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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over "2050: De toekomst begint vandaag – aanbevelingen voor een toekomstig geïntegreerd 
EU-klimaatbeschermingsbeleid"
(2008/2015(INI))

Het Europees Parlement,

– gelet op het besluit van 25 april 2007 betreffende de instelling van de Tijdelijke Commissie 
klimaatverandering1, dat krachtens artikel 175 van zijn Reglement is aangenomen, 

– gezien de bestaande EU-milieuwetgeving met positieve gevolgen voor het klimaat op de 
verschillende beleidsterreinen (bijlage A), en naar zijn resoluties inzake de 
klimaatverandering, met name diegene die tijdens de huidige zittingsperiode zijn 
aangenomen (bijlage B),

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 15 november 2007 inzake de beperking van de 
mondiale klimaatverandering tot 2 graden Celsius – op weg naar de Conferentie van Bali 
inzake klimaatverandering en ook verder (COP13 en COP/MOP 3)2,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 31 januari 2008 over de resultaten van de 
Conferentie van Bali inzake klimaatverandering (COP13 en COP/MOP 3)3,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 10 april 2008 inzake het Groenboek van de 
Commissie over de aanpassing aan de klimaatverandering in Europa – mogelijkheden voor 
EU-actie (COM(2007)0354)4,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 21 mei 2008 inzake de wetenschappelijke feiten 
betreffende de klimaatverandering: Bevindingen en aanbevelingen voor de besluitvorming5,

– gezien de verklaring die op 8 juli 2008 tijdens de Top in Hokkaido Toyako (Japan) is 
afgegeven over het onderwerp: “Milieu en klimaatverandering”, de uitstoot van 
broeikasgassen op de lange termijn voor 2050 halveren, 

– gezien de veertiende Conferentie van de Partijen bij het Raamverdrag van de Verenigde 
Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC) (COP 14) en de vierde Conferentie van de 
Partijen die dient als het overleg van de Partijen bij het Protocol van Kyoto (COP/MOP 4) 
van 1 tot 12 december 2008 in Poznan (Polen),

– gezien het burgerforum Agora over klimaatverandering van 12 en 13 juni 2008,

– gezien de interparlementaire bijeenkomst over energie en duurzame ontwikkeling van het 
Europees Parlement en de nationale parlementen op 20 en 21 november 2008,

– gezien de resultaten van de speciale Eurobarometer-opiniepeiling nummer 300 over de 
standpunten van de Europese burgers over de klimaatverandering,

                                               
1 PB C 74 E van 20.3.2008, blz. 652 + notulen van 18.2.2008, punt 7.
2 Aangenomen teksten, P6_TA(2007)0537
3 Aangenomen teksten, P6_TA(2008)0032
4 Aangenomen teksten, P6_TA(2008)0125
5 Aangenomen teksten, P6_TA(2008)0223
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– gezien de openbare hoorzittingen en gedachtewisselingen met hooggeplaatste personen en de 
resultaten van de delegatiebezoeken van de Tijdelijke Commissie klimaatverandering, 

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Tijdelijke Commissie klimaatverandering (A6-0000/2008),

Politieke principes

A. overwegende dat het bewaren van de schepping een taak is die van de ene generatie op de 
andere wordt doorgegeven,

B. overwegende dat het werk dat het Europees Parlement met name tijdens deze zittingsperiode 
op het gebied van de klimaatverandering heeft verricht een bron van inspiratie is, en een 
duidelijke opdracht om een geïntegreerd Europees klimaatbeleid te ontwikkelen,

C. overwegende dat de Europese Unie een leidinggevende rol speelt in de internationale strijd 
tegen de opwarming van de aarde, dat dit een deel van onze identiteit is, en dat wij het de 
burgers van Europa verschuldigd zijn om op de middellange en lange termijn niet alleen 
klimaatdoelstellingen vast te leggen, maar die door visionaire politieke maatregelen ook 
daadwerkelijk te bereiken,

D. overwegende dat de huidige, maar ook de toekomstige parlementen en Europese 
volksvertegenwoordigers uit moeten gaan van deze principes voor het klimaatbeleid, van het 
principe van duurzaamheid, van sociale aanvaardbaarheid en van een rechtvaardige 
verdeling van de lasten tussen de generaties, en dat ze hardnekkig moeten blijven strijden 
voor het bereiken van de doelstellingen voor de klimaatbescherming,

E. overwegende dat de klimaatverandering een uitdaging is waarvoor geen pasklare politieke 
oplossing bestaat, maar dat de optelsom van de bestaande mogelijkheden en een drastische 
toename van de efficiëntie in alle sectoren van de economie en de samenleving een bijdrage 
kunnen leveren aan het oplossen van het probleem van de hulpbronnen en de verdeling, en 
de weg naar een derde industriële revolutie zouden effenen,

F. overwegende dat volgens gegevens van het Europees Milieuagentschap uit 2006 30,9 % van 
de totale uitstoot van broeikasgassen in de EU ontstaat door de opwekking van energie, 19,4
% in de vervoerssector, 14,6 % in huishoudens en de dienstensector, 12,9 % in de bouw en 
de industriële productie, 9,2 % in de landbouw, 8,1 % in industriële processen en 2,9 % in 
de afvalverwerking, waarbij de overige emissies ontstaan door chemische oplosmiddelen en 
niet bekende verbrandingsprocessen,

G. overwegende dat veel sectoren al een bijdrage leveren aan de verlaging van de uitstoot van 
broeikasgassen, en dat er al veel goedkope mogelijkheden bestaan om de 
klimaatverandering te bestrijden en technologieën om de efficiëntie te verbeteren, maar dat 
de algemene toepassing ervan wordt geblokkeerd door beperkingen bij de toegang tot de 
markt, door bureaucratische hindernissen en door de hoge kosten,

H. overwegende dat het verlagen van de emissies in alle individuele sectoren niet voldoende is 
om de klimaatverandering te bestrijden, maar dat er een totale visie op het probleem moet 
komen, om in de politiek algemeen geldige oplossingen te vinden en door een coherente 
wetgeving in de hele samenleving veranderingen te bereiken in de productie en de 
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consumptie,

Internationale dimensie: Post-2012, buitenlands beleid voor klimaatvraagstukken en 
internationale handel

I. overwegende dat onder auspiciën van de Verenigde Naties volgens het Bali-actieplan 
onderhandelingen worden gevoerd over een overeenkomst na 2012 over met name de 
volgende onderwerpen: de verlaging van de emissies, nieuwe, bindende streefdoelen voor 
die verlaging, aanpassingsmaatregelen, het aanpakken van het rooien en vernietigen van 
bosgebieden, de ontwikkeling van technologie voor matigings- en aanpassingsmaatregelen, 
de nodige financiële middelen en tot slot de herziening van de flexibele mechanismen 
volgens de afspraken van Marrakesh over het Kyoto-protocol,

J. overwegende dat de onderhandelingen over een overeenkomst na 2012 tijdens de 
klimaatconferentie in Kopenhagen (COP 15) voor het einde van 2009 moeten worden 
afgesloten, om te vermijden dat er tussen de eerste en de tweede verbintenisperiode een 
lacune ontstaat,

K. overwegende dat de Raad tijdens zijn Top in de lente van 2008 heeft onderstreept dat er 
sneller moet worden onderhandeld over de routekaart van Bali, om in overeenstemming met 
de 2°C-doelstelling van de EU voor 2009 een nieuwe overeenkomst inzake 
klimaatverandering te sluiten,

L. overwegende dat alle leidende industriële naties tijdens de afgelopen G8-Top in Hokkaido 
Toyako (Japan) hebben verklaard dat ze de uitstoot van koolstofdioxide voor 2050 willen 
halveren, en dat ze dit doel tijdens de onderhandelingen over een overeenkomst na 2012 
willen nastreven,

