965v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

2009/2152(INI)

11.12.2009

JELENTÉSTERVEZET
„Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás: egy európai fellépési keret felé” 
című bizottsági fehér könyvről
(2009/2152(INI))

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Előadó: Vittorio Prodi



PE430.965v01-00 2/7 PR\799168HU.doc

HU

PR_INI

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY ..........3

INDOKOLÁS ........................................................................................................................7



PR\799168HU.doc 3/7 PE430.965v01-00

HU

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

„Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás: egy európai fellépési keret felé” című 
bizottsági fehér könyvről
(2009/2152(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel „Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás: egy európai fellépési keret felé” című 
bizottsági fehér könyvre (COM(2009)0147),

– tekintettel az „Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz Európában – Az uniós fellépés 
lehetőségei” című, 2008. április 10-i állásfoglalására1,

– tekintettel a „2050: A jövő ma kezdődik – Az éghajlatváltozással foglalkozó jövőbeni integrált 
uniós politikára vonatkozó ajánlások” című, 2009. február 4-i állásfoglalására2, 

– tekintettel az Egyesült Nemzetek éghajlat-változási keretegyezményére (UNFCCC) és az ahhoz 
kapcsolódó Kiotói Jegyzőkönyvre,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére 
és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság, a 
Regionális Fejlesztési Bizottság és a Halászati Bizottság véleményére (A7-0000/2009),

A. mivel a globális felmelegedést és az éghajlatváltozást rendkívül súlyos fenyegetésként ismerik 
el,

B. mivel az éghajlatváltozás hatásai jelentős gazdasági és társadalmi következményekhez fognak 
vezetni, 

C. mivel még ha sikerül is világszerte korlátozni és csökkenteni az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátását, az elkerülhetetlen hatások kezelése így is jelentős alkalmazkodási erőfeszítéseket 
követel majd meg,

D. mivel az éghajlatváltozás hatásai különböző módon és különböző súlyossági szinten érintik 
majd az európai régiókat;

1. üdvözli a fent említett fehér könyvet;

2. egyetért a javasolt uniós alkalmazkodási keret céljával, azaz az EU ellenálló képességének 
javításával az éghajlatváltozás hatásaival szemben;

3. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az alkalmazkodás valamennyi uniós politikában központi 
szerepet kapjon; 

                                               
1 HL C 247. E, 2009.10.15., 41. o.
2 Elfogadott szövegek, P6_TA(2009)0042
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A tudásalap megteremtése

4. osztja a Bizottság azon álláspontját, amely szerint több ismeretre van szükség az 
éghajlatváltozás hatásairól ahhoz, hogy a kutatásból származó információk a lehető 
legszélesebb körben terjeszthetők, illetve a megfelelő alkalmazkodási intézkedések 
kidolgozhatók legyenek; 

5. hangsúlyozza, hogy meg kell erősíteni a kutatási erőfeszítéseket a jelenlegi hetedik kutatási 
keretprogramban és a jövőbeni kutatási keretprogramokban a meglévő ismeretbeli 
hiányosságok pótlása, valamint az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás 
módozatainak és technikáinak kidolgozása érdekében; 

6. kiemeli további kutatások szükségességét a megfelelő modellezés területén regionális és helyi 
szinten, valamint az alkalmazkodási képesség meghatározásának szükségességét az EU egész 
területén; 

7. úgy véli, hogy a Bizottságnak biztosítania kell azt, hogy az elszámolóházi mechanizmus ne 
legyen felesleges, tekintve az olyan egyéb létező rendszereket, mint a közös környezeti 
információs rendszer (SEIS) és a globális környezetvédelmi és biztonsági megfigyelési 
rendszer (GMES), valamint értéknövelést kell elérnie az EU felkészítésében a megfelelő 
alkalmazkodási tervek kidolgozásához, finanszírozásához és végrehajtásához; 

Az alkalmazkodás beépítése az Unió szakpolitikáiba

Víz

8. különösen aggódik a víz miatt, mivel az éghajlatváltozás jelentős hatással lesz a víz 
mennyiségére és minőségére;

9. hangsúlyozza, hogy az Unióban nagy mennyiségű víz lenne megtakarítható hatékonyabb 
vízgazdálkodás révén;  

10. kiemeli az alkalmazkodásnak a vízgyűjtő-gazdálkodási tervekbe való teljes körű integrálásának 
fontosságát a 2009. november 30-án kiadott iránymutatásoknak megfelelően;

11. hangsúlyozza az árvízkockázatokkal foglalkozó irányelv1 végrehajtásának fontosságát, mely 
átfogó mechanizmust biztosít az éghajlatváltozás okozta megnövekedett árvízkockázatok 
értékeléséhez és nyomon követéséhez, valamint az alkalmazkodási megközelítések 
kidolgozásához; 

Mezőgazdaság

12. kiemeli a mezőgazdasági ökoszisztémák ellenálló képessége javításának szükségességét a 
természeti erőforrások fenntarthatóbb felhasználása által, különösen a víz és a talaj 
tekintetében; 

