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1. INLEIDING 
 
De klimaatverandering betekent een ernstige bedreiging op wereldniveau. De overgrote 
meerderheid van recent wetenschappelijk onderzoek en rapporten over de klimaatverandering1 
bevestigen dat de huidige opwarming van de aarde te wijten is aan de activiteiten van de mens, 
en dan vooral aan het gebruik van fossiele brandstoffen, landbouwpraktijken en veranderingen 
in het grondgebruik van de grond. De klimaatverandering is een feit en er is bewijs dat het 
alsmaar sneller gaat. Tijdens de 20ste eeuw is de gemiddelde temperatuur in Europa met meer 
dan 0,9 ºC gestegen. Op wereldvlak behoren elf van de laatste twaalf jaar (1995-2006) tot de 
twaalf warmste jaren die werden opgetekend sinds het begin van de metingen in 1850 en de 
gemiddelde oppervlaktetemperatuur van de aarde is de laatste honderd jaar met 0,74 °C 
gestegen. Berggletsjers, het sneeuwtapijt en ijskappen zijn doorgaans verminderd in beide 
halfronden. In vergelijking met 1990 wordt geschat dat de gemiddelde temperatuur van de aarde 
tussen 1980 en het einde van de 21ste eeuw zal stijgen met 1,8 °C (1,1 – 2,9 °C) tot 4 °C (2,4 – 
6,4 °C), volgens de verschillende scenario’s die het IPCC heeft uitgerekend.2   
 
De opwarming van de aarde heeft nu al meetbare gevolgen en verwacht wordt dat de impact in 
de toekomst verreikend en duur zal zijn. De gevolgen zullen onvermijdelijk zijn voor zowel 
Europa als voor alle andere regio's in de wereld. Bijgevolg moeten een aantal 
aanpassingsmaatregelen worden uitgewerkt. Het is nog niet te laat om de impact van de 
klimaatverandering aanzienlijk te verhinderen. Maar daarvoor zal de uitstoot van de 
broeikasgassen tijdig en drastisch moeten worden verminderd om de concentratie ervan in de 
atmosfeer zo snel mogelijk te stabiliseren. De beleidsmaatregelen die de komende twintig jaar 
zullen worden toegepast, zullen een sleutelrol spelen. Hoe langer de vermindering van de 
uitstoot wordt uitgesteld, hoe meer de kansen op lagere stabilisatieniveaus in het gedrang 
worden gebracht en hoe groter de risico’s op een ernstiger impact van de klimaatverandering. 
Volgens het recentste IPCC-rapport zullen de broeikasgassen wereldwijd tegen 2030 25 tot 90% 
hoger liggen dan vandaag. Ongeveer twee derde van de toename op wereldvlak van de uitstoot 
van broeikasgassen zal het werk zijn van de ontwikkelingslanden. Maar toch zal de uitstoot per 
capita in 2030 aanzienlijk hoger liggen in de ontwikkelde landen. Volgens de Europese 
Commissie is het beperken van de klimaatverandering tot twee graden Celsius boven het pre-
industriële niveau onontbeerlijk als we een ernstige, gevaarlijke en onomkeerbare impact willen 
afwenden. Wereldwijd betekent dit tegen 2050 een vermindering van de uitstoot met meer dan 
50% van de huidige waarden en zelfs meer in de ontwikkelde landen en regio's.  
 
Op economisch vlak wegen de voordelen van het aanpakken va de klimaatverandering veel 
zwaarder dan de voorspelde kostprijs. Het Stern-rapport verklaart duidelijk "dat als we niet 
optreden de algemene kosten en risico's van de klimaatverandering zullen overeenstemmen met 
een verlies van minstens 5% van het globale BBP elk jaar, nu en voor altijd. Als een groter 
gamma risico's of impacten in aanmerking wordt genomen, dan kan de geraamde schade 
oplopen tot 20% van het BBP of meer. Daarentegen kunnen de kosten voor het verminderen van 
de uitstoot van de broeikasgassen om de ergste impact van de klimaatverandering te vermijden 
beperkt worden tot ongeveer 1% van het globale BBP elk jaar." Bovendien wordt de 
klimaatverandering in dit rapport beschouwd als "het grootste en meest verreikende marktfalen 
ooit" (Stern 2007, Samenvatting van conclusie p. VI.). 
 

                                                 
1  Twee recente onderzoeken hebben bijzondere aandacht getrokken: "Klimaatverandering 2007" het vierde 

evaluatierapport van het intergouvernementele panel inzake klimaatverandering (IPCC, 2007) en het Stern-
rapport over de economisch aspecten van de klimaatverandering (Stern, 2007).  

2  Een beknopt overzicht van de feiten en risico’s die zijn verbonden aan de klimaatverandering kunt u op de 
volgende website terugvinden: http://www.greenfacts.org/en/climate-change-ar4/index.htm#1 
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De klimaatverandering heeft wereldwijd gevolgen en moet daarom ook wereldwijd drastisch 
worden aangepakt. De EU heeft al heel wat belangrijke stappen ondernomen om de eigen 
uitstoot van broeikasgassen sinds het begin van de jaren 90 aan te pakken. Op internationaal 
vlak was de EU een van de hoofdrolspelers bij het ontwikkelen en implementeren van twee 
belangrijke verdragen over de klimaatverandering, het VN-Klimaatverdrag van 19923 en het 
Kyoto-protocol van 19974. Op de klimaatconferentie in Bali in december 2007 oefende de EU 
bovendien druk uit om een roadmap tot stand te brengen voor een globale en alomvattende 
klimaatveranderingsovereenkomst voor de periode na 2012. Daarnaast wil ze tegen 2020 ook 
een vermindering van de uitstoot met 30% onder de waarden van 1990 als ook andere 
ontwikkelde landen dergelijke inspanningen willen leveren. De conferentie heeft een deadline 
vooropgesteld voor het beëindigen van de onderhandelingen over de toekomstige 
klimaatsovereenkomst tegen eind 2009. Verder werden de bevindingen van de recente 
wetenschappelijke evaluatie door het intergouvernementele panel inzake klimaatverandering 
(IPCC) van de VN erkend, waaronder de nood om de globale uitstoot van broeikasgassen sterk 
terug te schroeven zodat de opwarming van de aarde onder de gevaarlijke waarden blijft.  
 
Op het niveau van de EU worden de opties voor verdere actie momenteel besproken en 
onderzocht op heel wat beleidsterreinen. Op 23 januari 2008 stelde de Europese Commissie een 
pakket wetgevende maatregelen voor ("20 / 20 / 20 tegen 2020")5 als een antwoord op de 
overeenkomst die werd bereikt onder het Duitse Voorzitterschap tijdens de EU-top in maart 
2007.  
 
Het Europees Parlement heeft de strijd tegen de klimaatverandering tot topprioriteit 
gebombardeerd. Een tijdelijke commissie voor klimaatverandering werd in april 2007 opgericht. 
De commissie moet voorstellen formuleren over het toekomstige geïntegreerde beleid van de 
EU inzake klimaatverandering en de positie van het Parlement coördineren in de 
onderhandelingen over het internationale kader voor het klimaatbeleid na 2012. Ze zal geschikte 
maatregelen voorstellen op alle niveaus en een evaluatie van de financiële impact ervan evenals 
de kostprijs van het niet-optreden. De commissie zal een gedetailleerd rapport opstellen zodat de 
positie van het Europees Parlement tijdig bekend zal zijn voor de cruciale conferentie van de 
Verenigde Naties die in december 2009 in Kopenhagen wordt gehouden.  
 
Om de klimaatverandering te bestrijden, is een holistische aanpak en inspanningen in heel wat 
uiteenlopende politieke sectoren nodig. Deze nota behandelt de rol van Structuurbeleid en 
Cohesie, namelijk Landbouw, Visserij, Cultureel beleid en Onderwijs, Vervoer en Regionaal 
beleid, bij het aangaan van de uitdaging van de klimaatverandering.  

 
Deze sectoren zijn bijzonder belangrijk omdat sommige  

• bijzonder zwaar zullen worden getroffen door de klimaatverandering (bijv. Landbouw, 
Visserij, kustgebieden) 

• de drijvende kracht zijn achter de klimaatverandering (bijv. Vervoer, maar tot op een 
zekere hoogte ook landbouw) 

                                                 
3 http://unfccc.int/2860.php  
4  http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php 
5  Het voorstel wil de energie-efficiëntie met 20% verhogen, de uitstoot van broeikasgassen met 20% verminderen, 

en een aandeel van 20% hernieuwbare energie in de energieconsumptie van de EU, allemaal tegen 2020. 
Bovendien werd voorgesteld om tegen 2020 de brandstof voor voertuigen voor 10% uit biobrandstof te laten 
bestaan. De sleutelelementen van het pakket zijn: a) een geüpdatet en uitgebreid emissiehandelssysteem waarbij 
alle grote industriële uitstoters betrokken zijn; b) specifieke, bindende nationale doelstellingen voor sectoren die 
het emissiehandelssysteem niet omvat zoals gebouwen, vervoer, landbouw en afval; c) een nieuwe aanpak om 
hernieuwbare doelstellingen te promoten, waaronder opnieuw bindende, nationale doelstellingen; d) nieuwe 
regels voor het stimuleren van de afvang en opslag van koolstof; nieuwe richtlijnen voor de toestand van het 
milieu. EC, Europese Commissie, 2008. Mededeling van de Commissie: 20 20 tegen 2020, Kansen van 
klimaatverandering voor Europa, COM(2008) 30. 
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• horizontaal kunnen meewerken aan oplossingen (Regionaal en cultuurbeleid evenals 
landbouw). 

 
De nota wil een overzicht geven van de problemen, uitdagingen en beleidsopties in deze 
sectoren. 
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2. LANDBOUW EN KLIMAATVERANDERING 
 
2.1. Landbouw, een territoriaal gebonden activiteit afhankelijk van 

weersomstandigheden 

De klimaatverandering heeft gevolgen voor alle economische sectoren. Maar de landbouw is 
ongetwijfeld een van de sectoren die het meest blootgesteld is, gezien de afhankelijkheid van de 
weersomstandigheden en de geografische beperkingen. 
 
De landbouw is een economische activiteit in het hartje van het natuurlijke milieu die dus het 
evenwicht moet respecteren en optimaliseren. De landbouw onderhoudt en bebouwt in die zin 
de ruimte, zonder landbouw is er immers geen sprake van een grondgebied.  
 
De Europese landbouwoppervlakte (EU-27) beslaat 183,2 miljoen ha, ofwel 47% van het totale 
gebied van de Unie. Samen met de bossen vertegenwoordigt de primaire activiteit 78% van het 
Europese territorium (EC, 2007a, 13 en 132). De agrobosbouw is dus hoofdzakelijk 
verantwoordelijk voor het beheer van vier vijfde van de Europese ruimtes. En in deze context 
garandeert hij het fundamentele, ecologische evenwicht.  
 
Op basis hiervan versterkt het landbouwbeleid geleidelijk de traditionele functie van de primaire 
activiteit, namelijk, de productie van levensmiddelen, andere aspecten waaronder de ruimtelijke 
ordening, het milieubeheer of de productie van energie en biomaterialen. 
 
Het hervormingsproces van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), dat vandaag de dag 
is toegespitst op de bovengenoemde "Health Check”, bevestigt het stijgende belang van nieuwe 
onderdelen voor de gemeenschapsoverheden. De mededeling van de Commissie van 20 
november 2007 (EC, 2007b), die op dit moment wordt besproken binnen de instellingen, 
bestempelt de klimaatverandering als de grootste uitdaging die de Europese landbouw in de 
toekomst zal moeten aangaan. Met als andere thema’s die hiermee nauw verbonden zijn, een 
doeltreffender waterbeheer, de bescherming van de biodiversiteit en de optimale exploitatie van 
de mogelijkheden van bio-energie – pijlers die, onrechtstreeks, zouden kunnen worden 
geïntegreerd in de strijd tegen de klimaatverandering. 
 
2.2. Landbouw, enerzijds verantwoordelijk voor de 

klimaatverandering en anderzijds het slachtoffer ervan 

De Europese landbouw, met 477 miljoen ton, is verantwoordelijk voor een klein gedeelte (9,2%) 
van de uitstoot van broeikasgassen van de EU-27, namelijk stikstofmonoxide (5,3%) door de 
afbraak van de stikstofbemesting in de grond, en methaan (3,9%) door de veeteelt6.  
 
Bovendien nemen deze uitstoten af. De uitstoten door de landbouw werden inderdaad al met 
20% verminderd tussen 1990 en 2005 en een afname met 23% wordt verwacht tegen 2010, op 
voorwaarde dat een communautaire bodem- en klimaatstrategie wordt geïmplementeerd die niet 
alleen de ontwikkeling van goede mestpraktijken bevordert, maar ook dierenvoeding, de 
beperking van het energieverbruik of het winnen van methaan uit dierlijke mest (biogas).  
 
Bovendien is de landbouw (vooral) het slachtoffer van de klimaatverandering en kan een 
doorslaggevende bijdrage leveren tot de strijd tegen de opwarming. Op de eerste plaats 
vermelden we zijn functie als producent van hernieuwbare energiebronnen, ofwel het equivalent 

                                                 
6 Bronnen: EC 2007a, 13 en 160; EC 2008. 
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van 3,4 miljoen ton petroleum (2005), wat onmiskenbaar bijdraagt tot het compenseren van de 
impact van de klimaatverandering. De bijdrage van de bossen is zelfs nog veel belangrijker: de 
productie kwam overeen met 63 miljoen ton petroleum/jaar in 2005.  
 
Het klimaatrisico vermijden biedt bovendien nieuwe mogelijkheden voor de landbouw: 
enerzijds kunnen de biomassa-producten de fossiele energiebronnen vervangen, en anderzijds 
kan de afvang van koolstof in de grond worden bevorderd. Maar er moeten nog heel wat 
problemen hieromtrent worden opgelost: wat de eerste pijler betreft, zijn er de 
ontwikkelingsvoorwaarden van de biobrandstoffen door het overheidsbeleid (wat wij de 
energie-uitdaging noemen) en wat de afvang van koolstof betreft, rijst de vraag over de 
eventuele vergoeding van de landbouwpraktijken die voordelig zijn voor het GLB en/of 
projecten die verband houden met het Kyoto-protocol (wat uitmondt in een milieu-uitdaging, ten 
gunste van een duurzame landbouw).  
 
Maar ook de economische uitdaging moet worden overwonnen, namelijk de strijd tegen de 
instabiele prijzen en inkomens, wat verergerd wordt door de klimaatschommelingen. Tot slot 
moet de agrobosbouw een echte territoriale uitdaging aangaan: hij wordt een onmisbaar middel 
in een Europese preventiestrategie tegen natuurrampen voor zover hij de ruimte bezet en indeelt, 
en op die manier beschermt tegen verwaarlozing, bodemerosie of het risico op brand. 
 
2.3. Landbouw versus klimaatverandering: de uitdagingen 

Door de klimaatverandering ontstaan vier uitdagingen waarop het GLB een antwoord moet 
vinden: 

2.3.1. De territoriale uitdaging: preventie van natuurrampen 

De klimaatrisico’s (overstromingen, slecht weer, droogte en/of bosbranden) treffen in het 
bijzonder de agrobosbouw. De overstromingen en de droogtes van de laatste jaren zijn al een 
voorproefje van de impact op lange termijn van de klimaatverandering op de landbouw: de 
natuurrampen in het algemeen, die vandaag nog een uitzonderlijk karakter hebben, maar die wel 
eens terugkerende fenomenen zouden kunnen worden7. 
 
We moeten wel opmerken dat de gevolgen van de opwarming van de aarde niet uniform zijn. 
Op het vlak van neerslag maakt de EU inderdaad een scharnierzone uit waarin het Noorden zou 
kunnen worden getroffen door grotere hoeveelheden neerslag en het Zuiden door mindere 
hoeveelheden. De impact op het rendement is bovendien het gevolg van de rechtstreekse 
effecten op de ecofysiologie van de culturen, door een grotere aanwezigheid van kooldioxide in 
de atmosfeer die de fotosynthese stimuleert en de groeiperiode van de planten verlengt, en van 
de onrechtstreekse effecten die verbonden zijn met de neerslag en met de beschikbaarheid van 
de waterbronnen, de risico’s op droogte en de bodemerosie. 
 
In deze context, die is gekenmerkt door spanningen tussen de concurrerende watergebruikers, 
zal de vraag omtrent de landbouwirrigatie in de meest hachelijke situaties zeker worden gesteld 
op nationaal en Europees niveau. Hieruit zal de komende jaren een hydrologische uitdaging 
voortvloeien op het niveau van het landbouwbeleid. 
 

                                                 
7  Het Europees Observatorium voor droogte, dat wordt beheerd door het Gemeenschappelijk Centrum voor 

Onderzoek (GCO), levert nauwkeurige informatie over de evolutie van deze fenomenen. Anderzijds ontwikkelt 
de Europese Commissie op dit moment een grensoverschrijdend samenwerkingssysteem om de crisissen het 
hoofd te bieden. 
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2.3.2. De milieu- en hydrologische uitdaging: de duurzame 
landbouwontwikkeling 

De landbouw is een belangrijke speler op het vlak van milieubeleid door het behoud van de 
biodiversiteit, de natuurlijke hulpbronnen en de strijd tegen de vervuiling. 
 
De landbouwsector is veruit de belangrijkste gebruiker van de waterbronnen, vooral in de 
landen uit het Middellandse Zeegebied die gebruik maken van kunstmatige irrigatie. In een 
aantal lidstaten uit het Zuiden kunnen de geïrrigeerde gronden tot een vijfde uitmaken van de 
totale landbouwoppervlakte. En die oppervlakte blijft maar groeien. Sinds 1985 zijn de 
geïrrigeerde gebieden rond de Middellandse Zee met 20% gestegen. In die landen kan de 
hoeveelheid water die wordt gebruikt om te irrigeren oplopen tot 75% van het totale 
waterverbruik. 
 
Als belangrijkste waterverbruiker, uit het milieustandpunt en uit het standpunt van de bodem en 
het klimaat, ligt de landbouw aan de oorsprong van heel wat externe effecten, zowel positief als 
negatief. Wat de positieve effecten betreft, is hij de belangrijkste waarborg, zowel van de 
dichtheid als van de diversiteit van de Europese landschappen, de verantwoordelijke voor de 
afvang van koolstof in de grond op territoriaal niveau, en hij bevordert de plantaardige en 
dierlijke biodiversiteit. Wat de negatieve effecten betreft, moeten we op de eerste plaats 
benadrukken dat een zeldzame bron wordt verspild door intensieve irrigatie of het uitputten van 
grondwater, en dat is te wijten aan niet-duurzame landbouwpraktijken. De uitputting van de 
natuurlijke hulpbronnen vertaalt zich overigens in een aantal zuidelijke gebieden door ernstige 
bodemerosie, woestijnvorming en de verzilting van het water.  
 
Maar dan is er ook nog de kwaliteit van het water die wordt aangetast: de vervuiling door 
fytosanitaire producten, de vervuiling door stikstof, namelijk door de concentratie van grondloze 
teelt, of de fosforstromen die zijn weggevoerd door het oppervlaktewater (door het gebruik van 
meststoffen of het strooien van grote hoeveelheden dierlijke mest).  
 
De Europese landbouw moet vanaf nu economische prestaties en ecologische doeltreffendheid 
verenigen, waarbij wordt voldaan aan de voedselbehoeften, in een context van duurzame 
ontwikkeling. 

2.3.3. De energie-uitdaging: de productie van biomassa 

Tegenover de beperkte voorraad fossiele energie en de toepassing van de verbintenissen die 
werden aangegaan in het kader van het Kyoto-protocol heeft de EU een strategie opgestart voor 
de diversificatie van haar bevoorradingsbronnen om de energiebehoefte te dekken.  
 
