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JAVASLATOK

A Fejlesztési Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-
biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába 
foglalja bele a következő javaslatokat:

1. tisztában van az éghajlatváltozás folyamatával és azzal, hogy annak az emberi 
tevékenység az oka; ezért szükséges igazodni a növekvő globális átlaghőmérséklethez;
ugyanakkor hangsúlyozza annak szükségességét, hogy erőteljesebb intézkedések 
szülessenek az éghajlatváltozás hatásainak csökkentésére;

2. felhívja a figyelmet arra a tényre, hogy az éghajlatváltozás, a demográfiai fejlődés és a 
globalizáció együttes és egymást felerősítő hatása az emberiség történelmében 
mindezidáig példátlan instabilitási időszak eljövetelét jelzi; ez alátámasztja a fejlődő 
országok és a Föld többi része közötti különbségek csökkentésének, valamint a 
szegénység felszámolásának szükségességét;

3. hangsúlyozza, hogy a fejlődő országokkal az éghajlatváltozás elleni harc területén 
folytatott együttműködés alapját a szegénység felszámolásának kell képeznie;

4. elismeri, hogy az éghajlatváltozás hatásai leginkább a fejlődő országokat sújtják, 
amelyeknek gazdaságát gyakran tevékenységek szűk köre tartja fenn, amire aránytalan 
hatással lehet az éghajlatváltozás, különösen a kis szigetekből álló államok esetében;
továbbá a fejlődő országoknak az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodása és az 
éghajlatváltozás hatásainak csökkentése az EU fejlesztési politikájában prioritást kellene, 
hogy élvezzen; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy ismertessék, hogy hogyan 
kívánják ezeket a célokat elérni, és hogyan fognak a 2001. júliusában Bonnban tett 
politikai nyilatkozathoz kapcsolódó pénzügyi kötelezettségvállalásoknak eleget tenni, 
amely szerint 2005-től a fejlődő országokkal az éghajlatváltozás kapcsán fenntartott 
együttműködést egy 410 millió USA-dolláros költségvetés segítségével növelik;

5. üdvözli a gleneagles-i G8-csúcstalálkozó eredményét és azokat az erőfeszítéseket, 
amelyeket a brit EU-elnökség a globális éghajlatváltozás elleni harc területén tervez;
mindazonáltal további intézkedéseket szorgalmaz az éghajlatváltozással kapcsolatos 
munka terén;

6. javasolja, hogy az EU dolgozzon ki egy külön éghajlatváltozási együttműködési politikát 
fejlődő országok számára; megállapítja, hogy az éghajlatváltozásnak a tágabb fejlesztési 
politikába való beillesztése számos eszköz kidolgozását és bevezetését teszi szükségessé.
Ezen a területen a mezőgazdaság és az élelmiszerbiztonság, mint az éghajlatváltozásra 
leginkább érzékeny két ágazat, előtérbe kerül; úgy véli, hogy egy másik központi 
fontosságú kérdés a gazdasági diverzifikáció, és annak felismerése, hogy az AOSIS sok 
fejlődő országa nagymértékben a turizmustól függ; a közlekedés, a szociális tervezés és 
az energetikai kérdések létfontosságúak az éghajlatváltozás elleni fellépésben; 
megállapítja, hogy további elsőbbséget élvező területek a betegségmegelőzés és a 
készenlét;

7. támogatja a nemzetközi együttműködést és a fejlődő országok bevonását az 
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éghajlatváltozás elleni küzdelembe; ugyanakkor kéri a technológiai együttműködés
megfelelő végrehajtását, a megújuló energia valamint a víz- és katasztrófavédelmi 
programok fejlesztését, és elegendő pénzügyi támogatás átutalását az EU részéről;
javasolja, hogy az AKCS-EU Közös Parlamenti Közgyűlés rendszeresen folytasson 
megbeszéléseket és működjön közre aktívan az ilyen javaslatok kidolgozásában;

8. javasolja, hogy vizsgálják meg az éghajlatváltozás enyhítésére irányuló intézkedésekben 
való részvétel visszautasításának problémáját;

