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FÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A. Anpassningen till klimatförändringarna bör integreras i samtliga EU-politiska områden, 
och det krävs tillförlitliga uppgifter om de nödvändiga förändringarnas räckvidd och 
omfattning.

B. Den befintliga EU-lagstiftning som direkt berör miljöfrågor bör tillhandahålla enhetliga 
grunder för att öka EU:s förmåga att hantera klimatförändringarnas följder.

C. Inom de insatser som görs på europeisk nivå bör man ställa upp och upprätthålla högsta 
möjliga miljöstandarder, både på kort och lång sikt (inbegripet anpassning till 
klimatförändringar).

D. På grund av klimatförändringarnas globala karaktär och samhälleliga och ekonomiska 
följder bör EU stödja de mest utsatta och minst utvecklade länderna.

E. I samband med att man fastställer skyldigheterna för den kommande perioden bör man ta 
hänsyn till de framsteg som vissa medlemsstater gjort när det gäller att minska 
växthusgasutsläppen.

1. Europaparlamentet framhåller att det behövs lättillgängliga och lättbegripliga uppgifter 
om klimatförändringarna, deras följder och möjliga anpassningsåtgärder. Parlamentet 
stödjer kommissionens förslag om att underlätta utbyte av information och 
forskningsresultat genom en lämplig IT-mekanism och databas.

2. Europaparlamentet understryker att den befintliga gemenskapsrätten på miljöområdet (till 
exempel fågeldirektivet1, direktivet om livsmiljöer2, ramdirektivet om vatten3 och 
direktivet om översvämningar4) måste tillämpas till fullo och på ett enhetligt sätt i hela 
EU. Parlamentet välkomnar kommissionens avsikt att snabbt ta fram riktlinjer för hur man 
ska beakta anpassningsbehoven vid tillämpningen av denna lagstiftning. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att till fullo utnyttja sina nya rättigheter enligt artikel 260 i 
Lissabonfördraget i syfte att fullgöra sin uppgift som fördragens väktare.

3. Europaparlamentet anser att alla medlemsstater och berörda parter bör dela på ansvaret för 
att göra miljövänliga investeringar. Kommissionen uppmanas att överväga lämpliga 
förslag om hur åtgärder för anpassning till klimatförändringarna ska införlivas i 
direktivet om miljökonsekvensbedömning5 och direktivet om strategisk miljöbedömning6.

                                               
1 Rådets direktiv 79/409/EEG om bevarande av vilda fåglar, EGT L 103, 25.4.1979, s. 1.
2 Rådets direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter, EGT L 206, 22.7.1992, 
s. 7.
3 Direktiv 2000/60/EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område, 
EUT L 327, 22.12.2000, s. 1.
4 Direktiv 2007/60/EG om bedömning och hantering av översvämningsrisker, EUT L 288, 6.11.2007, s. 27.
5 Rådets direktiv 85/337/EEG om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt, 
EGT L 175, 5.7.1985, s. 40, ändrat genom direktiv 97/11/EG och 2003/35/EG.
6 Direktiv 2001/42/EG om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan, EGT L 197, 21.7.2001, 
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Parlamentet föreslår att klimatbedömningar snarast inlemmas i EU-finansierade 
infrastrukturprojekt.

4. Europaparlamentet anser att man mot bakgrund av de relativt misslyckade resultaten från 
Köpenhamnstoppmötet om klimatförändringar måste jobba mer intensivt för att 
utvecklingsländerna ska få tillräckligt stöd för sina anpassningsåtgärder, utöver det 
officiella utvecklingsstödet och målet på 0,7 procent.

5. Europaparlamentet understryker att solidaritetsprincipen kräver att intäkterna från 
auktioner inom ramen för det europeiska systemet för handel med utsläppsrätter för 
växthusgaser (EU-ETS), även intäkter från auktioner på luft- och sjöfartsområdena, 
används för att hjälpa medlemsstaterna att anpassa sig till klimatförändringarna.

6. Europaparlamentet påpekar att man inom det nuvarande sjunde ramprogrammet och inom 
kommande ramprogram för forskning måste prioritera forskning och finansiering av den 
tekniska utvecklingen i länder som riskerar att drabbas av höga anpassningskostnader.

7. Europaparlamentet understryker att man i samband med de höga anpassningskostnaderna 
måste säkerställa ett tillräckligt skydd för de fattiga i samhället liksom andra utsatta 
samhällsgrupper.

8. Europaparlamentet betonar att investeringarna i en ekonomi med låga utsläpp och 
främjandet av energieffektivitet och miljövänlig produktion inte får leda till ökade 
skillnader mellan medlemsstaternas utvecklingsnivå.

                                                                                                                                                  
s. 30.
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