M. overwegende dat de klimaatverandering het bestaande conflictpotentieel in de internationale 
betrekkingen nog kan vergroten, bijvoorbeeld door migratie wegens het klimaat, door 
landverlies en grensconflicten wegens overstromingen en wijkende kustlijnen, maar ook 
door conflicten over hulpbronnen wegens de afname van het landbouwareaal en de 
toenemende waterschaarste,

N. overwegende dat de Raad tijdens zijn Top in de lente van 2008 de Commissie heeft verzocht 
om een Europese strategie voor te leggen voor de financiering van 
klimaatbeschermingsmaatregelen om de emissies te verlagen en de aanpassing en de 
overdracht van onderzoek en technologieën met een lage uitstoot van CO2 (low carbon 
technologies) mogelijk te maken,

O. overwegende dat de beschikbare financiële middelen voor aanpassingsmaatregelen in 
ontwikkelingslanden volkomen ontoereikend zijn en aanzienlijk zouden moeten worden 
verhoogd,

P. overwegende dat de ontwikkeling en overdracht van moderne milieutechnologieën een 
belangrijke voorwaarde is voor een goede omzetting van de strategieën voor de mondiale 
emissievermindering en de aanpassing,

Q. overwegende dat de technologietransfer bemoeilijkt wordt door zorgen over de bescherming 
van intellectuele eigendom, door de zwakke positie van politieke instellingen, door het 
ontbreken van een rechtsstaat en door het grote gebrek aan kapitaal,
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R. overwegende dat de Wereldhandelsorganisatie (WTO) geen alternatief 
onderhandelingsforum voor de internationale klimaatbescherming kan zijn, en dat zonder 
een geslaagde afsluiting van de onderhandelingen na 2012 van de wereldhandel geen 
bijdrage aan de klimaatbescherming kan worden verwacht,

Energie

S. overwegende dat aardolie 35 % van de mondiale vraag naar primaire energie dekt en 
daardoor de belangrijkste bron is, terwijl kolen 25 % dekt en aardgas 21 %, dat het tijdperk 
van goedkope en overvloedig beschikbare fossiele energie echter afloopt,

T. overwegende dat het Internationaal Energieagentschap voorspelt dat de mondiale vraag naar 
energie voor 2030 met minstens 60 % zal stijgen, en dat deze toenemende vraag ook van de 
nieuw geïndustrialiseerde landen zal komen,

U. overwegende dat het op de middellange en lange termijn uitgesloten is dat de toenemende 
vraag naar energie alleen door fossiele brandstoffen wordt gedekt, en dat de beslissingen 
over investeringen in de komende jaren zullen bepalen hoe de structuur van de 
energievoorziening en de energiemix er in de komende decennia uit zullen zien,

V. overwegende dat de groeiende vraag naar energie alleen maar kan worden gedekt wanneer 
verschillende maatregelen worden genomen die elkaar aanvullen, zoals de dringend nodige 
modernisering van de bestaande elektriciteitscentrales op fossiele brandstoffen, die een 
enorme efficiencysprong moeten maken, de bouw van nieuwe centrales en een gestage 
uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen,

W. overwegende dat energiebesparingen de goedkoopste en schoonste manier zijn om minder 
hulpbronnen te gebruiken en aldus het klimaat te beschermen,

X. overwegende dat bij het gebruik van kernenergie – afgezien van de beschikbaarheid van 
uranium – de kwestie van de veilige definitieve opslag van het nucleaire afval en de 
proliferatie van deze technologie in ondemocratische staten nog steeds niet is opgelost,

Y. overwegende dat Europa door het ITER-project een centrum voor de ontwikkeling van de 
kernfusie als mogelijke energiebron van de toekomst is geworden,

Biobrandstoffen

Z. overwegende dat het huidige beleid inzake biobrandstoffen in een belangenconflict is 
uitgemond waarin enerzijds sprake is van een groeiend tekort aan levensmiddelen, die ook al 
duurder worden, en anderzijds een groeiende vraag naar energie en alternatieve 
brandstoffen,

AA.overwegende dat de productie van biomassa voor het opwekken van energie en als brandstof 
veel ontwikkelingslanden nieuwe economische mogelijkheden biedt en ze zelf minder 
afhankelijk maakt van ingevoerde energie,

AB. overwegende dat na een uitgebreide levenscyclusanalyse is gebleken dat het 
emissieverlagingspotentieel van veel biobrandstoffen van de eerste generatie ten opzichte 
van conventionele brandstoffen voor een deel flink naar beneden is bijgesteld, en dat er tot 
nu toe geen tevredenstellend antwoord is gegeven op vragen naar de duurzaamheid, de 
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gevolgen voor het milieu en de beschikbaarheid van landbouwareaal dat ook voor de 
productie van levensmiddelen kan worden gebruikt,

AC. overwegende dat een duurzaam beleid inzake biobrandstoffen gericht moet zijn op het 
vastleggen van criteria voor de duurzaamheid van de productie van biobrandstoffen van de 
eerste generatie, maar ook op de ideologieloze ontwikkeling van de tweede generatie,

AD.overwegende dat de aardolie-industrie de voor biobrandstoffen nodige infrastructuur pas op 
brede schaal zal opbouwen wanneer er vraag naar die biobrandstoffen is ontstaan, dat de 
auto-industrie echter technologische vooruitgang heeft geboekt, waardoor ieder mengsel van 
benzine en biobrandstof door een sensor in de motor kan worden gemeten, en dat ook 
oudere voertuigen met deze aanvullende technische uitrusting biobrandstof kunnen tanken, 
waardoor de CO2-uitstoot van het hele wagenpark kan worden verminderd,

Energie-efficiëntie

AE. overwegende dat gebouwen 40 % van de nuttige energie verbruiken, en 33 % van alle 
broeikasgasemissies veroorzaken,

AF. overwegende dat in de gebouwensector (woningen, commerciële en openbare gebouwen) 
het moderniseren van thermische isolatie en verwarmings- en koelsystemen, elektrische 
apparaten en ventilatiesystemen een enorm potentieel biedt om de uitstoot van CO2 tegen 
lage kosten te verminderen,

AG.overwegende dat huizen met een laag energieverbruik vaak esthetische nadelen hebben,

AH.overwegende dat de normen voor de energie-efficiëntie van elektrische en elektronische 
apparatuur permanent moeten worden getoetst en aangepast aan de ontwikkelingen op de 
markt, maar dat ze ook moeten gelden voor grote industriële apparatuur, en er misschien een 
verbod op de stand-by functionaliteit in nieuwe apparaten moet komen,

Mobiliteit en logistiek

AI. overwegende dat de ontkoppeling van de groei van het verkeer van de algemene 
economische groei een sleuteldoel van het vervoersbeleid van de EU is, dat de vraag naar 
vervoersdiensten echter toch sneller is gegroeid dan het bruto binnenlands product, en dat 
het toch al hoge aandeel van de vervoerssector in de totale uitstoot van broeikasgassen in de 
EU dus blijft stijgen,

AJ. overwegende dat de vervoerssector op dit moment ongeveer een derde van de totale 
hoeveelheid nuttige energie in de EU verbruikt, en dat deze sector vrijwel volledig (voor 97
%) van brandstoffen op basis van aardolie (benzine en diesel) afhankelijk is,

AK.overwegende dat de uitstoot van broeikasgassen in de EU in de periode van 1990 tot 2005 
met 7,9 % is gedaald, terwijl die daling 14 % was geweest wanneer de vervoerssector de 
uitstoot even sterk had verminderd als andere sectoren,

AL. overwegende dat 80 % van de Europese bevolking in stedelijke gebieden woont, waar 40 %
van alle vervoersemissies ontstaan, en dat door verkeersoverlast, die ook hoofdzakelijk in 
die gebieden ontstaat, ongeveer 1 % van het bbp van de EU verloren gaat,

