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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet anser att klimatförändringarna är en av vår tids stora utmaningar. Det 
står nu klart att de för med sig konsekvenser för både miljön, människors hälsa och den 
fysiska planeringen och gör det svårare för alla länder att arbeta för hållbar utveckling. 

2. Europaparlamentet välkomnar kommissionens offentliggörande av vitboken ”Anpassning 
till klimatförändring: en europeisk handlingsram”. Parlamentet understryker att 
klimatförändringarna är en utmaning som får stora konsekvenser lokalt och kräver en 
samordnad EU-strategi som omfattar EU:s olika politikområden och insatsnivåer: 
europeisk, nationell, regional och lokal.

3. Europaparlamentet anser att klimatförändringarnas effekter varierar mellan olika sektorer 
och regioner i Europa, vilket framgår av kommissionens studie ”Regions 2020”1. Mest 
sårbara för klimatförändringarna är regioner i södra och östra Europa, särskilt öar och 
kustregioner, de yttersta randområdena samt områden där risken för vattenbrist är stor,
och det finns en risk att de regionala olikheterna därigenom kommer att öka, även inom 
enskilda medlemsstater.

4. Europaparlamentet beklagar att medlemsstaterna under den nuvarande 
programperioden 2007–2013 endast avsätter 3 % (9 miljarder euro) av de totala anslagen 
för de operativa programmen till energieffektivitet och förnybar energi och att 
investeringarna i de nya medlemsstaterna är ännu lägre, nämligen 2,4 %.

5. Europaparlamentet inser det akuta behovet av att gripa in mot den globala uppvärmningen 
i tid, inte bara genom juridiskt bindande åtgärder för att minska växthusgasutsläppen utan 
även genom regionala anpassningsplaner och proaktiva anpassningsåtgärder, exempelvis
omfattande återbeskogning på europeisk, nationell, regional och lokal nivå, samt genom 
gränsöverskridande samarbete, för att begränsa de skadliga effekterna.

6. Europaparlamentet är fast övertygat om att EU måste behålla och stärka sin ledarroll i den 
internationella kampen mot den globala uppvärmningen och anser att alltför sena åtgärder 
kommer att öka risken för negativa miljömässiga, ekonomiska och sociala konsekvenser 
och kan medföra högre kostnader.

7. Europaparlamentet anser att regionerna genom att föra en intelligent energipolitik som 
aktivt främjar förnybar energi, decentraliserad energiförsörjning och energieffektivitet på 
deras territorium dels kan bidra till kampen mot klimatförändringarnas effekter, dels kan 
skapa nya ekonomiska möjligheter och utsikter för sina invånare.

8. Europaparlamentet noterar att sektorer som är strategiskt viktiga för geografiskt avlägsna 
regioner, såsom jordbruket, inte bör belastas med alltför stora bördor i samband med 

                                               
1 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/regions2020/pdf/regions2020_en.pdf, 
(november 2008).
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åtgärder för anpassning till klimatförändringarna, eftersom landsbygdssamhällens 
framtida överlevnad kan hotas.

9. Europaparlamentet anser att ett starkt samarbete mellan alla förvaltningsnivåer (EU, 
medlemsstaterna samt lokala och regionala myndigheter), tillsammans med samarbete och 
ständigt informationsutbyte med EU:s grannländer, är enda sättet för EU att sjösätta en 
omställningsstrategi mot ett samhälle med låga koldioxidutsläpp.

10. Europaparlamentet framhåller behovet av att samordna de olika insatsområdena med 
varandra, dels genom att involvera regionala och lokala myndigheter fullt ut i planeringen, 
utarbetandet och genomförandet av de nationella strategierna och planerna i kampen mot 
klimatförändringarna, dels genom att genomföra den strategiska fysiska planeringen med 
hänsyn till klimatförändringarnas alla aspekter.

11. Europaparlamentet konstaterar således dels att anpassningsstrategin måste integreras med 
all annan EU-politik och att särskild tyngd måste läggas vid samordning av insatser och 
åtgärder inom EU:s jordbruks-, regional- och miljöpolitik, dels att denna politik måste 
vara förenlig med anpassningsstrategin. Vidare framhåller parlamentet de regionala och 
lokala myndigheternas nyckelroll och vikten av att anta en nedifrån-och-upp-strategi som 
tar hänsyn till skillnaderna mellan de europeiska livsmiljöerna och fullt ut respekterar 
subsidiaritetsprincipen, eftersom de lokala myndigheterna är bäst lämpade att hitta 
politiska lösningar på sina egna behov.

