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FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udviklingsudvalget, som 
er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

A. der henviser til, at retfærdighed er et ledende princip i De Forenede Nationers 
rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC) og Parisaftalen;

B. der henviser til, at klimaændringer er hoveddrivkraften bag miljøforringelser og har en 
negativ indvirkning på fødevare- og vandforsyningssikkerhed, adgang til 
naturressourcer, menneskers sundhed og migration; der henviser til, at disse fænomener 
direkte eller indirekte også truer den fulde udøvelse af menneskerettighederne, herunder 
retten til liv, vand og sanitet, fødevarer, sundhed og boliger; der henviser til, at 
menneskers evne til at tilpasse sig til klimaændringerne er uløseligt forbundet med deres 
adgang til grundlæggende menneskerettigheder og med sundheden af de økosystemer, 
som de er afhængige af for deres livsgrundlag og trivsel; der henviser til, at 
klimaforandringer kan vende den menneskelige udvikling gennem reduceret 
produktivitet i landbruget, større usikkerhed med hensyn til fødevare- og vandforsyning, 
øget eksponering for ekstreme naturkatastrofer, sammenbrudte økosystemer og øgede 
sundhedsrisici; der henviser til, at Unionen har forpligtet sig til at gennemføre 
verdensmålene for bæredygtig udvikling i både dets interne og eksterne politikker;

C. der henviser til, at klimaændringer ifølge Det Mellemstatslige Panel om 
Klimaændringer (IPCC) indebærer uforholdsmæssige og asymmetriske risici for 
menneskelige og naturlige systemer på grund af forskelle i sårbarhed og eksponering; 
der henviser til, at klimaændringer forværrer de eksisterende sociale uligheder, hvilket 
bevirker, at sårbare grupper rammes uforholdsmæssigt hårdt af de negative virkninger 
af klimaændringer, hvilket igen resulterer i en ond cirkel med endnu større uligheder til 
følge; der henviser til, at rapporten fra FN's særlige rapportør om fattigdom og 
menneskerettigheder viser, at klimaændringer vil forværre eksisterende fattigdom og 
ulighed, hvorved de har den største indvirkning i fattige lande og regioner, og de steder, 
hvor fattige mennesker bor og arbejder, og at udviklingslandene skønnes at komme til at 
bære 75-80 % af omkostningerne ved klimaændringerne;

D. der henviser til, at de mindst udviklede lande, skrøbelige lande og små udviklingsøstater 
er mest berørt af virkningerne af klimaændringerne og derfor bør prioriteres; der 
henviser til, at klimaændringer har dramatiske konsekvenser for den langsigtede 
økonomiske udvikling i udviklingslandene og i særdeleshed de mindst udviklede lande; 
der henviser til, at de mindst udviklede lande ifølge OECD oplever betydelige 
begrænsninger i deres kamp mod klimaændringer på grund af deres høje 
fattigdomsniveau, lave uddannelsesniveau og begrænset menneskelig, institutionel, 
økonomisk, teknisk og finansiel kapacitet;

E. der henviser til, at de mindst udviklede landes socioøkonomiske fremskridt i henhold til 
OECD er stærkt afhængige af klimafølsomme sektorer; der henviser til, at 
økosystembaseret tilpasning øger modstandsdygtigheden og mindsker menneskers og 
miljøets sårbarhed over for klimaændringer; der henviser til, at verdens 370 millioner 
oprindelige folk dækker 24 % af verdens landområder og tegner sig for 80 % af verdens 
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biodiversitet;

F. der henviser til, at ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) forventes 
klimaændringer fra 2030 at bidrage til ca. 250 000 yderligere dødsfald om året som 
følge af fejlernæring, malaria, diarré og varmestress; der henviser til, at ifølge Unicef 
lever næsten 160 millioner børn i områder med stærk forekomst af tørke, og over 500 
millioner i områder, der overordentligt hyppigt rammes af store oversvømmelser; der 
henviser til, at der er videnskabeligt beviste sammenhænge mellem sundhedskriser, 
miljøkriser og klimakriser, hvilket covid-19-pandemien har vist; der henviser til, at der 
som følge af klimaændringer og tab af biodiversitet kan opstå mange flere af den slags 
kriser i de kommende årtier;