In principe kan de ontwikkeling van biobrandstoffen en biomassa bijdragen tot deze 
doelstelling. Maar we mogen niet uit het oog verliezen dat de overheidsstrategie om 
biobrandstoffen te ontwikkelen een negatieve impact kan hebben op het milieu en de 
biodiversiteit naargelang van de toepassingsmodaliteiten. De voorziene uitbreiding van de 
biobrandstoffen vanuit de biomassa verbergt inderdaad verscheidene potentiële risico’s: op de 
hoeveelheid water indien het basismateriaal maïs is; op de vervuiling van het water en 
bodemerosie door een concentratie in bepaalde gebieden van een geringe geschiktheid op het 
vlak van de landbouw; op het eventueel niet-naleven van de normen betreffende de 
aanwezigheid van residuen van bestrijdingsmiddelen voor de productie van planten die niet 
bestemd zijn voor de voeding; en ten slotte op de plotselinge prijsstijging van de grondstoffen 
voor zover deze uitbreiding zou leiden tot speculatiebewegingen op de markten van de 
toekomst. 
 



De uitdaging van de klimaatverandering voor Structuurbeleid en Cohesie 

PE 405.382 8

Om deze redenen benadrukken de voorstellen van de Commissie in het kader van de "Health 
Check 2008" nu al de noodzaak dat het overheidsbeleid zich vanaf nu buigt over de 
ontwikkeling van de tweede generatie biobrandstoffen (op basis van het gebruik van residuen en 
van lignocellulose). In deze context worden de potentiële risico’s door de uitbreiding van 
biobrandstoffen op middellange termijn verminderd. 

2.3.4. De economische uitdaging: het beheer van risico’s 

De impact van de klimaatverandering op het rendement zal de vluchtigheid van de prijzen nog 
versterken, prijzen die al verhoogd waren door de openstelling en de mondialisering van de 
markten. Wie instabiele prijzen zegt, zegt risico en dus beheer van dit risico. In een context die 
meer is overgeleverd aan de milieuomstandigheden, sanitaire en economische omstandigheden 
kan het GLB niet anders dan diep nadenken over doeltreffender mechanismen om de productie- 
en inkomensschommelingen te beperken. Het moet nieuwe middelen voorzien om de markten te 
stabiliseren, instrumenten ontwikkelen om risico’s individueel te dekken (verzekeringen, 
mutualiteitsfondsen) en moet ten slotte het vermogen om de interprofessionele organisaties te 
beheren versterken. 
 
In het kader van de "Health Check 2008" heeft de Commissie voor de begrotingsjaren 2010 tot 
2013 al voorgesteld om elk jaar de verplichte modulatie van de steun aan het beleid inzake de 
landbouwmarkten met 2% te verhogen. Deze bedragen kunnen worden gebruikt voor het beheer 
van de risico’s waarbij maatregelen worden geïmplementeerd die compatibel zijn met de eisen 
van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Ook bijkomende maatregelen kunnen eventueel 
worden bestudeerd, sector per sector, in het kader van toekomstige aanpassingen aan de van 
kracht zijnde marktmechanismen (bijv. vangnetten). 
 
2.4. Naar een duurzame ontwikkeling van de landbouw: de "Health 

Check 2008" 

Kortom, de landbouwsector zal in de toekomst meer inspanningen moeten leveren om de 
effecten van de klimaatverandering af te zwakken. De hierboven vermelde uitdagingen 
betreffende de strijd tegen de opwarming zullen van economische aard zijn, want er zullen 
uitgaven moeten worden gedaan om deze het hoofd te bieden. Tot op zekere hoogte zal het GLB 
de aanpassingsmaatregelen moeten verbeteren en de middelen die al geïmplementeerd zijn 
specifiek verstevigen om de vervuiling te verminderen, de goede landbouwpraktijken te 
promoten, de aanpassing en/of omschakeling van waterintensievere productiesystemen te 
ondersteunen, de nieuwe klimaat- en marktrisico's te beheren en, in fine, de energie- en 
hydrologische efficiëntie van de exploitaties te verbeteren. 
 
De voorstellen van de Commissie die in het kader van de Health Check 2008 werden 
voorgesteld, gokken op sterkere randvoorwaarden van de steun die losgekoppeld is van de 
productie en een versterking van de bestaande plattelandsontwikkelingsmaatregelen om het 
GLB af te stemmen op de nieuwe uitdagingen. 
 
In werkelijkheid heeft de invoering van het loskoppelen van de steun sinds 2003 het aansporen 
tot productie verminderd ondanks de marktsignalen. Bovendien beantwoorden de 
randvoorwaarden ("cross-compliance") van de losgekoppelde steun ten aanzien van de van 
kracht zijnde communautaire wetgeving duidelijk aan de noodzaak om de doelstellingen van het 
GLB en het beleid ter bescherming van het milieu te integreren. In de toekomst moeten de 
randvoorwaarden worden ingezet om de doelstellingen van de klimaatverandering te halen of 
voor een beter waterbeheer via reglementaire bepalingen en de voorwaarden voor goede 
landbouwpraktijken. 
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Anderzijds worden de landbouwmilieumaatregelen, ingebed in de tweede pijler van het GLB, al 
in het leeuwendeel van de gevallen gekenmerkt door positieve effecten op het gebruik en de 
kwaliteit van het water, de bescherming van de biodiversiteit en de strijd tegen bodemerosie. Ze 
financieren namelijk de vermindering van bestrijdingsmiddelen of meststoffen in de 
landbouwproductie en de rationalisatie van de irrigatie. Deze maatregelen worden toegepast in 
de Natura 2000-gebieden (die 10% van de landbouwoppervlakte van de EU-27 in beslag 
nemen) en dragen ook bij tot het evenwicht tussen de economische activiteiten en het milieu, en 
tot het respecteren van de biodiversiteit en van het landschap. Op het niveau van de EU-27 zijn 
de landbouwmilieuacties veruit de belangrijkste maatregelen vanuit financieel standpunt binnen 
de nieuwe plattelandsontwikkelingsbeleid dat is voorzien voor de periode 2007/2013. Zij maken 
tot 22% uit van de totale betalingen van ELFPO (EC, 2007a, 26). In de toekomst moet dit 
landbouwmilieugedeelte worden versterkt om de klimaatverandering af te zwakken, het 
waterbeheer te verbeteren en eventueel de tweede generatie biobrandstoffen te ontwikkelen. 
 
2.5. De uitdagingen van klimaatverandering voor de landbouw in de 

parlementaire werkzaamheden van de zittingsperiode 2004/2009 

Alle effecten van de klimaatverandering op de landbouwactiviteit maken nu al een steeds groter 
wordend gedeelte van de werkzaamheden van het Europees Parlement uit. Naast de vele 
adviezen die werden uitgebracht aan de commissie milieubeheer, volksgezondheid en 
voedselveiligheid (Comenvi), die ten gronde bevoegd is voor de milieukaderwetgeving, heeft de 
commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (Comagri) 3 initiatiefverslagen aangenomen 
die heel rechtstreeks betrekking hebben op de problemen op het vlak van bodem en klimaat: 

2.5.1. Over de uitdaging van het beheer van risico’s en crisissen in de 
landbouwsector 

Dankzij een mededeling van de Commissie van 2005 betreffende het beheer van risico’s en 
crisissen in de landbouwsector8 kon Comagri zich over dit onderwerp uitspreken door middel 
van een initiatiefverslag9. Eerst en vooral hebben de leden opgemerkt dat de risico’s die, voor de 
landbouwproductie, de klimaatverandering, de bodemaantasting, het gebrek aan water of de 
erosie van genetische hulpbronnen uitmaken almaar groter worden zowel op het vlak van de 
diversiteit, de omvang als de frequentie. Ze maakt een voorbehoud wat betreft de onderliggende 
filosofie van de voorstellen van de Commissie die uitsluitend zijn gericht op de compensatie en 
de vergoeding en niet op de preventie. Ze heeft de Commissie gevraagd om aan de middelen die 
het ineenstorten van de prijzen of crisissen op de markten door de vrije uitwisseling kunnen 
vermijden meer aandacht te schenken. De Comagri vindt ook, rekening houdend met de 
uitdagingen, dat het noodzakelijk is om de kredieten die bestemd zijn voor de preventie van 
crisissen te verhogen, waaronder de reserve. Ten slotte heeft ze zich uitgesproken zodat het 
beleid voor het beheren van crisissen in de landbouw berust op soepelheid en een pluralistische 
aanpak. Eén model voor het beheren van crisissen is namelijk niet haalbaar, gezien de vele 
verzekeringsstelsels en de territoriale bijzonderheden. 

                                                 
8  COM (2005) 74. 
9  Rapport Graefe zu Baringdorf (2005/2053(INI) - A6-0014/2006 - P6-TA(2006)0067). 
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2.5.2. Over de territoriale uitdaging: de bezorgdheid over de impact van 
natuurrampen op de landbouw 

Als gevolg van verschillende resoluties van het Europees Parlement10 over de terugkerende 
natuurrampen in 2005 heeft de Comagri een initiatiefverslag voorbereid betreffende de 
landouwaspecten van branden, droogte en overstromingen11.  
 
De resolutie die door de plenaire vergadering werd aangenomen, herinnert eraan dat de 
natuurrampen de duurzame ontwikkeling treffen omdat ze de bevolkingsvermindering op het 
platteland benadrukken, de erosie- en verwoestijningsproblemen verergeren, schade berokkenen 
aan de productiesystemen en de biodiversiteit in gevaar brengen; ze wil dat het bijzonder 
karakter van de natuurrampen die specifiek zijn voor de gebieden rond de Middellandse Zee 
zoals droogte en branden worden erkend; ze heeft een echte communautaire strategie gevraagd 
voor de rampen met uiteenlopende en flexibele financiële middelen; benadrukte dat het bestaan 
van een uitgebreid netwerk van landbouwbedrijven en een beleid dat duurzame 
productiemethodes aanmoedigt essentiële voorwaarden zijn om de effecten van de droogte en de 
bosbranden te bestrijden; heeft aanbevolen dat, in de nationale of regionale programma’s voor 
plattelandsontwikkeling, voorrang wordt gegeven aan de maatregelen die zijn gericht op de 
oorzaken van de rampen (waterwerken, waterbesparing, strijd tegen erosie, enz.); en ze heeft 
gevraagd om een Europees observatorium voor droogte op te richten. 

2.5.3. Over het nieuwe GLB: het verslag over de mededeling van de "Health 
Check 2008" 

In het kader van de "health check van het GLB" heeft de mededeling van de Commissie van 20 
november12 aanleiding gegeven tot een initiatiefverslag van de Comagri13 dat een antwoord 
geeft op het leeuwendeel van de vragen over de interacties tussen het klimaat en de landbouw. 
De leden van de commissie: 1) zijn voorstander van een aanpassing van de goede 
landbouwpraktijken, rekening houdend met de evolutie van de omgevings- en 
productieomstandigheden (klimaatverandering, waterbeheer, biomassa); 2) vinden dat, als de 
rechtstreekse betalingen zonder randvoorwaarden overbodig zijn geworden, men zich moet 
beperken tot het controleren van de essentiële normen; 3) vinden ook dat, tegenover de groter 
wordende milieu- en klimaatrisico’s én de risico’s op epidemieën en tegenover de toenemende 
vluchtigheid van de prijzen op de landbouwmarkten, het absoluut noodzakelijk is om 
bijkomende maatregelen ter preventie van risico’s te implementeren die dienst doen als vangnet; 
4) benadrukken dat het leveren van hernieuwbare energie niet ten koste mag gaan van de 
veehouderij, de voedselveiligheid, de duurzame ontwikkeling en de biodiversiteit; daarom 
verzoeken ze om voldoende middelen aan te wenden voor het onderzoek naar en de 
ontwikkeling van tweede generatie biobrandstoffen; ten slotte, 5) denken de leden dat het nuttig 
is dat het nieuwe GLB de aandacht meer moet richten op de aspecten van de territoriale 
samenhang en de geïntegreerde ontwikkeling van de landelijke gebieden, het betalen van de 
diensten of de vergoeding van specifieke kosten, en het risicobeheer; bijgevolg zullen de 
verhoudingen tussen de eerste en de tweede pijler volledig moeten worden geherdefinieerd. 
 

 

                                                 
10  Resoluties van 14 april 2005, 12 mei 2005 en 8 september 2005. 
11  Rapport Capoulas Santos (2005/2195(INI) - A6-0152/2006 - P6_TA(2006)0222). 
12  Vid. Nota (2). 
13  Rapport Goepel (2007/2195(INI) - PE 398.676v01-00). 
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3. KLIMAATVERANDERING EN VISSERIJ 
 
3.1. Inleiding 

De effecten van de klimaatverandering op de visserij treft een sector die de hulpbronnen al ten 
volle benut met een belangrijke impact – positief of negatief – op de meeste commerciële 
visbestanden. Wijzigingen in de productiviteit van het ecosysteem zullen de duurzaamheid van 
de visserij enorm beïnvloeden. Bovendien zullen de frequentie en de intensiteit van extreme 
klimaatgebeurtenissen waarschijnlijk een enorme impact hebben op de visserijproductie in de 
toekomst zowel op de binnenwateren als op zee. 
 
Als antwoord op de vorige klimaatveranderingen en –schommelingen hebben de ecosystemen 
van de zee een vermogen ontwikkeld om zich aan te passen. Maar het tempo waarin het klimaat 
in de toekomst zal veranderen, ligt veel hoger dan de vorige veranderingen en het 
weerstandsvermogen van de soorten en systemen wordt op de proef gesteld door uiteenlopende 
factoren, waaronder visserij, het verlies van genetische diversiteit, de vernietiging van de 
habitat, vervuiling, nieuwe en invasieve soorten, en ziekteverwekkers. 
 
De impact van vissen en de klimaatverandering werken op elkaar in en kunnen dus niet 
afzonderlijk worden behandeld. Vissen veroorzaakt veranderingen in de verspreiding, de 
demografie en de bestandsstructuur van individuele soorten, en rechtstreekse of onrechtstreekse 
veranderingen in de geografische diversiteit van de populaties en de biodiversiteit van de 
mariene ecosystemen, waardoor beide gevoeliger worden voor bijkomende stress zoals een 
klimaatverandering. 
 
3.2. Uiterst betrouwbare voorspellingen over de impact van 

klimaatverandering14 

Er zijn heel wat voorspellingen over de processen die verbonden zijn met de 
klimaatverandering, maar de wetenschappelijke consensusgraad is telkens anders. Niettemin is 
er een uitgebreide, wetenschappelijke consensus over de verschillende processen die verbonden 
zijn met de veranderingen in de eigenschappen van water en over hydrografische veranderingen. 

3.2.1. Veranderingen in de eigenschappen van water 

De temperatuur zal toenemen en de zeespiegel zal stijgen. 
 
Tijdens de afgelopen eeuw is de gemiddelde temperatuur op aarde met ~0,6 °C gestegen en het 
zeeniveau met 0,17m. Verwacht wordt dat het kust-/zeeklimaat van Europa tijdens de 21ste eeuw 
warmer blijft worden, en de oppervlaktetemperatuur van de zee zal stijgen met 0,2 °C per 
decennium. 
 
In het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan, waar de temperatuur snel is veranderd, is 
er een snelle poolwaartse verschuiving geweest wat de verspreiding van vis en plankton betreft. 
Er worden nog meer veranderingen verwacht in de verspreiding en de productiviteit door het 
voortdurend opwarmen en afkoelen van het noordpoolgebied. Sommige veranderingen zullen 
positieve gevolgen hebben voor de visproductie, maar in andere gevallen zal het 
voortplantingsvermogen worden aangetast en het bestand wordt kwetsbaar tot op niveaus die 

                                                 
14  Het onderzoek "Klimaatverandering en Europese visserij", uitgevoerd voor het Europees Parlement (EP 2007a).  
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voorheen konden worden gehandhaafd. Plaatselijke uitroeiingen duiken op aan de grenzen van 
de huidige gebieden, vooral in zoet water en bij diadrome soorten zoals zalm en steur. 
 
Modelschattingen voorspellen een verzuring van de oceanen. 
 
Een pH-vermindering van het oceaanoppervlak van 0,3 tot 0,5 eenheden wordt voorspeld voor 
de komende 100 jaar en van 0,3 tot 1,4 eenheden voor de volgende 300 jaar. 
 
Het zoutgehalte zal veranderen. 
 
In de Noordse zeeën en in de Baltische zee wordt verwacht dat het zoutgehalte zal dalen terwijl 
het in de Middellandse Zee zal stijgen. 
 
De impact van de klimaatverandering zal zich waarschijnlijk nog meer laten voelen in 
halfgesloten zeeën dan in open zee. 
 
In de Baltische Zee wordt verwacht dat het zoutgehalte zal dalen van 8% tot 50% en de 
temperatuur van het oppervlaktewater van de zee zal van 2 tot 4 °C stijgen. In het gebied rond 
de Noordzee wisselt de prognose omtrent het zoutgehalte, waarbij zowel stijgingen als dalingen 
worden verwacht in de verschillende gebieden van de Noordzee. De oppervlaktetemperatuur 
van de zee zal naar alle waarschijnlijkheid tussen 1,6 °C en 3,0 °C stijgen in het noordelijke 
gedeelte van de Noordzee en tussen 3,0 °C en 3,9 °C in het ondiepere, zuidelijke gedeelte. 
 
3.3. Hydrografische veranderingen 

De productie kan in de toekomst misschien wel verhogen in gebieden met een hoge 
breedtegraad door de opwarming en de kleinere ijskap, maar de dynamiek in de gebieden met 
een lage breedtegraad wordt geregeld door andere processen, en de productie kan achteruitgaan 
als gevolg van een verminderde verticale menging van de waterkolom en dus worden de 
voedingsmiddelen ook minder gerecycleerd. 
 
De thermohaliene circulatie van de Atlantische Oceaan zal afzwakken. 
 
De watermassa’s van de gebieden rond de Noordzee en het noordpoolgebied werken op elkaar 
in door koude en warme golfstromen, aangedreven door de thermohaliene circulatie van de 
Atlantische Oceaan. De intensiteit van de stroom wordt beïnvloed door de klimaatverandering. 
Vandaag de dag wordt geschat dat deze intensiteit al met 30% is gedaald. Maar het is 
onwaarschijnlijk dat de circulatie volledig zal worden stopgezet; dit zou een sterke impact 
hebben op de huidige patronen (bijv. een verhoging van de zeespiegel van de Noordzee met 1 m 
op korte termijn, een verhoging van de zeespiegel wereldwijd met 0,5 m op lange termijn, een 
zuidwaartse verschuiving van de tropische neerslagzone en een vermindering met 50% van de 
biomassa in de Atlantische Oceaan). 
 
De Noord-Atlantische Oscillatie heeft een impact op het Europese mariene ecosysteem. 
 
De “Noord-Atlantische Oscillatie” (NAO) domineert het luchtgedrag in de Noord-Atlantische 
Oceaan, en oefent daarbij een invloed uit op alle trofische zeeniveaus. Het herstel van het 
commerciële visbestand is verbonden met de NAO-index zoals aangetoond voor de toename van 
de kabeljauwachtigen (betreffende kabeljauw, schelvis, wijting en koolvis) in de Noordzee en 
voor het herstel van de haring- en de sardinebestanden in het noordoostelijke gedeelte van de 
Atlantische Oceaan. De NAO is uiterst onvoorspelbaar, hoewel het mogelijk is om de NAO te 
reconstrueren vanuit de temperatuur van het zeeoppervlak. Dankzij de analyses van de NAO-
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index en het verband met het vastgestelde impact op het mariene ecosysteem kunnen modellen 
worden ontwikkeld waarmee de impact in de toekomst kan worden voorspeld. 
 
