Az éghajlatváltozás hatásaival szemben reziliens jövő építése –
Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra vonatkozó új uniós stratégia
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Az Európai Bizottság elfogadta az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra vonatkozó új
uniós stratégiát, amely meghatározza az éghajlatváltozás hatásaira való felkészülés útját.
A halálos hőhullámoktól és a pusztító aszályoktól kezdve a tengerszint emelkedése által
elpusztult erdőkig és partvidékekig, az éghajlatváltozás Európában és világszerte már most
is károkat okoz. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra irányuló 2013. évi
stratégiára építve az új javaslatok célja, hogy a probléma megértéséről a megoldások
kidolgozására helyezzék át a hangsúlyt, és áttérjenek a tervezésről a végrehajtásra.
Frans Timmermans, az európai zöld megállapodásért felelős ügyvezető alelnök szerint:
„A Covid19-világjárvány keserű emlékeztető arra, hogy a felkészületlenség súlyos
következményekkel járhat. Az éghajlati válság ellen nincs oltóanyag, de küzdhetünk ellene
és fel tudunk készülni az elkerülhetetlen hatásokra.”
Egyre gyakoribbak az éghajlathoz kapcsolódó szélsőséges időjárás által okozott gazdasági
veszteségek. Az EU-ban ez a veszteség már most is meghaladja az évi 12 milliárd eurót.
Konzervatív becslések azt mutatják, hogy ha az EU gazdaságát az iparosodás előtti szinthez
képest 3°C-os globális felmelegedésnek tennék ki, az évente legalább 170 milliárd EUR
veszteséget okozna. Az éghajlatváltozás nemcsak a gazdaságot érinti, hanem az európaiak
egészségét és jóllétét is, mert egyre inkább szenvednek a hőhullámoktól. 2019-ben a világ
leghalálosabb természeti katasztrófája az európai hőhullám volt, 2.500 halálesettel.
Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodással kapcsolatos fellépésünkbe be kell vonni a
társadalom minden rétegét és az EU-n belüli és kívüli valamennyi kormányzati szintet.
Azon fogunk munkálkodni, hogy az éghajlatváltozás hatásaival és az alkalmazkodási
megoldásokkal kapcsolatos ismeretek bővítése révén az éghajlatváltozás hatásaival
szemben reziliens társadalmat építsünk ki; az alkalmazkodási tervezés és az
éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatértékelések fokozása révén; az alkalmazkodási
intézkedések felgyorsítása révén; valamint az éghajlatváltozással szembeni ellenálló
képesség globális megerősítésének elősegítésével.
A Climate-ADAPT – az alkalmazkodással kapcsolatos ismeretek európai platformja –
fejlesztésre és bővítésre kerül és egy külön egészségügyi megfigyelőközponttal egészül ki
az éghajlatváltozás egészségügyi hatásainak jobb nyomon követése, elemzése és
megelőzése érdekében. A tervezetet további európai intézményeknek, az Európai
Parlamentnek, valamint az európai állam- és kormányfőknek is el kell fogadniuk.