G. der henviser til, at Europa-Parlamentet i sin beslutning af 16. januar 2018 om kvinder, 
ligestilling og klimaretfærdighed1 anerkender, at kvinder er særligt sårbare over for 
klimaforandringer og oplever virkningerne heraf i uforholdsmæssigt høj grad på grund 
af deres sociale roller;

1. mener, at EU har et historisk ansvar for at markere sig som den mest ambitiøse 
underskriver af Parisaftalen, både i kraft af dets egne forpligtelser og i kraft af dets 
bistand til andre, og bør erkende og handle ud fra sit klima- og miljøpolitiske ansvar ved 
at gå foran med et troværdigt eksempel; understreger, at den bedste form for 
klimadiplomati er ved at vise globalt lederskab, hvilket der blev givet tilsagn om i den 
europæiske grønne pagt, ved reelt at forpligte sig til Parisaftalens mål og til politikker 
og mål inden for EU, der er i overensstemmelse med Parisaftalen, såvel som til at 
påtage sig lederskab i forhold til biodiversitet gennem konventionen om den biologiske 
mangfoldighed; minder om princippet om et "fælles, men differentieret ansvar og 
respektive kapaciteter", som giver Unionen og medlemsstaterne et særligt ansvar samt 
kapacitet til at handle;

2. minder om, at udviklingslandene og deres befolkninger er særlig berørt af de negative 
virkninger af klimaændringerne såsom naturkatastrofer og ekstreme vejrforstyrrelser, 
herunder cykloner, storme, oversvømmelser, tørke, erosion, stigende vandstand, 
hedebølger og brande; opfordrer derfor EU til som led i sin optræden udadtil at øge sin 
støtte til afbødning af og tilpasning til klimaændringer og til beskyttelse og 
genopretning af biodiversitet samt til at intensivere sin tekniske bistand til og 
udveksling af bedste praksis med udviklingslande; minder om sin holdning om, at 
mindst 45 % af midlerne fra det foreslåede instrument for naboskab, 
udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde (NDICI) for 2021-2027 bør støtte 
klima- og miljømæssige mål og ikke gøre skade; bemærker, at der bør afsættes flere 
udviklingsmidler til klimarelaterede mål og til bestræbelser på at styrke 
modstandsdygtigheden over for klimaændringer i udviklingslande; gentager, at det er 
nødvendigt at styrke indarbejdelsen af tilgange til afbødning af og tilpasning til 
klimaændringer og integrere disse tilgange i bredere officielle politikker og programmer 
for udviklingsbistand;

3. understreger, at klimaændringer har en betydelig indvirkning på menneskers sundhed, 
f.eks. gennem oversvømmelser, tørke, hedebølger og brande; minder om, at 
udviklingslandene er de mest sårbare og ofte er ringere udrustede til at afbøde denne 

1 Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0005.
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indvirkning på sundheden; påpeger derfor betydningen af sundhed i forbindelse med 
klimarelateret udviklingsbistand i disse lande; opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at beskytte børn, der er berørt af følgerne af klimaændringer;

4. minder om, at det er vigtigt, at alle lande inddrages i UNFCCC's beslutningsproces; 
understreger, at den nuværende beslutningsproces inden for UNFCCC ikke muliggør, at 
de mindst udviklede lande deltager fuldt ud, og derfor bør forbedres for i højere grad at 
inddrage delegerede fra fattige og sårbare lande; opfordrer COP26-formandskabet og de 
kommende formandskaber til at undersøge, hvordan man kan sikre, at delegerede fra de 
mindst udviklede lande og små udviklingsøstater, som har færre ressourcer til at deltage 
på lige fod med de delegerede fra de udviklede lande, ikke stilles ringere i strukturel 
henseende; opfordrer EU's delegation til COP'erne til at styrke samarbejdet med 
delegerede fra sårbare lande; minder om, at unge i udviklingslandene yder et værdifuldt 
bidrag til at øge den globale bevidsthed om klimaændringer, og understreger i tråd 
hermed, at det er vigtigt at styrke deres indflydelse, navnlig ved at sikre, at deres bidrag 
behandles og repræsenteres på lige fod;

