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FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för utveckling att 
som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

A. Rättvisa är en vägledande princip för FN:s ramkonvention om klimatförändringar 
(UNFCCC) och för Parisavtalet.

B. Klimatförändringarna är en av de främsta orsakerna till miljöförstöring. De motverkar 
en tryggad livsmedels- och vattenförsörjning och inverkar negativt på tillgången till 
naturresurser, människors hälsa och migrationen. Dessa företeelser utgör också direkta 
eller indirekta hot mot ett fullständigt åtnjutande av de mänskliga rättigheterna, 
inbegripet rätten till liv, vatten och sanitet, mat, hälsa och bostad. Människors förmåga 
att anpassa sig till klimatförändringarna är direkt kopplad till deras tillgång till 
grundläggande mänskliga rättigheter och till hälsotillståndet hos de ekosystem som 
deras försörjning och välbefinnande är beroende av. Klimatförändringarna kan vända 
den mänskliga utvecklingen genom minskad jordbruksproduktivitet, mer osäker 
livsmedels- och vattenförsörjning, ökad exponering för extrema naturkatastrofer, 
kollapsade ekosystem och ökade hälsorisker. EU har åtagit sig att genomföra målen för 
hållbar utveckling, i såväl sin interna som externa politik.

C. Enligt FN:s klimatpanel (IPCC) medför klimatförändringarna oproportionerliga och 
asymmetriska risker för mänskliga och naturliga system på grund av skillnader i 
sårbarhet och exponering. Klimatförändringarna förvärrar de befintliga sociala 
ojämlikheterna och gör att utsatta grupper drabbas oproportionerligt hårt av deras 
negativa effekter, vilket skapar en ond cirkel med allt större ojämlikhet. Enligt 
rapporten från FN:s särskilda rapportör om fattigdom och mänskliga rättigheter kommer 
klimatförändringarna att förvärra den befintliga fattigdomen och ojämlikheten och få 
allvarligast konsekvenser i fattiga länder och regioner och på platser där fattiga 
människor bor och arbetar. Utvecklingsländerna kommer att bära uppskattningsvis 75–
80 % av kostnaderna för klimatförändringarna.

D. De minst utvecklade länderna är – tillsammans med sårbara länder och små östater 
under utveckling – de som drabbas hårdast av effekterna av klimatförändringarna och 
som därför måste prioriteras. Klimatförändringarna har dramatiska konsekvenser för 
utvecklingsländernas, och i synnerhet de minst utvecklade ländernas, långsiktiga 
ekonomiska utveckling. Enligt OECD är de minst utvecklade länderna rejält hämmade i 
sin kamp mot klimatförändringar på grund av sina höga fattigdomsnivåer, låga 
utbildningsnivåer och begränsade mänskliga, institutionella, ekonomiska, tekniska och 
finansiella kapacitet.

E. Enligt OECD är de minst utvecklade ländernas socioekonomiska utveckling starkt 
beroende av klimatkänsliga sektorer. Ekosystembaserad anpassning ökar 
klimatresiliensen och minskar sårbarheten för klimatförändringar hos människor och 
miljö. De områden som bebos av världens 370 miljoner människor från 
ursprungsbefolkningar täcker 24 % av världens mark och omfattar 80 % av världens 
biologiska mångfald.

F. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) förväntas klimatförändringarna 2030 bidra till 
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cirka 250 000 ytterligare dödsfall per år på grund av undernäring, malaria, diarré och 
värmestress. Enligt Unicef bor nästan 160 miljoner barn i områden som riskerar svår 
torka, och mer än 500 miljoner lever i områden som väldigt ofta drabbas av 
översvämningar. Det finns en vetenskapligt bevisad koppling mellan hälso-, miljö- och 
klimatkriser, vilket utbrottet av covid-19-pandemin har visat. Det kan bli allt fler sådana 
kriser under de kommande årtiondena till följd av klimatförändringarna och förlusten av 
biologisk mångfald.

G. I sin resolution av den 16 januari 2018 om kvinnor, jämställdhet och klimaträttvisa1 
erkänner parlamentet att kvinnor är särskilt utsatta för klimatförändringar och drabbas 
orimligt hårt av effekterna av dem på grund av deras roll i samhället.