AM. overwegende dat enerzijds de urbane mobiliteit direct verband houdt met het individuele 
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welzijn, maar dat anderzijds juist het individuele vervoer in de steden een aanzienlijk 
aandeel van de uitstoot van broeikasgassen en van andere milieuproblemen zoals 
luchtvervuiling en lawaai voor zijn rekening neemt, en de gezondheid van veel burgers in 
sommige gevallen ernstig schaadt, in plaats hun welzijn te verhogen,

AN.overwegende dat de helft van de trajecten die de Europese burgers afleggen korter is dan 5 
km,

AO.overwegende dat in het dagelijkse regionale verkeer en het forenzenverkeer 60 % van alle 
autoritten en 90 % van alle treintrajecten korter zijn dan 30 km,

AP. overwegende dat het vervoer van goederen over het spoor en over het water van 2001 tot 
2006 is gedaald (respectievelijk van 18,6 % naar 17,7 % en van 6,5 % naar 5,6 %) en over 
de weg is toegenomen (van 74,9 % tot 76,7 %),

AQ.overwegende dat het vervoer van passagiers en goederen over het water een van de meest 
energiezuinige vormen van vervoer is, en dat ongeveer 40 % van het goederenvervoer in de 
EU over het water plaatsvindt,

AR. overwegende dat volgens ramingen het vervoer van een ton goederen over de weg per 
kilometer zes keer zoveel energie kost als via de binnenwateren, en via het spoor dubbel 
zoveel,

AS. overwegende dat de handel via internationaal zeevervoer toeneemt, en dat er een trend in de 
scheepsbouw is om grotere container- en passagiersschepen te bouwen, die meer zware 
stookolie verbruiken en dus nog schadelijker zijn voor het milieu, en dat de internationale 
scheepvaart geen bijdrage levert aan de internationale klimaatbescherming,

AT. overwegende dat de stapsgewijze liberalisering en deregulering van de luchtvaart in het 
afgelopen decennium enerzijds een essentiële voorwaarde geweest is voor de dynamische 
ontwikkeling van de Europese luchtvaart, en dat het passagiersvervoer door de lucht binnen 
de EU van 1995 tot 2004 met 49 % gestegen is, maar dat anderzijds ook de uitstoot van 
koolstofdioxide door de hele sector van 1990 tot 2005 met 79 % toegenomen is,

AU.overwegende dat de groei van de luchtvaart nog ernstigere gevolgen voor het milieu heeft, 
ondanks de technische en operationele verbeteringen, maar dat een debat over bindende 
emissienormen voor vliegtuigmotoren om te komen tot een verbetering van de 
motortechnologie tot nu toe niet werkelijk heeft plaatsgevonden, en hierover geen 
haalbaarheidsonderzoek beschikbaar is,

AV.overwegende dat door de luchtvaart niet alleen koolstofdioxide maar ook stikstofoxide, 
waterdamp, sulfaatdeeltjes en roetdeeltjes in de atmosfeer terecht komen, die volgens 
ramingen van het Intergouvernementeel Panel voor Klimaatverandering (IPCC) de totale 
effecten van de emissies door de luchtvaart met een factor twee à vier versterken, waarbij 
dan nog geen rekening is gehouden met het bijkomende effect van de vorming van 
cirruswolken,

Toerisme en cultuurmonumenten

AW. overwegende dat uit onderzoek van het centrum van de UNESCO voor het werelderfgoed 
een tiende van alle wereldcultuurmonumenten en wereldcultuurlandschappen wordt 
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bedreigd door de gevolgen van de klimaatverandering,

AX.overwegende dat Europa volgens de Wereld Toerisme Organisatie (UNWTO) de 
belangrijkste toeristische regio ter wereld is, en dat 55 % van alle toeristen in 2006  Europa 
als bestemming had,

AY.overwegende dat de klimaatverandering de keuze van de vakantiebestemming kan 
beïnvloeden, en dat deze veranderingen aanzienlijke economische nadelen voor de 
betrokken vakantiegebieden met zich mee zouden brengen,

Regeling voor de emissiehandel en industriële emissies

AZ. overwegende dat de Europese regeling voor de emissiehandel een uniek en bijzonder 
efficiënt instrument voor het verminderen van de emissies is en een voorbeeld voor 
vergelijkbare systemen, dat echter gegarandeerd moet zijn dat die compatibel zijn,

BA. overwegende dat voor het formuleren van verdere doelstellingen voor de vermindering van 
de uitstoot door de emissiehandel met name rekening moet worden gehouden met 
investeringscycli (beschikbaarheid van nieuwe productieprocessen, behoefte aan kapitaal, 
tijdsaspecten),

BB. overwegende dat de basisgedachte van het Clean Development Mechanism (CDM) en van 
de Joint Implementation (JI) - de verspreiding van moderne en efficiënte technologieën - zou 
moeten bevorderen,

BC. overwegende dat het energieverbruik van elektrische motoren en aandrijvingen in de 
industrie aanzienlijk zou kunnen worden verlaagd door naar behoefte regelbare toerentallen 
en optimale onderdelen,

Afvangen en opslaan van CO2 (CCS)

BD. overwegende dat in verschillende sectoren – bijvoorbeeld bij de winning van olie en aardgas 
– nu al op kleine schaal CCS wordt toegepast, maar dat de toepassing op grote schaal met 
het oog op de klimaatbescherming zich nog in een pril stadium bevindt,

BE. overwegende dat de kosten en risico’s nog steeds groter zijn dan de economische voordelen, 
en dat het gebruik van CCS in elektriciteitscentrales – ook met de modernste technologie –
ten koste gaat van het rendement,

BF. overwegende dat de technologie van het afvangen en opslaan van CO2 (CCS) als 
brugtechnologie op weg naar een energievoorziening op basis van minder koolstof een 
bijdrage kan leveren aan de vermindering van de uitstoot van CO2 door de 
elektriciteitscentrales, en een aanvulling zou kunnen zijn op het intensievere gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen, maar dat CCS een end-of-pipe-technologie is,

Landbouw en veeteelt

BG. overwegende dat veranderingen in de landbouwpraktijken, de Europese milieuwetgeving en 
de meest recente structurele hervormingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid op 
duurzaamheid gericht zijn, en dus indirect via een betere benutting van de beschikbare 
hulpbronnen leiden tot het terugdringen van de emissies,
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BH. overwegende dat er in de landbouw geen specifieke doelstellingen voor de 
klimaatbescherming bestaan, zoals bindende voorschriften voor de vermindering van de 
uitstoot van methaan en lachgas, evenmin als stimulansen om de al bestaande mogelijkheden 
te benutten om de uitstoot terug te dringen,

BI. overwegende dat de grootschalige teelt van veevoer de totale uitstoot van broeikasgassen 
door de landbouw aanzienlijk verhoogt,

BJ. overwegende dat een natuurlijke vorm van veeteelt door beter onderhoud van het landschap 
en de weilanden de milieubescherming significant kan verbeteren bij een lager  
energieverbruik en een geringere uitstoot,

BK. overwegende dat de veestapel dient te worden aangepast aan het beschikbare areaal, en dat 
duurzame graaspraktijken ertoe kunnen bijdragen dat bodemerosie op weilanden wordt 
verhinderd,

Bossen

BL. overwegende dat bossen bijzonder waardevol zijn voor de biosfeer en in het mondiale 
ecosysteem talloze functies vervullen, maar er al met al geen marktprijs voor bestaat, 

BM. overwegende dat meer dan 30 % van het aardoppervlak door bossen bedekt is, dat daar 
meer dan twee derde van alle op aarde bestaande soorten en rassen voorkomen, en dat ieder 
jaar ongeveer 30 % van de totale uitstoot van broeikasgassen door bossen wordt 
geabsorbeerd,

BN. overwegende dat bossen enerzijds een essentiële rol spelen bij het terugdringen van de 
klimaatverandering, maar dat anderzijds minstens een derde van alle bossen te kampen heeft 
met de gevolgen van de klimaatverandering,

