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JAVASLATOK

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

1. úgy véli, hogy az éghajlatváltozás korunk döntő fontosságú kihívása. Immáron 
egyértelmű következményekkel jár a környezetre, az emberi egészségre és a 
területrendezésre nézve, és veszélyezteti minden ország azon képességét, hogy a 
fenntartható fejlődés útját járja;

2. üdvözli a Bizottság „Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás: egy európai fellépési 
keret féle” címet viselő fehér könyvének közzé tételét; hangsúlyozza, hogy az 
éghajlatváltozás egy olyan kihívást jelent, amely erőteljes hatást gyakorol regionális 
szinten, ezért egy összehangolt uniós megközelítésre van szükség, amely magában 
foglalja a különféle uniós politikákat és a támogatás különféle, európai, nemzeti, 
regionális és helyi szintjeit;

3. úgy véli, hogy az éghajlatváltozás hatásai szektoronként és európai régiónként 
különbözőek, ahogy azt a Bizottság „Régiók 2020-ban” című tanulmánya1 is megmutatta:  
az éghajlatváltozás hatásainak leginkább Európa déli és keleti részei vannak kitéve, 
különösen a szigetek és a tengerparti területek, a legkülső régiók és a vízhiány által 
fenyegetett területek, ezeken a területeken fennáll a regionális egyenlőtlenségek 
növekedésének veszélye, akár egyazon ország különböző régiói között is;

4. sajnálja, hogy a jelenlegi programozási időszak során (2007-2013) a tagállamok csupán a 
források 3%-át (9 milliárd euró) fordították az energiahatékonyságot és megújuló 
energiákat népszerűsítő, az operatív programok részét képező intézkedésekre és hogy ez 
ilyen jellegű befektetés aránya a tagállamokban még a 2,4%-ot sem éri el; 

5. elismeri, hogy a globális felmelegedésre sürgősen reagálni kell nem csupán az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának jelentős csökkenését eredményező, jogilag 
kötelező érvényű intézkedések meghozatalával, de regionális alkalmazkodási tervekkel és 
proaktív európai, nemzeti, regionális és helyi szintű alkalmazkodási intézkedésekkel –
mint például széles körű újraerdősítési kezdeményezésekkel –, valamint a határokon 
átnyúló együttműködésen keresztül, a káros hatások csökkentése végett;

6. szilárd meggyőződése, hogy az Európai Uniónak meg kell tartania és tovább kell 
fejlesztenie vezető szerepét a globális felmelegedés elleni nemzetközi küzdelemben, és 
úgy véli, hogy az esetleges késedelmek ebben a tevékenységben növelik a negatív 
környezeti, gazdasági és társadalmi hatások, valamint a jelentős költségek kockázatát;

7. úgy véli, hogy a megújuló energiaforrásokat aktívan ösztönző, intelligens energiával 
kapcsolatos politikák, a decentralizált energiaellátás, valamint az energiahatékonyság 
révén a régiók területükön nemcsak hozzájárulnak az éghajlatváltozás hatásai elleni 
küzdelemhez, hanem új gazdasági lehetőségeket és kilátásokat is teremtenek polgáraik 

                                               
1 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/regions2020/pdf/regions2020_en.pdf, (November 2008).
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számára;;

8. megállapítja, hogy a földrajzi szempontból peremterületek számára stratégiai fontosságú 
szektorokat, mint például a mezőgazdaságot nem lehet túlzott terhekkel sújtani az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra irányuló intézkedési keret részeként, mert ez 
veszélyeztetné a fenntartható vidéki közösségek jövőjét;

9. úgy véli, hogy kizárólag a kormányzás összes szintjének (az Európai Unió, a tagállamok, 
a helyi és regionális hatóságok) szoros együttműködése, valamint az EU-val szomszédos 
államokkal folytatott együttműködés és állandó információcsere által sikerülhet az 
Európai Uniónak az alacsony szén-dioxid-kibocsátású társadalommá való átalakulás 
stratégiájának megvalósítása;

10. hangsúlyozza, hogy a beavatkozás különböző területeit össze kell hangolni egymással, 
amelynek során a regionális és helyi hatóságokat teljes mértékben be kell vonni az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemre irányuló nemzeti tervek és stratégiák tervezésébe, 
kidolgozásába és megvalósításába, és az éghajlatváltozás valamennyi szempontját 
figyelembe vevő stratégiai területtervezést kell alkalmazni;

11. elismeri ezért, hogy egyfelől integrálni kell az alkalmazkodási stratégiát az Európai Unió 
összes politikájába, miközben különös hangsúlyt kell helyezni az EU mezőgazdasági, 
regionális és ökológiai politikaterületei fellépéseinek és intézkedéseinek 
összehangolására, másfelől pedig biztosítani kell azt ezen politikák és az alkalmazkodási 
stratégia közötti összhangot; hangsúlyozza a regionális és helyi hatóságok kulcsszerepét 
abban, hogy olyan, alulról felfelé építkező megközelítést alkalmazzanak, amely 
figyelembe veszi az európai természetes élőhelyek különbségeit a szubszidiaritás teljes 
mértékű tiszteletben tartásával, tekintettel azon meggyőződésére, hogy a helyi hatóságok 
nagyrészt képesek lesznek arra, hogy politikai válaszokat találjanak szükségleteikre;