9. úgy véli, fontos, hogy az EU hangsúlyozza annak költségeit, ha nem születnek lépések az 
éghajlatot befolyásoló kibocsátások csökkentésére, mivel ezen költségek felismerése 
növelheti a motivációt az üvegházgázok kibocsátásának csökkentésére;

10. hangsúlyozza, hogy fontos az éghajlatmegfigyelés, valamint annak kétségbe vonhatósága 
és hatása kérdéskörét megvizsgálni, mivel ezen alapszik az éghajlatváltozás elleni harc; a
legtöbb fejlődő országban nincs éghajlatmegfigyelés; megállapítja, hogy meteorológiai 
megfigyelés sincs; és hogy a veszélyekről, kitettségről és a hatásokról gyűjtött megfelelő 
adatok hiányában nem lehet az alkalmazkodási folyamatot sikeresen véghezvinni; üdvözli 
a Bizottság és az Európai Űrügynökség  kezdeményezését,  „A távérzékelés 
környezetvédelmi és biztonsági alkalmazásai” (GMES)-t, amely 2008-tól kezdve 
támogatja majd az Unió politikai céljait a fenntartható fejlődés és a politikavezérelt 
kormányzás terén; javasolja, hogy az általános együttműködés ezen a területen épüljön be
olyan nemzetközi kezdeményezések tevékenységébe, mint a GCOS és a GEOSS;

11. üdvözli az afrikai környezetvédelmet és fenntartható fejlődést szolgáló környezeti 
információs rendszer Bizottság általi létrehozását, amely rendszer műholdas és 
számítógépes leképezési technológián alapszik és az ECHO iroda fejlesztési 
tevékenységét támogatja; javasolja, hogy mérjék fel annak a lehetőségét, hogy a 
Bizottság rendszerébe, annak fejlesztésével és kiterjesztésével, egy éghajlatváltozás-
figyelő hálózatot építsenek be;

12. úgy véli, hogy a fenntartható fejlődésnek az EU fejlesztési tevékenységének integrált 
részét kell képeznie; felhívja a Bizottságot, hogy járuljon hozzá az EU, az ENSZ, az 
adományozó és kedvezményezett országok kapacitásépítéséhez olyan módon, hogy a 
fenntartható fejlődés integrációja hatékonyan működjön; erőfeszítéseket elsősorban a 
szakismeretek fejlesztése, a képzés és a tapasztalatcsere területén kell tenni;

13. hangsúlyozza, hogy a nemzetközi kereskedelmi módszerek igen jelentős hatással vannak 
az éghajlatváltozásra; ezért felhívja a WTO-t, hogy munkájába integráljon egy, a 
fenntartható fejlődésre vonatkozó mechanizmust;

14. hangsúlyozza, hogy a fennálló éghajlat változékonyságához és az esetleges későbbi 
éghajlatváltozáshoz köthető természeti katasztrófákra való felkészülést drasztikusan 
javítani kell néhány fejlődő országban, mint például néhány AKCS-országban, amint azt 
a 2003- szeptember 19-i Jeanne hurrikán okozta drámai következmények is példázzák; 
úgy véli, hogy cselekvésre nem csak a meteorológiai megfigyelés területén van szükség, 
hanem a helyi hatóságok reakcióidejét és a lakosság felvilágosítását illetően is;
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15. javasolja, hogy különös tekintettel a fejlődő országokra, fogadjanak el 
konfliktusmegelőző és katasztrófaenyhítő stratégiákat az éghajlati/ökológiai rendszer 
változása miatt bekövetkező politikai destabilizáció csökkentése érdekében, külön 
támogatva a kormányzást és a kapacitásfejlesztést Afrikában;

16. hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak az éghajlatváltozásról szóló kommunikációs 
stratégiáján keresztül bátorítania kell a fejlődő országok aktív részvételét, valamint el kell 
kezdenie az AKCS-EU csatornák használatát az információ terjesztésében, figyelembe 
véve az európai ultra-peremterületeket, amelyek szomszédosak sok AKCS-országgal és 
gyakran találják szembe magukat hasonló, fenntartható fejlődési problémákkal;