BO. overwegende dat het probleem van de vernietiging van bossen in verband staat met 
sociaaleconomische factoren, zoals armoede, onderontwikkeling, zwakke politieke 
instellingen, een gebrekkige rechtsstaat, corruptie en een onrechtvaardige verdeling van 
eigendom,

Bodembescherming

BP. overwegende dat de bodem in Europa sneller dan ooit tevoren onomkeerbare schade 
oploopt, die door de klimaatverandering nog ernstiger wordt,

BQ. overwegende dat het ontdooien van de permafrostbodem de toestand van de bodem op het 
noordelijk halfrond verandert, waardoor aanzienlijk meer methaan in de atmosfeer 
terechtkomt, 

Waterbeheer

BR. overwegende dat de beschikbaarheid van water, de drinkwatervoorziening, het 
waterverbruik en de behandeling van afvalwater een direct verband hebben met de 
economische en sociale randvoorwaarden,

BS. overwegende dat de verschillen tussen de regio’s in Europa wat de beschikbaarheid van 
water betreft door de klimaatverandering nog worden vergroot,
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Visserij

BT. overwegende dat vis en zeevruchten een belangrijke voedingsbron zijn, en dat de oceaan het 
grootste koolstofreservoir van de planeet en een bron van biomassa en grondstoffen is,

BU. overwegende dat de capaciteit van de zeeën als voedselbron al volledig wordt benut,

Beheer van afval en hulpbronnen

BV. overwegende dat de hoeveelheid afval helaas blijft groeien, ondanks alle pogingen om dit te 
verhinderen,

BW. overwegende dat de Europese afvalwetgeving al bijdraagt aan een vermindering van de 
netto-uitstoot van broeikasgassen door de afvalsector, hoewel het potentieel nog niet 
volledig wordt benut,

Aanpassingsmaatregelen

BX. overwegende dat alle aanpassingsmaatregelen een beleid voor de toekomst zijn, om de 
schade door historische broeikasgasemissies, en de daarmee gepaard gaande stijging van de 
temperatuur, te beperken,

BY. overwegende dat een zuivere kosten-batenanalyse voor de ontwikkeling van de 
aanpassingsmaatregelen niet voldoende is om alle bevolkingsgroepen de minimaal nodige 
bescherming te garanderen,

BZ. overwegende dat het verbruik van natuurlijke hulpbronnen volgens de Millennium 
Ecosystem Assessment intussen twee derde van alle ecosystemen bedreigt en de 
kwetsbaarheid voor klimaatverandering vergroot, waardoor het nog dringender wordt om zo 
snel mogelijk aanpassingsmaatregelen te nemen,

Gezondheid 

CA. overwegende dat sommige gevolgen van de klimaatverandering voor de volksgezondheid 
onder controle kunnen worden gehouden door de nodige voorbereiding en versterking van 
de gezondheidszorg, en door de juiste preventieve maatregelen,

Groei en werkgelegenheid

CB. overwegende dat de tijdens de Lentetop in 2007 vastgelegde doelstellingen van het 
klimaatbeleid technologisch en economisch haalbaar zijn en unieke kansen bieden voor 
duizenden Europese bedrijven,

CC. overwegende dat veel bedrijven nog onvoldoende hebben ingezien hoe groot de kansen en 
risico’s zijn die de klimaatverandering met zich meebrengt, 

CD. overwegende dat een actieve strijd voor de klimaatbescherming verenigbaar is met 
duurzame economische groei en welvaart,

CE. overwegende dat de werkgelegenheid eerder binnen bepaalde bedrijfstakken zal verschuiven 
dan ertussen,
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Stimuleren van technologieën voor de toekomst

CF. overwegende dat de handel in emissierechten een hoeksteen van het Europese 
klimaatprogramma is, de efficiëntie verhoogt, en daardoor de broeikasgasemissies 
vermindert,

CG. overwegende dat de verhoging van de efficiëntie op zich niet leidt tot een technologische 
revolutie, maar waarschijnlijk alleen die technologieën en processen begunstigt die al 
bestaan en marktrijp zijn,

CH. overwegende dat de verhoging van de efficiëntie niet leidt tot lagere kosten voor het 
ontwikkelen van volledig nieuwe en dus ook dure technologieën, ook niet met het oog op 
betere marktkansen voor al bestaande technologieën, maar dat deze wel dringend nodig zijn, 
met name voor het bereiken van de klimaatdoelstellingen op de lange termijn,

CI. overwegende dat de handel in emissierechten op zich niet voldoende is om de doodlopende 
straat van de koolstof te kunnen verlaten, en niet leidt tot een brede revolutie op het gebied 
van de technologieën met een lage uitstoot van CO2,

Intelligente computersystemen en informatie- en communicatietechnologieën

CJ. overwegende dat de ICT-sector op dit moment 2 % van de mondiale uitstoot van CO2
veroorzaakt, dat deze branche echter niet alleen haar eigen uitstoot van CO2 zou kunnen 
verlagen, maar vooral innovatieve en energiezuinige oplossingen voor de hele economie zou 
kunnen ontwikkelen,

Financiering en begrotingskwesties

CK. overwegende dat de bestaande begroting van de EU ontoereikend is om de doelstellingen 
van de klimaatbescherming te halen, aangezien de nodige financiële middelen voor de 
politieke prioriteit van de bestrijding van de klimaatverandering in de begroting niet 
beschikbaar zijn,

CL. overwegende dat in het komende financiële kader begrotingsmiddelen worden uitgetrokken 
voor de bestrijding van de klimaatverandering en voor het ontwikkelen van een Europees 
aanpassingsbeleid, zodat de EU over een adequate klimaatbegroting voor de volgende 
begrotingsperiode na 2013 kan beschikken, 

Onderwijs, opleiding en voorlichting

CM. overwegende dat de economische en sociale maatregelen ter bestrijding van de 
klimaatverandering tot een culturele omslag leiden, dat tradities, gewoontes en leefpatronen 
veranderen, dat een werkelijk duurzaam consumptiegedrag en gebruik van grondstoffen in 
de hele samenleving alleen maar mogelijk is wanneer de burgers zich herbezinnen en hun 
gedrag aanpassen, en dat daarvoor volkomen nieuwe consumptie- en leefpatronen moeten 
worden ontwikkeld,

CN. overwegende dat de klimaatverandering tot een golf van technologische innovatie zal leiden, 
maar dat die kans voor de economie alleen maar kan worden benut wanneer op de 
arbeidsmarkt voldoende gekwalificeerde werknemers te vinden zijn,

CO. overwegende dat de speciale Eurobarometer-opiniepeiling nummer 300 heel duidelijk 
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aantoont dat een grote meerderheid van de deelnemers in Europa de klimaatverandering als 
een heel serieus probleem beschouwt, maar dat velen klagen over een gebrek aan informatie, 
en dat persoonlijke initiatieven om de klimaatverandering te bestrijden beperkt blijven tot 
vrij eenvoudige maatregelen, zoals afvalscheiding of een lager energie- en waterverbruik, 
waarvoor ze hun alledaagse gedrag niet werkelijk hoeven te veranderen,

CP. overwegende dat de informatie beschikbaar is die nodig is om opnieuw na te denken over de 
eigen mobiliteitspatronen, zoals het gebruik van de eigen auto en alternatieve 
verplaatsingsmogelijkheden (lopen, fietsen, openbaar vervoer),

CQ. overwegende dat de Europese streefdoelen en wetten voor de klimaatbescherming de 
plaatselijke overheden en gemeentes helpen om de levenskwaliteit in veel steden in de 
Europese Unie te verbeteren, en dat plaatselijke initiatieven in agglomeraties heel veel 
kunnen bijdragen aan het terugdringen van de uitstoot van koolstofdioxide in de Europese 
Unie,