12. üdvözli a fehér könyv információcsere-mechanizmus létrehozására irányuló 
kezdeményezését; bízik benne, hogy 2011-re működésbe lép e mechanizmus, akárcsak a 
megelőzési modellek és eszközök szabályozása; felhívja a tagállamokat és a regionális és 
helyi hatóságokat, hogy mozdítsák elő és osszák meg egymással a klímaváltozáshoz való 
alkalmazkodás politikájával kapcsolatos összes szempontra vonatkozó gyakorlataikat, 
különösen az energiahatékonysággal, a hulladékgazdálkodással és az alacsony 
kibocsátású közlekedési infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos intézkedések 
tekintetében;

13. javasolja egy éghajlatváltozást felügyelő szerv létrehozását és finanszírozását abból a 
célból, hogy segítse a regionális és helyi hatóságokat abban, hogy ismereteket 
szerezzenek az éghajlatváltozással és a bevált helyi gyakorlatokkal kapcsolatban, és 
megosszák egymással ezeket;

14. úgy véli, hogy a legkülső régiók a Lisszaboni Szerződés 349. cikkében felsorolt sajátos 
helyzetük és trópusi övezetekben való fekvésük miatt érzékenyek az éghajlatváltozás 
következményeire, ezért különös figyelmet kell kapniuk a Bizottságtól; ezért felszólítja a 
Bizottságot, hogy dolgozzon ki hatástanulmányt és saját fellépési tervet a legkülső régiók 
számára, és támogassa az információk és a bevált gyakorlatok cseréjét e régiók és a 
földrajzi környezetükben lévő harmadik államok helyi hatóságai között;
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15. különösen regionális és helyi szinten elengedhetetlennek tartja az állami és 
magánberuházások, valamint bizonyos közigazgatási aktusok (mint az építési engedélyek 
és a városfejlesztési tervek) környezeti hatásvizsgálatát, így támogatva a környezeti 
szempontból magas minőségű infrastruktúrákba való uniós beruházásokat; kéri, hogy 
szigorúan ügyeljenek annak biztosítására, hogy az energiahatékonysággal,
hulladékgazdálkodással és infrastruktúra-építéssel kapcsolatos, uniós pénzeszközökből 
finanszírozott projektekre irányuló javaslatok engedélyezési eljárásának részét képezze az 
éghajlatváltozás hatásainak kiértékelése;

16. megállapítja, hogy a földrajzi szempontból peremterületek, különösen a part menti 
területek nagy mennyiségű megújuló energiaforrásokkal rendelkezhetnek, ami 
hozzájárulhat az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásukhoz; 

17. úgy véli, hogy mikroklimatikus szempontból el kell kerülni a talaj vízzáróságának 
fokozását a sűrűn lakott területeken és városokban; 

18. sürgeti a Bizottságot, hogy a kohéziós politikát használja fel a megújuló energiaforrások 
fejlesztésének támogatására, növelve az együttműködést a kutatás-fejlesztés és a 
regionális fejlesztési politika között, valamint hárítsa el az adminisztratív akadályokat e 
források használatának útjából;

19. üdvözli a Bizottságnak az éghajlatváltozás hatásaival és az alkalmazkodással foglalkozó 
irányító testület létrehozására irányuló kezdeményezését, és kéri, hogy a regionális és 
helyi hatóságokat a szubszidiaritás elve szerint teljes mértékben és aktívan vonják be 
ebbe a testületbe és annak eljárásaiba;

20. emlékeztet rá, hogy az éghajlatváltozás hatásainak enyhítése lehetőséget adhat egy 
fenntartható növekedési modell kidolgozására, amelyet az Unión kívüli országok is 
átvehetnek, és a szén-dioxid-kibocsátás nélküli gazdaságba való átmenet jelentős 
előrelépés lehet új munkahelyek létrehozása felé; 

21. kéri a Bizottságot, hogy a következő pénzügyi tervbe foglaljon bele megfelelő pénzügyi 
támogatást, amely lehetővé teszi az éghajlatváltozáshoz a kormányzás minden szintjén 
történő alkalmazkodásra irányuló hatékony politika megvalósítását. javasolja a 
tagállamoknak és a régióknak, hogy fontolják meg annak lehetőségét, hogy felhasználják 
a strukturális alapok mechanizmusait hosszabb távú fenntartható projektek kidolgozására; 
hangsúlyozza, hogy az Európai Unió Szolidaritási Alapja (EUSZA) a sürgős igények 
kielégítésére és az EU katasztrófa sújtotta területek iránti szolidaritásának kifejezésére 
szolgál;

22. hangsúlyozza, hogy az éghajlat és bolygónk védelmének céljait bele kell foglalni az EU 
kohéziós politikájának konvergencia- és növekedési céljaiba, anélkül hogy azok 
felváltanák a strukturális politika hagyományos feladatait.
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