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JAVASLATOK

A Jogi Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

A. mivel az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás kihatással lehet az EU összes politikai 
területére, ami megbízható adatokat követel meg a szükséges módosítások céljáról és 
kiterjedéséről,

B. mivel a közvetlenül a környezetvédelemmel foglalkozó meglévő uniós jogszabályoknak 
koherens alapot kell biztosítaniuk az EU azon képességének megerősítésére, hogy kezelni 
tudja az éghajlatváltozás következményeit,

C. mivel az európai szinten tett fellépéseknek a környezet tiszteletben tartása szempontjából 
a legmagasabb szintű normákat kell felállítaniuk és teljesíteniük mind rövid és hosszú 
távon (többek között az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás terén),

D. mivel az éghajlatváltozás globális jellege, illetve társadalmi és gazdasági következményei 
arra kell, hogy kényszerítsék az Európai Uniót, hogy támogassa a sérülékenyebb és 
kevésbé fejlett országokat,

E. mivel a jövőbeli kötelezettségvállalások megállapításakor figyelembe kell venni az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentése terén egyes tagállamok által elért 
eddigi eredményeket,

1. hangsúlyozza az éghajlatváltozásra, illetve hatására és a lehetséges alkalmazkodási 
intézkedésekre vonatkozó, könnyen hozzáférhető és egyszerűen megérthető, megbízható 
adatok szükségességét; támogatja a Bizottság javaslatát az információ és kutatási 
eredmények megfelelő információtechnológiai mechanizmuson és adatbázison keresztül 
történő cseréjének a megkönnyítésére;

2. hangsúlyozza, hogy a környezetvédelemmel kapcsolatos meglévő jogszabályokat 
(madárvédelmi irányelv1, élőhelyvédelmi irányelv2, víz-keretirányelv3, árvízvédelmi 
irányelv4) teljes mértékben és egységesen az egész EU-ban végre kell hajtani; üdvözli a 
Bizottság kezdeményezését, amely a felmerülő alkalmazkodási szükségletek ezen 
jogszabályok alkalmazásába való belefoglalására vonatkozó iránymutatások gyors 
kifejlesztésére irányul; felhívja a Bizottságot, hogy maradéktalanul éljen a Lisszaboni 
Szerződés 260. cikkében biztosított új jogaival, hogy ezáltal eleget tegyen a Szerződések 
őreként betöltött feladatának;

3. úgy véli, hogy az összes tagállamnak és érdekelt félnek felelősséget kell vállalnia a 

                                               
1 A tanács 1979. április 2-i irányelve a vadon élő madarak védelméről, HL L 103., 1979.4.25., 1.o.
2 A Tanács 92/43/EGK irányelve a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről, 
HL L 206., 1992.7.22., 7. o.
3 A vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló 2000/60/EK irányelv, HL L 327, 
2000.12.22., 1. o.
4 Az árvízkockázatok értékeléséről és kezeléséről szóló 2007/60/EK irányelv, HL L 288, 2007.11.6., 27. o.
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környezetvédelmi szempontból tartós beruházásokért; felszólítja a Bizottságot, hogy 
vegye fontolóra megfelelő javaslatok benyújtását, amelyek segítségével az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást bele lehet foglalni a környezeti hatásvizsgálatról 
szóló irányelvbe és a stratégiai környezeti vizsgálatról szóló irányelvbe1; javasolja, hogy 
az éghajlati ellenőrzésnek a lehető leghamarabb az EU által finanszírozott infrastruktúra-
projektek részét kell képeznie;

4. úgy véli – az éghajlatváltozással foglalkozó koppenhágai csúcstalálkozó viszonylagos 
sikertelenségére tekintettel – szükséges erőfeszítéseket tenni annak biztosítása érdekében, 
hogy a fejlődő országok alkalmazkodási szükségleteikhez a hivatalos fejlesztési 
támogatáson (ODA) és a 0,7%-os célkitűzésen felül kellő támogatásban részesüljenek;

5. hangsúlyozza, hogy az európai kibocsátáskereskedelmi rendszer keretében árverésen 
értékesített egységekből származó bevételeket – ideértve a légi és a tengeri közlekedésre 
vonatkozó árverések bevételeit is – a szolidaritás elvének megfelelően rendelkezésre kell 
bocsátani a tagállamok éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásának támogatására; 

6. úgy véli, hogy a jelenlegi hetedik kutatási keretprogramban és a jövőbeni kutatási 
keretprogramokban a prioritások közé kell tartozniuk a kutatásoknak és a műszaki fejlődés 
finanszírozásának azon államokban, amelyekben az alkalmazkodási intézkedések 
meghozatala jelentős költségekkel jár;

7. hangsúlyozza, hogy a szociális szempontból leghátrányosabb helyzetű közösségek, illetve 
csoportok számára megfelelő támogatást kell nyújtani az alkalmazkodási intézkedések 
magas költségeire való tekintettel;

8. hangsúlyozza, hogy az alacsony kibocsátású gazdaságba való befektetés, valamint az 
energiahatékonyság és a környezetbarát termelés támogatása nem vezethet az egyes 
tagállamok fejlettségében fennálló különbségek növekedéséhez.

                                               
1 A bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 2001/42/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv, HL L 197., 2001.7.21., 30. o.
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