13. úgy véli, hogy a közös agrárpolitika központi szerepet játszik az alkalmazkodáshoz való 
                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2007. október 23-i 2007/60/EK irányelve az árvízkockázatok értékeléséről 
és kezeléséről (HL L 288., 2006.11.6., 27. o.).
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hozzájárulásban; 

Talaj 

14. úgy véli, hogy egy talajirányelv lényeges eszköz lenne az alkalmazkodásban, különösen a 
talajromlás és az elsivatagosodás kockázatának kezelésében; ezért sürgeti a tagállamokat, hogy 
tegyenek lépéseket egy talajirányelv elfogadása irányába;  

Egészségügy és szociális politikák

15. üdvözli a Bizottság javaslatát, hogy 2011-re történjen meg az iránymutatások és felügyeleti 
mechanizmusok kidolgozása az éghajlatváltozás egészségügyi hatásairól; hangsúlyozza a 
kórokozó-átvivők (vektorok) által terjesztett betegségek terjedésének növekvő kockázatát; 

16. megjegyzi, hogy az éghajlatváltozás egészségügyi hatásai valószínűleg a legjobban nélkülöző 
közösségeket és a legszegényebb népességet érintik leginkább; lényegesnek tartja, hogy az 
alkalmazkodási intézkedéseket az egészségügyi egyenlőtlenségek figyelembe vételével 
határozzák meg; 

17. felkéri a Bizottságot, hogy dolgozzon ki átfogó megközelítést a biztosítási ágazatnak a 
kockázatok tudatosításába és a kockázatmegosztásba történő bevonásáról; 

Infrastruktúra

18. kiemeli, hogy az infrastrukturális projektekbe történő közép- és hosszú távú befektetéseknek –
bizonyos fokú rugalmasság fenntartása mellett – teljes mértékben figyelembe kell venniük az 
előre jelzett jövőbeni éghajlati feltételeket; 

19. hangsúlyozza annak szükségességét, hogy – a környezetvédelmi hatásvizsgálat részeként –
valamennyi építési engedély és városi terv különböző alkalmazkodási forgatókönyveket vegyen 
figyelembe; 

20. felhívja a Bizottságot, hogy a lehető leghamarabb dolgozzon ki módszereket az infrastrukturális 
projektek éghajlati szempontból történő ellenőrzésére;

Biológiai sokféleség

21. tekintve, hogy a NATURA 2000 alkotja az EU politikai erőfeszítéseinek központi pillérét az 
ökoszisztémáknak a változó éghajlati feltételek melletti fenntartásában, a NATURA 2000 
élőhelyek aktív kezelésére szólít fel a tagállamoktól származó megfelelő finanszírozás útján, a 
fajok éghajlatváltozás miatt bekövetkező vándorlásának és túlélésének lehetővé tétele 
érdekében; 

Kulturális örökség 

22. hangsúlyozza az olyan alkalmazkodási intézkedések kidolgozásának fontosságát, melyek az 
európai kulturális örökség valamennyi aspektusát figyelembe veszik;

Struktúra és irányítás
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23. hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a helyi és regionális hatóságokat kulcsfontosságú 
szereplőként ismerjék el az éghajlatváltozás káros hatásai elleni harcban; 

24. kiemeli a megfelelő beavatkozási szint fontosságát a végrehajtott intézkedések hatékonyságának 
maximalizálása érdekében; 

25. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy ösztönözzenek koordinált megközelítést az egész 
Uniót lefedő területi kohézió biztosítását célzó alkalmazkodás során; 

Finanszírozás

26. hangsúlyozza, hogy a következő többéves pénzügyi keretnek a jelenleginél előnyösebb 
pozícióba kell sorolnia az éghajlatváltozást, és különösen az alkalmazkodási intézkedéseket, 
biztosítva, hogy a szükséges finanszírozás rendelkezésre álljon; 

27. felhív a strukturális alapok jövőbeni reformjára az éghajlatváltozás – különösen az 
alkalmazkodás – prioritásként való kezelése érdekében; 

28. sürgeti a Tanácsot és a Bizottságot, hogy indítsa újra a Szolidaritási Alap létrehozásáról szóló 
rendelet (EUSF)1 felülvizsgálatát, amely lehetővé fogja tenni a természeti csapások vagy az 
ember okozta katasztrófák kárainak hatékonyabb, rugalmasabb és időben történő kezelését; 

29. hangsúlyozza, hogy a kibocsátási jogoknak az uniós kibocsátás-kereskedelmi rendszerben 
(ETS) történő árverezése – közte a légi és tengeri közlekedésre vonatkozó árverezés – révén 
létrejött bevétel jelentős részét arra a célra kellene előirányozni, hogy a tagállamoknak és a 
fejlődő országoknak lehetőségük legyen az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra; 