De stratificatie zal toenemen. 
 
De klimaatverandering is verantwoordelijk voor de toegenomen stratificatie van de Baltische 
Zee, de Noordzee en de Middellandse Zee. Stratificatie van de waterkolom leidt tot natuurlijke 
barrières waar organismen kunnen samenkomen of waar ze doorheen moeten. De stratificatie 
neemt toe als het zoutgehalte en de temperatuur toenemen. Een grotere stratificatie belemmert 
het mengen met diep water en is er verantwoordelijk voor dat er minder voedingsmiddelen 
worden aangevuld. 
 
Een veranderde circulatie en stratificatie veranderen ook de geografische verspreiding van de 
organismen. 
 
Stromingen spelen een belangrijke rol bij het vervoeren van organismen zoals plankton en vis 
over grote afstanden en dragen op die manier bij tot een grotere verspreiding. Anderzijds treden 
stromingen ook op als een biogeografische barrière tussen de watermassa’s aan beide zijden van 
een stroming. Ze verminderen de uitwisseling van organismen doorheen de stroming. De 
opwarming kan leiden tot verzwakte stromingen langs de kust en zwakt op die manier de 
verspreiding af binnen de stroming langs de kust. Maar anderzijds wordt ook de barrière tussen 
kust- en zeewater afgebroken. Dit kan leiden tot een uitbreiding van organismen die vroeger 
dichtbij de kust werden gevangen. Al deze effecten hebben een (positieve of negatieve) impact 
op de primaire productie. 
 
3.4. De gevolgen van klimaatverandering15 

Recente wijzigingen in de verspreiding en de productiviteit van een aantal vissoorten kunnen zo 
goed als zeker worden toegeschreven aan de regionale klimaatschommelingen, zoals de El 
Niño–Zuidelijke Oscillatie. 
 
Een aannemelijk scenario voor de toekomst van de Noordzee is een stijging van de temperatuur, 
een hoge NAO en een grotere instroom van Atlantisch water. Dit scenario zou leiden tot een 
laag herstel van de Atlantische kabeljauw, een noordwaartse verschuiving van de huidige 
vissoorten (kabeljauw, haring en sprot) en een invasie van zuiderse soorten (sardine en 
ansjovis). 
 
Processen die verbonden zijn met de klimaatverandering hebben directe en indirecte gevolgen 
op de verspreiding, de productiviteit en de uitroeiing van visbestanden die commercieel worden 
geëxploiteerd. De verwachte impact zal een negatief en een positief effect hebben op de mariene 
productiviteit.  

3.4.1. Directe gevolgen werken in op de fysiologie en het gedrag, en wijzigen de 
groei, ontwikkeling, reproductievermogen, mortaliteit en verspreiding. 

De temperatuur is fundamenteel voor de ecologische niche van vissen. Vissen zijn geneigd om 
een warme habitat op te zoeken om zo hun groeitempo te optimaliseren. Maar toch is het 
voorspellen van het effect van de temperatuurverandering op vissen moeilijk, omdat, naast 
temperatuur, ook de aanwezigheid van voedsel en geschikte paaiplaatsen de grootschalige 
verspreiding van vissen bepalen. Kleine temperatuurwijzigingen kunnen cruciaal zijn voor het 
paai- en groeitempo van een visbestand. Veranderingen in de hoeveelheid en de verspreiding 
                                                 
15 EP, 2007a. 
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van vissen en zoöplankton door een stijging van de zeetemperatuur werden waargenomen. 
Rechtstreekse en onrechtstreekse klimaateffecten kunnen dus leiden tot een verschuiving van de 
vispopulaties, de invasie van vreemde soorten en zelfs tot het verdwijnen van soorten. 
 
De klimaatverandering oefent een invloed uit op de hoeveelheid en de verspreiding van 
commerciële vissoorten. Een veranderend klimaat heeft een rechtstreekse invloed op de 
overlevingspercentages, de spreiding, de vruchtbaarheid en het gedrag van sommige en dus op 
de hoeveelheid en de verspreiding. Voorspellingen zijn moeilijk omdat nog heel wat andere 
factoren dan enkel het klimaat een belangrijke rol spelen bij het bepalen van de verspreiding van 
de soorten en van de dynamiek van deze veranderingen. Bovendien vertoont de 
klimaatverandering onrechtstreekse effecten die te wijten zijn aan bottom-up processen door 
schommelingen in de productie van fyto- en zoöplankton. 
 
De klimaatverandering brengt een massale mortaliteit met zich mee van heel wat watersoorten 
waaronder planten, vissen, koralen en zoogdieren, hoewel het moeilijk is om oorzaken aan te 
wijzen door een gebrek aan afdoende gegevens.  

3.4.2. Indirecte gevolgen wijzigen de productiviteit, structuur en samenstelling 
van de ecosystemen waarvan vissen afhankelijk zijn voor eten en 
bescherming. 

Indirecte gevolgen van de klimaatverandering zijn hoofdzakelijk verwant met de veranderingen 
in het voedselweb of met de populatieverschuiving. Nochtans kunnen deze processen nauw met 
elkaar verbonden zijn. 

3.4.2.1. Impact van de veranderingen met betrekking tot het voedselweb 

Het klimaat veroorzaakte storingen van de impact van het voedselweb op de overleving en de 
productiviteit van commerciële vissoorten. 
 
Voor de overleving en de productiviteit van de vissen is het van doorslaggevend belang dat de 
hoeveelheid vislarven overeenstemt met de hoeveelheid zoöplankton van de juiste grootte. Door 
de klimaatverandering hebben heel wat planktontaxa zich vroeger ontwikkeld. Dit leidt tot 
wanverhoudingen met ernstige gevolgen voor de overleving en de productiviteit van 
commerciële visbestanden. Als de temperatuur blijft stijgen, dan blijft een dergelijke 
wanverhouding van het mariene voedselweb bestaan en blijft ook de impact op de hoeveelheid 
en de verspreiding van de commerciële visbestanden. Een verschuiving in het evenwicht tussen 
meroplankton en holoplankton, en dus tussen de benthische en de pelagische voedselketen, 
oefent een invloed uit op de overleving van de larvale vissen. 
 
De effecten van de klimaatverandering op plankton leiden tot vispopulaties die opschuiven. 
 
Heel wat commerciële visbestanden hebben plankton nodig. Vissoorten die zich met plankton 
voeden, vooral sardine en ansjovis, vertonen sterke, natuurlijke schommelingen door de 
klimaatverandering. Onderzoeken naar de opwarming van de aarde wezen op verschuivingen 
waarbij niet langer de noordelijke soorten domineerden, maar wel de zuidelijke soorten. 
Grensverschuivingen voor meer dan 60 verschillende vissoorten uit de Noordzee zijn 
onderzocht, de helft onder hen vertoonde een noordwaartse trend. Sommige soorten hebben hun 
tolerantiegrens misschien wel bereikt, zoals kabeljauw in de Noordzee, en verplaatsen zich dus 
naar het noorden. De daling van kabeljauw ging samen met een andere samenstelling van de 
soort, een verminderd visbestand en een kleinere, gemiddelde grootte van het zoöplankton. Dit 
kan waarschijnlijk te wijten zijn aan de klimaatverandering. De verschuiving van sommige 
populaties kan plaatselijk leiden tot een volledig verlies van visbestanden.  
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De klimaatverandering heeft een impact op de prooien en predatoren van commerciële soorten. 
 
Belangrijke organismen van de biotische omgeving van de voornaamste commerciële vissoorten 
zijn hun prooien en predatoren. Voor de planktonetende vissoorten zijn de belangrijkste prooien 
kleine en grote roeipootkreeftjes. Als belangrijke onderdelen van het voedselweb zijn hun 
reacties op de klimaatimpact van cruciaal belang voor de productiviteit van industriële 
visbestanden.  

3.4.2.2. Impact van de veranderingen door de verschuiving van populaties 

De klimaatverandering kan leiden tot verschuivingen van de vispopulaties en tot invasies door 
vreemde soorten, waarbij zowel de concurrerende als de pathogene soorten zich verspreiden 
naar nieuwe gebieden. Het kan ook leiden tot het verdwijnen van soorten of het specifieke 
gedrag van vispopulaties kan veranderen, waarbij het aantal visbestanden in de tijd en de ruimte 
kan verschuiven, of waarbij hun migratieroutes veranderingen ondergaan. 
 
Invasieve soorten komen vaker voor in de Europese kustwateren. 
 
De biologische invasie is één van de prominentste elementen van de wereldwijde verandering 
geworden. Soms worden invasies veroorzaakt of bevorderd door veranderende 
weersomstandigheden. Biologische invasies kunnen de biodiversiteit en de functies van 
natuurlijke ecosystemen wijzigen en aanzienlijke, economische schade veroorzaken.  
 
De klimaatverandering veroorzaakt verschuivingen van commerciële vispopulaties. 
 
Veranderingen van de temperatuur of het zoutgehalte leiden tot andere interacties 
(voedselorganismen, predatoren, rivalen, reproductie) met als gevolg een verschuiving van de 
populaties. Er moeten studies worden uitgevoerd over de populaties en de omgeving, aangezien 
rechtstreekse klimaateffecten op individuele dieren zich niet rechtstreeks vertalen in 
veranderingen op het vlak van verspreiding en hoeveelheid van de vispopulaties. 
 
Warme vissoorten dringen binnen in “koude” ecosystemen. 
 
Verscheidene warme vissoorten zijn de “koude” ecosystemen binnengedrongen en de koude 
vissoorten die vroeger relatief ruim aanwezig waren in “warme” ecosystemen komen nu nog 
heel zelden voor of zijn zelfs verdwenen. Aangezien de beschouwde soorten enorm worden 
geëxploiteerd, is het moeilijk om een rechtstreekse link te leggen tussen de temperatuur en het 
verspreidingspatroon. Betrouwbare prognoses over de vermoedelijke ontwikkeling van 
visbestanden door de effecten van de klimaatverandering kunnen alleen worden gesteld voor 
sommige intensief onderzochte soorten (bijv. Atlantische kabeljauw). Het is moeilijk om dit te 
scheiden van andere factoren die een impact hebben en daarom is onderzoek nodig. 
 
3.5. Mogelijke impact op de binnenlandse visserij en de 

aquacultuur16 

3.5.1. Binnenlandse visserij 

De klimaatverandering heeft rechtstreekse effecten doordat er minder neerslag valt en er meer 
verdamping optreedt, en onrechtstreekse effecten omdat er meer water wordt gebruikt om te 
irrigeren en zo de verminderde neerslag op te vangen.  
                                                 
16 De visproductie in de wereld en de klimaatverandering, Brander. ICES 2007. 
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Heel wat binnenlandse viswateren worden bedreigd door wijzigingen van de waterregimes die, 
in extreme gevallen, ervoor zorgen dat volledige binnenwateren en waterwegen verdwijnen. 
 
Daar komt dan nog eens de bedreiging bovenop door een ander neerslagpatroon en waterbeheer.  

3.5.2. Aquacultuur 

De aquacultuurproductie kent een snelle stijging, en tegen 2030 wordt geschat dat deze de 
productie van de vangsten zal benaderen. 
 
De verdere ontwikkeling van aquacultuur hangt onder andere af van de aanhoudende 
beschikbaarheid van geschikte voedselbronnen, en dat is helemaal nog niet zeker. 
 
Aquacultuur vertoont een aantal extra bedreigingen voor de visvangst, en de ontwikkeling van 
aquacultuur kan het herstel van de visvangst treffen tegenover de klimaatverandering. 
 
De bedreigingen spruiten voort uit: 

• stress door een hogere temperatuur, een grotere zuurstofbehoefte en een lagere pH-
waarde, 

• onzekerheid over de watervoorziening in de toekomst, 
• extreme weersgebeurtenissen, 
• hogere frequentie van ziektes en vergiftigingen, 
• een hogere zeespiegel en een belangenconflict met de kustverdediging, en 
• de onzekerheid over de voorziening van vismeel en –olie in de toekomst uit de visvangst. 

 
Hoe dan ook worden er positieve en negatieve effecten verwacht. De plaatselijke impact van 
positieve of negatieve effecten kan heel uiteenlopend zijn. Het is niet bekend of de positieve 
effecten opwegen tegen de negatieve of vice versa.  
 
De positieve effecten zijn onder andere dat de productiviteit kan toenemen door een hoger 
groeitempo en voedselverwerkingsvermogen, een langer groeiseizoen, een toename van het 
verspreidingsgebied, en het gebruik van nieuwe gebieden als gevolg van de kleiner wordende 
ijsbedekking. Het kan ook mogelijk zijn om nieuwe soorten in de aquacultuur te introduceren.  
 
Anderzijds worden negatieve effecten zoals warmtestress voor koudwatersoorten en intertidale 
organismen, ziektes en vatbaarheid voor ziektes verwacht. Ook kan er schade worden berokkend 
aan de viskwekerijen door extreme weersgebeurtenissen. Het kan nodig zijn om de 
productiecentra over te brengen naar geschiktere plaatsen in overeenstemming met de andere 
milieuomstandigheden. Bovendien maakt men zich zorgen dat hittegolven een aanzienlijke, 
economische impact hebben en dan vooral op productiecentra die zich in ondiep water dichtbij 
de kust bevinden. De groeiende vraag naar vismeel voor de aquacultuur verhoogt de 
gevoeligheid voor processen zoals de El Niño zuidelijke oscillatie (ENSO). De impact op lange 
termijn van de klimaatverandering op El Niño is niet bekend. 
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3.6. Mogelijke beleidsopties17 

3.6.1. Klimatologische veranderingen en beleidsopties 

De visserij is gebaseerd op hernieuwbare hulpbronnen. De meeste ervan worden in verschillende 
mate getroffen door de klimatologische veranderingen. De hulpbronnen van de visserij en de 
klimatologische veranderingen zijn dus met elkaar verbonden door uiteenlopende factoren zoals 
hydrografische, milieu- of ecologische factoren. 
 
De belangrijkste impacten op de visserijproductie in de toekomst worden verwacht progressief 
op te treden op een lineaire manier en met elkaar in wisselwerking te staan. Toch kunnen 
mariene ecosystemen ook reageren op veranderingen in fysieke of biologische krachten op een 
niet-lineaire manier, wanneer een drempelwaarde is overschreden en een belangrijke 
verandering optreedt in de samenstelling van de soort, de productie en de dynamiek. Niet-
lineaire veranderingen zijn soms moeilijk te voorspellen en hebben over het algemeen een plotse 
impact op de productiviteit en de samenstelling van de soort. Ook al treden dergelijke 
veranderingen op, dan nog is het niet altijd duidelijk hoe dit is gebeurd of in welke 
omstandigheden. Dit is een belangrijkste beperking bij het voorspellen van de toestand van 
mariene ecosystemen in de toekomst. 
 
Hernieuwbare hulpbronnen storten in elkaar als ze een kritiek bestandsniveau bereiken. Dit kan 
worden veroorzaakt bij een hoge vissterfte doordat er veel wordt gevangen of door ongunstige 
milieuomstandigheden. Onzekerheid kan de evaluatie van de risico’s op ineenstorting in de weg 
staan en politieke en economische motieven kunnen het probleem nog aanwakkeren.  
 
Beleidsopties moeten een afdoende antwoord verschaffen om verdere en acutere crisissen te 
vermijden. Wanneer het niveau wordt bepaald van hoeveel mag worden gevangen tegenover de 
kans van het in elkaar storten van de hulpbron, moeten de verschillende beleidsopties rekening 
houden met het onzekere, werkelijke niveau van de hulpbron en hoe de klimaatverandering in de 
toekomst het groeitempo zal beïnvloeden.  
 
Het is niet zeker of het de positieve of de negatieve impact is van de klimaatverandering op de 
visserij van de EU die de overhand zal hebben. In veel facetten is de kennis van en het inzicht in 
de verhoudingen en de interacties tussen de mariene ecosystemen, de visserij, de aquacultuur en 
de klimaatverandering ontoereikend. Daarom is het verrichten van meer onderzoek een 
sleutelelement voor elke beleidsmix om de klimaatverandering aan te pakken.  

3.6.2. Mogelijke beleidsopties 

Mogelijke opties moeten overeenstemmen met de doelstellingen van het EU-
Aanpassingsprogramma van het Europees programma inzake klimaatverandering (EPK) om 
opties te bestuderen waarmee het weerstandsvermogen van Europa als reactie op de impact van 
de klimaatverandering kan worden verbeterd in verscheidene sectoren. Bovendien is het van 
essentieel belang om rekening te houden met de duurzaamheidsaspecten in de zin van het 
verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Het GVB moet helpen bij het implementeren 
van de overeenkomstige strategieën, en mogelijke opties moeten gebruik maken van een 
proactieve, op kennis gebaseerde aanpak. 

                                                 
17 Brander 2007; EP, 2007a. 
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3.6.2.1. Strategieën voor een hoger weerstandsvermogen van vispopulaties. 

De reactie van de visbestanden op milieu-invloeden hangt af van de grootte van de populatie. 
Gezonde visbestanden kunnen zich betere aanpassen aan een verschuiving van de populatie en 
aan veranderingen in de structuur van de ecosystemen en kunnen daardoor beter reageren op de 
impact van het klimaat. Visbestanden die drastisch zijn geslonken door overbevissing zijn 
kwetsbaarder voor klimaatveranderingen dan bestanden die duurzaam worden geëxploiteerd. In 
deze gevallen, doordat vissen selectief is wat de grootte betreft en veranderingen veroorzaakt in 
de structuur van de grootte en de leeftijd van de populaties, resulteert het in een grotere 
gevoeligheid voor klimaatschommelingen. Daarom verminderen de huidige visserijpraktijkten 
het weerstandsvermogen van overgeëxploiteerde visbestanden tegenover de impact van de 
klimaatverandering, en kunnen ze de risico’s op milieu-impacten voor de visbestanden 
verhogen.  
 
Het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) speelt een sleutelrol bij het beheren van de 
vispopulaties en moet rekening houden met de mogelijke impact van het klimaat op de 
visbestanden. Het kan aangewezen zijn om de overeenkomstige strategieën te implementeren en 
zo het weerstandsvermogen van de visbestanden tegenover de impact van de klimaatverandering 
te vergroten. 
 
De ontwikkeling van strategieën voor duurzaam vissen kan het dalende weerstandsvermogen 
van de visbestanden tegenover de milieuveranderingen compenseren. De vissterfte verminderen 
in de visgronden die momenteel volledig worden geëxploiteerd of overgeëxploiteerd is het 
belangrijkste haalbare middel om de impact van de klimaatverandering af te zwakken. 

3.6.2.2. Strategieën om het beheer van de visbestanden te verbeteren. 

Een belangrijke vraag is hoe commercieel vissen in de toekomst moet worden beheerd in het 
licht van de effecten van het klimaat op het mariene milieu. De klimaatverandering kan 
problemen creëren in de huidige beheerssystemen. Aangezien quotasystemen en beschermde 
zeegebieden kwetsbaar zijn voor verschuivingen van de verspreiding, kunnen op de 
geschiedenis gebaseerde schema’s zoals de toekenningen van vangstquota worden gestopt om 
overeen te stemmen met de andere niveaus op het vlak van verspreiding en populatie. 
Bovendien blijven maatregelen voor een duurzame productiviteit en referentiepunten voor het 
beheer misschien niet constant. 
 
Duurzame toekomstige visgronden hangen af van een doeltreffend beheer van de visserij, die op 
haar beurt de effecten van de klimaatverandering op de productiviteit en de verspreiding van 
geëxploiteerde visbestanden moet begrijpen. Het beheer moet rekening houden met de 
interactieve effecten van vissen, het klimaat en andere factoren. Het moet ook flexibele 
beheersstrategieën en –concepten voor de visbestanden ontwikkelen die kunnen worden 
aangepast aan de respons van de visbestanden op de milieuomstandigheden.  
 