5. bemærker, at EU, dets medlemsstater og Den Europæiske Investeringsbank tilsammen 
udgør den største kilde til offentlig klimafinansiering til udviklingslandene, idet de 
ydede 21,7 mia. EUR alene i 2018; bemærker, at kun nogle få medlemsstater yder 
klimafinansiering ud over deres officielle udviklingsbistandsforpligtelser; gentager, at 
klimafinansiering bør være supplerende som krævet i henhold til UNFCCC; minder om 
den støtte, som blev givet i beslutningen af 25. oktober 2018 om FN's klimakonference 
2018 i Katowice , Polen (COP24)2 til oprettelse af en dedikeret og automatisk offentlig 
EU-finansieringsmekanisme, som yder yderligere og passende støtte til opnåelse af 
Unionens fair andel af målet om at yde 100 mia. USD i international klimafinansiering i 
2020 og indtil mindst 2025 fra en række kilder i forbindelse med en meningsfuld 
modvirkningsindsats; opfordrer indtrængende samtlige EU-medlemsstater til at leve op 
til deres klimafinansieringstilsagn, optrappe klimafinansieringen, herunder ved 
tilskudsbaseret finansiering, navnlig til de mindst udviklede lande og de små 
udviklingsøstater, og til at overveje at øge den økonomiske støtte i tidsrummet 2020-
2025 som en del af et bredere internationalt program; understreger betydningen af 
private investeringer for klimaindsatsen og mener, at der bør mobiliseres nye og 
yderligere finansieringskilder for at sikre en effektiv gennemførelse af nationalt 
bestemte bidrag;

6. glæder sig over EU-medlemsstaternes tilsagn til Den Grønne Klimafond og oprettelsen 
af den internationale platform for bæredygtig finansiering med henblik på at øge 
mobiliseringen af privat kapital i retning af miljømæssigt bæredygtige investeringer; 
fremhæver især Den Grønne Klimafonds betydning for at katalysere offentlige og 
private finansielle strømme ind i lavemissionsudvikling og klimaresistent udvikling til 
gavn for udviklingslandene; opfordrer Den Grønne Klimafond til at forenkle 
procedurerne for adgang til finansiering under programmet, således at lande, der er 
stærkt sårbare over for virkningerne af klimaændringer, navnlig de mindst udviklede 
lande og små udviklingsøstater, hurtigt kan komme videre med udarbejdelsen af deres 
nationale tilpasningsplaner; glæder sig over det arbejde, der er udført i forbindelse med 
programmet for støtte fra Den Grønne Klimafond og forberedelsesprogrammet under 

2 Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0079.
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processen med udformningen og gennemførelsen af de nationale tilpasningsplaner;

7. mener, at klimafinansieringsmålet for tidsrummet efter 2025 skal sikre, at behovene i de 
mest sårbare lande bliver opfyldt, navnlig ved at øge ressourcerne til særskilte og 
kvantitative delmål, herunder et delmål for tilpasningsfinansiering, jf. artikel 9, stk. 4, i 
Parisaftalen, et delmål for afbødningsfinansiering, herunder økosystembaserede 
foranstaltninger, et delmål for tabs- og skadefinansiering og tilskudsbaseret finansiering 
samt kvalitative mål, såsom meningsfuld, inklusiv og deltagelsesorienteret planlægning 
og gennemførelse af tilpasningen samt fjernelse af barrierer for adgang til den 
finansiering, der er til rådighed; mener, at de fremtidige finansieringsmål bør tage 
hensyn til udviklingslandenes behov og egenkapitalprincippet i Parisaftalen i 
forbindelse med fastsættelsen af EU's bidrag; anerkender betydningen af at optrappe 
mobiliseringen af ressourcer til at understøtte bestræbelserne på at undgå, minimere og 
håndtere de tab og skader, der er forbundet med de negative virkninger af 
klimaændringer i særligt sårbare lande;