1. Europaparlamentet anser att EU har ett historiskt ansvar att vara den mest ambitiösa 
parten i Parisavtalet, både genom sina egna åtaganden och genom sin hjälp till andra. 
EU bör erkänna och agera på grundval av sitt klimat- och miljöansvar genom att föregå 
med gott exempel. Parlamentet betonar att den bästa formen av klimatdiplomati är att 
visa prov på globalt ledarskap, i enlighet med åtagandet i den europeiska gröna given, 
med ett verkligt engagemang för målen i Parisavtalet och politik och mål inom EU som 
överensstämmer med Parisavtalet samt ledarskap i biologisk mångfald genom 
konventionen om biologisk mångfald. Parlamentet påminner om principen om 
”gemensamt men differentierat ansvar och respektive kapacitet”, som ger EU och 
medlemsstaterna ett särskilt ansvar samt kapacitet att agera.

2. Europaparlamentet påminner om att utvecklingsländerna och deras befolkningar berörs 
särskilt av de negativa konsekvenserna av klimatförändringarna, såsom naturkatastrofer 
och extrema väderstörningar, bland annat cykloner, stormar, översvämningar, torka, 
erosion, stigande vattenstånd, värmeböljor och bränder. EU uppmanas därför att öka sitt 
stöd, som en del av sina yttre åtgärder, för begränsning av och anpassning till 
klimatförändringarna samt skydd och återställande av biologisk mångfald, och att öka 
sitt tekniska stöd till och utbyte av bästa praxis med utvecklingsländer. Parlamentet 
påminner om sin ståndpunkt att minst 45 % av medlen från det föreslagna instrumentet 
för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete (NDICI) 
2021–2027 bör stödja klimat- och miljömålen och inte bör vålla någon skada. 
Parlamentet konstaterar att mer utvecklingsfinansiering bör avsättas för klimatrelaterade 
mål och insatser för att stärka klimatresiliensen i utvecklingsländer. Parlamentet 
upprepar att det är nödvändigt att stärka strategierna för begränsning av och anpassning 
till klimatförändringarna och integrera dessa strategier i mer omfattande politiska 
åtgärder och program för offentligt utvecklingsbistånd.

3. Europaparlamentet betonar att klimatförändringarna har en betydande inverkan på 
människors hälsa, till exempel genom översvämningar, torka, värmeböljor och bränder. 
Parlamentet påminner om att utvecklingsländerna är de mest utsatta länderna som ofta 
är sämst rustade för att minska denna inverkan på hälsan. Parlamentet påpekar därför 
hälsans betydelse i samband med klimatrelaterat utvecklingsbistånd i dessa länder. 
Kommissionen och medlemsstaterna uppmanas att skydda barn som påverkas av 
konsekvenserna av klimatförändringarna.

4. Europaparlamentet påminner om vikten av att alla länder är delaktiga i UNFCCC:s 

1 Antagna texter, P8_TA(2018)0005.
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beslutsprocesser. Parlamentet betonar att den nuvarande beslutsprocessen enligt 
UNFCCC inte helt möjliggör deltagande av de minst utvecklade länderna och behöver 
förbättras för att göra företrädarna från fattiga och utsatta länder mer delaktiga. 
Parlamentet uppmanar ordförandeskapet för COP26 och framtida ordförandeskap att 
undersöka hur man kan säkerställa att företrädarna från de minst utvecklade länderna 
och från små östater under utveckling, som har mindre resurser för att delta på lika 
villkor som företrädarna från de utvecklade länderna, inte blir strukturellt missgynnade. 
Parlamentet uppmanar EU:s delegation till partskonferenserna att förbättra samarbetet 
med företrädare från utsatta länder. Parlamentet påminner om ungdomars värdefulla 
bidrag i utvecklingsländer när det gäller att öka den globala medvetenheten om 
klimatförändringar, och betonar i detta sammanhang vikten av att stärka deras 
inflytande, särskilt genom att se till att deras bidrag behandlas och företräds på lika 
villkor.