De beheerssystemen van de visserij moeten worden aangepast om de bijkomende risico’s en 
onzekerheden door de klimaatverandering aan te pakken. Onzekerheden en eventuele niet-
lineaire, plotse veranderingen in de productiviteit en de samenstelling van de soorten wijzen ook 
op de nood aan een voorzorgsbenadering van het visserijbeheer. Omdat niet-lineaire 
veranderingen moeilijk te voorspellen zijn, moet het beheerssysteem snel een antwoord kunnen 
bieden. 
 
Een doeltreffende exploitatie vereist een aanpassing van het beheer van de visbestanden aan de 
verschuivingen door de klimaatverandering. Aangezien verscheidene relevante, belangrijke 
commerciële vissoorten (zoals haring en vermoedelijk andere kleine pelagische soorten) sterk 
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reageren op wisselende hydrografische omstandigheden, moet het toekomstige beheer van de 
visbestanden worden gehandhaafd, maar het moet wel flexibel zijn en zich kunnen aanpassen in 
overeenstemming met de reacties van de visbestanden op toekomstige milieuomstandigheden. 
Beheerssystemen moeten zich ook aanpassen aan de andere migratieroutes van soorten die heel 
veel migreren door een veranderende omgeving. 
 
Om eventuele klimaatveranderingen onder ogen te zien moet het beheer van de visbestanden het 
weerstandsvermogen van de vispopulaties behouden en, indien het past, het behoud van de 
leeftijds- en geografische structuur én hun biomassa. 
 
Een flexibel regime van het visbestandsbeheer dat zich kan aanpassen is nodig om negatieve, 
economische impacten te vermijden. Sommige kenmerken die moeten worden versterkt in de 
beheerssystemen om het hoofd te bieden aan de klimaatverandering zijn: 

• flexibiliteit, 
• aanpassingsvermogen aan nieuwe informatie over het mariene ecosysteem, 
• reflexiviteit (i.e., een voortdurende evaluatie van de gevolgen van het beheer met 

betrekking tot de doelstellingen), en 
• transparantie in het gebruik van informatie en in het bestuur. 

 
Om het visserijbeheer tijdig te kunnen aanpassen is onderzoek nodig om het inzicht in de 
impacten van de klimaatverandering en de daarmee verbonden prognoses over de EU-visserij te 
kunnen verbeteren. 
 
De op het ecosysteem gebaseerde aanpak, die verder gaat dan het beoordelen en beheren van 
slechts een paar commercieel belangrijke soorten, verschaft een betere basis voor het 
incorporeren van klimaatveranderingen. Het meerekenen van de milieufactoren in de 
vispopulatiemodellen kan de prognose wijzigen over het gedrag van de populaties. Simulaties 
kunnen beheersadvies geven en geven aan dat het meerekenen van de milieueffecten almaar 
belangrijker kan worden voor het visbestandsbeheer. 
 
Hoge prioriteit moet ook worden gegeven aan de ontwikkeling van strategieën en concepten om 
de negatieve impacten op de mariene aquacultuur te minimaliseren.  

3.6.2.3. Het stimuleren van relevante onderzoeken en het delen van kennis. 

Alle mogelijke beleidsopties worden in verband gebracht met significante onderzoeksnoden. Het 
is onontbeerlijk om een goede kennis van en een passend inzicht te hebben in de verhoudingen 
van en de interacties tussen de mariene ecosystemen, de visserij, de aquacultuur en de 
klimaatverandering. Een stevige kennisbasis is een vereiste voor het ontwikkelen van 
doeltreffende strategieën voor duurzaam vissen, het visbestandsbeheer en voor de mariene 
aquacultuur met het oog op de bedreigingen van de klimaatverandering. De EU kan de hiermee 
overeenstemmende onderzoeken stimuleren en/of ondersteunen om de feitelijke basis voor haar 
beleidsbeslissingen en de te ontwikkelen strategieën te verbeteren en kan bijdragen tot het 
verspreiden van de opgedane kennis.  
 
Noden die verwant zijn met de effecten op de eigenschappen van water en op de belangrijkste 
vissoorten 
 
Nood aan verdere onderzoeken over het gedrag van de thermohaliene circulatie met het 
oog op een veranderend klimaat. Beschikbare globale circulatiemodellen die aangedreven 
worden door klimaatscenario’s hebben het mariene milieu en de veranderingen in het 
oceaanklimaat op een eenvoudige manier behandeld. Methodologieën moeten verder worden 
ontwikkeld voor de downscaling van globale modellen naar regionale schaalmodellen. 
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Onderzoek is nodig voor de beoordeling van de klimaateffecten afzonderlijk van de andere 
factoren die een impact hebben. In heel wat gevallen werden er verschuivingen van de 
verspreiding aangetoond, maar omdat de beschouwde soorten vaak zwaar worden geëxploiteerd 
is het moeilijk om een rechtstreekse link tussen de temperatuur en het verspreidingspatroon te 
leggen. Betrouwbare voorspellingen over de vermoedelijke ontwikkeling van visbestanden door 
de effecten van de klimaatverandering kunnen alleen worden gemaakt voor sommige intensief 
onderzochte soorten (bijv. Atlantische kabeljauw).  
 
Nood om studies te voeren over de niveaus van populatie en omgeving. Verscheidene 
voorbeelden van interacties die zijn veroorzaakt door de temperatuur en het zoutgehalte 
(voedselorganismen, predatoren, rivalen, reproductie) en die resulteren in de verschuiving van 
populaties werden waargenomen en verklaren sommige interacties en interne veranderingen in 
de ecosystemen. Klimaateffecten op individuele dieren vertalen zich niet rechtstreeks in 
veranderingen op het vlak van verspreiding en hoeveelheid. 
 
Er moet meer onderzoek worden verricht op halfgesloten gebieden, omdat deze gebieden 
het meest worden getroffen door de klimaatveranderingen en daarom uiterst kwetsbaar zijn. 
 
Noden die verwant zijn met de effecten op de biologische omgeving van commerciële vissoorten 
 
Met de huidige kennis is het niet mogelijk om kwantitatieve voorspellingen te maken over de 
veranderingen in de globale mariene productie door het klimaat omdat op dit moment heel wat 
interacties plaatsvinden. 
 
De toegang tot en het recupereren van mariene gegevens voor de tijdreeksanalyse moet een 
hoge prioriteit worden gegeven. Het verzamelen van gegevens op lange termijn en de 
tijdreeksanalyse zijn nodig om het effect van de klimaatverandering op het mariene milieu te 
bestuderen. Naast monitoring moeten deze langetermijnonderzoeken ook procesonderzoeken 
behelzen voor een beter begrip van de onderliggende concepten die de reactiepatronen van de 
belangrijkste soorten binnen het systeem bepalen. 
 
Onderzoek naar een vermoedelijke respons van relevante organismen op de 
klimaatverandering is nodig. Als belangrijke onderdelen van het voedselweb zijn de reacties 
van de soorten van de biologische omgeving van vissen op de klimaatverandering van cruciaal 
belang voor de productiviteit van de commerciële visbestanden. 
 
Onderzoek naar de effecten van invasie in de context van de omgeving en interacties 
tussen de ecosystemen is nodig. Invasieve soorten duiken steeds meer op in de Europese 
kustwateren, maar over de dynamiek van dergelijke invasies is nog maar weinig opgetekend of 
begrepen. 
 
Onderzoek naar de impacten van de oceaanverzuring op de mariene biota en de fysiologie 
is nodig. Deze nood is het hoogst voor de biologische productiviteit en de kroost van de vissen, 
omdat deze het kwetsbaarst zijn. Procesonderzoeken, experimenten en veldonderzoeken moeten 
worden geïntegreerd in biogeochemische, circulatie- en klimaatmodellen om de toekomstige 
impacten van de oceaanverzuring te evalueren. 
 
Noden die verwant zijn met de impact op het vissen 
 
De ontwikkeling en toepassing van aanpassingsmaatregelen voor de klimaatverandering 
zijn nodig. Er is heel weinig informatie beschikbaar over de evolutie van de vissen in het 
mariene milieu, de verandering in genetische diversiteit en de aanpassingspatronen.  
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Het monitoren en evalueren van geschikte gebieden om af te sluiten (beschermde 
zeegebieden (MPA’s)) is nodig. 
 
Herstelstrategieën voor zwaar geëxploiteerde soorten moeten worden bepaald en 
geëvalueerd. 
  
Onderzoek is nodig over duurzame exploitatie en een aangepast visbestandsbeheer dat het 
aanpassingsvermogen van de visbestanden aan de milieuveranderingen maximaliseert. 
 
Er is nood aan gedetailleerde informatie over de ecologie van belangrijke mariene soorten, 
hun levenscycli, migratiepatronen, hun biologische achtergrond en de interactie met het 
biotische en abiotische milieu. De ecosysteemaanpak voor het visserijbeheer vereist inzicht in 
de infrastructuur van de visbestanden en hoe ze functioneren. Verdere ontwikkeling van 
geavanceerde ecosysteemmodellen en multidisciplinair onderzoek is niet alleen nodig om 
het opsporen, voorspellen en voorzien van de reactie van het ecosysteem op de 
klimaatverandering te verbeteren, maar ook voor een efficiënt beheer en het duurzame gebruik 
van hulpbronnen. 
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4. DE ROL VAN CULTUURBELEID EN ONDERWIJS 
 
4.1. Inleiding 

Volgens de onafhankelijke evaluatiegroep (IEG) van de Wereldbank is het aantal gemelde 
natuurrampen wereldwijd de laatste decennia fel gestegen van minder dan 100 in 1975 tot meer 
dan 400 in 2005 (Onafhankelijke evaluatiegroep van de Wereldbank 2007). De IEG beweert 
behoedzaam dat de "mate waarin de klimaatverandering, die zelf bijdraagt tot de stijging van het 
aantal natuurrampen, een rol heeft gespeeld in het versnellen van de effecten van de rampen nog 
niet voldoende duidelijk is". Maar dat de natuurrampen toenemen, kunnen we niet meer 
ontkennen.  
 
Wat is de relevantie hiervan voor de EU en dan vooral voor haar beleid op het vlak van cultuur 
en onderwijs? 

4.1.1. Cultuur 

In wezen betekenen de hogere frequentie en de virulentere kracht van de natuurrampen - vooral 
overstromingen en stormen – een enorme bedreiging voor het Europese culturele erfgoed, zowel 
roerend als onroerend. Hoewel de bescherming van het culturele erfgoed hoofdzakelijk wordt 
geregeld op nationaal of zelfs op regionaal niveau, specificeert artikel 151 van het EG-verdrag 
dat de Gemeenschap nationale acties zal ondersteunen en aanvullen die gericht zijn op de 
"instandhouding en bescherming van het cultureel erfgoed van Europees belang". 
 
De EU heeft al een aantal initiatieven genomen om de natuurlijke risico’s gemeenschappelijk 
aan te pakken. Deze moeten beter worden aangepast aan de doelstelling om het culturele erfgoed 
te beschermen (zie hieronder), wat normaliter niet hun primaire doel is. 

4.1.2. Onderwijs 

Vooral in de leerplicht moeten de regeringen beslissen hoe ze de klimaatverandering in het 
leerplan zullen integreren. Hier zijn er twee aspecten: het eerste aspect is fundamenteel 
pedagogisch en wil de leerlingen uitleggen wat de klimaatverandering inhoudt; het tweede 
aspect wil een andere houding aanmoedigen tegenover het verminderen van de CO2-uitstoot. 
Unesco noemt deze aspecten "Educatie voor duurzame ontwikkeling" of EDO. In 2007 heeft de 
organisatie een handboek uitgegeven over de goede praktijken in EDO18. 
 
Er moet naar voren worden gebracht dat het onderwijsprogramma beslist niet tot de 
bevoegdheid van de EU behoort. De rol die hier dus voor de Gemeenschap is weggelegd, moet 
informeel zijn. Artikel 149 van het EG-verdrag beweert uitdrukkelijk dat de Gemeenschap "de 
verantwoordelijkheid van de lidstaten voor de inhoud van het onderwijs en de opzet van het 
onderwijsstelsel en van hun culturele en taalkundige verscheidenheid" volledig moet 
eerbiedigen. 
 
4.2. Gemeenschapsbeleid om het natuurlijke erfgoed te beschermen 

Overstromingen zijn de meest voorkomende natuurramp en ze hebben een almaar groter 
wordend nadelig impact, vooral in steden. Ze kunnen historische gebouwen vernielen of 
aanzienlijke schade aanbrengen aan roerende voorwerpen met een historische waarde. Hevige 
winden en stormen zijn de twee grootste bron van schade.  
                                                 
18  Unesco, 2007: http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001524/152452eo.pdf. 
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Recente voorbeelden van dergelijke fenomenen zijn onder andere de overstroming in Centraal-
Europa van 2002, die schade veroorzaakte aan de middeleeuwse brug in Písek (Tsjechische 
Republiek) en het Zwinger-kasteel in Dresden, beide geklasseerd als werelderfgoed. In 
december 1999 raasde de Grote Storm over Frankrijk waardoor meer dan 10 000 bomen, die 
meer dan 100 jaar oud waren, in het park van het kasteel van Versailles tegen de vlakte gingen19. 
 
De EU verschaft financiële steun aan een klein aantal lopende onderzoeksprojecten over het 
klimaat en het culturele erfgoed. "De ark van Noach" bijvoorbeeld wil "de effecten van de 
klimaatverandering op het culturele erfgoed van Europa gedurende de volgende 100 jaar 
onderzoeken, voorspellen en beschrijven"20. Het project houdt niet alleen rekening met de 
"rampen" op korte termijn, maar ook met de langetermijneffecten van de klimaatverandering op 
gebouwen, wat in sommige gevallen positief is (het uitstellen van het natuurlijke verval). 

4.2.1. Bestaande gemeenschapsmiddelen 

Het communautair mechanisme voor civiele bescherming (CCPM), dat in 2001 werd opgericht, 
ondersteunt en vergemakkelijkt de mobilisatie van de hulpdiensten om onmiddellijk hulp te 
bieden aan landen die getroffen worden door dergelijke rampen. De bedoeling van het 
mechanisme is om het leven en de eigendom van de mensen te beschermen, waaronder het 
culturele erfgoed, in het geval van ernstige noodsituaties. Het omvat een "Monitoring- en 
informatiecentrum" (MIC) dat in Brussel is gevestigd. 
 
Onder de recente richtlijn 2007/60/EG over de beoordeling en het beheer van 
overstromingsrisico’s moeten de lidstaten voorlopige overstromingsrisicobeoordelingen 
uitvoeren tegen december 201121. Het algemene doel van de wetgeving is om de negatieve 
gevolgen van overstromingen voor “de gezondheid van de mensen, het milieu, het culturele 
erfgoed en de economische activiteit" te verminderen. 
 
De richtlijn 2007/2/EG, ook de "Inspire-richtlijn" genoemd, verplicht de lidstaten hun 
toegankelijkheid en andere ruimtelijke gegevens interoperabel te maken voor een aantal 
gebruiken. Dit zou het in kaart brengen van het culturele erfgoed dat in gevaar is moeten 
vergemakkelijken.  
 
Toch – ondanks het bestaan van deze instrumenten – concludeerde een onderzoek voor het 
cultuurcomité van het Parlement in 2007 dat "het probleem van de bescherming van het 
culturele erfgoed tegen natuurrampen niet goed werd aangepast noch in de EU-wetgeving noch 
in de nationale wetten, verordeningen of andere documenten, behalve in een paar landen". Dit 
komt doordat de meeste noodmaatregelen – wat begrijpelijk is – mensenlevens willen redden en 
er daarom niet in slagen het culturele erfgoed te beschermen. Bij zware rampen wordt alles vaak 
gecoördineerd door de politie en de brandweer, die weinig weten over het beschermen van het 
culturele erfgoed. 
 
Hetzelfde onderzoek leidde ook af dat menselijke fouten bij de overstroming in Centraal-Europa 
van 2002 resulteerden in een groter verlies van het culturele erfgoed dan nodig. 
 
Ook is er niet voldoende kennis over de specifieke gevolgen van de klimaatverandering voor de 
bescherming van het culturele erfgoed; in tegenstelling tot andere gebieden waar heel wat 
onderzoeken worden verricht. 
                                                 
19  In Het culturele erfgoed beschermen tegen natuurrampen, een studie die werd uitgevoerd voor het Europees 

Parlement in 2007. Zie: http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=16882. 
20  http://noahsark.isac.cnr.it/overview.php. 
21  http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5306072 voor de relevante documenten. 
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4.2.2. Ideeën voor de toekomst 

De auteurs van het EP-onderzoek van 2007 raden aan de capaciteit van het MIC als een 
kostenbesparende manier om op pan-Europees vlak vroege waarschuwingen te geven, rampen te 
voorspellen en het culturele erfgoed te beschermen te versterken. Ze benadrukken vooral de 
nood aan goed opgeleid personeel om het culturele erfgoed te redden, een gebied waarin de 
samenwerking binnen de volledige EU heel veelbelovend lijkt te zijn. Over het algemeen 
hebben enkel grote musea of historische plekken specialisten in dienst op het vlak van culturele 
bescherming bij noodgevallen; bij kleinere plaatsen is dat niet zo.  
 
Zij steunen ook het opstellen van EU-voorschriften waardoor alle openbare instellingen die 
verantwoordelijk zijn voor buitengewoon waardevolle gebouwen en collecties (musea, 
archieven, monumenten, enz.) verplicht zijn om in hun gepubliceerde jaarrekeningen bekend te 
maken dat ze voorbereid zijn op risico's. 
 
Het is ook duidelijk dat heel wat schade kan worden vermeden door een betere ruimtelijke 
ordening en een beter onderhoud van de gebouwen. De Structuurfondsen zijn mogelijk nuttige 
instrumenten voor het financieren van preventieve maatregelen.  
 
4.3. De EU en onderwijs inzake klimaatverandering 

Voor de hierboven vermelde redenen kan de EU geen formele rol spelen bij de beleidsvorming 
inzake het nationale leerplan. De Unie verschaft uiteraard informatie over haar milieubeleid en 
meer bepaald pedagogische materiaal voor leraars en leerlingen22. 
 
De belangrijkste onderwijs- en opleidingsprogramma’s van de EU blijven projecten financieren 
(bijvoorbeeld uitwisselingen van leerlingen en/of leraars) met betrekking tot het milieu. Een van 
de hoofdthema’s van de Comenius-actie voor scholen is bijvoorbeeld “Milieuonderwijs”. Als 
we even snel bladeren door de database van het project, dan blijkt dat er te veel of te 
uiteenlopende projecten zijn om ze hier allemaal te beschrijven23. 
 
Gezien het toenemende politieke belang dat de laatste jaren wordt gehecht aan de 
klimaatverandering, is het geen verrassing dat sommige lidstaten hun leerplannen heroverwegen 
om de Educatie voor duurzame ontwikkeling aan te passen. Een recent voorbeeld is Frankrijk 
waar vijf ministers een comité dat uit verschillende diensten bestaat en wordt voorgezeten door 
een universiteitsprofessor hebben toevertrouwd een rapport op te maken over EDO (Brégeon et 
al. 2008)24. Het rapport pleit ervoor om EDO als een multi- of interdisciplinaire activiteit te 
beschouwen en niet als een afzonderlijke discipline. Het raadt ook aan dat EDO contacten legt 
met spelers buiten de school, zoals bedrijven of milieuverenigingen, en dat het actie moet 
aanmoedigen en niet beperkt blijven tot een strikt academische aanpak. 
 