8. minder om, at det i forbindelse med revisionen af den internationale 
Warszawamekanisme til håndtering af tab og skader i forbindelse med klimaændringer 
(WIM) i 2019 blev fastslået, at gennemførelsen af WIM især er vigtig for sårbare 
befolkningsgrupper; opfordrer indtrængende EU til at støtte de mindst udviklede landes 
krav om en særlig finansieringsfacilitet for tab og skader i forbindelse med de negative 
virkninger af klimaændringerne under UNFCCC; efterlyser nye og yderligere kilder til 
finansiering af tab og skader; mener, at medlemsstaterne kan benytte sig yderligere af 
målrettet gældssuspension, -lempelse eller -eftergivelse, der vurderes individuelt, for de 
mest sårbare mindst udviklede lande og små udviklingsøstater med det bestemte mål at 
bidrage til bekæmpelse af klimaændringer og som en del af en bredere international 
ramme;

9. mener, at de internationale CO2-markedsmekanismer bør udformes på en sådan måde, at 
man undgår negative virkninger på lokalsamfund; opfordrer EU og medlemsstaterne til 
aktivt at slå til lyd for solide rettighedsbaserede sociale og miljømæssige 
beskyttelsesforanstaltninger, herunder frit forudgående og informeret samtykke, og et 
princip om ikke at gøre skade samt klagemekanismer, der styres af et uafhængigt organ 
og tilsynsmyndigheder, der er uden interessekonflikter, for alle internationale CO2-
markedsmekanismer, og til især at sikre, at alle artikel 6-mekanismer til fulde 
respekterer og beskytter lokalsamfunds rettigheder; gentager sin støtte til, at en andel af 
indtægterne afsættes til at yde finansiel støtte til de befolkningsgrupper, der er mest 
sårbare over for de negative virkninger af klimaændringer;

10. minder om princippet om ikke at gøre skade i den europæiske grønne pagt, og opfordrer 
indtrængende Kommissionen til hurtigt at sikre fuld overensstemmelse mellem 
eksisterende og fremtidige handels- og investeringsaftaler samt andre globale 
bestemmelser og de internationale miljø- og klimamål, navnlig Parisaftalen og 2030-
dagsordenen for bæredygtig udvikling; gentager også sin opfordring til Kommissionen 
til at forelægge et forslag til EU-lovgivning baseret på due diligence for at sikre 
bæredygtige og skovrydningsfrie forsyningskæder for produkter, der markedsføres på 
det indre marked; gentager sin støtte til at sætte en stopper for EU's eksport af 
affaldsressourcer, til en styrket cirkulær økonomi på verdensplan og til at indføre et 
globalt forbud mod engangsplast; understreger også, at opfyldelsen af vores klimamål 
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aldrig bør ske på bekostning af biodiversiteten; mener, at EU's bioenergipolitik kræver 
strenge miljømæssige og sociale kriterier for at forhindre land grabbing og skovrydning; 
opfordrer EU og medlemsstaterne til på FN's næste generalforsamling at støtte global 
anerkendelse af retten til et sundt miljø;

11. understreger, at klimaændringer og miljøforringelse i stigende grad interagerer med 
drivkræfterne bag flygtningebevægelser, eftersom befolkninger tvangsfordrives fra 
deres hjem på grund af følgerne af klimaændringer og naturkatastrofer; påpeger, at der 
som følge af klimaændringer og tab af biodiversitet kan opstå mange flere af den slags 
kriser i de kommende årtier; påpeger, at store CO2-udledere som EU har en moralsk 
pligt til at hjælpe udviklingslandene med at tilpasse sig til klimaændringerne og bør 
mindske deres egne udledninger; understreger, at en utilstrækkelig tilpasningskapacitet 
kan føre til væbnede konflikter, fødevaremangel, naturkatastrofer og til, at mennesker 
bliver fordrevet af klimaændringer og til tvangsfordrivelse af befolkningen; minder også 
om, at det er de mest sårbare befolkninger i udviklingslandene, der med størst 
sandsynlighed vil blive tvangsfordrevet; udtrykker sin støtte til WIM-Taskforcen om 
fordrivelse, og tilskynder til, at den optrapper sine aktiviteter og sikrer, at den er mere 
inklusiv for de mindst udviklede lande og de små udviklingsøstater; opfordrer 
indtrængende EU og medlemsstaterne til at tilskynde til, at der bliver udarbejdet en 
særrapport fra Det Mellemstatslige Panel om Klimaændringer (IPCC) om klimabetinget 
fordrivelse, og opfordrer til, at der rettes et større fokus på klimabetinget fordrivelse på 
fremtidige COP'er;

