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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. úgy véli, hogy az éghajlatváltozás hatásai európai szektoronként és régiónként 
különbözőek, különösen érintve a hegyvidéki régiókat, a tengerparti területeket, a 
Földközi-tenger térségét és a sarkvidékeket. Egyértelmű, hogy a hőmérséklet globális 
emelkedésének hatásai erősebbek lennének azon régiók számára, amelyek nagymértékben 
függenek a természet folyamataitól (például a jeges zónák, a tengerparti régiók, a hegyes-
völgyes régiók), valamint a sérülékeny népesség számára a regionális egyenlőtlenségek 
újabb növekedésének veszélyével;

3. elismeri, hogy a globális felmelegedésre , sürgősen reagálni kell nem csupán az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának jelentős csökkenését eredményező 
intézkedések meghozatalával, de proaktív európai, nemzeti, regionális és helyi szintű 
alkalmazkodási intézkedésekkel is a káros hatások csökkentése végett;

4. 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;

5. úgy véli, hogy kizárólag a kormányzás összes szintjének szoros együttműködése által 
sikerülhet az Európai Uniónak az alkalmazkodás részletekre kiterjedő stratégiájának 
megvalósítása 2013-tól kezdődően;

6. elismeri ezért, hogy garantálni kell az integrációt, az alkalmazkodási intézkedések 
stratégiájának koherenciáját az Európai Unió összes politikája számára. hangsúlyozza 
ezenkívül a regionális és helyi hatságok kulcsszerepét abban, hogy olyan, alulról felfelé 
építkező megközelítést alkalmazzanak, amely figyelembe veszi az európai természetes 
élőhelyek különbségeit a szubszidiaritás teljes mértékű tiszteletben tartásával, tekintettel 
arra, hogy meggyőződése, hogy a helyi hatóságok nagyrészt képesek lesznek arra, hogy 
politikai válaszokat találjanak szükségleteikre;

7. üdvözli a fehér könyv információcsere-mechanizmus létrehozására irányuló 
kezdeményezését; kívánja, hogy 2011-re lépjen működésbe 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;
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8. elengedhetetlennek tartja, hogy az akár a köz- és privát befektetések, akár bizonyos 
adminisztratív aktusok (mint az építési engedélyek és a városfejlesztési tervek) 
alárendelésére képes politikákat az éghajlati hatások kiértékelésének megvalósítása felé 
irányítsuk, így megakadályozva a nem fenntartható infrastruktúrákba való befektetéseket;

9. üdvözli a Bizottságnak a klímaváltozás hatásaival és az alkalmazkodással foglalkozó 
irányító testület létrehozására irányuló kezdeményezését és a regionális és helyi hatóságok 
teljes és aktív bevonására buzdít;

10. kitart amellett, hogy az éghajlatváltozás elleni harc egy fenntartható növekedési modell 
számára lehetőséget jelenthet;

11. 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.


