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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. er af den opfattelse, at indvirkningen af klimaændringer varierer mellem sektorer og 
europæiske regioner, idet de specielt rammer bjerg- og kystområder, Middelhavsområdet 
og de arktiske områder; konstaterer, at følgevirkningerne af en global temperaturstigning
klart vil blive mærket mere akut i de områder, som er mere afhængige af naturens kræfter 
(f.eks. isområder, kystområder, bjergområder), og af sårbare befolkninger med fare for, at 
forskellene mellem regionerne yderligere vil vokse;

3. erkender, at der er et presserende behov for prompte at reagere over for den globale 
opvarmning både ved at tage skridt til at mindske drivhusgasemissionerne yderligere og 
indføre proaktive tilpasningsforanstaltninger på europæisk, nationalt, regionalt og lokalt 
plan med henblik på at begrænse skaderne;

4. 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;

5. mener, at kun et nært samarbejde på alle styringsniveauer vil gøre det muligt for Den 
Europæiske Union at gennemføre en tilpasningsstrategi fra 2013:

6. erkender derfor, at det er nødvendigt at sørge for, at tilpasningsstrategien integreres i og er 
i overensstemmelse med Den Europæiske Unions politikker; 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;

7. 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;

8. anser det for absolut nødvendigt at føre politikker, der gør både offentlige og private 
investeringer og visse administrative akter (som f.eks. byggetilladelser og byplaner) 
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afhængige af en klimaindvirkningsvurdering, således at man forhindrer investeringer i 
ikke-bæredygtig infrastruktur;

9. udtrykker tilfredshed med Kommissionens beslutning om at nedsætte en styringsgruppe 
om indvirkning og tilpasning (Impact and Adaptation Steering Group), og håber, at lokale 
og regionale myndigheder vil blive fuldt og aktivt inddraget;

10. understreger, at kampen mod klimaændringer kan udgøre en lejlighed til at nå frem til en 
bæredygtig vækstmodel;

11. 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. 