17. hangsúlyozza, hogy az IPCC (az éghajlatváltozással foglalkozó kormányközi 
munkacsoport) létfontosságú szerepét, amely az éghajlatváltozásra vonatkozó 
tudományos konszenzus alapját képezi a közlemény nem ismer el kellőképpen, és hogy a
fejlődő országok részvétele az IPCC munkájában, és a kutatási programokban általában, 
szintén figyelmet érdemel;

18. hangsúlyozza, hogy tekintettel a fejlődő országok jövőbeni éghajlati rendszerben való 
részvételére az EU-nak egyértelműen el kell ismernie azt, hogy ezen országok számára a 
fejlesztés az elsődleges cél; az MDG-ket (millenniumi fejlesztési célokat) viszont soha 
nem fogják elérni, ha a környezeti kérdéseket, mint például az éghajlatváltozást nem 
kezelik megfelelően; a fenntartható fejlődésnek és a szegénység leküzdésének kell
maradnia annak az általános keretnek, amelyen belül a fejlődő országokat arra 
ösztönöznék, hogy az – akár adaptálásra, akár csökkentésre vonatkozó – éghajlatváltozási 
szempontokat integráló politikákat és intézkedéseket fogadjanak el; megállapítja e 
tekintetben, hogy a fejlesztési célkitűzéseknek két feltételt kell figyelembe venniük:

a) ne eredményezzék a helyi lakosság életminőségének további romlását, és tükrözzék a 
millenniumi fejlesztési célok célkitűzéseit; úgy véli, hogy e célból a fejlődő 
országoknak adott esetben meg kell határozniuk és alkalmazniuk kell az adaptációs 
politikákat a releváns területeken;. de a csökkentés vonatkozásában el kell kerülniük 
azokat a zsákutcákat is, amelyekbe az úgynevezett fejlett országok már bekerültek;
például a közúti és légi szállítás terén; úgy ítéli meg, hogy a fejlődő országoknak 
történelmi lehetőségük van, amelyet ki kell használniuk, és az elkövetkező évtizedek 
beruházási döntései létfontosságúak lesznek az alacsony szén-dioxid kibocsátású 
jövőbe történő átmenet tekintetében;

b) a fejlődő országoknak is hozzá kell járulniuk – a kapacitásukhoz mérten és a 
fejlődésük lelassítása nélkül – az általános csökkentési erőfeszítéshez; megállapítja, 
hogy a legtöbb fejlődő ország számára, amelyek jelenleg nagymértékben függenek az 
olajtól, és ezért magas energiaköltségekkel szembesülnek, egy további előny is 
jelentkezne: az energiafogyasztás bármilyen mértékű csökkentése és az alternatív 
energiaforrások használatának bővülése ezért rendkívül hasznos lenne; rámutat, hogy a
Kiotói Jegyzőkönyv tiszta fejlesztési mechanizmusa (CDM) képes hozzájárulni ehhez 
a célhoz, és az e cél – a Kiotói Jegyzőkönyv első kötelezettségvállalási időszakán 
túlmutató – fejlesztésének módozatait fel kell tárni, különösen a CDM projektek 
jóváhagyásának megszerzéséhez szükséges eljárás költségeinek csökkentése és az 
eljárás hatékonyságának növelése módozatainak feltárásával; megállapítja, hogy.
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ennek a sikeres elindítása az európai országok által biztosított nagyobb pénzügyi 
támogatást tesz szükségessé a jelenlegi finanszírozási problémák leküzdése érdekében;
ugyanakkor fontos, hogy a tiszta fejlesztési mechanizmust olyan módon értékeljük, 
hogy a kívánt eredményeket elérjék, és ne csupán azt eredményezze, hogy a 
vállalkozások kibújnak az energiahatékonyság fokozására vonatkozó felelősségük 
alól;

19. ezért támogatja egy új következetes politikai megoldás létrehozását a már veszélyeztetett 
népességek jólétének megfelelő gazdasági támogatással ellátott globális fejlesztési 
stratégia általi fokozása érdekében; javasolja, hogy ez az új stratégia alapuljon az 
éghajlatváltozás, a természeti erőforrás gazdálkodás, a katasztrófa-megelőzés és a 
szegénység felszámolása közötti kapcsolaton.
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