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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 klimatförändringarna 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 anser att klimatförändringarnas effekter varierar mellan olika sektorer 
och regioner i Europa. Främst berörs bergs- och kustområden, Medelhavsområdet och 
arktiska regioner.  Det är uppenbart att en global temperaturhöjning kommer att få störst 
konsekvenser för regioner som i hög grad är beroende av naturens dynamik (bland annat 
glaciär-, kust- och bergsområden) och för de utsatta befolkningsgrupper som lever där, 
och det finns en risk att de regionala olikheterna därigenom kommer att öka.

3. Europaparlamentet inser det akuta behovet av att gripa in mot den globala uppvärmningen 
i tid, inte bara genom åtgärder för att avsevärt minska växthusgasutsläppen utan även 
genom proaktiva anpassningsåtgärder på europeisk, nationell, regional och lokal nivå för 
att begränsa de skadliga effekterna.

4. Europaparlamentet är fast övertygat om att EU måste behålla och utveckla 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.

5. Europaparlamentet anser att ett starkt samarbete mellan alla förvaltningsnivåer är enda 
sättet för EU att sjösätta en anpassningsstrategi från och med 2013.

6. Europaparlamentet konstaterar således att anpassningsstrategin måste integreras och 
samordnas med all annan EU-politik. 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.

7. 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. 

8. Europaparlamentet anser det nödvändigt med en politik som innebär att såväl offentliga 
och privata investeringar som vissa administrativa åtgärder (som bygglov och 
stadsbyggnadsplaner) blir föremål för en miljökonsekvensbedömning, så att man undviker 
investeringar i ohållbar infrastruktur.
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9. Europaparlamentet välkomnar kommissionens initiativ att inrätta en styrgrupp för effekter 
och anpassning och hoppas att de regionala och lokala myndigheterna ska bli fullt ut och 
aktivt involverade. 

10. Europaparlamentet framhåller att kampen mot klimatförändringarna kan utgöra en 
möjlighet att utveckla en modell för hållbar tillväxt. 

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i nästa budgetplan avsätta tillräckliga 
resurser för att driva en effektiv politik för anpassning till klimatförändringarna på alla
förvaltningsnivåer. 