 

                                                 
22  http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/schools/schools_en.htm. 
23  Relevante database op: http://www.isoc.siu.no/isocii.nsf/projects?OpenForm&Action=COMENIUS. 
24  http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_developpement_durable_cle05b337.pdf. 
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5. VERVOER EN KLIMAATVERANDERING 
 
Mobiliteit is een basisbeginsel van de Europese Unie. Het Europese vervoersbeleid wil duidelijk 
de redelijk geprijsde en efficiënte mobiliteit voor personen en goederen vrijwaren als het 
centrale element van een concurrerende interne markt en als basis voor het vrije verkeer van 
personen, zoals vastgelegd in de wettelijke verdragen. De succesvolle totstandbrenging van een 
Europese interne markt, het slopen van de interne grenzen, dalende vervoersprijzen door het 
openstellen en het liberaliseren van de vervoermarkten en veranderingen in de 
productiesystemen en in de opslag hebben geleid tot een constante groei van het transport.  
 
Deze groei is er hoofdzakelijk de oorzaak van dat de transportsector van de EU vandaag de dag 
tegenover een ongekende uitdaging staat, die op de eerste plaats voortspruit uit de steeds 
toenemende vraag en de ernstige impact op de klimaatverandering. "Klimaatverandering en 
vervoer — er is veel nodig, maar er gebeurt te weinig" – deze conclusie van het Europees 
Milieuagentschap (EMA) in haar laatste verslag (EMA, 2008) vat perfect het probleem van de 
transportsector samen. Als het transport in de EU deze richting uit blijft gaan, dan wordt de 
20/20/20-visie van de EU op het spel gezet. In het licht van het huidige politieke en 
wetenschappelijke debat staat het buiten kijf dat het dringend tijd wordt om het Europese 
transport duurzamer en energie-efficiënter te maken.  
 
5.1. De transportsector en de uitstoot van broeikasgassen  

5.1.1. De huidige situatie 

Het volgende cijfermateriaal, dat hoofdzakelijk uit het bovenvermelde verslag afkomstig is, 
illustreert het probleem:  
 
Het vervoer vertegenwoordigt ongeveer een derde van het eindverbruik van energie in de 27 
lidstaten van de EU. Het neemt 20%25 van alle uitstoten van de broeikasgassen van de EU-27 
voor zijn rekening. Als we rekening houden met het geschatte aandeel van de EU-27 in het 
zeevervoer26 en de internationale luchtvaart27 die niet zijn opgenomen in het Kyoto-protocol, 
dan staat dit cijfer voor bijna een vierde van alle uitstoten van broeikasgassen van de EU-27.  
 
Nog verontrustender dan het huidige aandeel van de uitstoot van broeikasgassen zijn de 
ontwikkelingen sinds 1990. Terwijl de uitstoot van broeikasgassen in de EU-27 daalde met -
7,9%28 tussen 1990 en 2005, is de situatie in de transportsector anders. In dezelfde periode steeg 
de uitstoot van broeikasgassen voor het transport dat in het Kyoto-protocol is opgenomen met 
27%29. Als we dit optellen bij de aanzienlijke verhoging van de uitstoot van het zeevervoer (+ 
49%) en de internationale luchtvaart (+ 90%), dan loopt de geschatte totale toename van de 
uitstoot door het vervoer binnen de EU op tot 33% van 1990 tot 2005. De ontwikkeling in de 
transportsector verijdelt de inspanningen in alle andere sectoren. Zonder deze omgekeerde trend 
in de transportsector van de EU-27 zou de uitstoot van broeikasgassen tussen 1990 en 2005 met 
14% zijn gedaald in plaats van met 7,9%. 
 

                                                 
25  Equivalent van 990 Mt CO2. 
26  Schattingen variëren tussen het equivalent van 162 Mt CO2 voor 2005, afkomstig uit EMA 2008 en 225 Mt voor 

2006, afkomstig uit een studie over de externe kosten van het zeevervoer die werd uitgevoerd voor het Europees 
Parlement (EP, 2007c). 

27  Equivalent van 126 Mt CO2. 
28  Equivalent van 5621 Mt tot 5177 Mt CO2. 
29  Equivalent van 785 tot 990 Mt CO2.  
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De enorme toename van de vraag naar transport wordt beschouwd als het grootste probleem. 
Hoewel de voertuigtechnologie energie-efficiënter is geworden, is het lang niet voldoende om 
de impact van de algemene groei van het transport te ondervangen. Als we kijken naar de 
verschillende vervoerswijzen, dan was de toename van de uitstoot van broeikasgassen vooral te 
wijten aan de groeiende vraag naar wegvervoer. Het wegvervoer neemt ongeveer 72% van de 
uitstoot van broeikasgassen voor de transportsector van de EU voor zijn rekening (waaronder de 
internationale luchtvaart en het zeevervoer). 
 
Transport is bijna volledig afhankelijk van fossiele brandstoffen30. Met het oog op de almaar 
stijgende olieprijzen zal een uitgangspositie van een bijna totale afhankelijkheid van fossiele 
brandstoffen steeds belangrijker worden voor de economische toekomst van de EU. 
 
Rechtstreekse uitstoten van de broeikasgassen van de luchtvaart nemen momenteel ongeveer 3% 
van de totale uitstoot van de EU voor hun rekening. Ze zijn sinds 1990 met 87% gestegen, veel 
sneller dan van om het even welke ander manier van transport. Tegen 2020 wordt verwacht dat 
de uitstoot van de luchtvaart meer dan het dubbele zal bedragen van de huidige waarden. En dan 
is er in de berekening nog geen rekening gehouden met de onrechtstreekse effecten van de 
opwarming, zoals de effecten van de NOx-uitstoot, de condensstrepen en de cirruswolken31. 
Vliegen wordt voor de reizigers steeds goedkoper, maar ondertussen worden de milieukosten 
niet voldoende aangepakt. De Commissie schat dat als er geen maatregelen om de uitstoot van 
broeikasgassen te verminderen worden aangenomen, de toenemende uitstoot van vluchten 
afkomstig van luchthavens binnen de EU tegen 2012 meer dan een vierde van de vermindering 
van 8% die de EU-15 moeten realiseren om de doelstelling van het Kyoto-protocol te halen 
teniet zal doen. 
 
De energie-efficiënte in het zeevervoer is veel hoger dan voor andere vervoerswijzen. Daarom 
kan vooral de korte vaart worden gezien als een echt milieuvriendelijk vervoersalternatief32. 
Maar de voorspelde groei van het zeevervoer wordt steeds meer een probleem. Volgens recente 
berekeningen vertegenwoordigt de huidige uitstoot van de scheepvaartindustrie 3,9%33 van de 
brandstofuitstoot wereldwijd en ongeveer 13% van alle uitstoten van de transportsector. De 
externe kosten inzake klimaatverandering voor de EU-vloot in 2006 worden geschat op 
ongeveer 17 miljard EUR (EP 2007c, 12). Door de globalisering wordt verwacht dat het 
zeevervoer tussen 2001 en 2020 met 35-45% zal stijgen. Voorspeld wordt dat de huidige trends 
van hogere snelheden op zee de huidige energie-efficiëntie van deze vervoerswijze zullen doen 
dalen.  

5.1.2. Het huidige beleidskader voor transport 

Al vele jaren probeert de Europese Unie de transportsector duurzamer te maken. De 
sleuteldocumenten van de strategie van de EU over duurzaamheid in de transportsector zijn het 
witboek uit 2001 over het transportbeleid en de tussentijdse evaluatie in 200634. In beide 
documenten werd een lijst maatregelen voorgesteld om het verband tussen de economische 
groei en de groei van het verkeer te verbreken, een modal shift te promoten en de ongelijke 

                                                 
30  Op dit moment nemen benzine en diesel 98% in, terwijl biobrandstoffen minder dan 1% van het totale 

brandstofverbruik van het wegvervoer uitmaken. De resterende 1% wordt hoofdzakelijk door gas ingenomen. 
31  Geschat wordt dat de totale impact van de luchtvaart op de klimaatverandering ongeveer 2 maal hoger ligt dan 

de effecten van de CO2-uitstoot, zie OESO 2007, 90 en IPCC, WG III, 2007, 331. 
32  Op voorwaarde dat andere externe kosten van het zeevervoer ook doeltreffend worden aangepakt. Zie EP 2007c.  
33  Equivalent 1117 Mt CO2. 
34  COM(2001) 370; COM(2006) 314. 
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groei van de verschillende vervoerswijzen te bestrijden.35 Verscheidene belangrijke wetgevende 
maatregelen werden tot nu toe aangenomen, inter alia: 
 

 De spoorwegen nieuw leven inblazen met een eerste en een tweede spoorwegpakket die 
al van kracht zijn en een derde pakket dat al werd aangenomen.  

 Nieuwe richtlijnen voor de Trans-Europese vervoersnetten (TEN’s) waarbij voorrang 
wordt gegeven aan de spoorwegen, de binnenwateren en het zeevervoer.  

 Programma’s zoals het vroegere ‘Marco Polo’ of het huidige ‘Marco Polo II’ om over 
te stappen van het wegvervoer op andere vervoerswijzen.  

 het aannemen van de nieuwe 'Eurovignet'-richtlijn. 
 
De geïntegreerde energie- en klimaatveranderingsstrategie (20/20/20) zoals goedgekeurd op de 
Europese Raad in maart 2007 behandelt vooral het transport dat niet is opgenomen in het 
huidige EU-systeem voor de handel in emissierechten (ETS). Tot nu toe wordt er nog geen 
bindende doelstelling specifiek voor de transportsector op het vlak van de EU overwogen. Het 
transport is onderworpen aan bindende doelstellingen op het niveau van de lidstaten. Maar deze 
strategie van de Raad omvat wel een verplichte doelstelling en dat is dat er tegen 2020 10% 
biobrandstoffen moet worden gebruikt. 

5.1.3. Vooruitzichten voor de toekomst 

Ondanks de verscheidene maatregelen die door de EU werden aangenomen na de publicatie van 
het witboek over het transport is het nog altijd niet duidelijk of – op middellange termijn – de 
toenemende uitstoot van broeikasgassen in de transportsector kan worden gestopt, laat staan 
omgekeerd. Dit hangt niet alleen af van de effecten van de maatregelen die al werden 
aangenomen, maar ook van de economische groei waarmee de groei van het transport heel nauw 
is verbonden. Voor 2010 wordt geschat dat de cijfers ongeveer dezelfde zullen zijn als voor 
2005 (+ 26% CO2-uitstoot afkomstig van de transportsector in vergelijking met 1990.) Het EMA 
verwacht voor 2020 (EMA 2008) dat de uitstoot van de transportsector zal overeenstemmen met 
het equivalent van 1091 Mt CO2

36. 
 
Als we ervan uitgaan dat de bijkomende beleidsmaatregelen die momenteel worden besproken 
of overwogen het gewenste effect hebben, dan kan de uitstoot van de broeikasgassen worden 
verminderd van 26% tot 19% boven de waarden van 1990. Maar toch zal er nog een grote kloof 
zijn met de doelstellingen van de Europese Raad van maart 2007 of met de nog ambitieuzere 
doelstelling van het werkplan van Bali. Afhankelijk van de gekozen doelstelling zullen 
bijkomende verminderingen tussen het equivalent van 50 en 165 Mt CO2 nodig zijn voor de 
transportsector (EMA 2008, 10).  
 
Volgens de EMA is niet mogelijk om de hierboven vermelde ambitieuze vermindering van de 
CO2-uitstoot te halen zonder de vraag naar transport te beperken. Belangrijke technologische 
verbeteringen zijn onontbeerlijk, maar zullen niet volstaan. Meerdere verreikende 
beleidsmaatregelen zullen nodig zijn. 
 

                                                 
35  Het hoofddoel van het witboek is het aandeel van de milieuvriendelijke vervoerswijzen in het totale 

verkeersvolume te stabiliseren op de niveaus van 1998. Dit doel zou moeten worden bereikt door maatregelen 
om het spoorwegvervoer nieuw leven in te blazen, om het vervoer over zee en de binnenwateren te promoten en 
om het samenvoegen van alle vervoerswijzen te promoten. In de tussentijdse evaluatie van 2006 kondigde de 
Commissie nog meer maatregelen aan om de geformuleerde doelstellingen te bereiken.  

36  Vergeleken met 990 Mt van 2005 en uitgaande van een gemiddelde groei van 15% in transportvolumes die 
overeenstemmen met de cijfers tussen 1990 en 2005 (het internationale lucht- en zeevervoer niet inbegrepen). 
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Hogere inkomsten en/of dalende transportprijzen leiden over het algemeen tot een verschuiving 
naar snellere, energie-intensievere vervoerswijzen en door de hogere snelheden tot almaar groter 
wordende reisafstanden. Een duidelijk voorbeeld zijn de veranderingen in de reispatronen door 
het opduiken van goedkope luchtvaartmaatschappijen (LCA).37 Deze trend is wereldwijd waar 
te nemen (van wandelen en fietsen tot het openbaar vervoer tot privé-auto’s, en van daar naar 
het luchtvervoer). Als we er rekening mee houden dat heel wat landen nauwelijks gemotoriseerd 
zijn en dat in andere landen de autovloot heel snel stijgt (bijv. in China van 50 miljoen 
voertuigen in 1950 tot 580 miljoen voertuigen), dan lijkt het erop dat de hierboven vermelde 
trend een aanzienlijke impact heeft op de verwachte verhoging van het wereldwijde 
energieverbruik in de transportsector.38 
 
5.2. Hoe moeten we de uitdaging aangaan? 

Er wordt meer en meer politieke en wetenschappelijke aandacht besteed aan de uitdagingen van 
de transportsector met het oog op de negatieve impact ervan op de klimaatverandering, om 
mogelijke oplossingen en beleidsopties te kunnen bepalen. Op dit moment worden heel 
uiteenlopende mogelijke beleidsmaatregelen besproken.39 

5.2.1. Studie over "energie- en milieuaspecten van het transportbeleid" 

In 2007 bestelde de Commissie vervoer en toerisme van het Europese Parlement een studie over 
de "Energie- en milieuaspecten van het transportbeleid". De studie wou achtergrondinformatie 
verschaffen over het eigen initiatiefverslag van de Commissie over een duurzaam Europees 
transportbeleid, dat voornamelijk handelt over de impact van transport op de 
klimaatverandering40. De studie is in twee delen onderverdeeld. Deel één analyseert recente 
gegevens, wetenschappelijke literatuur en beleidsdocumenten rond de broeikasgassen van de 
transportsector, het energieverbruik en de luchtvervuiling. Het tweede deel evalueert vooral de 
meest veelbelovende beleidsmaatregelen met het oog op kostenefficiëntie en haalbaarheid. De 
studie heeft maatregelen vastgesteld voor de acht volgende beleidsclusters. 
 

                                                 
37  Door de kosten van de vluchten te verminderen werd de mobiliteit in de EU aangemoedigd. Burgers met lagere 

inkomens, die vroeger enkel over land konden reizen (auto, trein of bus) of die misschien helemaal niet reisden, 
kunnen het zich nu veroorloven het vliegtuig te nemen omdat de prijzen veel lager liggen. Bijna 60% van de 
passagiers die met goedkope luchtvaartmaatschappijen reizen, zijn nieuwe passagiers. De reispatronen 
veranderen (bijv. weekendtrips met het vliegtuig om te gaan shoppen): de reisafstand per uitstap en per passagier 
stijgt, zie (EP 2008a, 37 et seq.). 

38  Het globale vooruitzicht voor het transport en de klimaatverandering én de verwachtingen van het 
energieverbruik van de transportsector zijn uitstekend geïllustreerd in het transporthoofdstuk van het recentste 
rapport van het IPCC voor 2007 (IPCC, WG III, 2007) http://www.ipcc.ch/ipccreports/ar4-wg3.htm 

39  JEGTE, 2006 of OESO 2007.  
40  Het verslag (A6-0014/2008; Rapporteur: Gabriele Albertini) werd door het Europees Parlement op 11 maart 

2008 goedgekeurd.  
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-
0087&language=EN&ring=A6-2008-0014 
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Beleidsclusters Maatregelen Beschrijvingen 

Vermindering van de CO2-
uitstoot en het 
brandstofverbruik  

Verplichte doelstellingen voor de CO2-uitstoot van auto’s (120 
g/km) en bestelwagens (175 g/km) tegen 2012, onder andere 
via het EU-systeem voor de handel in emissierechten voor 
autofabrikanten 

Hogere efficiëntie in de 
automobielsector 

Vermindering van het gewicht van het voertuig en van de 
weerstandsfactoren; efficiëntievereisten voor de 
airconditioningssytemen van de auto’s 

Etiketteringsregeling voor 
banden 

Normen voor 2008 om de rolweerstand van de banden te meten 

Etiketteringsregeling voor 
brandstoffen voor auto’s 

Nieuwe CO2-etiketteringsregeling voor de richtlijn met 
betrekking tot de aangepaste efficiëntie van de brandstoffen 
voor auto’s (1999/94 EG) 

R&D over efficiënte voertuigen Ondersteuning van het project om efficiëntere voertuigen te 
ontwikkelen  

Technologische 
verbetering (voertuigen 
en brandstoffen)  

Verbeterde brandstoffen Ontwikkeling van de tweede generatie biobrandstoffen en 
alternatieve brandstoffen die de uitstoot van CO2 en de 
luchtvervuiling kunnen verminderen 
De belastingen op personenauto’s zijn gekoppeld aan het 
niveau van de CO2-uitstoot 
Fiscale prikkels voor het aanmoedigen van de properste LBV-
klasse 

Belastingshervorming voor het 
wegvervoer 

Het opnemen van het landvervoer in de handel van CO2-
emissierechten  
Toepassing van de ‘Eurovignet’-richtlijn (1999/62) en de 
gewijzigde versie ervan (richtlijn 2006/38/EG) 
Aandacht voor verzadigde verkeersaders en kwetsbare 
gebieden congested corridor and sensitive areas (bijv. 
Alpenregio) 

Aanrekenen voor interlokale 
wegen  

Het internaliseren van de externe kosten van de transportsector  
Rekeningrijden in stedelijke 
gebieden 

Congestieheffingen, wegenheffingen, tolheffingen en 
carpoolstroken 

Heffingen en belastingen 

Verhandelbare 
mobiliteitskredieten 

Verhandelbare vergunningen onder de autobestuurders in 
stedelijke gebieden 

Interoperabiliteit van de 
spoorwegen  

Het vrije verkeer van treinen door Europa verbeteren, zowel op 
spoorwegnetten voor hogesnelheidstreinen als op de 
conventionele netten.  

Geharmoniseerde 
regelingssystemen  

Eerlijke concurrentie voor spoorwegvervoerders in de EU 

Efficiëntie van de spoorwegen Hogere efficiëntie van de technische eenheid bij het reizen per 
spoor 

De kwaliteit van de diensten 
voor treinpassagiers 

Het gebruik van de spoorwegen stimuleren door de kwaliteit op 
te drijven (rijdend materieel, ICT, ticketing, enz.) 