5. Europaparlamentet konstaterar att EU, dess medlemsstater och Europeiska 
investeringsbanken tillsammans utgör den största källan till offentlig klimatfinansiering 
till utvecklingsländer, då de bidrog med 21,7 miljarder euro endast under 2018. 
Parlamentet konstaterar att endast ett fåtal medlemsstater tillhandahåller 
klimatfinansiering utöver sina åtaganden om offentligt utvecklingsbistånd. Parlamentet 
upprepar att klimatfinansiering bör tillhandahållas utöver åtagandena när det gäller 
offentligt utvecklingsbistånd, vilket krävs enligt UNFCCC. Parlamentet påminner om 
det stöd som gavs i dess resolution av den 25 oktober 2018 om FN:s klimatkonferens 
2018 i Katowice, Polen (COP 24)2, för inrättandet av en särskild och automatisk EU-
mekanism för offentlig finansiering, som ger ett lämpligt kompletterande stöd till EU:s 
skäliga andel av målet att tillhandahålla 100 miljarder US-dollar i internationell 
klimatfinansiering senast 2020 och åtminstone fram till 2025 från en rad olika källor 
inom ramen för meningsfulla begränsningsåtgärder. Parlamentet uppmanar 
eftertryckligen alla EU:s medlemsstater att uppfylla sina klimatfinansieringsåtaganden, 
att snabbt öka klimatfinansieringen – bland annat genom bidragsbaserad finansiering, 
särskilt för de minst utvecklade länderna och små östater under utveckling – och att 
överväga att öka det ekonomiska stödet under perioden 2020–2025 som en del av ett 
bredare internationellt program. Parlamentet betonar vikten av privata investeringar för 
klimatåtgärder, och anser att nya och kompletterande finansieringskällor bör 
mobiliseras för att säkerställa ett effektivt genomförande av nationellt fastställda bidrag.

6. Europaparlamentet välkomnar EU-medlemsstaternas åtaganden när det gäller den gröna 
klimatfonden och inrättandet av den internationella plattformen för en hållbar 
finansiering för att öka mobiliseringen av privat kapital till miljömässigt hållbara 
investeringar. Parlamentet betonar framför allt den gröna klimatfondens betydelse när 
det gäller att främja offentliga och privata finansiella flöden till utsläppssnål och 
klimatresilient utveckling som gynnar utvecklingsländerna. Parlamentet uppmanar den 
gröna klimatfonden att förenkla förfarandena för att få tillgång till finansiering inom 
ramen för programmet, så att länder som är mycket utsatta för effekterna av 
klimatförändringarna, särskilt de minst utvecklade länderna och små östater under 
utveckling, snabbt kan gå vidare med utarbetandet av sina nationella anpassningsplaner. 
Parlamentet välkomnar det arbete som utförs inom ramen för den gröna klimatfondens 

2 Antagna texter, P8_TA(2019)0079.
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program för beredskap och förberedande stöd.

7. Europaparlamentet vill att målet för klimatfinansieringen för perioden efter 2025 ska 
vara att säkerställa att de mest utsatta ländernas behov tillgodoses, särskilt genom att 
öka de medel som avsatts till särskilda och kvantitativa delmål, bland annat ett delmål 
för anpassningsfinansiering, i överensstämmelse med artikel 9.4 i Parisavtalet, ett 
delmål för begränsningsfinansiering, inklusive ekosystembaserade åtgärder, ett delmål 
för finansiering av förluster och skador och bidragsbaserad finansiering, samt 
kvalitativa mål, såsom meningsfullt, inkluderande och delaktighetsbaserat planerande 
och genomförande av anpassningen och avlägsnande av hinder för tillgång till den 
finansiering som finns tillgänglig. Parlamentet anser att framtida finansieringsmål bör ta 
hänsyn till utvecklingsländernas behov och till Parisavtalets rättviseprincip vid 
fastställande av EU:s bidrag. Parlamentet erkänner vikten av att trappa upp 
mobiliseringen av resurser för att stödja insatser för att förhindra, minimera och hantera 
förluster och skador kopplade till klimatförändringarnas negativa effekter i särskilt 
sårbara länder.

8. Europaparlamentet påminner om att man vid översynen av Internationella 
Warszawamekanismen för förluster eller skador (WIM) 2019 insåg hur viktigt det är att 
genomföra denna mekanism, särskilt för utsatta befolkningsgrupper. Parlamentet 
uppmuntrar starkt EU att stödja de minst utvecklade ländernas krav på en särskild 
finansieringsmekanism för förluster och skador som kan kopplas ihop med 
klimatförändringarnas negativa effekter enligt UNFCCC. Parlamentet efterlyser nya och 
kompletterande källor till förlust- och skadefinansiering. Parlamentet anser att 
medlemsstaterna ytterligare kan använda möjligheten med målinriktade uppskjutna 
skuldbetalningar, skuldlättnader och skuldavskrivningar från fall till fall för de minst 
utvecklade länder och små östater under utveckling som är mest utsatta, särskilt i syfte 
att bidra till kampen mot klimatförändringarna och som en del av en bredare 
internationell ram.

