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FORSLAG

Retsudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at tilpasningen til klimaændringerne kan påvirke alle EU's 
politikområder, hvorfor der kræves pålidelige oplysninger vedrørende omfanget og 
rækkevidden af de nødvendige ændringer,

B. der henviser til, at eksisterende europæisk lovgivning, som direkte vedrører 
miljøspørgsmål, bør udgøre et sammenhængende grundlag for en forbedring af EU's evne 
til at takle virkningerne af klimaændringerne,

C. der henviser til, at de foranstaltninger, der træffes på europæisk plan, bør fastsætte og 
opfylde de højeste miljøstandarder på både kort og længere sigt (herunder tilpasning til 
klimaændringerne),

D. der henviser til, at EU på grund af klimaændringernes globale karakter og sociale og 
økonomiske følger bør føle sig forpligtet til at støtte de mest sårbare og mindst udviklede 
lande,

E. der henviser til, at der ved fastlæggelsen af de fremtidige forpligtelser bør tages hensyn til 
de fremskridt, som nogle medlemsstater hidtil har opnået, når det gælder nedsættelse af 
emissionerne af drivhusgasser,

1. understreger, at der er behov for lettilgængelige og -forståelige, pålidelige data vedrørende 
klimaændringerne, deres virkninger og mulige tilpasningsforanstaltninger; støtter 
Kommissionens forslag om at fremme udvekslingen af oplysninger og 
forskningsresultater ved hjælp af en hensigtsmæssig it-mekanisme og database;

2. fremhæver, at EU's gældende miljølovgivning (som f.eks. fugledirektivet1, direktivet om 
naturtyper2, vandrammedirektivet3 og direktivet om oversvømmelser4) bør gennemføres 
fuldt ud og på koordineret vis i EU; udtrykker tilfredshed med, at Kommissionen agter 
hurtigt at udvikle retningslinjer for, hvorledes der ved gennemførelsen af denne 
lovgivning tages hensyn til tilpasningsbehovene; opfordrer Kommissionen til i fuldt 
omfang at udøve de nye rettigheder, der er tillagt den i artikel 260 i Lissabontraktaten, 
med henblik på at varetage sin opgave som traktaternes vogter;

3. mener, at ansvaret for gennemførelse af miljøvenlige investeringer bør påhvile alle 
medlemsstater og interessenter i fællesskab; opfordrer Kommissionen til at overveje at 
fremsætte passende forslag til indarbejdelse af klimatilpasningsforanstaltninger i 

                                               
1 Rådets direktiv 79/409/EØF om beskyttelse af vilde fugle, EFT L 103 af 25.4.1979, s. 1.
2 Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7.
3 Direktiv 2000/60/EF om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger, EFT L 327 
af 22.12.2000, s. 1.
4 Direktiv 2007/60/EF om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelser, EUT L 288 af 6.11.2007, s. 27.
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miljøvurderingsdirektivet1 og direktivet om strategisk miljøvurdering2; foreslår, at EU-
finansierede infrastrukturprojekter snarest muligt kommer til at omfatte klimatjek;

4. mener under henvisning til, at klimatopmødet i København ikke var en ubetinget succes, 
at det i tillæg til den offentlige udviklingsstøtte og målet på 0,7 % er nødvendigt at op-
trappe bestræbelserne på at sikre udviklingslandene den tilpasningsstøtte, de har behov 
for;

5. understreger, at indtægterne fra auktioneringen af tilladelser inden for rammerne af 
ordningen for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet (EU-ETS), 
herunder indtægter fra auktioner for luftfarten og søtransporten, i overensstemmelse med 
solidaritetsprincippet bør anvendes til at støtte medlemsstaterne i forbindelse med 
tilpasningen til klimaændringerne;

6. er af den opfattelse, at forskning og finansiering af den tekniske udvikling i lande, hvor 
gennemførelse af tilpasningsforanstaltninger indebærer store omkostninger, bør høre til 
prioriteringerne i det nuværende syvende forskningsrammeprogram og i fremtidige 
forskningsprogrammer;

7. understreger, at de socialt svageste samfund eller grupper bør ydes tilstrækkelig støtte i 
forbindelse med de store udgifter til tilpasningsforanstaltninger;

8. understreger, at investeringer i en lavemissionsøkonomi og fremme af energieffektivitet 
og miljøvenlig produktion ikke må føre til, at forskellene med hensyn til de enkelte 
medlemsstaters udvikling bliver større.

                                               
1 Rådets direktiv 85/337/EØF om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet, EFT 
L 175 af 5.7.1985, s. 40, som ændret ved direktiv 97/11/EF og 2003/35/EF.
2 Direktiv 2001/42/EF om vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet, EFT L 197 af 
21.7.2001, s. 30.
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