CR. overwegende dat de detailhandel niet alleen verantwoordelijk is voor het bijsturen van het 
koopgedrag van de consument, maar dat het hele bedrijfsleven met bedrijfsmodellen en 
productieprocessen het goede voorbeeld kan geven voor duurzaam en efficiënt gebruik van 
hulpbronnen, en via het eigen personeel een doeltreffende multiplicator voor 
klimaatvriendelijk gedrag kan zijn,

CS. overwegende dat informatie voor de consument over de gevolgen voor het klimaat van 
landbouwproducten vrijwel niet beschikbaar is, maar dat gerichte informatiecampagnes het 
koopgedrag van de consument kunnen beïnvloeden, ook met het oog op de doelstellingen 
van het gezondheidsbeleid,

2050 - De toekomst begint vandaag 

CT. overwegende dat de vraag van de wereldbevolking naar hulpbronnen nu al een kwart hoger 
ligt dan wat de aarde kan regenereren, waardoor wij volgende generaties de grondslag voor 
het leven ontnemen,

CU. overwegende dat de basis voor toekomstige productiemethoden en consumptiegedrag in 
hoge mate wordt gelegd door politieke beslissingen van vandaag, waarvoor visie en politiek 
leiderschap vereist zijn, dat een duurzamere levenswijze zonder een bijdrage van het 
bedrijfsleven, de wetenschap, de media, de maatschappelijke organisaties en de burgers 
echter niet mogelijk zal zijn,

CV. overwegende dat de klimaatverandering een mondiaal milieuprobleem met structurele 
oorzaken is, 

Politieke principes

1. benadrukt dat de klimaatverandering op basis van een horizontale aanpak zo spoedig 
mogelijk als een nieuwe kaderomstandigheid moet worden geïntegreerd in alle sectoren en 
beleidsvormen, en dat in de Europese wetgeving rekening moet worden gehouden met de 
oorzaken en de gevolgen van de opwarming van de aarde;

2. herinnert met name aan de nodige doelstellingen in de strijd tegen de klimaatverandering en 
onderstreept het duidelijke doel om de uitstoot van broeikasgasemissies op de middellange 
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termijn, voor 2020, met 20 à 30% te verminderen, en op de lange termijn, voor 2050, met 50 
à 80%, om de stijging van de gemiddelde temperatuur vergeleken met de temperatuur voor 
de industrialisering met een waarschijnlijkheid van 50% te beperken tot 2°C;

3. onderstreept de voorstellen die het Europees Parlement meerdere malen heeft gedaan voor 
politieke maatregelen en samenwerking op internationaal niveau en op het niveau van de EU 
en haar lidstaten;

4. beschouwt de leidende rol van de Europese Unie in de internationale onderhandelingen in 
het kader van het UNFCCC tijdens de COP en de MOP, maar ook in andere internationale 
fora, als een plicht; wijst er bovendien op dat de EU en haar lidstaten hun doelstellingen 
volgens het Protocol van Kyoto absoluut moeten bereiken om deze leidende rol 
geloofwaardig te kunnen spelen;

5. is ook van mening dat het ontwikkelen, toepassen en exporteren van moderne 
milieutechnologieën een bijdrage kan zijn aan de verwezenlijking van de Lissabonstrategie, 
van de Kyoto-doelstellingen van de EU en van andere doelstellingen voor de 
klimaatbescherming, om op die manier de doelstellingen van milieubescherming en 
economische groei te halen;

6. benadrukt dat allereerst de efficiëntie op alle vlakken van het dagelijks leven drastisch moet 
stijgen, en dat tegelijkertijd een proces op gang moet komen om over te stappen op een 
duurzame vorm van produceren en consumeren op basis van hernieuwbare energiebronnen, 
met een bewuste en zorgvuldige omgang met de hulpbronnen;

7. onderstreept in dit verband de noodzaak om de begroting van de Europese Unie en de 
bestaande en toekomstige financieringsinstrumenten te toetsen op hun verenigbaarheid met 
de doelstellingen van het Europees klimaatbeleid, en ze indien nodig aan te passen;

8. benadrukt dat het onderzoeks- en ontwikkelingsbeleid alleen maar resultaten kan opleveren 
wanneer nieuwe technologieën gegarandeerd toegang krijgen tot de markt waar ze in de 
praktijk kunnen worden toegepast;

Internationale dimensie: Post-2012, buitenlands beleid voor klimaatvraagstukken en 
internationale handel

9. roept de Commissie en de volgende voorzitterschappen van de Raad op om bij de 
internationale onderhandelingen over een overeenkomst na 2012 een voortrekkersrol te 
spelen en die voor 2009 af te sluiten, zodat er voldoende tijd over blijft om het toekomstige 
raamverdrag inzake klimaatverandering te ratificeren en te vermijden dat er een lacune 
tussen de verbintenisperiodes ontstaat;

10. benadrukt dat het nieuwe raamverdrag inzake klimaatverandering onder auspiciën van de 
Verenigde Naties gebaseerd moet zijn op het principe van de “gezamenlijke maar 
verschillende verantwoordelijkheid”, dat de geïndustrialiseerde wereld een duidelijke 
bijdrage aan de vermindering van de uitstoot moet leveren, maar dat ook de 
ontwikkelingslanden zich er in het kader van hun mogelijkheden toe moeten verbinden om 
maatregelen voor de klimaatbescherming te nemen;

11. benadrukt dat het verdrag na 2012 verenigbaar moet zijn met andere doelstellingen van de 
internationale politieke agenda van de Verenigde Naties en van de Europese Unie, zoals de 
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bescherming van de biologische diversiteit, de Millenniumdoelstellingen of kwesties van 
veiligheid, zodat beleidsmatige synergie-effecten kunnen worden benut;

12. verzoekt de Commissie en de lidstaten om de vereisten van de emissievermindering en van 
de maatregelen voor de aanpassing aan de gevolgen van de klimaatverandering te integreren 
in de programma’s voor de ontwikkelingshulp, en in de besluitvorming van internationale 
agentschappen voor ontwikkelingshulp daarop te wijzen; verzoekt tevens om de particuliere 
en openbare sector in de betrokken landen of regio’s via partnerschappen hierbij te 
betrekken;

13. sluit zich aan bij de aanbevelingen in het verslag van de Hoge Vertegenwoordiger voor het 
Buitenlands- en Veiligheidsbeleid en van de Commissie inzake “Klimaatverandering en 
internationale veiligheid”, en onderstreept dat de EU een multilaterale preventieve 
klimaatdiplomatie op moet bouwen om de aspecten van het klimaatbeleid en andere 
factoren, zoals bevolkingsgroei, door klimaatverandering veroorzaakte migratie, 
verstedelijking, stijgende vraag naar energie, stijgende energieprijzen en gebrek aan water 
en levensmiddelen beter te integreren in de internationale betrekkingen;

14. verzoekt de EU en haar lidstaten om in het kader van de Europese Veiligheidsstrategie 
(ESS) en het Europees Veiligheids- en Defensiebeleid de gevolgen van de 
klimaatverandering en de daardoor veroorzaakte natuurrampen voor de bescherming en de 
veiligheid van de burgers te onderzoeken;

15. verzoekt de EU en haar lidstaten om klimaatpartnerschappen met doellanden te sluiten om 
hindernissen voor de technologietransfer uit de weg te ruimen en oplossingen op maat uit te 
werken, waarbij rekening moet worden gehouden met de bescherming van intellectuele 
eigendom, de stand van de technologische ontwikkeling, de institutionele stabiliteit en de 
beschikbare menselijke en financiële middelen in het doelland;