12. understreger, at tilpasningsstrategier også bør fremme miljøvenlige og naturbaserede 
løsninger og styrke selvforsyning med henblik på at sikre bedre levevilkår, herunder 
bæredygtigt og lokalt landbrug, bæredygtig forvaltning af vand, vedvarende energi osv., 
i overensstemmelse med målene for bæredygtig udvikling; mener, at der i denne 
sammenhæng bør rettes særlig opmærksomhed mod øer, hvor befolkningen er mest 
sårbar over for klimaændringer, for at fremme deres modstandsdygtighed og 
beskyttelsen af deres økosystemer; understreger også behovet for en bedre forståelse af 
de potentielle omkostninger ved ikke at gøre noget og af tilpasningsforanstaltningernes 
effektivitet og hensigtsmæssighed, navnlig hvor der er sårbare grupper, samfund og 
økosystemer; understreger, at der ikke findes et enkelt, globalt gældende system til 
overvågning og evaluering af tilpasning til klimaændringer, herunder tilpasningens 
effektivitet; opfordrer derfor Kommissionen og medlemsstaterne til at intensivere 
indsatsen for at støtte udviklingslandene i at etablere passende nationale overvågnings- 
og evalueringssystemer, der gør det muligt løbende at måle fremskridtene i 
tilpasningen;

13. glæder sig over den skelsættende afgørelse fra FN's Menneskerettighedskomité i sagen 
Teitiota mod New Zealand, hvori det anerkendes, at mennesker, der flygter fra 
klimarelaterede katastrofer og naturkatastrofer, har et retsgyldigt krav på international 
beskyttelse i henhold til den internationale konvention om borgerlige og politiske 
rettigheder; opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at gøre 
status over denne afgørelse og træffe alle nødvendige foranstaltninger til at sikre fuld 
beskyttelse af personer, der er fordrevne af miljømæssige årsager, i EU-retten og til at 
yde passende asyl til klimaflygtninge;

14. udtrykker dyb bekymring over det massive tab af biodiversitet og dettes indvirkning på 
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modstandsdygtighedsniveauerne; gentager sin opfordring til, at der indgås en juridisk 
bindende international aftale om en global ramme for biodiversitet efter 2020, og 
insisterer på, at den navnlig bør omhandle sårbare befolkningsgrupper og være til gavn 
for dem; godkender den holdning, der gives udtryk for i den globale vurderingsrapport 
om biodiversitet og økosystemtjenester fra Den Mellemstatslige Videnspolitikplatform 
vedrørende Biodiversitet og Økosystemydelser (IPBES) om, at eksport af afgrøder, 
skovrydning og andre overførsler af ressourcer fra udviklingslandene har bidraget til 
forringelse af naturen, samtidig med at de importerende udviklede lande og de hurtigt 
voksende udviklingslande ofte mindsker nedbrydningen af naturlige ressourcer hos sig 
selv; opfordrer EU til som led i den eksterne dimension af biodiversitetsstrategien at 
være særlig opmærksom på udviklingslandene og deres befolkninger, da de er områder 
med stor biodiversitet; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at styrke 
indsatsen og synergierne i dagsordenerne for klima og biodiversitet i overensstemmelse 
med den europæiske grønne pagt;