Intermodale voorzieningen 
voor passagiers  

Het ontwikkelen van de service-integratie per vervoerswijze 
(trein, lucht, zee, weg) en per reis (lange/korte afstand)  

Intermodale voorzieningen 
voor vrachtgoederen  

Intermodale laadeenheden en vrachtintegratoren. Incentives om 
de investeringskosten voor het afhandelen en het bedienen van 
de vrachtgoederen te ondervangen 

Langeafstandsreizen 
(passagiers en 
vrachtgoederen) 

Capaciteit van de spoorwegen Het verbeteren van de capaciteit door geavanceerde technologie 
te gebruiken bij belangrijke verkeersaders (hoofdstedelijke 
gebieden) en knelpunten  
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Beleidsclusters Maatregelen Beschrijvingen 

Beter openbaar vervoer Systemen die een kwaliteitsvolle PT-dienst verlenen en een 
gemakkelijk sneltramvervoer op de stedelijke verkeersaders 

Regeling, effectieve incentives  Beleidsveranderingen om de concurrentie tussen de 
vervoersdiensten, innovatie en efficiëntie aan te wakkeren 

Park en Ride-voorzieningen en 
toegang tot PT 

Gemakkelijk bereikbare parking voorzien aan doortocht- en 
carpoolhaltes 

Wandel- en fietsvoorzieningen  Strategieën om de fiets- en wandelomstandigheden te 
verbeteren 
Het ontwikkelen van de autodate en van carpooldiensten als 
vervangmiddel voor een eigen wagen en carpoolen 
aanmoedigen 

Beheren van de vraag naar 
transport 

Het pendelen en het plannen van schoolreizen die efficiëntere 
vervoerswijzen aanmoedigen (de auto inruilen voor het 
openbaar vervoer en milieuvriendelijke vervoerswijzen)  

Leefbare steden 

Geïntegreerde planning  Grondgebruik, milieu- en transportintegratie, het verminderen 
van de stedelijke uitbreiding, het aanmoedigen van ZLU's 
(Zones met lage uitstoot) 

Realtime informatie en 
informatie voor het reizen 

Realtime verkeer en PT-reisinformatie; systemen die het reizen 
plannen om het gebruik van gecombineerde vervoerswijzen te 
optimaliseren  

Telewerken/televergaderen Het gebruik van telecommunicatie als vervangmiddel voor 
zakenreizen en pendelen 

Telebankieren/telewinkelen Het gebruik van telecommunicatie als vervangmiddel voor 
fysieke verplaatsingen 

ICT (Informatie- en 
communicatietechnologie)

Onderzoek en ontwikkeling Toepassing en technologie waaronder het Galileo-programma 
Ecorijden  Strategieën voor het verbeteren van het rijgedrag, de energie-

efficiëntie en de verkeersveiligheid onder bestuurders 
Milieuvriendelijk gedrag Demarketing van auto’s Campagne voor de demarketing van auto’s om de publieke 

houding te veranderen en het ontwikkelen van de 
milieucertificatie (ecolabels) 

Logistiek beheer (geïntegreerde 
toeleveringsketen) 

Strategieën om de efficiëntie van het vervoer en de opslag van 
vrachtgoederen te verbeteren  

Stadslogistiek (distributiecentra 
voor de vrachtgoederen en 
regeling) 

Strategieën om de efficiëntie van de verdeling van 
vrachtgoederen in stedelijke gebieden te verbeteren Logistiek 

Verhoogde belastingsfactor Strategieën om de laadcapaciteit van vrachtwagens te 
optimaliseren 

Werkingsregels voor havens Regels over het loodsen, het verwerken van de lading, het 
vastzetten van de lading  

Marco Polo-programma Modal shift, katalyseren en algemene leeracties  
Het monitoren van het 
scheepvaartverkeer 

Een monitorsysteem dat illegale lozingen op zee voorkomt en 
helpt schepen en hun milieuprestaties te identificeren 

Gemeenschappelijk Europees 
luchtruim 

Beheer van het luchtverkeer, daardoor wordt het gemakkelijker 
om de kosten verder te drukken net als de groeiende vraag  

Lucht en zee  

Verschillende kosten aan de 
terminals afhankelijk van de 
milieuprestaties  

Verschillende terminaltarieven en –kosten afhankelijk van het 
aantal uitgestoten/geloosde verontreinigende stoffen en het 
geproduceerde lawaai, hoofdzakelijk door schepen en 
luchtvaartuigen 

Bron: Europees Parlement 2007d. 
 
Bovendien werden de volgende aanbevelingen gedaan als antwoord op de nood aan 
doeltreffende maatregelen: 
 

• Zich focussen op de belangrijkste vervoerswijzen, vooral het wegvervoer 
• Zich focussen op de belangrijkste onderdelen van het transportsysteem, namelijk  

o verzadigde stedelijke en hoofdstedelijke gebieden 
o belangrijke interlokale verkeersaders waar de handel en de verkeersstromen 

kunnen samenkomen 
o gebieden die kwetsbaar zijn op het vlak van het milieu  



De uitdaging van de klimaatverandering voor Structuurbeleid en Cohesie 

PE 405.382 33

• Het vermijden van een niet-gecoördineerde aanpak via een gesofisticeerde beleidsmix, 
met een combinatie van gedragslijnen die elkaar versterken en die drie hoofdgebieden 
omvat 

o technologische verbeteringen (nieuwe technologieën en alternatieve 
brandstoffen) 

o economische instrumenten (prijsstelling en belasting) 
o zachte en milieuvriendelijke maatregelen 

• Beleidsplannen met een goed bedachte implementatietijd; voorrang geven aan het doen 
stoppen van de modal shift naar het wegvervoer via een doeltreffend prijsbeleid werd 
aanzien als de meest veelbelovende maatregel op korte termijn.  

5.2.2. Beleidsmix: Focus op de belangrijkste maatregelen 

Zoals hierboven al vermeld is er dringend nood aan een gesofisticeerde beleidsmix met een 
combinatie van gedragslijnen die elkaar versterken. Van de grote verscheidenheid van 
veelbelovende maatregelen zal een kleine, niet-exhaustieve lijst van sleutelelementen in de 
hierboven vermelde beleidsmix in de volgende sectie worden besproken.  

5.2.2.1. Wegvrachtvervoer, eerlijke prijzen en modal shift 

Gezien de bestaande uitstootniveaus van broeikasgassen, zijn aandeel in de transportvraag en de 
voorspelde groei in vergelijking met andere vervoerswijzen wordt de sector van het wegvervoer 
(passagiers en vrachtgoederen) over het algemeen beschouwd als het hoofddoel van de 
beleidsactie. Een eerste belangrijke stap is de sector van de wegvracht aan te pakken. 
 
In mei 2006 werd de nieuwe 'Eurovignet-richtlijn'41 voor het wegvrachtvervoer goedgekeurd. 
Naast het harmoniseren van de tarieven in alle lidstaten en uniforme methoden om de 
infrastructuurkosten te berekenen legt de nieuwe richtlijn veel meer het accent op het principe 
'de vervuiler betaalt'. Ze zorgt voor een grotere differentiatie tussen de kosten, waarbij de 
milieuaspecten of de verzadiging in aanmerking worden genomen, en verschaft de lidstaten 
bijgevolg een instrument voor verkeersbeheer. In bepaalde regio’s zijn er extra tolheffingen om 
de schade aan het milieu aan te pakken, zoals onder andere een slechte luchtkwaliteit, of om te 
investeren in milieuvriendelijkere vervoerswijzen, zoals spoorwegen. Maar het is niet verplicht 
om deze richtlijn volledig toe te passen. Slechts een handvol lidstaten zijn gedeeltelijk in 
overeenstemming met de toepassing van op afstand gebaseerde tolsystemen voor voertuigen 
voor zware goederen zoals geopperd door de “Eurovignet”-richtlijn: Oostenrijk, de Tsjechische 
republiek en Duitsland passen een aantal elementen toe van de principes “de gebruiker betaalt” 
en “de vervuiler betaalt”. Omdat deze nieuwe prijzenstelsels nog niet zo lang geleden werden 
ingevoerd, kan de impact ervan nog niet uitvoerig worden geanalyseerd. Maar sommige trends 
werden in die landen, vooral in Duitsland, al waargenomen, zoals het verminderen van lege 
ritten, het verhogen van de belastingsfactoren en het sneller vernieuwen van de vloot, waardoor 
het wegvervoer per kilometer energie-efficiënter wordt.42 
 
Deze aanpak kan ongetwijfeld worden versterkt door niet alleen het bestaande rechtskader in 
alle landen volledig toe te passen, maar ook door verdere aanpassingen43 aan de 'Eurovignet'-

                                                 
41  Richtlijn 2006/38/EG van 17 mei 2006. 
42  Zie: EP 2008b. 
43  Zoals: zeer gedifferentieerde tarieven op basis van het gewicht van het voertuig, de voertuigassen, de 

uitstootklasse, het tijdstip en specifieke secties van de infrastructuur om de kosten met betrekking tot het milieu, 
ongevallen en verzadiging weer te geven, hogere tarieven tijdens piekperioden en lagere tarieven buiten de 
piekuren in kwetsbare gebieden, het uitbreiden van tolheffingen tot zware voertuigen > 3,5 ton, het uitbreiden 
van tolheffingen om stap voor stap te komen tot het volledige netwerk:  
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richtlijn. De volledige integratie van de externe kosten in de sector van het wegvervoer44 
toelaten, lijkt veruit de belangrijkste stap. De huidige richtlijn verplicht de Commissie om ten 
laatste op 10 juni 2008 een algemeen toepasbaar, transparant en uitvoerig model voor te leggen 
voor het evalueren van alle externe kosten, waaronder milieu, lawaai, verzadiging en kosten met 
betrekking tot de gezondheid, dat als basis kan dienen voor de toekomstige berekeningen van de 
infrastructuurheffingen. Dit moet gepaard gaan met een strategie om het model geleidelijk aan te 
implementeren voor alle vervoerswijzen. 
 
Om deze reden werd de zogenaamde IMPACT-studie uitgevoerd voor het directoraat-generaal 
TREN van de Europese Commissie. De studie leidde tot een handboek over de schatting van 
externe kosten in de transportsector (CE Delft 2007) als onderdeel van de studie. Het geeft een 
overzicht van de reeks eenheidswaarden die door verschillende studies worden berekend voor 
alle verschillende categorieën van externe kosten van het wegvervoer en van alle andere 
vervoerswijzen. Volgens dit handboek liggen de externe kosten van het wegvrachtvervoer een 
pak hoger dan de kosten voor het wegvervoer van passagiers; ze schommelen enorm naargelang 
van het soort voertuig, de route en het tijdstip/de situatie van het verkeer, en liggen gemiddeld 
hoger dan de infrastructuurkosten. Bovendien overschrijden de globale kosten van het 
wegvrachtvervoer de bijdrage aan de staatsinkomsten via het betalen van belastingen of 
heffingen.  
 
Met het oog op de kosten van de klimaatverandering neemt het wegvervoer de volgende 
waarden die voor Duitsland gelden voor zijn rekening: 

 
Wegvervoer – Kosten van de klimaatverandering45 

(in eurocent/voertuig-km) 
Personenwagen Zwaar bedrijfsvoertuig (HDV)  
Eenheidskosten (bandbreedte) Eenheidskosten (bandbreedte) 

Stedelijk, benzine 0,67 (0,19 – 1,2) ( - ) 
Stedelijk, diesel  0,52 (0,14 – 0,93) 2,6 (0,7 – 4,7) 
Interlokaal, 
benzine  

0,4 (0,12 – 0,79) ( - ) 

Interlokaal, diesel  0,38 (0,11 – 0,68) 2,2 (0,6 - 4) 

Bron: CE Delft 2007, pagina 103. 
 
Wat het wegvervoer in het bijzonder betreft, wordt heel vaak aangevoerd dat de externe kosten 
van de broeikasgassen al volledig geïnternaliseerd zijn in Europa door de relatief hoge 
belastingen op brandstoffen en voertuigen. Toch verklaart de IMPACT-studie dat: 
 
"(...) de transportsector, waaronder het personenwagenvervoer, verondersteld wordt zijn 
bijdrage te leveren aan de doelstellingen op korte en middellange termijn om de uitstoot van 
CO

2 
te verminderen in de Europese Unie. Als de internalisatie van externe kosten wordt 

gebruikt als een beleidsinstrument om de brandstofbesparing van de Europese vloot te blijven 
verbeteren, dan moeten deze externe kosten worden geïnternaliseerd als een bijkomende heffing 
op brandstoffen, voertuigen of het aantal gereden kilometers. In deze context met enkel 
betrekking tot de bestaande accijnzen zal het internaliseren van de externe klimaatkosten niet 
bijdragen tot het bereiken van de doelstelling om de CO

2
-uitstoot in de transportsector te 

verminderen" (CE Delft 2007,83).  
 

                                                 
44  De volledige internalisatie van externe kosten is nog niet toegestaan door de richtlijn. De inkomsten door kosten 

of tolheffingen die aan de gebruiker worden aangerekend, mogen doorgaans de infrastructuurkosten niet 
overschrijden. 

45  Voorbeeldwaarden voor Duitsland; voor personenwagens: gemiddeld voertuig (1,4-2 l), EURO-3, voor HGV: 
vrachtwagen >32 t, EURO-3, gebaseerd op de waarde voor 2010.  
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Als we rekening houden met alle externe kosten van het wegvervoer, dan berekent het handboek 
de volgende waarden: 
 

Wegvervoer - totale externe kosten46 
(in eurocent/voertuig-km) 

Personenwagen Zwaar bedrijfsvoertuig (HDV)  
Eenheidskosten 
(bandbreedte) 

Eenheidskosten (bandbreedte) 

Overdag, piekperiode 38,4 (8,4 – 63,9) 107,3 (33,7 - 187) 
Overdag, buiten de 
piekperiode 

7,9 (3,5 – 13,3) 34,8 (22,5 - 67) 
Stedelijk 

‘s Nachts, buiten de 
piekperiode 

8,6 (4,1 – 14,8) 40,6 (28,2 – 80,9) 

Overdag, piekperiode 14,1 (1,7 – 26,7) 54,4 (13,3 - 109) 
Overdag, buiten de 
piekperiode 

4,1 (1,7 – 6,7) 19,4 (13,3 - 39) 
Interlokaal 

‘s Nachts, buiten de 
piekperiode 

4,2 (1,8 – 6,8) 20,3 (13,6 – 39,9) 

Bron: CE Delft 2007, pagina 103. 
 
Het handboek beklemtoont dat "er consensus is op wetenschappelijk niveau dat de externe 
vervoerskosten kunnen worden gemeten door een best practice-aanpak en dat algemene cijfers 
(binnen de betrouwbare bandbreedte) klaar zijn om te worden gebruikt in het beleid" (CE Delft 
2007, 13).  
  
De stapsgewijze internalisatie van de hierboven vermelde externe kosten voor de wegvracht zou 
het promoten van een modal shift naar duurzamere vervoerswijzen als een belangrijke prioriteit 
47 van het witboek over transport aanzienlijk kunnen stimuleren. Dit kan ook een bijkomende 
inkomensbron betekenen voor het realiseren48 van de 30 TEN-T projecten wat niet zo 
gemakkelijk is. Vele van die projecten richten zich namelijk op de infrastructuur van de 
spoorwegen en de binnenwateren. 

5.2.2.2. Personenwagens, technologische verbeteringen, gedrag en voorkeuren van de 
consumenten 

Vandaag de dag zijn personenwagens verantwoordelijk voor 12% van alle CO2-uitstoten in de 
EU. Het brandstofverbruik bij voertuigen voor het vervoer van personen is al efficiënter 
geworden, maar toch is een volgehouden inspanning van de motorvoertuigenindustrie nodig. 
Het ziet ernaar uit dat de Europese en Aziatische fabrikanten van motorvoertuigen de 
doelstelling van een gemiddelde uitstoot van 140g CO2/km tegen 2008/2009 niet zullen halen. 
Het nieuwe voorstel van de Commissie voor een regeling49 met een bindende nieuwe 
doelstelling van een gemiddelde uitstoot van 130 g CO2/km vormt zelfs een nog grotere 

                                                 
46  De IMPACT-studie heeft rekening gehouden met volgende kostencategorieën: Lawaai, verzadiging, 

ongelukken, luchtvervuiling, klimaatverandering, up- en downstreamprocessen, natuur en landschap, bodem- en 
waterverontreiniging. 

47  Toch heeft het Europees Milieuagentschap te berde gebracht dat de gewenste effecten van modal shift uitvoerig 
moeten worden geanalyseerd en geval per geval, want in sommige gevallen kunnen ze het volume van bijv. het 
spoorwegvervoer verhogen terwijl het wegvervoer op hetzelfde niveau blijft, waarbij de totale milieulast wordt 
verhoogd. Het ASSESS-rapport over de tussentijdse evaluatie van het witboek vestigt ook de aandacht op het 
feit dat model shift heel nuttig kan zijn, maar dat het geen vervangmiddel kan zijn voor verdere actie met 
betrekking tot de huidige en toekomstige vervoerswijzen die groeien, zoals het wegvervoer, het vervoer van 
personen en de luchtvaart (zie: (EMA 2006, 20) en (EC, ASSESS 2005, 106 et seq.). 

48  EP 2008c. 
49  COM(2007)856. Het voorstel bestaat uit een bindende doelstelling van een gemiddelde uitstoot van 

broeikasgassen van 130 g/km voor nieuwe wagens die in de EU worden verkocht, in combinatie met een 
systeem van boetepremies in het geval een fabrikant de gemiddelde uitstoot niet heeft verlaagd tot onder 
130g/km van de auto’s die verkocht worden na 2012. 
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uitdaging voor de industrie. Een doelstelling van 120g CO2/km tegen 2012, zoals goedgekeurd 
door de Europese Raad in juni 2006, wordt overwogen, samen met andere maatregelen. 
 
Technisch gezien is zelfs minder 120g CO2/km makkelijk haalbaar. Verscheidene energie-
efficiënte wagens zijn nu al op de markt. Maar de voorkeuren van de consument zorgen voor 
problemen omtrent de verkoop. Het feit dat er geen vooruitgang wordt geboekt bij het 
verminderen van de CO2-uitstoot is te wijten aan een groter gewicht, krachtigere motoren en 
extra uitrusting die de consument verlangt voor zijn comfort en veiligheid (bijv. 
airconditioning). Bovendien is er de jongste jaren een stijging opgetekend in de verkoop van 
terreinvoertuigen (SUV’s) en andere sterk vervuilende wagens. Technologische verbeteringen 
aan de aanbodkant hebben nog een enorm potentieel voor energievermindering, als ze worden 
gebruikt om meer brandstof te besparen in plaats van voor meer motorvermogen. Niettemin 
brengt het EMA te berde dat de nodige vermindering van de uitstoten in de transportsector niet 
mogelijk is met enkel technische maatregelen (EMA 2008). Het beheer en vooral het beperken 
van de vraag naar het privé-gebruik van auto’s zal steeds belangrijker worden.  
 
Sterkere fiscale incentives die rechtstreeks samenhangen met de CO2-uitstoten zullen een 
sleutelrol spelen om wagens energie-efficiënter te maken. Ze kunnen er ook toe bijdragen dat 
kleinere wagens met minder kracht aantrekkelijker worden voor de klanten. Deze incentives 
kunnen ook worden aanzien als factoren die de industrie stimuleren om sneller technologische 
verbeteringen door te voeren. De Commissie heeft onlangs een systeem met boetepremies 
voorgesteld voor die autofabrikanten die de doelstelling van 130 g/km tegen 2012 niet halen. 
Ook andere mogelijkheden worden besproken, zoals de ontwikkeling van een EU-systeem voor 
de handel in CO2-emissierechten voor autofabrikanten zoals onlangs voorgesteld in de 
wetenschappelijke literatuur50 of de zogenaamde verhandelbare mobiliteitskredieten.51 
 
Bovendien is een reeks aanvullende maatregelen nodig voor de vraagzijde. Better practices met 
betrekking tot het marketen en adverteren van wagens, het effectiever, duidelijker en 
gebruiksvriendelijker maken van de richtlijn inzake het labelen van wagens, een grotere 
bewustmaking via informatiecampagnes over het besparen van brandstof en ecorijden worden 
verondersteld een uitwerking te hebben. Niettemin is het veranderen van de gewoonten van de 
consument zonder de juiste prijssignalen heel moeilijk.  
 