16. verzoekt de Commissie om in de onderhandelingsronden van de WTO en het Post-2012-
proces een gecoördineerde strategie met het oog op het handelsbeleid en het milieubeleid te 
ontwikkelen, om onze partners in de onderhandelingen geloofwaardig uit te kunnen leggen 
wat de Europese doelstellingen voor de klimaatbescherming zijn en welke instrumenten 
daarvoor zijn ontwikkeld, om de vrees te ontkrachten dat er handelsbelemmeringen of 
andere nadelen zouden kunnen ontstaan in de handel met derde landen die geen bindende 
doelstellingen voor de klimaatbescherming hebben, en om het principe van de 
wederkerigheid in de zin van de mondiale klimaatbescherming toe te passen;

17. verzoekt de Commissie, de fungerende voorzitterschappen van de Raad en de lidstaten in de 
onderhandelingen over een overeenkomst na 2012 te bemiddelen tussen de 
geïndustrialiseerde landen, de G5 en de ontwikkelingslanden, om rekening te houden met de 
verschillende belangen en aldus het welslagen te garanderen van de onderhandelingen over 
de klimaatbescherming tussen alle landen met een grote uitstoot van broeikasgassen;

Energie

18. onderstreept dat het Europees energiebeleid en het buitenlands beleid voor energie op de 
toekomst gericht en strategisch moeten zijn om een hoge mate van continuïteit van de 
energievoorziening te kunnen garanderen, rekening houdende met criteria van 
duurzaamheid, efficiënt gebruik van hulpbronnen en een klimaatneutrale aanpak, en dat 
daarbij ook rekening moet worden gehouden met de beschikbaarheid van energie en met de 
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energie-infrastructuur, inclusief het vervoer en de opslag van energie;

19. verzoekt de EU en haar lidstaten om een volgens politieke en zakelijke principes gestuurde 
overgangsfase voor de energiemix in te leiden, waarbij het gebruik van fossiele brandstoffen 
in de lidstaten en op het Europese niveau stapsgewijs en met de actieve ondersteuning van 
de overheid eerst gedeeltelijk en later volledig wordt vervangen door hernieuwbare 
energiebronnen;

20. roept de lidstaten op om de leveranciers van elektriciteit via afschrijvingsregels en fiscale 
stimulansen aan te moedigen om de elektriciteitscentrales op fossiele brandstoffen te 
moderniseren, wat nodig is om het rendement van de conventionele opwekking van 
elektriciteit aanzienlijk te verhogen;

21. roept de lidstaten op om de toegang tot het net voor decentraal opgewekte energie en 
elektriciteit te garanderen, de beperkingen voor de toegang tot de markt voor innovatieve 
leveranciers van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen op te heffen en de plaatselijke 
warmtekrachtkoppeling actief te bevorderen, gebaseerd op streefdoelen op de middellange 
termijn;

22. stelt voor om met derde landen in het Middellandse Zeegebied als element van een Europees 
energiebeleid partnerschappen te sluiten over zonne-energie voor de productie van 
waterstof, die een eerste stap kunnen zijn op weg naar een economie op basis van waterstof 
met een lage uitstoot van CO2;

23. roept de politiek en het bedrijfsleven op om te investeren in infrastructuur, netwerken en 
leidingen voor de productie van waterstof met zonne-energie, en derde landen in het kader 
van de energiepartnerschappen programma’s aan te bieden voor de opbouw van de nodige 
instellingen, infrastructuur, opleidingsprogramma’s voor de plaatselijke vaklieden en voor 
toegang tot het netwerk voor het verkrijgen van energie voor eigen gebruik;

24. roept de lidstaten op om, binnen de plaatselijke en regionale mogelijkheden, het aandeel van 
de windenergie, die door een actief subsidiebeleid al een belangrijke vorm van 
energieopwekking is geworden, en het aandeel van de waterkracht en de geothermische 
energie in de energiemix verder te vergroten en de bestaande ontwikkelingsmogelijkheden 
ook met behulp van Europese onderzoeksinitiatieven en coördinatie door netwerken van 
uitmuntendheid te blijven benutten;

25. onderstreept dat er een aanzienlijk potentieel bestaat om de uitstoot van broeikasgassen door 
het gebruik van biomassa voor het opwekken van energie te verminderen, en pleit voor een 
Europese strategie voor het gebruik van biomassa voor verwarmen en koelen;

26. verzoekt de Commissie om een complete analyse voor te leggen van alle emissies tijdens de 
hele levenscyclus van bio-energie, om te bepalen welke rol biomassa in de toekomst als 
energieleverancier kan spelen; daarbij moet ook objectief worden beoordeeld wat de kansen 
zijn om de verbrandingswaarde van biomassa te verbeteren door nieuwe gewassen te telen 
of biotechnologie te gebruiken;

27. is van mening dat in het kader van het toekomstige energiebeleid ook moet worden getoetst 
welke bijdrage de kernenergie in de energiemix van de toekomst aan de vermindering van 
de uitstoot van CO2 zou kunnen leveren, waarbij niet alleen moet worden gekeken naar 
hoeveel minder koolstofdioxide er zou worden uitgestoten, maar ook naar de nodige 
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investeringen, naar de continuïteit van de uraniumvoorziening, naar de exploitatie van de 
centrales, naar technologische en internationale veiligheidsvraagstukken en naar de nog niet 
geregelde vraag van de definitieve opslag van het afval, waarbij een vergelijking met 
hernieuwbare energiebronnen moet worden gemaakt;

28. beschouwt het onderzoek naar de technische haalbaarheid van kernfusie in de 
onderzoeksreactor ITER als een eerste stap op weg naar het commercieel gebruik van deze 
vorm van energie, en benadrukt dat de kans om dit doel te bereiken in hoge mate afhangt 
van de vraag of de financiering van het onderzoek op de lange termijn gegarandeerd is, en of 
wordt overwogen om bijkomende middelen ter beschikking te stellen om het project sneller 
uit te kunnen voeren;

Biobrandstoffen

29. stelt vast dat de productie van biobrandstoffen gedeeltelijk verantwoordelijk is voor de 
stijging van de voedselprijzen, maar dat het beëindigen van die productie geen oplossing is 
voor het probleem van de honger in de wereld, en ook geen antwoord op de vraag naar een 
klimaatvriendelijke mobiliteit;

30. stelt voor dat de Commissie het concept van een vast aandeel aan biobrandstoffen 
heroverweegt, en in plaats daarvan flexibele scenario's ontwikkelt, waarbij ze uit moet gaan 
van de mondiaal groeiende behoefte aan landbouwareaal voor de productie van 
levensmiddelen en voer, maar ook van de vraag hoe de nodige invoer van biobrandstoffen in 
de EU kan worden geregeld, rekening houdende met de vereisten van de individuele 
mobiliteit en het goederenvervoer in de toekomst;

31. is van mening dat de ontwikkelingslanden beslist moeten worden betrokken bij de strategie 
op de lange termijn voor de ontwikkeling en productie van biobrandstoffen, om te 
onderzoeken of dit economisch gepland kan worden en rendabel is, hoe het gesteld is met de 
ecologische duurzaamheid, en vooral hoe de sociale ontwikkeling en de permanente 
verhoging van het inkomen kunnen worden bereikt;

32. verzoekt de Commissie en de lidstaten om meer te doen aan onderzoek en ontwikkeling op 
het gebied van biobrandstoffen van de tweede generatie, daarvoor de nodige financiële 
middelen beschikbaar te stellen en dit te koppelen aan bindende doelstellingen voor de teelt 
en het gebruik van biomassa;

Energie-efficiëntie

33. verzoekt de Commissie te overwegen om de Raad voor te stellen de nu niet bindende 
doelstelling van 20 % voor de energie-efficiëntie voor 2020 eventueel verplicht te stellen;

34. pleit voor een brede informatiecampagne op het plaatselijke niveau om de burgers te helpen 
de decentrale energie-efficiëntie te verhogen, waarbij de huiseigenaren thermische foto’s, 
een energiebalans en voorstellen voor de financiering van mogelijke 
moderniseringsmaatregelen naar het voorbeeld van de microkredieten worden aangeboden;