15. minder om, at de negative konsekvenser af klimaændringer undergraver et lands 
udviklingsmuligheder, idet de forstærker allerede eksisterende uligheder såsom 
kønsskævheder; understreger, at konsekvenserne af klimaændringerne er værre for mere 
sårbare personer såsom kvinder og piger, og at 80 % af de personer, der er fordrevet af 
klimaændringer, er kvinder; glæder sig over de tilsagn, som næstformand Frans 
Timmermans har afgivet om at afhjælpe uligheder mellem kønnene, som forværres af 
klimaændringer; opfordrer indtrængende Kommissionen til at integrere kønsaspektet og 
klimaretfærdighed i udarbejdelsen og gennemførelsen af alle politikker, der indvirker på 
kvinders og pigers situation, og til at fremme deltagelsen af indfødte kvinder, 
kvinderettighedsforkæmpere og alle marginaliserede kønssamfund inden for rammerne 
af UNFCCC; opfordrer alle parter i Parisaftalen til fuldt ud at gennemføre det femårige 
forstærkede Limaarbejdsprogram om kønsaspektet og handlingsplanen for ligestilling 
mellem kønnene; noterer sig med bekymring den høje dødelighed blandt kvinder i 
katastrofesituationer; understreger behovet for at fremme foranstaltninger, der forbedrer 
kvinders position og meningsfulde deltagelse i bekæmpelsen af klimaændringer på 
samfundsplan og på regeringsplan (beslutningstagningsplan);

16. minder om, at oprindelige folk er aktive drivkræfter for miljøbevarelse; minder om 
IPCC's særrapport om klimaændringer og landarealer; anerkender, at oprindelige folk 
og lokalsamfund spiller en altafgørende rolle med hensyn til at forvalte og beskytte 
verdens landområder og skove og forebygge klimaændringer, og at en styrkelse af deres 
rettigheder er en helt afgørende løsning i forbindelse med klimakrisen; minder også om 
den del af IPBES' globale vurderingsrapport, hvori det påpeges, at naturen generelt 
forringes mindre hurtigt i oprindelige folks landområder end i andre 
landområder; understreger den indbyrdes afhængighed mellem klima, økonomi og 
samfund og navnlig de direkte virkninger, som klimaændringer har på oprindelige 
samfund, og den akutte trussel mod deres eksistens, som mange af dem står over for; 
efterlyser øget international støtte til oprindelige folks kollektive rettigheder til jord, 
territorier og ressourcer, hvilket vil kunne bidrage til at begrænse den globale 
opvarmning og tab af biodiversitet, eftersom verdens 370 millioner oprindelige 
beboeres territorier dækker 24 % af verdens landområder og rummer 80 % af verdens 
biodiversitet; mener, at dette også vil bidrage til at bekæmpe forringelsen af 
økosystemer, sikre de oprindelige folks livsgrundlag og bidrage til større lighed i disse 
bestræbelser; minder i denne sammenhæng om betydningen af inklusive sociale 
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beskyttelsessystemer som en del af reaktionen på fremtidige klimachok og opfordrer EU 
og dets medlemsstater til at fremme skabelsen af anstændige job som en del af den 
klimarelaterede officielle udviklingsbistand for at bidrage til at øge alle 
befolkningsgruppers modstandsdygtighed over for klimaændringer; opfordrer 
indtrængende alle medlemsstater til omgående at ratificere ILO's konvention af 1989 
om oprindelige folk og stammefolk (ILO-konvention nr. 169);

17. udtrykker dyb bekymring over den stadig farligere situation for 
miljørettighedsforkæmpere, navnlig i udviklingslande, og straffrihedskulturen, navnlig i 
forbindelse med forbrydelser og trusler mod de mest marginaliserede og mest sårbare; 
fordømmer ethvert forsøg på at deregulere miljø- og menneskerettighedsbeskyttelsen i 
forbindelse med covid-19-pandemien og andre kriser; udtrykker også bekymring over 
situationen for miljøforkæmpere og whistleblowere i hele verden; minder om, at alle bør 
have adgang til udøvelse af menneskerettigheder, miljøbeskyttelse og bæredygtig 
udvikling, og at ingen må blive straffet, forfulgt eller chikaneret for at beskytte miljøet; 
opfordrer Kommissionen til at støtte miljøforkæmpere overalt i verden;