Az éghajlatváltozás hatásaival és az alkalmazkodással foglalkozó irányítócsoport

30. támogatja a Bizottság azon javaslatát, hogy állítsanak fel egy, az éghajlatváltozás hatásaival és 
az alkalmazkodással foglalkozó irányítócsoportot; kéri a Bizottságot, hogy biztosítsa, hogy a 
Parlament képviselői megfigyelőként részt vehessenek ebben a csoportban; 

Bizottsági jelentés az elért eredményekről

31. felhívja a Bizottságot, hogy 2012-ig nyújtson be egy jelentést az Európai Parlamentnek a fent 
említett fehér könyv végrehajtásában elért eredményekről; 

0

0      0

32. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a 
tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

                                               
1 Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló, 2002. november 11-i 2012/2002/EK tanácsi 
rendelet (HL L 311., 2002.11.14., 3. o.).
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INDOKOLÁS

Az éghajlatváltozás fő hatásai összefoglalva: kevesebb esős nap, de jelentősebb csapadék, 
kevesebb hó és több aszályos időszak.

Ennek közvetlen földrajzi hatásai vannak, mivel fokozódik a talajerózió folyamata és az 
árvízkockázat, míg a kevesebb hómennyiség gátolja a felszín alatti víztartó rétegek önálló 
újratöltődését. A vízgazdálkodás jelenlegi gyakorlatai jól szemléltetik, hogy miért kell 
megközelítéseinket a jelenlegi erőforrás-gazdálkodáshoz igazítanunk. Az esőt a lehető 
legtovább kell tárolni ott, ahol leesik, és a víztesteket képessé kell tenni hosszabb idejű 
tárolásra a hirtelen jelentkező áradások megnövekedett kockázata miatt. A folyómedreket 
megfelelő módon kell szabályozni, hogy az így kialakított vízeséseket elektromos áram 
termelésére lehessen felhasználni. A hosszabb aszályos időszakok megnövelik az erdőtüzek 
kockázatát. Ebben az esetben az alkalmazkodás az erdőtüzek kiterjedésének csökkentéséből 
áll az erdők ritkítása révén, ami csökkenti az erdőtüzek kialakulását és terjedési sebességét. 
Tulajdonképpen az erdőgazdálkodásból és a mezőgazdasági biomasszából visszamaradó 
anyagokból jelentős mértékű hozzájárulás származik az alkalmazkodási képességhez. Az 
alkalmazkodási intézkedések alapvető fontosságúak az éghajlatváltozás dinamikus 
kihívásaival való szembenézés érdekében, ugyanakkor javítják az Európai Unió biztonságát és 
szolgáltatási képességeit. A makroszintű alkalmazkodás olyan alapvető kötelezettségvállalás, 
amely lehetővé teszi számunkra, hogy javítsuk jelenlegi vészhelyzeti irányító rendszereinket, 
összekapcsolva a műholdas és a földi megfigyeléseket a súlyos esetek gyors összegzésére, 
valamint a hatások enyhítéséhez is kapcsolódik, de nem azonos azzal.

Ez a fehér könyv csak egy előkészítő munka, melynek célja, hogy átfogó politikai keretet 
adjon a későbbiekben szükségessé váló tervek és stratégiák kidolgozásához. E szándék által 
vezérelve, saját kezdeményezésű jelentésünk nem tartalmaz különleges hivatkozásokat 
számos politika sok részletével kapcsolatban, hanem egy általános stratégiai megközelítést 
emel ki az EU-nak az éghajlatváltozás hatásaival szembeni ellenállásának növelésére 
vonatkozóan. Az egyes politikai tervek kidolgozásakor bizonyára lesz idő alapos elemzésre, 
különösen a finanszírozás esetében. Valójában a forrásokat csak akkor lehet meghatározni, 
amikor az elvégzendő feladatok világossá válnak. Az átfogó alkalmazkodási stratégia főbb 
pontjainak az alábbiaknak kell lenniük: a kommunikáció hangsúlyozása (adatok gyűjtése és 
továbbítása a megfelelő nemzeti és helyi hálózatoknak), beleértve az alkalmazkodási 
erőfeszítések nemzeti, regionális és helyi alkalmazkodási képességek közötti felosztásának 
világos meghatározását és azok területi lenyomatát; a helyes irányítási struktúra középpontba 
helyezése a valós politikai hatékonyság érdekében; az alkalmazkodás valamennyi uniós 
politika központi elemévé tétele. A területi dimenziónak műveleti dimenziónak kell lennie, 
nem csupán egy célkitűzésnek egy olyan fontos politikában, mint az alkalmazkodás; ezért a 
döntő probléma a területkezelés és annak összefüggő tervezése. A fehér könyvvel kapcsolatos 
néhány javaslat rámutat az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint a humán és 
állategészségügy közötti kapcsolat közelebbivé tételének szükségességére. Végezetül a 
biztosítás szerepét újra kell értékelni – a köz- és magánszféra közötti partnerségek új formáira 
vonatkozó javaslatok révén – azért, hogy a megnövekedett kockázatokkal szembe tudjunk 
nézni.