12. Europaparlamentet välkomnar vitbokens initiativ om att inrätta en 
clearing house-mekanism och hoppas att denna kan vara klar till 2011, liksom 
utvecklingen av modeller och prognosverktyg. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 
och de regionala och lokala myndigheterna att främja och utbyta lösningar i alla delar av 
den politiska anpassningen till klimatförändringarna, särskilt åtgärder för 
energieffektivitet, avfallshantering och utveckling av utsläppssnål transportinfrastruktur.

13. Europaparlamentet anser att man bör upprätta och finansiera ett kontrollorgan för 
klimatförändringar för att hjälpa regionala och lokala myndigheter att på det lokala planet 
skaffa och utbyta kunskaper och bästa metoder på klimatområdet.

14. Europaparlamentet anser att de yttersta randområdena, på grund av sin speciella situation 
enligt artikel 349 i Lissabonfördraget och sitt tropiska läge, är särskilt utsatta för 
klimatförändringarnas effekter och därför bör uppmärksammas särskilt av kommissionen.
Parlamentet uppmanar därför kommissionen att göra en konsekvensbedömning och 
utarbeta en särskild handlingsplan för dessa regioner och att stödja utbyte av information 
och bästa metoder mellan de lokala myndigheterna i dessa regioner och de lokala 
myndigheterna i tredjeländer som ligger i deras geografiska närområde.

15. Europaparlamentet anser det nödvändigt med en politik, särskilt på regional och lokal 
nivå, som innebär att såväl offentliga och privata investeringar som vissa administrativa 
åtgärder (som bygglov och stadsbyggnadsplaner) blir föremål för en 
miljökonsekvensbedömning, så att man stimulerar EU-investeringar i miljövänlig 
infrastruktur. Vidare anser parlamentet att effekterna av klimatförändringarna noggrant 
bör utvärderas i samband med godkännandet av förslag till EU-finansierade projekt för
energieffektivitet, avfallshantering och utveckling av infrastruktur.
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16. Europaparlamentet konstaterar att geografiskt avlägsna regioner, särskilt kustregioner, kan 
erbjuda rikliga mängder förnybar energi som kan bidra till anpassningen till 
klimatförändringarna.

17. Europaparlamentet anser att det ur ett mikroklimatiskt perspektiv är nödvändigt att 
undvika ytterligare försegling av markytan i tätbefolkade områden och städer.

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att använda sammanhållningspolitiken för att 
främja utvecklingen av förnybar energi, med fler synergieffekter mellan å ena sidan 
forskning och utveckling och å andra sidan regional utvecklingspolitik, och för att 
avlägsna administrativa hinder för att börja använda sådan energi.

19. Europaparlamentet välkomnar kommissionens initiativ att inrätta en styrgrupp för effekter 
och anpassning och kräver att de regionala och lokala myndigheterna, i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen, ska bli fullt ut och aktivt involverade i denna grupp och dess 
förfaranden.

20. Europaparlamentet framhåller att åtgärder för att lindra klimatförändringarnas effekter kan 
utgöra en möjlighet att utveckla en modell för hållbar tillväxt, som sedan kan övertas av 
tredjeländer, och att övergången till en koldioxidsnål ekonomi kan innebära att många nya 
arbetstillfällen skapas.

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i nästa budgetplan avsätta tillräckliga 
resurser för att driva en effektiv politik för anpassning till klimatförändringarna på alla 
förvaltningsnivåer. Parlamentet rekommenderar medlemsstaterna och regionerna att 
utnyttja möjligheten att använda de mekanismer som tillhandahålls genom 
strukturfonderna för att utveckla mer långsiktigt hållbara projekt. Europeiska unionens 
solidaritetsfond är till för att hantera de mest akuta behoven och visa solidaritet från 
EU:s sida med de drabbade regionerna.

22. Europaparlamentet betonar att målen i fråga om klimatförändringar och miljöskydd bör
integreras i de mål för utjämning och tillväxt som ingår i EU:s sammanhållningspolitik, 
utan att för den skull ta över strukturpolitikens hävdvunna uppgifter.
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