35. stelt voor om op beurzen, informatiedagen en studiebijeenkomsten te streven naar synergie-
effecten tussen eigenaars van onroerend goed, aanbieders van financiële diensten, 
ambachtslieden en andere actoren in de sector onroerend goed;
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36. pleit voor een duidelijke Europese coördinatie van de programma’s ten gunste van de 
warmtekrachtkoppeling en de integratie daarvan in industriële installaties, om zo plaatselijke
of regionale aanknopingspunten voor klimaatmaatregelen te bieden, waarbij tegelijkertijd de 
efficiëntie van het energieverbruik moet stijgen;

37. stelt de lidstaten voor om het btw-tarief op moderniseringsmaatregelen en de daarvoor 
nodige apparatuur te verlagen, de heffing van belastingen op grond of eigendom te baseren 
op de energie-efficiëntie van gebouwen of paspoorten af te geven over de energie-
efficiëntie, om zo impulsen voor de modernisering te geven;

38. stelt voor om de belastingpercentages op inkomsten uit huur of pachtovereenkomsten 
overeenkomstig de kosten van de investering te verlagen, om een impuls te geven aan de 
modernisering van verhuurd of verpacht onroerend goed;

39. verzoekt de verantwoordelijke regionale overheden en beroepsorganisaties in de lidstaten de 
energie-efficiëntie van nieuwe gebouwen als leidmotief voor architecten en bouwkundig 
ingenieurs te beschouwen, waarbij de voorschriften over de verschillende categorieën van 
energie-efficiëntie voor de bouw van nieuwe gebouwen een eerste stap op weg naar dit doel 
zouden kunnen zijn;

40. verzoekt de Commissie om de voorschriften voor de energie-efficiëntie van elektrische en 
elektronische apparaten voor alle doeleinden om de vijf jaar aan te passen aan de 
ontwikkelingen op de markt en de bestaande programma’s voor de etikettering en de 
efficiëntiecategorieën voor apparatuur te actualiseren, om zo te vermijden dat de consument 
onjuiste informatie krijgt;

41. verzoekt de Commissie om in het kader van de herziening van de richtlijn inzake ecologisch 
ontwerp een verbod op stand-by functionaliteit voor nieuwe apparaten in overweging te 
nemen, en ook voor grote motoren en apparaten en machines voor industrieel gebruik een 
automatische uitschakeling en spaarstanden voor te schrijven;

Mobiliteit en logistiek

42. stelt vast dat het Europese model voor de economie en de samenleving gebaseerd is op 
mobiliteit en beschikbaarheid van personen en goederen, waarbij een efficiënt gebruik van 
de tijd altijd voorrang krijgt boven een efficiënt gebruik van hulpbronnen, en dat wij deze 
twee factoren in de toekomst daarom moeten combineren;

43. wijst de betrokken actoren erop dat ook de vervoerssector zich moet houden aan de 
klimaatdoelstellingen van de EU om de uitstoot van CO2 voor 2020 vergeleken met 1990 
met ten minste 20 % te verlagen en de energie-efficiëntie in diezelfde periode met 20 % te 
verhogen;

44. pleit voor een alomvattende policy-mix van maatregelen die elkaar versterken en de basis 
zijn voor een duurzaam vervoersbeleid, met een verdere ontwikkeling van de 
autotechnologie (ecologische innovaties), een sterker gebruik van alternatieve aandrijvingen, 
intelligent verkeersmanagement, een andere rijstijl, een ander gebruik van personenwagens 
en een CO2-heffing, een beleid dat kan worden versterkt door duidelijke preferenties bij 
overheidsopdrachten;

45. eist dat alle vervoersmodi volledig worden betrokken bij het internaliseren van hun externe 
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kosten;

46. verwelkomt de bestandsopname door de Commissie van de emissies van de vervoerssector 
(Greening Transport Inventory), waarin de bestaande en nog nodige wetgevingsmaatregelen 
voor een duurzame groei van de vervoerssector worden genoemd;

47. onderstreept het belang van infrastructuurprojecten voor de vervoerssector, eist echter dat bij 
de planning, het ontwerp en de bouw rekening wordt gehouden met de mogelijke gevolgen 
voor het klimaat in de toekomst;

48. betreurt dat vaak nauwelijks, te laat of niet samenhangend wordt nagedacht over de 
uitdagingen van een efficiënte en milieuvriendelijke ontwikkeling van het stedelijk 
vervoersbeleid met voetgangerszones, fietspaden en een flexibele toegang tot het 
streekvervoer;

49. roept de Europese steden en gemeentes op om flexibele en gecoördineerde alternatieven aan 
te bieden voor het autogebruik en meer vormen van mobiliteit te ontwikkelen, bijvoorbeeld 
door bestaande netwerken van streekvervoer in het centrum en in de periferie nog beter met 
elkaar te verbinden en het streek- en stadsvervoer in de binnenstad door een goede 
verkeersregeling voorrang te geven;

50. onderstreept dat de spoorwegen als energie-efficiënt vervoersmiddel met een lage uitstoot 
van CO2 een groot potentieel hebben voor het goederenvervoer over de lange afstand, maar 
ook voor het regionaal vervoer en voor het forensenverkeer over korte en middellange 
afstanden;

51. verwelkomt de opbouw en uitbreiding van de trans-Europese netwerken, en pleit ervoor om 
de meest dringende projecten, die voor de logistiek van het goederenvervoer en voor een 
duurzaam Europees vervoersbeleid de hoogste prioriteit genieten, zo snel mogelijk te 
voltooien;

52. betreurt dat de investeringen in het uitbreiden van het spoorwegnet in het afgelopen 
decennium zijn gedaald, hoewel het goederenvervoer in het belang van de hele 
vervoerssector naar het spoor moet worden verlegd;

53. roept de lidstaten en de gemeentes op om het verleggen van het vervoer van de 
personenwagen naar het openbaar vervoer en van de weg naar het spoor met een prijsbeleid 
te stimuleren en het totale aanbod door forse investeringen in de nodige infrastructuur 
aanzienlijk uit te breiden en aantrekkelijker te maken; 

54. benadrukt het belang van intelligente verkeersgeleidingssystemen met het oog op de co-
modaliteit en de integratie daarvan in het vervoersbeleid van de Gemeenschap, van de 
lidstaten, van de regio’s en van de gemeentes, aangezien ze de vervoerssector veiliger en 
milieuvriendelijker maken;

55. verzoekt de EU en haar lidstaten om nauw samen te werken met de industrie om op de markt 
de nodige voorwaarden te creëren voor de integratie van intelligente 
verkeersgeleidingssystemen – met name het logistiek en veiligheidsbeheer (ERTMS, RIS, 
eCall) – in het verkeersmanagement;

56. ondersteunt het plan van de Commissie om samen met de lidstaten te voorzien in speciale 
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'snelwegen op zee' (motorways of the sea) om de routes op zee te verkorten en het 
zeevervoer in Europa te bevorderen;

57. ondersteunt de voorstellen van de Commissie om de havenbelasting en het liggeld 
afhankelijk te maken van de luchtvervuiling die de schepen veroorzaken, en de schepen die 
in de haven liggen over land van stroom te voorzien, en niet met een scheepsgenerator;

58. is van mening dat de werven en de reders zich intensief bezig moeten houden met nieuwe 
technologieën om de efficiëntie te verhogen, zoals sky sails, het gebruik van afvalwarmte 
voor het opwekken van elektriciteit, efficiëntere motoren, een beter profiel van romp en 
roer, nauwkeurigere weersverwachtingen om de koers aan te kunnen passen en de 
mogelijkheid om brandstof te besparen door het gebruik van de juiste verf voor de romp;

59. verzoekt de Internationale Organisatie voor de Scheepvaart (IMO) om voor de hele branche 
een streefdoel voor de vermindering vast te leggen en technologische minimumnormen voor 
te schrijven voor het gebruik van deze moderne technologieën bij de bouw van nieuwe 
schepen;

