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FORSLAG

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

1. mener, at klimaændringer er en vigtig udfordring i vor tid, og at det nu er klart, at de har 
indvirkninger på miljøet, menneskers sundhed og fysisk planlægning og gør det 
vanskeligere for alle lande at gøre fremskridt hen imod en bæredygtig udvikling;

2. glæder sig over Kommissionens hvidbog "Tilpasning til klimaændringer: et europæisk 
handlingsgrundlag”; understreger, at klimaændringerne er en udfordring med betydelige 
territoriale indvirkninger, hvilket kræver koordination fra Den Europæiske Unions side af 
de forskellige fællesskabspolitikker og de forskellige aktørers tilgang på europæisk, 
nationalt, regionalt og lokalt plan;

3. er af den opfattelse, at indvirkningen af klimaændringer varierer mellem sektorer og 
europæiske regioner, hvilket fremgår af Kommissionens undersøgelse "Regionerne 
2020”1: De regioner, der er under størst pres på grund af klimaændringerne, befinder sig i 
det sydlige og østlige Europa, især bjerg- og kystområder, områderne i den yderste periferi
og områder, der er truet af vandknaphed med fare for, at forskellen mellem regionerne 
yderligere vil vokse, også blandt regioner i samme land;

4. beklager, at medlemsstaterne i den nuværende programmeringsperiode 2007-2013 kun 
afsætter 3 procent (9 milliarder EUR) af totalbeløbet til finansiering af foranstaltninger 
vedrørende energieffektivitet og vedvarende energier i de operationelle programmer, og at 
investeringerne i de nye medlemsstater med deres 2,4 procent er endnu mindre;

5. erkender, at der er et presserende behov for prompte at reagere over for den globale 
opvarmning både ved at træffe juridisk bindende foranstaltninger til at mindske 
drivhusgasemissionerne og indføre regionale tilpasningsplaner og proaktive 
tilpasningsforanstaltninger, f.eks. omfattende initiativer til genplantning af skov, på 
europæisk, nationalt, regionalt og lokalt plan samt inden for rammerne af 
grænseoverskridende samarbejde med henblik på at begrænse skaderne;

6. er fast overbevist om nødvendigheden af, at Den Europæiske Union bevarer og udbygger 
sin førerrolle i den internationale kamp mod global opvarmning, og mener, at en eventuel 
forsinkelse med hensyn til at træffe sådanne foranstaltninger vil øge risikoen for negative 
miljømæssige, økonomiske og sociale indvirkninger og forårsage højere omkostninger;

7.  er af den opfattelse, at regionerne med intelligente energipolitikker, der aktivt fremmer 
vedvarende energikilder, decentraliseret energiforsyning og energieffektivitet i deres 
områder, ikke blot bidrager til bekæmpelsen af virkningerne af klimaændringerne, men 
også åbner op for nye økonomiske muligheder og perspektiver for deres borgere;

8.  bemærker, at sektorer af strategisk betydning for fjerntliggende regioner, f.eks. 

                                               
1 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/regions2020/pdf/regions2020_en.pdf, (November 2008).
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landbruget, ikke bør pålægges urimeligt store byrder inden for rammerne af 
foranstaltninger til tilpasning til klimaændringerne, idet det ville sætte fremtiden på spil 
for bæredygtige samfund i landdistrikterne;

9. mener derfor, at kun et nært samarbejde på alle styringsniveauer (Den Europæiske Union, 
medlemsstaterne samt regionale og lokale myndigheder) tillige med samarbejde og 
løbende udveksling af oplysninger med EU's nabostater, vil gøre det muligt for Den 
Europæiske Union at gennemføre en strategi for overgangen til et samfund med lav CO2-
udledning;

10. erkender nødvendigheden af, at de forskellige interventionsområder skal afstemmes 
indbyrdes, og at de regionale og lokale myndigheder i denne forbindelse skal inddrages i 
fuldt omfang i planlægning, udarbejdelse og gennemførelse af de nationale strategier og 
planer til bekæmpelse af klimaændringerne, samt at den strategiske fysiske planlægning 
skal ske under hensyntagen til samtlige aspekter af klimaændringerne;

11. erkender derfor, at det på den ene side er nødvendigt at sørge for, at tilpasningsstrategien 
integreres i Den Europæiske Unions politikker, og at der i den forbindelse lægges særlig 
vægt på koordination af aktioner og foranstaltninger inden for politikområderne landbrug, 
regioner og miljø i EU, og at disse politikker på den anden side er i overensstemmelse 
med tilpasningsstrategien; understreger den vigtige rolle, de lokale og regionale 
myndigheder spiller, og det vigtige i at bruge en medvirken fra græsrodsniveau og opefter, 
idet der tages hensyn til forskellene mellem de naturlige habitater i Europa i fuld 
overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, eftersom det er overbevist om, at de 
lokale myndigheder vil være bedre i stand til at finde politiske løsninger på deres egne 
behov;