9. Europaparlamentet anser att de internationella koldioxidmarknadsmekanismerna bör 
utformas för att undvika negativ inverkan på lokalsamhällena. Parlamentet uppmanar 
EU och medlemsstaterna att för alla sådana mekanismer förespråka stabila 
rättighetsbaserade sociala och miljömässiga skyddsåtgärder, däribland fritt, på förhand 
inhämtat och välinformerat samtycke, och principen om att ”inte vålla skada” liksom 
klagomålsförfaranden som styrs av ett oberoende organ och tillsynsorgan utan 
intressekonflikter, och att särskilt säkerställa att alla mekanismer i artikel 6 till fullo 
respekterar och skyddar lokalsamhällenas rättigheter. Parlamentet upprepar sitt stöd för 
fastställandet av att en andel av intäkterna ska gå till ekonomiskt stöd till de 
befolkningsgrupper som är mest utsatta för de negativa effekterna av 
klimatförändringarna.

10. Europaparlamentet påminner om den europeiska gröna givens princip om att inte vålla 
skada, och uppmanar med kraft kommissionen att snabbt säkerställa att befintliga och 
framtida handels- och investeringsavtal och andra globala bestämmelser är helt 
förenliga med de internationella miljö- och klimatmålen, särskilt Parisavtalet och 
Agenda 2030 för hållbar utveckling. Parlamentet uppmanar återigen kommissionen att 
lägga fram ett förslag till en europeisk rättslig ram på grundval av tillbörlig aktsamhet 
för att säkerställa hållbara och avskogningsfria leveranskedjor för produkter som släpps 
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ut på EU-marknaden. Parlamentet upprepar sitt stöd för ett slut för EU:s export av 
avfallsresurser, en stärkt cirkulär ekonomi i hela världen och införande av ett 
världsomfattande förbud mot plastprodukter för engångsbruk. Parlamentet betonar 
också att våra klimatmål aldrig får uppnås på bekostnad av den biologiska mångfalden. 
Parlamentet anser att EU:s bioenergipolitik måste uppfylla strikta miljömässiga och 
sociala kriterier för att förhindra markrofferi och avskogning. EU och medlemsstaterna 
uppmanas att vid nästa möte i FN:s generalförsamling stödja det globala erkännandet av 
rätten till en sund miljö.

11. Europaparlamentet betonar att klimatförändringarna och miljöförstöringen i allt större 
utsträckning samverkar med drivkrafterna bakom flyktingströmmarna, eftersom 
människor tvingas lämna sina hem på grund av konsekvenserna av klimatförändringar 
och naturkatastrofer. Parlamentet påpekar att det kan bli allt fler sådana kriser under de 
kommande årtiondena till följd av klimatförändringarna och förlusten av biologisk 
mångfald. Parlamentet påpekar att de som släpper ut stora mängder koldioxid, såsom 
EU, har en moralisk skyldighet att hjälpa utvecklingsländerna att anpassa sig till 
klimatförändringarna och bör minska sina egna utsläpp. Parlamentet betonar att en 
otillräcklig anpassningsförmåga kan leda till väpnade konflikter, livsmedelsbrist, 
naturkatastrofer och klimatrelaterad fördrivning och påtvingad migration. Parlamentet 
påminner också om att det är de mest utsatta befolkningsgrupperna i 
utvecklingsländerna som sannolikt kommer att tvingas migrera. Parlamentet uttrycker 
sitt stöd för den arbetsgrupp inom WIM som arbetar med frågor om tvångsförflyttning, 
och uppmanar den att intensifiera sin verksamhet och se till att de minst utvecklade 
länderna och små östater under utveckling inkluderas i högre grad. Parlamentet 
uppmanar med kraft EU och medlemsstaterna att begära en särskild rapport från FN:s 
klimatpanel (IPCC) om klimatrelaterad tvångsförflyttning och uppmanar till större 
fokus på klimatrelaterad tvångsförflyttning i framtida partskonferenser (COP).

