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FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A. Klimatförändringar är ett globalt fenomen och deras effekter är ojämnt fördelade över 
världens regioner och de olika sektorerna. Socioekonomiska effekter, kostnader och 
fördelar kommer att variera både i utvecklingsländerna och i mer utvecklade länder. I 
insatserna mot klimatförändringar måste det därför finnas anpassningsåtgärder och 
strategier som på ett effektivt sätt ser till att hållbar utveckling uppnås med tydliga och 
heltäckande handlingsplaner inom alla relevanta sektorer.

B. Det går inte alltid att hålla isär begränsning av klimatförändringarnas orsaker och 
anpassningsåtgärder för att minska deras effekter. De lagstiftningsförslag som EU nyligen 
har lagt fram om märkning av däck, energimärkning, och byggnaders energiprestanda
ingår i energieffektivitetspaketet. Dessa har en viktig funktion att fylla när det gäller att 
minska koldioxidutsläppen och måste också integreras i framtida åtgärder för nya 
energimönster.

C. Enligt det reviderade direktivet om ett system för handel med utsläppsrätter bör 
medlemsstaterna öronmärka minst 50 procent av inkomsterna från EU:s system för 
utsläppshandel till begränsnings- och anpassningsåtgärder.

D. Klimatförändringarna kommer oundvikligen att påverka energiförsörjningen, liksom
externa aspekter av en trygg energiförsörjning för EU och EU:s efterfrågan på energi.
Väderförhållanden såsom skyfall, stigande temperaturer, värmeböljor, perioder av torka, 
svåra stormar, översvämningar och bränder kan orsaka allvarliga avbrott i och skador på 
energiinfrastrukturen och direkt påverka produktionen och transporten av energi samt 
distributionen till slutanvändarna.

E. En diversifiering av energikällor, distributionskanaler och energileverantörer är viktig för 
att garantera lika möjligheter till en adekvat energiförsörjning och stämmer dessutom 
överens med EU:s mål att öka användningen av förnybar energi och minska 
koldioxidutsläppen.

F. Kommissionen och medlemsstaterna bör integrera anpassningsåtgärder när man 
genomför och reviderar befintlig och ny lagstiftning och politik eller befintliga och nya 
program.

1. Europaparlamentet konstaterar att extrema klimatfenomen i kombination med stigande 
havsnivåer och större variation i nederbörden kräver nya projekt och anpassningsåtgärder
för att kunna genomföras, särskilt inom jordbruket och i förvaltningen av flod- och 
avrinningsområden, men även i de befintliga infrastruktursystemen som innebär höga 
driftskostnader, vilka dock ändå är rimliga eftersom de på medellång till lång sikt 
kommer att vara betydligt lägre än kostnaderna om ingenting görs. Dock kräver 
parlamentet att den vetenskapliga grunden för dessa åtgärder ska uppfylla kriterierna från 
klimatforskning med lämpliga sakkunnigbedömningar, konsekvensanalyser och ständigt 
uppdaterade forskningsrön på ett sätt som medger insyn. Parlamentet uppmanar 
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kommissionen och medlemsstaterna att informera om dessa kostnader och deras 
fördelning i en särskild nationell handlingsplan.

2. Europaparlamentet noterar att utvecklingen av sammankopplad energiinfrastruktur och 
bredbandstäckning på europeisk nivå skulle underlätta anpassning genom ökad adaptiv 
kapacitetsuppbyggnad och större riskfördelning.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att det görs en grundlig bedömning 
av eventuella risker till följd av klimatförändringar för kritisk infrastruktur, såsom energi-
och telekommunikationsnät, vilka är nödvändiga för att den inre marknaden ska fungera.

4. Europaparlamentet håller med om att metoder för att ”klimatsäkra” infrastrukturprojekt 
bör utvecklas så snart som möjligt.

5. Europaparlamentet noterar att nya insatser inom alla branscher behövs för att undvika 
katastrofer, exempelvis ökad säkerhet och flera kontroller av energianvändningen eller 
energiproduktionen som utvidgar befintliga harmoniserade byggstandarder, såsom 
eurokoder för godkännande av användningen av industriella byggnader. Standarderna 
måste vara förenliga med direktiv 85/337/EEG, ändrat genom direktiv 97/11/EG, och 
direktiv 2001/42/EG om miljökonsekvensbeskrivning och strategisk miljöbedömning.