Een groeiend autobezit 52 in de EU leidt niet alleen tot een verschuiving weg van het openbaar 
vervoer, maar wordt door het EMA ook aanzien als een gebrek aan echte alternatieven van 
openbaar vervoer. Maar ook al gaan we ervan uit dat de alternatieven in de toekomst een groot 
gebied bestrijken, dan nog zullen privé-wagens onze mobiliteit blijven bepalen. Daarom moet de 
Europese Unie een duidelijke langetermijnvisie ontwikkelen van hoe ze een leefbare individuele 
mobiliteit ziet die onafhankelijk is van de conventionele energiebronnen in de toekomst. De 
vraag moet zijn welke technische opties er moeten worden gebruikt voor een nieuwe generatie 
aandrijfsystemen (bijv. waterstof-/brandstofcellen, elektrische voertuigen); wanneer ze massaal 
kunnen worden geproduceerd; en hoe de respectievelijke overgangsperiodes ondertussen 
worden georganiseerd. Net als bij alle andere opties – ook voor waterstof, brandstofcellen of 
elektrische voertuigen – blijft de levenslange impact van de broeikasgassen van uitzonderlijk 
belang. Het hangt vooral enorm af van hoe waterstof of elektriciteit wordt geproduceerd53. 

                                                 
50  Zie Dudenhöffer 2007, p. 20-24. 
51  Zie EP 2007d , pagina 69. 
52  25% tussen 1995 en 2005 
53  Zie het hoofdstuk Vervoer van het recentste IPCC-rapport (IPCC, WG III, 2007, 345 et seq.). 
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5.2.2.3. Biobrandstoffen 

Er is steeds meer wetenschappelijk bewijs dat biobrandstoffen niet zo “groen” zijn als het prefix 
”bio” doet vermoeden. Vooral biobrandstoffen van de zogenaamde ’eerste generatie' worden 
niet langer aanzien als de eersteklasoplossing voor het probleem van de klimaatverandering 
zoals deskundigen tot voor kort dachten. Ze worden daarentegen steeds meer beschouwd als een 
deel van het probleem. Volgens recente studies wordt de nettovermindering van de uitstoot 
verondersteld slechts ongeveer 50% te zijn van de conventionele brandstoffen die ze vervangen. 
Het intensief telen van bio-energiegewassen met een hoge opbrengst kan verantwoordelijk zijn 
voor het vrijkomen van andere broeikasgassen zoals lachgas via meststoffen en voor het verlies 
van koolstofputten door de ontbossing. Als we rekening houden met de groeiende druk op het 
land, het water, de bodem, de biodiversiteit en de voedselprijzen, die worden veroorzaakt door 
de monocultuur voor biobrandstoffen, dan kunnen de algemene voordelen van de productie van 
de eerste generatie biobrandstoffen zelfs negatief zijn. Het algemene potentieel om de 
broeikasgassen te verminderen en ook de duurzaamheid van de tweede generatie 
biobrandstoffen54 lijken veel beter. Maar toch moet de volledige productieketen van die 
biobrandstoffen ook voorzichtiger worden geëvalueerd met het oog op de algemene 
duurzaamheid55. Daarom is de ontwikkeling van duidelijke en krachtige duurzaamheidscriteria 
voor biobrandstoffen onontbeerlijk.  
 
De EMA-analyse toont aan dat de lidstaten van de EU nog ver verwijderd zijn van het halen van 
de huidige biobrandstofdoelstellingen. Bovendien lijken biobrandstoffen, in vergelijking met het 
gebruik van biomassa voor de productie van elektriciteit, een minder gunstige kosteneffectiviteit 
te hebben, zoals onlangs aangekondigd door de OESO56.  

5.2.2.4. Leefbare steden en een nieuwe cultuur voor de stedelijke mobiliteit  

Tachtig procent van de Europese bevolking leeft in stedelijke gebieden. In totaal 40% van alle 
CO2-uitstoten door het vervoer wordt geproduceerd in Europese steden – vooral door 
personenwagens. Daarom is er in stedelijke gebieden heel wat potentieel voor het efficiënter 
maken van de energie en voor het verminderen van broeikasgassen op het vlak van transport. De 
verschuiving promoten naar duurzaam vervoer betekent niet alleen dat er iets wordt gedaan aan 
de verzadigde en vervuilde steden, maar dat er ook een aanzienlijke bijdrage wordt geleverd om 
de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. De Europese Commissie heeft onlangs een 
groenboek gepubliceerd over de stedelijke mobiliteit.57 Hoewel de stedelijke mobiliteit 
grotendeels onder het subsidiariteitsprincipe valt, kan de EU bijdragen tot een duurzame 
stedelijke mobiliteit, vooral via onderzoek en best practice-programma’s én via financiering 
door de EU. 
Kwaliteitsvol openbaar vervoer en de financiering ervan 
 
Volgens de UITP (Internationale Unie van het Openbaar Vervoer) ligt de uitstoot van het 
openbaar vervoer per passagier/km 3,24 tot 8,71 keer lager in vergelijking met het gebruik van 
personenwagens wanneer het openbaar vervoer wordt gebruikt (UITP 2008, p. 3). Tijdens 
piekperioden heeft het openbaar vervoer zelfs nog een groter voordeel58. Maar het openbaar 
vervoer moet een realistisch alternatief voorzien voor het gebruik van personenwagens. Het 
moet worden afgestemd op de noden van de klanten. De voortdurende verbetering van de 
openbare vervoersystemen is nodig om meer en meer burgers aan te trekken. Hoe dichter het 
                                                 
54  Bijvoorbeeld: de omzetting van uit lignocellulose bestaande bronnen als grassen of houten materiaal in 

biobrandstoffen. 
55  Een beknopt overzicht van alternatieve brandstoffen kunt u terugvinden in EP 2007d, pagina 23 et seq. Zie ook: 

EMA 2008, pagina 20 et. seq. 
56  OESO 2007, pp. 81-88. 
57  Groenboek: naar een nieuwe cultuur voor stedelijke mobiliteit - COM(2007)0551. 
58  Tot 27 maal volgens de Duitse VDV. 
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netwerk, hoe hoger de frequentie, hoe meer verbindingen en hoe sneller alles verloopt, hoe meer 
comfort, informatie, veiligheid en betrouwbaarheid, hoe meer gebruikers overtuigd kunnen 
worden om het openbaar vervoer te gebruiken. Goed ontwikkelde verbindingen met de 
omliggende gebieden lijken ook van uitzonderlijk belang te zijn. Om deze doelstellingen te 
bereiken zijn soms aanzienlijke investeringen nodig. Congestieheffingssystemen zoals in 
Londen kunnen de kosten helpen dragen door de inkomsten te investeren in het stedelijk 
vervoer. Sommige steden hebben het voorbeeld van Londen al gevolgd, andere denken er over 
na. Een dergelijke congestieheffing is bovendien ook een doeltreffend hulpmiddel om de vraag 
naar vervoer met personenwagens in de steden te beheersen en heeft daarbij ook andere 
positieve effecten zoals het verminderen van de luchtvervuiling. 
 
Een betere integratie van fietsen en wandelen in de stedelijke mobiliteit. 
 
Geschat wordt dat de helft van alle autoritjes in de EU-15 minder dan 6 km bedragen, wat 
overeenstemt met ongeveer een halfuurtje fietsen (JEGTE, 2006)59. Fietsen en wandelen kunnen 
echte alternatieven zijn voor veel van deze ritjes. Een specifiek fietsbeleid zou daarom heel 
succesvol kunnen zijn bij het verminderen van het autoverkeer in de steden60. Het gebruik van 
fietsen hangt af van veel factoren, maar een goed uitgedacht en vooral veilig netwerk van 
fietspaden lijkt van het grootste belang als we willen dat er veel wordt gefietst in de steden. In 
Denemarken of Nederland wordt er meer dan tienmaal meer gefietst dan in Frankrijk of het 
Verenigd Koninkrijk61. Bovendien is het bouwen van de infrastructuur voor fietsen en wandelen 
veel kostenefficiënter, in vergelijking met andere vervoerswijzen. Terzelfder tijd zorgt dit ervoor 
dat de mobiliteit enorm wordt verhoogd.  
 
Plannen voor duurzaam stadsvervoer 
 
Het hierboven vermelde zou kunnen worden opgenomen met een grote verscheidenheid aan 
bijkomende maatregelen in de zogenaamde plannen voor duurzaam stadsvervoer (SUTP). Deze 
plannen moeten op maat worden gemaakt van de respectievelijke noden van elk stedelijk gebied 
en moet ook de omliggende gebieden integreren. Ze moeten doelstellingen en deadlines op 
middellange en lange termijn bepalen en vastleggen voor het overschakelen op duurzamere 
vormen van stedelijk vervoer. Ze moeten ook de ontwikkeling van systemen voor het beheer van 
de mobiliteit aanmoedigen net als een geïntegreerde planning omtrent het grondgebruik en het 
vervoer om de stedelijke uitbreiding te verminderen. De EU kan hiertoe bijdragen door het 
ontwikkelen van richtlijnen zoals SUTP’s. Een eerste stap, het goedkeuren van SUTP's op een 
gedecentraliseerd regionaal/lokaal niveau en het regelmatig meten van de CO2-uitstoot, kan door 
de EU verplicht worden in alle grote stedelijke gebieden.  

5.2.2.5. Zeevervoer en luchtvaart 

Zoals hierboven al werd samengevat, zijn deze twee sectoren de jongste jaren constant en 
aanzienlijk gegroeid. Deze groei zal niet stoppen en er zullen steeds meer broeikasgassen 
worden uitgestoten. De koolstofvoetafdruk van de luchtvaart en het zeevervoer verdient daarom 
ook meer aandacht. 
 

                                                 
59  De UITP schat zelfs dat 70% van alle autoritjes in de EU minder dan 4 km bedragen (UITP 2008). 
60  Zo was bijvoorbeeld Odense (bevolking: 150 000) tussen 1999 en 2002 de officiële, nationale fietsstad van 

Denemarken. Het project ontwikkelde 50 initiatieven om het fietsen te promoten. Tijdens het project maakten 
de inwoners van Odense 35 miljoen nieuwe fietstochten (ongeveer 25 000 per dag), waarvan de helft ervoor 
met de auto werd afgelegd. Kopenhagen is een ander voorbeeld van een heel fietsvriendelijke stad. Zie EMA 
2006; OESO 2007. 

61  In Denemarken 936, in Nederland 848 km/persoon/jaar, tegenover 75 km in Frankrijk en het Verenigd 
Koninkrijk, en slechts 20 km in Spanje (EMA 2008, p. 31). 
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Om dit probleem voor het zeevervoer aan te pakken en om de voordelen op het vlak van 
energie-efficiëntie te behouden, werd onlangs een mix van technologische verbeteringen en 
operationele maatregelen voorgesteld62. Geschat wordt dat technologische verbeteringen op het 
vlak van scheepsaandrijving en hulpinstallaties en operationele bestrijdingsmaatregelen een 
mogelijke vermindering van 20% voor oude en van 30% voor nieuwe schepen bewerkstelligen. 
De hogere snelheid van de schepen, als reactie op de enorm concurrerende, geglobaliseerde 
transportmarkt, vormt wel een probleem dat de energie-efficiëntie van het zeevervoer 
ondermijnt. Het verminderen van de snelheid en het optimaliseren van de lading worden daarom 
aanzien als aanvullende maatregelen. Dit geldt ook voor de milieudifferentiatie van de 
havengelden (gebaseerd op bijvoorbeeld een standaard CO2-motor of de soort brandstof). Het 
Europese Parlement heeft onlangs opgeroepen om het zeevervoer in het systeem voor de handel 
in de emissierechten op te nemen63. Het opzetten van een geschikt CO2-monitoringsysteem is 
een eerste en belangrijke stap in die richting. 
 
Hoewel de luchtvaartmaatschappijen hun brandstofverbruik de laatste tien jaar met 1% - 2% per 
passagierkilometer hebben verlaagd, betekent de groei van het luchtvervoer dat de uitstoot van 
broeikasgassen in de luchtvaart veel sneller stijgt dan bij om het even welke andere 
vervoerswijze. Als we niets ondernemen, zal het uitstootniveau tegen 2020 waarschijnlijk meer 
het dubbele bedragen van nu. Het opnemen van de luchtvaart in het systeem voor de handel in 
emissierechten (ETS) wordt momenteel voorbereid volgens de medebeslissingsprocedure. In 
eerste lezing heeft het Europees Parlement het plan van de Commissie om de luchtvaartsector in 
het EU-systeem voor de handel in emissierechten op te nemen goedgekeurd. Het is zelfs een 
stap verder gegaan door het aantal door het ETS toegestane uitstoten voor de luchtvaart te 
verminderen en door de afwijking voor de vluchten tussen de EU en derde landen die een jaar 
later dan de vluchten tussen de EU-landen van kracht zou worden, te schrappen. Het Europees 
Parlement vindt dat alle vluchten vanaf 2011 moeten worden opgenomen in het ETS. Terwijl de 
Commissie had voorgesteld om de ETS-emissierechten te beperken tot 100 procent van de 
gemiddelde jaarlijkse uitstoten van de vliegtuigexploitanten tijdens de periode 2004-2006, wou 
het Europees Parlement het aantal door ETS toegestane uitstoten voor de luchtvaart verminderen 
tot 90 procent. De luchtvaart in het ETS opnemen zou ook de technologische verbeteringen 
stimuleren met betrekking tot vliegtuigcasco's of motoren, met een mogelijke vermindering van 
de broeikasgassen tot 50% tegen 2050, in vergelijking met de productienormen van vandaag. 
 
De geleidelijke totstandkoming van het gemeenschappelijk Europees luchtruim (goedgekeurd in 
2004), en vooral de toekomstige vorming van functionele luchtruimblokken (FAB’s), net als het 
moderniseren van de Europese luchtverkeersleidingsinfrastructuur (SESAR) zullen bijdragen tot 
een hogere energie-efficiëntie van de luchtvaart. Verwacht wordt dat een gesofisticeerder 
luchtverkeersbeheer (ATM) en een efficiënter gebruik van de routes de vliegtijden, het 
brandstofverbruik en de impact op het klimaat aanzienlijk verlagen64. Het Europees Parlement 
heeft onlangs ook opgeroepen tot op uitstoten gebaseerde differentiële start- en 
landingsvergoedingen op luchthavens.  
 
Ten slotte beschikken de verbruikers nu al over de mogelijkheid om vrijwillig deel te nemen aan 
koolstofcompensatieprogramma’s65, die de uitstoten per vlucht berekenen en die dan 

                                                 
62  EP 2007d, pagina 21 et seq. 
63  Resolutie van het Europees Parlement van 12 juli 2007 over een toekomstig maritiem beleid voor de Europese 

Unie: een Europese visie op de oceanen en zeeën (A6-0235/2007 Rapporteur: Willi Piecyk) 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2007-
0343+0+DOC+XML+V0//EN 

64  De Commissie schat deze vermindering op 4,8 miljoen ton CO2 per jaar.  
65  Verschillende luchtvaartmaatschappijen hebben initiatieven rond koolstofcompensatie opgezet, 

http://www.enviro.aero/Carbonoffsetting.aspx Bovendien zijn er nog een aantal andere initiatieven hieromtrent, 
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‘neutraliseren’ door projecten die ongeveer dezelfde hoeveelheid kooldioxide besparen 
financieel te steunen. Dit lijkt een stap in de goede richting66. Toch zullen naast de rechtstreekse 
uitstoten ook andere impacten van de luchtvaart (NOx-emissies, condensstrepen of 
cirruswolken) op de klimaatverandering in de toekomst moeten worden aangepakt. 

5.2.2.6. Onderzoek en technologische ontwikkelingen 

Een betere energie-efficiëntie van de aandrijflijnen, aerodynamica, een hogere 
brandstofefficiëntie en duurzaamheid van de biobrandstoffen, een vermindering van de belasting 
van de voertuigen door lichtere materialen te gebruiken worden allemaal beschouwd een 
mogelijke, aanzienlijke vermindering voor alle vervoerswijzen te bewerkstelligen. Naast de 
technologische verbeteringen, zoals hierboven al vermeld, geldt dit bijvoorbeeld voor de hybride 
aandrijflijnen in stadsbussen en in bestelvoertuigen/zware bedrijfsvoertuigen die meestal in 
stedelijke gebieden worden gebruikt. Ook de spoorwegen kunnen de broeikasgassen eventueel 
aanzienlijk verminderen, hoewel ze nu al energie-efficiënter zijn dan de meeste andere 
vervoerswijzen (als we uitgaan van de huidige gemiddelde belastingsfactoren). De 
aerodynamische weerstand en het treingewicht verminderen én het ontwikkelen van een nieuwe 
generatie regeneratieve remsystemen met toestellen aan boord die energie opslaan worden als 
veelbelovend beschouwd. Verscheidene onderzoeksprogramma’s van de EU over alle 
vervoerswijzen worden op dit moment gevoerd.67 De succesvolle omzetting van deze research in 
toegepaste technologie en een sterkere onderzoekscapaciteit lijken nog belangrijker te zijn 
wanneer de toekomstige sterke groei van het vervoer in de ontwikkelingslanden wordt 
meegerekend. Deze technologische verbeteringen kunnen de impact van deze groei verzachten. 
Maar toch verklaart het IPCC heel duidelijk:  
 
"Zelfs met al deze verbeterde technologieën en brandstoffen wordt er verwacht dat aardolie zijn 
dominerend aandeel in het energieverbruik van de transportsector zal blijven behouden en dat 
de uitstoten door het vervoer zullen blijven stijgen in de nabije toekomst. Slechts met flinke 
veranderingen in de economische groei, grote gedragswijzigingen en/of een ingrijpende 
beleidsinterventie zal de uitstoot van het transport aanzienlijk verminderen." (IPCC, WG III, 
2007, 336) 
 

                                                                                                                                                            
zoals bijvoorbeeld myclimate http://www.myclimate.org/?lang=en greenmiles http://www.greenmiles.de/ of 
atmosfair http://www.atmosfair.de/index.php?id=9&L=3  

66  Sommige van deze initiatieven berekenen de koolstofcompensatie ook voor andere vervoerswijzen. 
67  Het budget voor het door de EU gefinancierd onderzoek over transport in de periode 2007 – 2013 bedraagt meer 

dan 4 100 miljoen EUR. Surf voor meer informatie naar de homepage van het directoraat-generaal TREN 
http://ec.europa.eu/research/transport/index_en.cfm 



De uitdaging van de klimaatverandering voor Structuurbeleid en Cohesie 

PE 405.382 41

6. REGIONALE ONTWIKKELING EN 
KLIMAATVERANDERING 

6.1. Strategische richtsnoeren voor de Structuurfondsen 2007-2013: 
het uitgangspunt van de strijd tegen de klimaatverandering voor 
de regio’s  

Een recente Eurobarometer-peiling68 brengt aan het licht dat 84% van de ondervraagden vindt 
dat het regionale beleid zich in de toekomst moet bezighouden met de grote uitdagingen 
waarvoor Europa staat, waaronder met stip op één de klimaatverandering met 85%. De omvang 
en de complexiteit van de fenomenen door de klimaatverandering roepen op om de 
inspanningen te verdubbelen en om de aanpak op alle niveaus beter te coördineren: Europees, 
nationaal, regionaal en lokaal. In haar recente groenboeken69 over de klimaatverandering en de 
duurzame energie heeft de Europese Commissie grote doelstellingen vastgelegd voor de Unie 
om deze uitdagingen aan te gaan. Ook al ligt de verwezenlijking van de doelstellingen in de 
eerste plaats in de lijn van een communautaire aanpak – de coördinatie van het beleid in zijn 
geheel van de Europese Unie (EU) – dan wil dat niet zeggen dat de rol van de regio’s daarom 
minder belangrijk is. Zij staan het dichtst bij alle hoofdrolspelers en maken daarom het gebied 
uit waar de keuzes voor duurzame energie en de energietechnologieën met een hoog rendement 
concreet kunnen worden.  
 