12. Europaparlamentet betonar att anpassningsstrategierna också bör uppmuntra 
miljövänliga och naturbaserade lösningar och öka självförsörjningen för att säkerställa 
bättre levnadsförhållanden, inbegripet hållbart och lokalt jordbruk, hållbar 
vattenförvaltning, förnybar energi osv., i linje med målen för hållbar utveckling. I detta 
sammanhang bör särskild uppmärksamhet ägnas åt öar, vars invånare är de som är mest 
utsatta för klimatförändringar, i syfte att främja öarnas motståndskraft och skyddet av 
deras ekosystem. Parlamentet understryker också behovet av att bättre förstå de 
potentiella kostnaderna av att inte vidta några åtgärder och anpassningsåtgärdernas 
effektivitet och lämplighet, särskilt i de fall där det finns sårbara grupper, samhällen och 
ekosystem. Parlamentet betonar att det inte finns något globalt tillämpligt övervaknings- 
och utvärderingssystem för klimatanpassning, inbegripet av dess effektivitet. 
Parlamentet uppmanar därför kommissionen och medlemsstaterna att öka insatserna för 
att hjälpa utvecklingsländer att införa lämpliga nationella system för övervakning och 
utvärdering som gör det möjligt att regelbundet mäta framstegen med anpassningen.

13. Europaparlamentet välkomnar det banbrytande beslutet från FN:s kommitté för de 
mänskliga rättigheterna i målet Teitiota mot Nya Zeeland, där det erkänns att människor 
som flyr undan klimatrelaterade katastrofer och naturkatastrofer har rätt att begära 
internationellt skydd enligt den internationella konventionen om medborgerliga och 
politiska rättigheter. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen och 
medlemsstaterna att utvärdera detta beslut och vidta alla nödvändiga åtgärder för att 
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säkerställa ett fullgott skydd för de människor som fördrivits av miljömässiga skäl 
enligt EU-rätten och för att bevilja lämplig asyl för klimatflyktingar.

14. Europaparlamentet uttrycker djup oro över den kraftigt minskade biologiska 
mångfalden och dess effekter för motståndskraftsnivåerna. Parlamentet upprepar sitt 
krav på ett rättsligt bindande internationellt avtal om en global ram för biologisk 
mångfald efter 2020, och insisterar på att den särskilt bör involvera och gynna sårbara 
befolkningsgrupper. Parlamentet stöder den ståndpunkt som uttrycks i den globala 
bedömningsrapporten om biologisk mångfald och ekosystemtjänster från den 
mellanstatliga plattformen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (IPBES), där 
det fastställs att exporten av grödor, avskogningen och andra överföringar av resurser 
från utvecklingsländerna har medfört skador i naturen, samtidigt som skadorna i naturen 
i importerande utvecklade länder och utvecklingsländer med snabb tillväxt ofta minskar 
på nationell nivå. Parlamentet uppmanar EU att, i samband med den externa 
dimensionen av strategin för biologisk mångfald, ägna särskild uppmärksamhet åt 
utvecklingsländerna och deras invånare, eftersom de är områden med stor biologisk 
mångfald. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att stärka 
insatserna och synergierna i agendorna för klimatet och den biologiska mångfalden, i 
överensstämmelse med den europeiska gröna given.

15. Europaparlamentet påminner om att de negativa konsekvenserna av 
klimatförändringarna undergräver ett lands utvecklingsmöjligheter och förvärrar redan 
befintliga ojämlikheter såsom klyftor mellan könen. Parlamentet understryker att 
klimatförändringarnas effekter är värre för mer sårbara människor, såsom kvinnor och 
flickor, och att 80 % av de människor som fördrivits på grund av klimatförändringarna 
är kvinnor. Parlamentet välkomnar de åtaganden som kommissionens vice ordförande 
Timmermans har gjort för att åtgärda jämställdhetsbrister som förvärras av 
klimatförändringarna. Parlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen att integrera 
jämställdhets- och klimaträttviseperspektivet vid utarbetandet och genomförandet av all 
politik som påverkar situationen för kvinnor och flickor, och att främja deltagandet av 
kvinnor från ursprungsbefolkningar, kvinnorättsförsvarare och alla marginaliserade 
genusgrupper inom ramen för UNFCCC. Parlamentet uppmanar alla parter i Parisavtalet 
att fullt ut genomföra det femåriga utökade Lima-programmet för jämställdhet och 
handlingsplanen för jämställdhet. Parlamentet noterar med oro den höga dödligheten 
bland kvinnor i katastrofsituationer. Parlamentet understryker behovet av att främja 
åtgärder som förbättrar kvinnors ställning och meningsfulla deltagande i kampen mot 
klimatförändringarna i samhället och på beslutsfattande nivå.