12. udtrykker tilfredshed med hvidbogens forslag om, at der fastlægges en ordning om 
udveksling af oplysninger; håber, at denne vil være trådt i kraft senest 2011, og at 
modeller og prognoseredskaber også vil være blevet udviklet til den tid; opfordrer 
medlemsstaterne og de lokale og regionale myndigheder til at fremme og udveksle deres 
praksis i forbindelse med alle aspekter af politikker vedrørende klimaændringstilpasning, 
især foranstaltninger vedrørende energieffektivitet, affaldsforvaltning og udvikling af en 
transportinfrastruktur med lav emission;

13.  anbefaler etablering af et organ til overvågning af klimaændringerne med henblik på at 
forbedre de regionale og lokale myndigheders klimatekniske viden og fremme 
udvekslingen af lokal bedste praksis;

14. er af den opfattelse, at de i artikel 349 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde nævnte områder i den yderste periferi på grund af deres særlige situation 
og beliggenhed i subtropiske klimazoner er sårbare over for virkningerne af 
klimaændringerne og derfor bør have Kommissionens særlige opmærksomhed; opfordrer 
Kommissionen til at udarbejde en konsekvensanalyse og en specifik handlingsplan for 
disse områder og til at støtte udvekslingen af oplysninger og bedste praksis mellem de 
regionale og lokale myndigheder i disse områder og i omkringliggende tredjelande;

15. anser det for absolut nødvendigt at føre politikker, navnligt på regionalt og lokalt plan, der 
gør både offentlige og private investeringer og visse administrative akter (som f.eks. 
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byggetilladelser og byplaner) afhængige af en klimaindvirkningsvurdering, således at man 
fremmer investeringer i infrastruktur af høj miljømæssig kvalitet; opfordrer til at være 
yderst omhyggelig med at tage hensyn til virkningerne af klimaændringerne i forbindelse 
med vurdering og godkendelse af forslag til projekter, som finansieres med EU-midler og 
vedrører energieffektivitet, affaldsforvaltning og etablering af infrastrukturer;

16.  bemærker, at fjerntliggende regioner, navnlig kystregioner, kan have rigelige forsyninger 
med vedvarende energi, hvilket kan bidrage til tilpasningen til klimaændringerne;

17. mener, at set ud fra et mikroklimatisk synspunkt skal yderligere forsegling af jordområder 
i tæt befolkede områder og byer undgås;

18. opfordrer indtrængende Kommissionen til at anvende samhørighedspolitikken til at 
fremme udviklingen af vedvarende ressourcer, med større synergi mellem områderne 
forskning og udvikling og regional udviklingspolitik, og til at fjerne enhver administrativ 
hindring for at gøre brug af sådanne ressourcer;

19. udtrykker tilfredshed med Kommissionens beslutning om at nedsætte en styringsgruppe 
om indvirkning og tilpasning (Impact and Adaptation Steering Group), og kræver, at 
lokale og regionale myndigheder i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet vil 
blive fuldt og aktivt inddraget i denne gruppe og de dertil hørende aktiviteter;

20. understreger, at kampen mod klimaændringer kan udgøre en lejlighed til at nå frem til en 
bæredygtig vækstmodel, som så kunne tilpasses til andre lande uden for EU, og at 
overgangen til en kulstoffri økonomi kunne udgøre et vigtigt skridt fremad og skabe 
mange nye arbejdspladser;

21. anmoder Kommissionen om at sørge for, at de næste finansielle overslag omfatter 
tilstrækkelige midler til at gennemføre politikker vedrørende en effektiv 
klimaændringstilpasning på alle styringsniveauer; anbefaler endvidere medlemsstaterne og 
regionerne at tage i betragtning, at de har mulighed for at gøre brug af mekanismerne i 
strukturfondene til at gennemføre bæredygtige og langsigtede projekter; gør opmærksom 
på EU’s solidaritetsfond, der har til formål at dække påtrængende behov og give udtryk 
for EU’s solidaritet med katastroferamte områder;

22. understreger, at målene for beskyttelse af klimaet og miljøet bør integreres i udlignings-
og vækstmålene for EU’s samhørighedspolitik, dog uden at træde i stedet for 
strukturpolitikkens sædvanlige opgaver.
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