Voor de verwezenlijking van de Europese en internationale doelstellingen is het van belang om 
"top-down" maatregelen (doelstelling van Kyoto, Europese richtlijnen) te paren aan een 
"bottom-up" aanpak (gedecentraliseerde acties) en om op die manier een kwalitatieve en 
kwantitatieve ondersteuning te bieden aan de nagestreefde doelstellingen. De betere energie-
efficiëntie en het gebruik van eco-energie belooft heel wat positieve gevolgen voor de economie 
en de regionale ontwikkeling: naast een grotere bevoorradingszekerheid en ecologische 
voordelen leidt dit ook tot nieuwe investeringen, producten en banen.  
 
De geslaagde projecten op het vlak van energie zijn heel vaak regionale en lokale projecten en 
daarom kan dit experiment op zijn beurt het Europese energiebeleid beïnvloeden. De nieuwe 
programma’s van het cohesiebeleid, die in januari 2007 van start zijn gegaan, waren dé 
gelegenheid om dit proces te versterken.  
 
De strategische richtsnoeren van de Europese Commissie voor de periode 2007-2013 leggen 
herhaaldelijk de nadruk op het belang van wat er op het vlak van energie op het spel staat om de 
doelstellingen van Lissabon en Göteborg te halen. Ze roepen op om de investeringen die een rol 
spelen bij de verbintenissen van de EU voor Kyoto te bevorderen en daarom dringen ze er op 
aan dat het intensieve gebruik van de traditionele energiebronnen wordt behandeld, volgens drie 
actielijnen: 
- de energie-efficiëntie en de verspreiding van ontwikkelingsmodellen die uitgaan van een 

laag energieverbruik verbeteren; 

- de ontwikkeling van hernieuwbare energie steunen die een troef kan zijn voor de EU en 
haar concurrentiepositie dus kan versterken waarbij ze helpt de doelstelling te halen, 
tegen 2010, om 21% elektriciteit te produceren uit hernieuwbare energiebronnen; 

- de investeringen concentreren op de traditionele energiebronnen – en dan vooral op de 
regio’s van de “Convergentie”-doelstelling – op de projecten die netwerken willen 
ontwikkelen om de tekortkomingen van de markt op te vangen. 

                                                 
68  Eurobarometer-peiling die in januari 2008 in de 27 lidstaten werd uitgevoerd. 
69  De aanpassing aan klimaatverandering in Europa: mogelijkheden voor EU-actie COM (2007) 354 final. "Een 

Europese strategie voor duurzame, concurrerende en continu geleverde energie” COM(2006)105. 
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Tussen 2007 en 2013 zal de Europese Commissie 9 miljard EUR pompen in energieprojecten70: 
4,8 miljard voor hernieuwbare energie en 4,2 miljard voor energie-efficiëntie (vooral in de 
gebouwen) en voor maatregelen voor energiebeheer. 54% van het totale budget wordt 
geïnvesteerd ten bedrage van 20% in de biomassa, 12% in de zonne-energie, 13% in 
geothermische energie, waterkracht en andere en 9% in windenergie. De resterende 46% wordt 
geïnvesteerd in energie-efficiëntie. Dat betekent voor de regio’s van de “Convergentie”-
doelstelling dat de investeringen 5 maal hoger liggen voor de periode 2007 - 2013 dan nu. Voor 
de regio’s van de “Concurrentievermogen”-doelstelling ligt de toelage 7 maal hoger.  
 
Bovendien wordt 63,8 miljard geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling, waarvan een 
belangrijk deel voor projecten die het onderzoek op het vlak van hernieuwbare energie 
stimuleren.  
 
Wat de investeringsuitgaven voor energie in gebouwen betreft, voorziet het reglement71 dat van 
toepassing is op het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) dat dit soort 
uitgaven uitsluitend voorbehouden blijft aan de lidstaten die tot de EU zijn toegetreden na 1 mei 
2004. Toch heeft de voorzitter van de Europese Commissie, José Manuel Barroso, onlangs 
aangekondigd72 dat de Commissie van plan was om een wijziging van dit reglement in te 
dienen. De onderhandelingen worden voortgezet met de juridische dienst van het directoraat-
generaal Regionaal beleid om de toepassingsverordening te herzien, zodat de maatregel kan 
worden uitgebreid naar de oude lidstaten, zowel op het vlak van nieuwbouw als op het vlak van 
thermische renovatie van het bestaande park.  
 
Op 25 februari 2008, tijdens de jaarlijkse conferentie van de Europese Commissie over "Regio’s 
voor economische verandering", werden aan 5 projecten de RegioStars 2008 uitgereikt. In de 
categorie "Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie" werd de prijs toegekend aan 
ENERGIVIE (Elzas, Frankrijk). Dit regionaal programma stimuleert de vraag naar apparatuur 
die werkt op hernieuwbare energie. Het omvat onder andere de bijscholing van vakmensen in de 
sectoren zonne-energie, houtenergie en bouwnijverheid, alsook experimenten ter ondersteuning 
van energiezuinige gebouwen. Ook wordt onderzoek gedaan naar biobrandstoffen, biogas en 
geothermische energie. De drijvende, autonome en milieuvriendelijke ontziltingsinstallatie 
(zuidelijk deel van de Egeïsche Zee, Griekenland) kreeg een eervolle vermelding. Bij dit project 
werd een drijvend platform ontwikkeld dat gebruikmaakt van hernieuwbare energiebronnen en 
drinkwater voor de eilanden produceert. 

6.2. De bijdrage van de Structuurfondsen 2000-2006 in de strijd 
tegen de klimaatverandering 

De Commissie regionale ontwikkeling heeft de aanzet gegeven tot een studie73 met als titel "Het 
gebruik van duurzame en hernieuwbare energie in het kader van het structuurbeleid 2007-
2013" om stof te geven voor een algemeen debat over de strijd tegen de klimaatverandering en 
om de bijdrage van de Structuurfondsen te evalueren. 

Op basis van een algemeen kader dat betrekking heeft op de context en op het energiebeleid 
werden gegevens verzameld bij de 15 lidstaten waarop de programmatie 2000-2006 betrekking 
heeft. De resultaten schommelden enorm van land tot land. Toch tonen de analyses aan dat er 
maar een bescheiden deel van de uitgaven daadwerkelijk aan hernieuwbare en duurzame energie 
                                                 
70  Mededeling door Danuta Hübner, commissaris voor regionaal beleid, tijdens een persconferentie op 20 februari 

2008.  
71  Verordening (EC) nr. 1080/2006.   
72  Mededeling van 7 februari 2008.  
73  "Het gebruik van duurzame en hernieuwbare energie in het kader van het structuurbeleid 2007-2013", studie 

gemaakt door het Europees Parlement, (EP, 2007e) Deze studie kan worden ingekeken op aanvraag bij: 
ipoldepb@europarl.europa.eu. 
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is besteed, ongeveer 1,16% van de totale uitgaven die werden verricht in de operationele 
programma’s 2000-2006. Wat betreft de analyses van andere uitvoerders over bepaalde landen 
die zeer gevoelig zijn voor energieaangelegenheden, moet worden benadrukt dat de initiële 
ramingen minstens driemaal hoger lagen dan de werkelijk verrichte uitgaven. 
 
De analyse van de kwantitatieve gegevens onderstreept dat de maatregelen en projecten omtrent 
hernieuwbare energie de overhand hebben in vergelijking met de maatregelen en projecten 
omtrent energie-efficiëntie. Dit kan met name worden uitgelegd doordat hernieuwbare energie 
zichtbaarder is, een element dat aantrekkelijker is voor de beleidsmakers.  
 
De kwantitatieve analyse benadrukt ook het belang van de "energie"uitgave voor de kleine of 
middelgrote onderneming (kmo). Een aantal jaren geleden nog werd de energie-uitgave besteed 
aan het verbeteren van de infrastructuur en waren de middelen hoofdzakelijk bestemd voor de 
openbare sector of voor de grote productie- en distributiemaatschappijen. De financiële 
middelen voor duurzame en hernieuwbare energie worden voortaan voornamelijk toegekend aan 
de kmo’s, die nieuwe technologieën, diensten en producten hebben ontwikkeld.  
 
De kwalitatieve analyse heeft van haar kant aangetoond dat het in bepaalde lidstaten perfect 
mogelijk was om de energiedoelstellingen te integreren in de doelstellingen van de economische 
ontwikkeling. Energie en technologische innovatie, energie en de plattelandsontwikkeling, 
energie en de bouwsector zijn maar voorbeelden van de manier waarop deze sector zich nog 
behoorlijk kan ontwikkelen en op die manier de kwaliteit van de programmatie kan verbeteren.  
 
De situatie van de nieuwe lidstaten kan op bijzondere aandacht rekenen, gezien het deel van de 
Structuurfondsen dat aan hen is toegekend en het gebrek aan ervaring van hun 
beheersautoriteiten. De situatie varieert nochtans van lidstaat tot lidstaat. Zo besteden de 
Baltische staten meer dan 5% van de geldbedragen aan energie, terwijl de andere landen het met 
heel wat minder doen. De analyse van de verschillende documenten getuigt van een groeiende 
interesse voor energie-efficiëntie. Dit thema hangt inderdaad samen met de lokale behoeften om 
de structuur van de productie en van de bouwsector op het vlak van energiebesparing om te 
gooien, maar ook voor het gebruik van biomassa uit de landbouw en uit bossen. 
 
Dankzij de analyse in de oude lidstaten van de programmatie 2000-2006 en van de 
vooruitzichten voor de volgende periode kunnen homogene groeperingen worden 
geïdentificeerd. De Centraal-Europese landen (Oostenrijk, Duitsland) lijken het meest 
dynamisch te zijn op het vlak van energie en milieu. Het Verenigd Koninkrijk heeft zijn 
inspanningen hoofdzakelijk toegespitst op de bedrijven, terwijl de Scandinavische landen 
blijkbaar meer aandacht hebben besteed aan het platteland. Frankrijk en België hadden een 
beperktere aanpak, maar deze was wel gewijd aan specifieke thema’s (openbare gebouwen). In 
de landen uit het Middellandse Zeegebied ten slotte merken we moeilijkheden op, behalve dan 
een aantal uitzonderingen, om in de programmatie ambitieuze en samenhangende doelstellingen 
op het vlak van duurzame en hernieuwbare energie te assimileren. 
 
De analyse van de nationale strategische referentiekaders (NSR) voor de periode 2007-2013 
wijst nochtans op positieve veranderingen. Eerst en vooral lijkt het bedrag van de financiële 
middelen voor duurzame en hernieuwbare energie hoger te liggen, de strategische aanpak lijkt 
evidenter te zijn en ten slotte identificeert een groter aantal regio’s duurzame en hernieuwbare 
energie als een prioriteit of een specifieke maatregel. De vraag is of deze verbetering effectief 
zal zijn in de nationale en regionale operationele programma’s en in de geplande en gebruikte 
financiële bedragen. 
 
De studie van de nationale strategische referentiekaders brengt grote verschillen tussen de 
lidstaten aan het licht. Sommige zijn vernieuwend, andere hebben het moeilijker om het 
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traditionele achter zich te laten. De beschikbare financiële gegevens wijzen op een hoger bedrag 
voor het energieverbruik, maar dit blijft toch beperkt. De doelstelling om 5% van de het bedrag 
van de Structuurfondsen te besteden aan duurzame en hernieuwbare energie lijkt verder weg dan 
ooit, een bescheidener doelstelling van 3% lijkt realistischer.  
 
Ten slotte hebben we dankzij de identificatie en de analyse van 15 goede praktijken de 
strategische rol van duurzame en hernieuwbare energie in het licht kunnen stellen bij de 
ontwikkeling van een grondgebied en de ondernemingen ervan. Voor deze laatste kan duurzame 
en hernieuwbare energie een belangrijke, technologische troef worden voor het verlagen van de 
kosten en het verbeteren van hun concurrentievermogen, maar ook voor het ontwikkelen van 
nieuwe, commerciële mogelijkheden. 
 
6.3. Klimaatverandering en recente werkzaamheden van de 

commissie regionale ontwikkeling van het Europees Parlement 

De commissie regionale ontwikkeling heeft de laatste twee jaar een reeks verslagen en adviezen 
uitgebracht die aantonen dat zij er nog altijd voorstander van is om de problematiek van de 
klimaatverandering te integreren en om het gebruik van duurzame en hernieuwbare energie te 
stimuleren. 

6.3.1. Vierde rapport over cohesie74 

Dit rapport identificeert onder andere de belangrijkste uitdagingen waarvoor de EU de komende 
jaren staat. Een ervan is namelijk de klimaatverandering die zich vertaalt in een hogere 
kwetsbaarheid voor natuurrampen in bepaalde zones en een hogere energieprijs. Er kunnen 
wisselende gevolgen worden verwacht waarop natuurlijk telkens op een andere manier moet 
worden gereageerd afhankelijk van de regio.  
 
De afgevaardigden denken bovendien dat de EU in de toekomst meer en meer geconfronteerd 
zal worden met nieuwe uitdagingen die een sterke territoriale impact zullen hebben en de 
energie- en klimaatkwesties zullen hier een centrale plaats innemen.  

6.3.2. Tussentijdse evaluatie van het 6de communautaire actieprogramma voor 
het milieu75 

De commissie regionale ontwikkeling vraagt meer samenwerking op communautair vlak op het 
gebied van preventie van rampen, zoals beschreven in het 6de communautaire actieprogramma 
voor het milieu en benadrukt dat een doeltreffend mechanisme van regionale en interregionale 
samenwerking voor het voorkomen van natuurrampen noodzakelijk is, namelijk het reactie- en 
het beheersvermogen en het vermogen om elkaar bij te staan wanneer een dergelijke ramp zich 
voordoet. Bovendien sporen de afgevaardigden de Commissie aan de preventie van rampen op 
te nemen in de doelstellingen van haar strategie om het probleem van de klimaatverandering het 
hoofd te bieden.  
 
Ze bevelen eveneens aan om rekening te houden met de regionale dimensie bij de implementatie 
van het 6de actieprogramma voor het milieu, met name voor de acties omtrent de aanpassing aan 
de klimaatverandering en de verlichting ervan.  

                                                 
74  Initiatiefverslag, Ambroise Guellec, EP A6-0023/2008. 
75  Advies, Rumiana Jeleva, EP 398.438v01-00.  
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6.3.3. Conventionele energiebronnen en technologieën op het vlak van energie76 

Dit document vestigt de aandacht op het grote potentieel van de perifere en ultraperifere 
gebieden op het vlak van hernieuwbare energie door hun geografische en klimaatkenmerken en 
vraagt dat we het beste halen uit deze situatie met een uitzonderlijk potentieel. 
 
De afgevaardigden moedigen de Commissie, de lidstaten en de regio’s eveneens aan om de 
mogelijkheden die het cohesiebeleid hun biedt efficiënt te benutten om te investeren in nieuwe 
technologieën op het vlak van energie, waarbij zowel gebruik wordt gemaakt van hernieuwbare 
energie als van duurzame fossiele brandstoffen (nulemissiecentrales). 

6.3.4. Een Europese strategie voor duurzame, concurrerende en continu 
geleverde energie - Groenboek77 

De afgevaardigden onderstrepen dat een gemeenschappelijk energiebeleid absolute voorrang 
moet verlenen aan energie-efficiëntie en aan hernieuwbare en gedecentraliseerde 
energiebronnen. Ze leggen de nadruk op de essentiële rol van lokale en regionale overheden en 
de rol die ze eventueel kunnen spelen bij maatregelen die vooral betrekking hebben op de 
energieprestatie van de gebouwen. Ze roepen ook de lokale en regionale overheden op om de 
doeltreffendste infrastructuur en diensten te gebruiken op het vlak van energie-efficiëntie, met 
name voor de buitenverlichting en de openbare vervoersnetten. 
 
De commissie regionale ontwikkeling hamert er bovendien op dat de lokale en regionale 
overheden een geïntegreerde en continue steun krijgen wat de energie-efficiëntie en de 
duurzame maatregelen in alle communautaire financieringsprogramma’s betreft, zoals de 
Structuurfondsen, het zevende kaderprogramma voor onderzoek, intelligente energie voor 
Europa, en ook voor wat de activiteiten van de Europese Investeringsbank betreft. 

6.3.5. Thematische strategie voor het stadsmilieu78 

De afgevaardigden vinden dat het implementeren van een geïntegreerde aanpak van het 
stadmilieubeheer dat het onderdeel "Stedelijk vervoer" omvat als criterium moet dienen om 
subsidies uit hoofde van de Structuurfondsen en steun van de Europese Investeringsbank toe te 
kennen. 
 
6.4. Europese netwerken die ijveren voor de promotie van 

hernieuwbare energie bij de regio’s 

De korte lijst hierna beweert niet volledig te zijn. De volgende netwerken werden geselecteerd 
omdat ze een zicht hebben op de energie- en milieukwesties en vooral omdat een groot deel van 
hun activiteiten aan de regio's is gewijd. 

6.4.1. Europese Raad voor Hernieuwbare Energie (EREC) 

De EREC79 overkoepelt de bedrijven, verenigingen en onderzoeksinstellingen die actief zijn in 
de sectoren van bio-energie, hydro-elektriciteit, geothermische energie, energie uit oceanen, 
zonne- en windenergie. De doelstellingen zijn de volgende: 

                                                 
76 Advies, Pleguezuelos Aguilar Francisca, EP 388.628v01-00. 
77 Advies, Oldrich Vlasak, EP 378.707v01-00. 
78 Advies, Gisela Kallenbach, EP 371.922v01-00. 
79 Voor meer informatie: http://www.erec-renewables.org/. 
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- optreden als forum voor het uitwisselen van informatie; 

- informatie en advies verstrekken over hernieuwbare energie voor de beleidsmakers op 
lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau; 

- politieke initiatieven lanceren voor het creëren van referentiekaders voor hernieuwbare 
energiebronnen; 

- Europese technologieën, producten en diensten promoten op de wereldmarkten.  

Om deze doelstellingen te halen buigt de EREC zich over een reeks projecten en organiseert 
regelmatig conferenties, workshops en gebeurtenissen.  

6.4.2. Energie-Cités 

Energie-Cités80 is een netwerk van Europese lokale overheden dat zich inspant voor de promotie 
van een duurzaam energiebeleid. Het netwerk telt 150 leden uit 24 Europese landen, die meer 
dan 500 steden vertegenwoordigen. De doelstellingen zijn: 

- de rol, de macht en de bevoegdheden van de steden versterken op het vlak van energie-
efficiëntie, de promotie van hernieuwbare energie en de bescherming van het milieu; 

- het debat op gang brengen op het vlak van energie, milieu en het stedelijk beleid en 
voorstellen formuleren; 

-  de initiatieven van de steden ontwikkelen door ervaringen uit te wisselen, kennis over te 
dragen en projecten op touw te zetten. 

6.4.3. Fedarene  

Het Europese netwerk Fedarene81 vertegenwoordigt lokale en regionale instellingen die energie- 
en milieuacties implementeren, coördineren en vergemakkelijken. Momenteel werken meer dan 
50 innoverende regio's van 17 lidstaten samen en wisselen goede praktijken en kennis uit.  
 

6.4.4. Islenet 

Islenet82 verenigt de regionale overheden van de Europese eilanden die hernieuwbare energie en 
een duurzaam beheer steunen. Het bevordert actief het opzetten van strategieën en projecten die 
gewijd zijn aan hernieuwbare energie. Zij oefenen een belangrijke invloed uit op de 
ontwikkeling van de plaatselijke economie en maken daarbij gebruik van een duurzaam beheer.  
 
 
 

                                                 
80 Voor meer informatie: http://www.energie-cites.org/.  
81 Voor meer informatie: http://www.fedarene.org/. 
82 Voor meer informatie: http://www.europeanislands.net/.  
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