18. understreger, at klimaændringer i alvorlig grad påvirker fødevareproduktionen og 
fødevaresikkerheden i udviklingslande og især har negative effekter i de mest sårbare 
lande; opfordrer til, at der ydes støtte til bæredygtig arealanvendelse i landbrugssektoren 
for at imødegå klimarelaterede risici, der påvirker fødevaresikkerheden, og at yde 
forbedret beskyttelse af miljøet; gentager, at den fremtidige fælles landbrugspolitik bør 
være i fuld overensstemmelse med EU's øgede ambitioner om klima og biodiversitet og 
bør tage hensyn til målet om at reducere EU's globale fodaftryk, herunder reducere 
ikkebæredygtig arealanvendelse og standse land grabbing i tredjelande;

19. insisterer på vigtigheden af bedre kommunikation om klima- og katastroferisici og 
tilpasningsmuligheder for sårbare befolkningsgrupper; minder om den vigtige rolle, som 
ikkestatslige aktører og lokale myndigheder spiller med hensyn til at opbygge lokal 
modstandsdygtighed.



PE650.533v02-00 10/11 AD\1208694DA.docx

DA

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse 6.7.2020

Resultat af den endelige afstemning +:
–:
0:

62
7
8

Til stede ved den endelige afstemning – 
medlemmer

Nikos Androulakis, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona 
Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurelia Beigneux, 
Monika Beňová, Sergio Berlato, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, 
Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, 
Nathalie Colin-Oesterlé, Miriam Dalli, Esther de Lange, Christian 
Doleschal, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Agnès Evren, Fredrick 
Federley, Pietro Fiocchi, Andreas Glück, Catherine Griset, Jytte 
Guteland, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Pär 
Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Petros Kokkalis, Ewa Kopacz, 
Ryszard Antoni Legutko, Peter Liese, Sylvia Limmer, Javi López, 
César Luena, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly 
Metz, Silvia Modig, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Dan-Ștefan 
Motreanu, Ville Niinistö, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, Stanislav 
Polčák, Jessica Polfjärd, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Sándor Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christine 
Schneider, Günther Sidl, Linea Søgaard-Lidell, Nicolae Ştefănuță, Nils 
Torvalds, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, Petar Vitanov, 
Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Michal Wiezik, 
Tiemo Wölken, Anna Zalewska

Til stede ved den endelige afstemning – 
stedfortrædere

Catherine Chabaud, Margarita de la Pisa Carrión, Cindy Franssen, 
Maria Spyraki, Nikolaj Villumsen, Lucia Vuolo



AD\1208694DA.docx 11/11 PE650.533v02-00

DA

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB
I RÅDGIVENDE UDVALG

62 +

PPE Bartosz Arłukowicz, Traian Băsescu, Nathalie Colinoesterlé, Christian Doleschal, 
Cindy Franssen, Ewa Kopacz, Esther De Lange, Peter Liese, Fulvio Martusciello, 
Liudas Mažylis, Dolors Montserrat, Dan-Ștefan Motreanu, Stanislav Polčák, Jessica 
Polfjärd, Christine Schneider, Maria Spyraki, Edina Tóth, Pernille Weiss, Michal 
Wiezik

S&D Nikos Androulakis, Marek Paweł Balt, Monika Beňová, Simona Bonafè, Delara 
Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Miriam Dalli, Jytte 
Guteland, Javi López, César Luena, Alessandra Moretti, Sándor Rónai, Günther Sidl, 
Petar Vitanov, Tiemo Wölken

RENEW Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Fredrick Federley, Martin Hojsík, Jan Huitema, 
Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Linea Søgaard-
Lidell, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir

ID Lucia Vuolo

VERTS/ALE Margrete Auken, Bas Eickhout, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Tilly Metz, Ville 
Niinistö, Grace O’sullivan, Jutta Paulus

GUE/NGL Anja Hazekamp, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen, Mick Wallace

NI Eleonora Evi

7 -

ID Simona Baldassarre, Aurelia Beigneux, Catherine Griset, Teuvo Hakkarainen, Sylvia 
Limmer, Joëlle Mélin, Silvia Sardone

8 0

PPE Agnès Evren

ECR Sergio Berlato, Margarita De La Pisa Carrión, Pietro Fiocchi, Ryszard Antoni Legutko, 
Rob Rooken, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

Tegnforklaring:
+ : for
- : imod
0 : hverken/eller