6. Europaparlamentet betonar att åtgärder för energiförsörjning och tillgång till energi måste 
utformas med hänsyn till solidariteten mellan medlemsstaterna och att EU bör bidra till 
en global politisk förändring som innebär förbättring av energieffektiviteten och 
främjande av förnybara energikällor. EU måste garantera förnybar energi i enlighet med 
den tidsplan som anges i direktiv 2009/28/EG. Medlemsstaterna bör lämna in sina 
ambitiösa, omfattande och realistiska nationella handlingsplaner senast den 30 juni 2010
enligt de modeller och parametrar som fastslås av EU och tänka på att varje medlemsstats 
behov av energi från förnybara energikällor huvudsakligen bör tillgodoses via inhemsk 
produktion, medan mekanismen för statistiska överföringar av energi från förnybara 
energikällor mellan medlemsstater endast bör tillgripas när detta bedöms vara helt 
befogat.

7. Europaparlamentet understryker samtidigt att omedelbar prioritering bör ges åt ytterligare 
åtgärder för att främja gemenskapens strategi om att uppnå målet om en ökning av 
energieffektiviteten med 20 % till 2020. Samtidigt bör man vid utvärderingen av 
befintliga handlingsprogram för energieffektivitet undersöka möjligheten att göra detta 
mål rättsligt bindande på gemenskapsnivå.

8. Europaparlamentet påpekar att EU och medlemsstaterna tydligt bör ange storleken på 
deras ekonomiska bidrag till tekniskt partnersamarbete mot bakgrund av de åtaganden 
som gjordes vid klimatkonferensen i Köpenhamn vad gäller användningen av 
auktionsinkomsterna från EU:s system för utsläppshandel och om finansieringen för 
snabbt igångsättande, för att öka både privata och offentliga investeringar, särskilt vad 
gäller deras kommande nationella handlingsplaner för energieffektivitet och förnybar 
energi. Parlamentet välkomnar kommissionens meddelande där man efterlyser kraftigt 
ökade medel för energiforskning i syfte att utveckla en hållbar energiekonomi.

9. Europaparlamentet är medvetet om att de pågående klimatförändringarna kraftigt 
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påverkar den ekonomiska utvecklingen och riskerar att orsaka allvarliga avbrott i den 
ekonomiska och sociala verksamheten. Parlamentet anser att ekonomiska 
anpassningsåtgärder, däribland en omställning till en mer hållbar industriproduktion, 
också kräver att tillräckliga medel avsätts för begränsnings- och anpassningsåtgärder, och 
att man för dessa åtgärder behöver använda inte endast inkomster från systemet för 
utsläppshandel – det finns ett åtagande enligt relevant lagstiftning att låta minst 
50 procent av dessa intäkter gå till klimatåtgärder, inklusive anpassningsåtgärder, både i 
EU och i utvecklingsländerna – utan även innovativa medel både från offentligt och 
privat håll. Parlamentet framhåller att medel som har gjorts tillgängliga genom olika 
ekonomiska återhämtningsplaner också bör användas till investeringar i klimatanpassning 
och alltid bör klimatsäkras.

10. Europaparlamentet anser att konsekvenser för en sektor, även i samband med 
anpassningsbeslut, ofta får följder för andra sektorer. Kommissionen uppmanas därför att 
beakta detta samspel när den vidtar anpassningsåtgärder.

11. Europaparlamentet understryker att befintlig lagstiftning om näringslicenser och 
miljökonsekvensbedömningar måste beakta klimatförändringarnas effekter på all 
planerad infrastruktur och industriell verksamhet. Parlamentet betonar att effekterna av 
klimatförändringarna i samband med energiinfrastruktur bör beaktas både i enskilda 
infrastrukturområden och i nationella och europeiska energisystem. 

12. Europaparlamentet konstaterar att små och medelstora företag i många sektorer är särskilt 
sårbara inför klimatförändringar och ofta inte tillräckligt förberedda. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att bedöma små och medelstora företags beredskapsnivå inför 
klimatförändringar, även tillgängliga försäkringssystem, och att hitta lämpliga sätt att 
komma till rätta med problemet.