16. Europaparlamentet påminner om att ursprungsbefolkningar är aktiva aktörer för 
miljöbevarande. Parlamentet påminner om att den särskilda rapporten om 
klimatförändringar och mark från FN:s klimatpanel (IPCC) slår fast att 
ursprungsbefolkningar och lokalsamhällen spelar en central roll för att förvalta och 
skydda världens mark och skog och förebygga klimatförändringar, och att stärkandet av 
deras rättigheter är en avgörande lösning i samband med klimatkrisen. Parlamentet 
påminner också om påståendet i den globala bedömningsrapporten från IPBES om att 
naturen i allmänhet försämras mindre snabbt i ursprungsbefolkningarnas landområden 
än i andra landområden. Parlamentet betonar det ömsesidiga beroendet mellan klimatet, 
ekonomin och samhället, och understryker särskilt den direkta påverkan som 
klimatförändringarna har på ursprungsbefolkningarna och det akuta existentiella hot 
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som många av dessa befolkningar står inför. Parlamentet efterlyser ett ökat 
internationellt stöd för ursprungsbefolkningarnas kollektiva rättigheter i fråga om mark, 
territorier och resurser, vilket skulle bidra till att begränsa den globala uppvärmningen 
och bekämpa förlust av biologisk mångfald, eftersom de områden som bebos av 
världens 370 miljoner människor i ursprungsbefolkningar täcker 24 % av världens mark 
och omfattar 80 % av världens biologiska mångfald. Parlamentet anser att detta också 
kommer att bidra till att bekämpa förstöringen av ekosystem, säkerställa 
ursprungsbefolkningarnas försörjningsmöjligheter och bidra till större rättvisa i dessa 
insatser. Parlamentet påminner i detta sammanhang om vikten av inkluderande sociala 
trygghetssystem när det gäller att hantera framtida klimatchocker, och uppmanar EU 
och dess medlemsstater att främja skapandet av anständiga arbetstillfällen som en del av 
det klimatrelaterade offentliga utvecklingsbiståndet för att bidra till att öka alla 
befolkningsgruppers klimatresiliens. Parlamentet uppmanar med kraft alla 
medlemsstater att utan dröjsmål ratificera ILO:s konvention om ursprungsfolk och 
stamfolk från 1989 (ILO:s konvention nr 169).

17. Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över den allt farligare situationen för 
miljörättsförsvarare, särskilt i utvecklingsländerna, och över den straffrihetskultur som 
råder, i synnerhet när det gäller brott och hot mot de mest marginaliserade och mest 
utsatta. Parlamentet fördömer alla försök att avreglera miljö- och människorättsskyddet 
i samband med covid-19-pandemin och andra kriser. Parlamentet uttrycker också djup 
oro över situationen för miljöförsvarare och visselblåsare i hela världen. Parlamentet 
påminner om att alla bör kunna åtnjuta mänskliga rättigheter, miljöskydd och hållbar 
utveckling, och att ingen bör straffas, förföljas eller trakasseras för att han eller hon 
skyddar miljön. Kommissionen uppmanas att stödja miljöaktivister i hela världen.

18. Europaparlamentet betonar att klimatförändringarna allvarligt påverkar 
livsmedelsproduktionen och livsmedelstryggheten i utvecklingsländerna, med negativa 
effekter i synnerhet i de mest sårbara länderna. Parlamentet efterlyser stöd till hållbara 
metoder för markanvändning inom jordbrukssektorn, så att man kan hantera 
klimatrelaterade risker som påverkar livsmedelstryggheten och förbättra miljöskyddet. 
Parlamentet upprepar att den framtida gemensamma jordbrukspolitiken bör vara helt i 
linje med EU:s ökade ambitioner när det gäller klimat och biologisk mångfald, och att 
den bör ta hänsyn till målet att minska EU:s globala avtryck, bland annat genom att 
minska en ohållbar markanvändning och stoppa markrofferi i tredjeländer.

19. Europaparlamentet insisterar på vikten av bättre information om klimat- och 
katastrofrisker och anpassningsmöjligheter för utsatta befolkningsgrupper. Parlamentet 
påminner om den viktiga roll som icke-statliga aktörer och lokala myndigheter spelar 
när det gäller att bygga upp motståndskraft på lokal nivå.
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