13. Europaparlamentet lyfter fram vikten av att upprätta nationella anpassningsplaner som 
bygger på ett gemensamt europeiskt ramverk så att medlemsstaterna kan planera och 
informera om sina anpassningsåtgärder, även de som rör energisystem och energipolitik. 
Sådana planer bör innehålla riskkartor över energi- och industrianläggningar som kan 
utgöra en risk för miljön eller folkhälsan i händelse av ogynnsamma väderförhållanden. 
Parlamentet skulle vilja att denna information görs tillgänglig för allmänheten och de 
andra medlemsstaterna.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i det kommande åttonde ramprogrammet 
(FP8) överväga att öka de offentliga anslagen för internationellt samarbete med både 

a. de utvecklade länderna för att öka spridningen av förnybar energi, och

b. utvecklingsländerna för att stödja deras kamp mot klimatförändringar som påverkar 
de mest utsatta regionerna i dessa länder, varvid hänsyn alltid bör tas till 
förhållandena i varje region, med utgångspunkt i den sociala och ekonomiska 
utvecklingen i dessa regioner i utvecklingsländer med vilka internationellt samarbete 
inleds.

15. Europaparlamentet understryker att det är nödvändigt att öka de ekonomiska resurserna 
för forskning och utveckling inom klimatförändringar. Med tanke på den vetenskapliga 
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osäkerheten om klimatförändringarnas tidsperspektiv och utbredning och om vilka 
geografiska områden och produktionssektorer som särskilt kommer att påverkas i Europa 
anser parlamentet att det är särskilt nödvändigt att anslå resurser till klimatforskning, som 
effektivast kan bedrivas på europeisk nivå och som kommer att utgöra en stabil grund för 
utformningen av en politik för anpassning till klimatförändringarna. Vidare bör ökade 
medel gå till det initiativ som kommissionen tillsammans med medlemsstaterna ska 
utarbeta om ett integrerat och världsomfattande system för miljöinformation för att 
förbättra tillgången till data om miljöförändringar. Andra åtgärder måste också 
övervägas, såsom en kraftig förstärkning av finansieringen för begränsnings- och 
anpassningsåtgärder i samband med FoU-projekt och program.

16. Europaparlamentet välkomnar kommissionens nyligen offentliggjorda meddelande om att 
investera i utvecklingen av teknik med låga koldioxidutsläpp (SET-Planen). Detta 
meddelande tydliggör att den innovativa tekniska utveckling som krävs för att målen i 
EU:s energi- och klimatpolitik ska kunna uppnås förutsätter direkt samverkan mellan 
offentliga investeringar och den privata sektorn. Samtidigt måste EU:s färdplan för 
investeringar i sådan teknik prioritera teknik för förnybar energi och säkerställa att alla 
marknadsaktörer, särskilt små och medelstora företag, deltar i energieffektivitetsprojekt.

17. Europaparlamentet understryker hur viktigt det är med satellitbaserade tjänster för 
räddningsverksamhet i händelse av naturkatastrofer. Parlamentet välkomnar i 
sammanhanget det snabba stöd som GMES-systemet gav räddningstjänsterna efter den 
dramatiska jordbävningen i Haiti. Parlamentet uppmanar alla inblandade att snarast 
möjligt göra GMES-systemet fullt operativt.

18. Europaparlamentet betonar därför hur viktiga lokala initiativ är, såsom återbeskogning 
och skogsplantering, för ett aktivt engagemang i kampen mot klimatförändringarna och 
framhåller vikten av informationsutbyte om bästa praxis och lämpliga 
upplysningskampanjer om hur kust- och bergslandskap, öar och låglänt terräng ska 
anpassa sig till klimatförändringarna, tillsammans med mer omfattande initiativ från 
nationella myndigheter och EU för att mer effektivt kunna genomföra gemenskapens 
lagstiftning, strategier och program på området. Samtidigt påpekar parlamentet att 
randområden kan spela en ytterst viktig roll tack vare en decentraliserad energiproduktion 
som bidrar till större energieffektivitet genom minskad nätförlust och förbättrad 
efterfrågestyrning.

19. För att få tillräckliga kunskaper om klimatanpassning och främja utvecklingen av 
anpassningsteknik anser Europaparlamentet att alla befintliga EU-initiativ ska utnyttjas 
fullt ut, som initiativet att inrätta kunskaps- och innovationsgrupper om klimatförändring 
och anpassning och låta dessa ingå i Europeiska institutet för innovation och teknik.

20. Europaparlamentet framhåller att när det gäller att åstadkomma ett lyckosamt 
genomförande av den europeiska handlingsramen för anpassning är det absolut 
nödvändigt att den ingår i ett sammanhållet och ambitiöst världsomspännande avtal (med 
rättsligt bindande mål) om åtgärder i kampen mot klimatförändringarna, och att EU går i 
täten för detta.
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