60. is van mening dat er in de luchtvaart een integrale aanpak moet komen, zodat er voor de 
vliegtuigbouwers, de luchtvaartmaatschappijen en de exploitanten van luchthavens een 
gezamenlijk bindend doel voor de emissievermindering voor 2020 komt, zonder daarbij te 
tornen aan de handel in emissierechten als instrument om de efficiëntie te verhogen;

61. verzoekt de EU en haar lidstaten met nadruk om nog voor de start van de regeling voor 
emissiehandel in die sector zowel het gezamenlijke Europese luchtruim als ook het project 
SESAR (Single European Sky Air Traffic Management Research) zo efficiënt mogelijk om 
te zetten en uit te breiden, en een functioneel en flexibel gebruik van luchtruimblokken en 
van het luchtruim in het algemeen met voorrang te bevorderen, om aldus te kunnen 
profiteren van direct beschikbare verminderingsmogelijkheden, en te streven naar een 
verlaging van het brandstofverbruik van vliegtuigen met 12 %;

62. verzoekt de producenten van aandrijvingen en motoren in de vervoerssector om samen het 
rendement van hun machines steeds verder te verhogen, zodat ze de Euro 6-normen halen en 
zelfs overtreffen, om voor de eigen sector streefdoelen vast te leggen voor een drastische 
verhoging van de efficiëntie en verder onderzoek te verrichten naar alternatieve 
brandstoffen, om op die manier bij te dragen aan een duurzamere groei van hun branche;

63. doet ook op de defensie-industrie een beroep om te kijken naar een verhoging van het 
rendement van hun motoren en aandrijvingen, en onderzoek te verrichten naar een mogelijk 
gebruik van alternatieve brandstoffen;

64. verzoekt de Commissie om voor 2010 een verslag in te dienen over de cabotage en over 
andere factoren in de Europese Unie die leiden tot vaarten zonder vracht en de efficiëntie op 
de interne markt verlagen;

Toerisme en cultuurmonumenten

65. is bezorgd over het feit dat cultuurmonumenten en cultuurlandschappen in Europa worden 
bedreigd door extreme weersomstandigheden en klimaatveranderingen op de lange termijn;

66. verzoekt de lidstaten om een gezamenlijke catalogus op te stellen van de Europese 
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cultuurmonumenten die worden bedreigd door de klimaatverandering, waarbij een 
coördinatie op het Europese niveau nodig is;

67. verzoekt de lidstaten en de regio’s om in gebieden met seizoensgebonden toerisme die 
gevoelig reageren op het klimaat en waar geen werkelijk alternatief bestaat grootscheepse 
maatregelen voor aanpassing en preventie te nemen – zoals een continue watervoorziening, 
de bescherming tegen branden in bossen en struikgewas en de verbetering van de 
kustbescherming – om op die manier rekening te houden met het economische belang van 
het toerisme en van de bijbehorende infrastructuur voor de werkgelegenheid en het inkomen, 
en te verhinderen dat er in de hele keten van de toegevoegde waarde aanzienlijke 
economische schade ontstaat;

68. is van mening dat een verdere expansie van het toerisme in bepaalde regio's slechts dan 
economisch zinvol en ecologisch verantwoord is wanneer bij de toekomstige ontwikkeling 
ter plaatse rekening wordt gehouden met de te verwachten gevolgen van de 
klimaatverandering, zoals een steeds nijpender tekort aan water of sneeuw;

69. roept de toerismebranche op om samen met de plaatselijke overheden en beroepsorganisaties 
geïntegreerde strategieën uit te werken voor de emissievermindering en voor een verbetering 
van de energie-efficiëntie van de sector – met name bij het vervoer en de huisvesting – en 
maatregelen te nemen voor de bescherming van de toeristische infrastructuur tegen extreme 
weersomstandigheden;

Regeling voor de emissiehandel en industriële emissies

70. verzoekt de Commissie om verdergaande doelstellingen voor de emissievermindering pas 
voor te leggen nadat ze enerzijds de regeling voor de emissiehandel (ETS) ook heeft 
uitgebreid tot andere bedrijfstakken en heeft onderzocht of de lasten anders kunnen worden 
verdeeld tussen ETS-sectoren en niet-ETS-sectoren, en anderzijds heeft vastgesteld welk 
verminderingspotentieel er werkelijk bestaat, rekening houdende met de koolstof die in de 
gebruikte grondstoffen gebonden is, en met de speciale situatie van bedrijven die aan 
internationale concurrentie blootgesteld zijn;

71. pleit ervoor om af te stappen van het basisprincipe dat honderd procent van de certificaten 
moet worden geveild; is van mening dat een vrije toekenning tot een plafond dat wordt 
bepaald op basis van de beste beschikbare technologie (benchmark) zinvoller is, aangezien 
slechts zo kan worden gegarandeerd dat er voldoende kapitaal in de bedrijven overblijft om 
te investeren in de maatregelen die nodig zijn voor de verhoging van de efficiëntie;

72. stelt voor om in plaats van algemene grenswaarden te voorzien in specifieke nationale quota 
om CDM/JI-projecten te beperken; verzoekt het secretariaat van het Raamverdrag inzake 
Klimaatverandering om in het kader van de onderhandeling over een overeenkomst na 2012 
strengere criteria vast te leggen voor de goedkeuring van CDM/JI;

73. stelt voor dat de Commissie in het debat over de verhoging van het rendement van 
elektrische aandrijvingen en motoren in industriële apparaten uitgaat van een ruimer concept 
door ook rekening te houden met technologische mogelijkheden zoals de regelbare snelheid 
van een aandrijving als mogelijk criterium voor het ecologisch ontwerp;
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Afvangen en opslaan van CO2 (CCS)

74. is van mening dat de kwestie van CCS objectief moet worden behandeld, juist omdat de 
aanpak van de EU technologieneutraal is;

75. is van mening dat er aanzienlijke subsidies nodig zijn voor onderzoek en ontwikkeling op de 
lange termijn om technologieën van de volgende generatie te ontwikkelen en de overstap op 
een grotere schaal mogelijk te maken;

76. pleit voor een sterkere internationale samenwerking voor de toegang tot afzetmarkten voor 
Europese technologie, met name in de nieuwe geïndustrialiseerde landen die nog steeds 
steenkolen als energiebron gebruiken;

77. stelt de leden van het UNFCCC voor om CCS te erkennen als technologietransfer in het 
CDM-kader van de afspraken van Marrakesh inzake het Protocol van Kyoto;

78. verzoekt de EU en haar lidstaten om eventuele scepsis en bezorgdheid van de bevolking in 
verband met de toepassing van het afvangen en opslaan van CO2 serieus te nemen, en het 
bestaan van logistieke problemen niet te ontkennen;

Landbouw en veeteelt

79. verzoekt de Commissie om zorgvuldig en objectief na te denken over de rol van de 
landbouw in een toekomstig geïntegreerd Europees landbouwbeleid en over het vastleggen 
van bindende doelstellingen voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in 
deze sector, waarbij alle reeds bestaande mogelijkheden moeten worden benut;

80. wijst erop dat een optimale benutting van de bodem het humusgehalte van de grond 
verhoogt, en dat de hoeveelheid in braakliggend areaal en in landbouwgrond opgeslagen 
koolstof sterk kan stijgen door een beter gewasbeheer en door het vermijden van zwarte 
braak;

81. is van mening dat optimale praktijken voor de opslag en het over het land spreiden van 
kunstmest een essentiële bijdrage kunnen leveren aan de verlaging van de emissie van 
lachgas; pleit er in dit verband voor om sterker gebruik te maken van organisch materiaal in 
plaats van kunstmest;

82. stelt voor om economische analyses te maken van de rendabiliteit van bepaalde regionale 
landbouwpraktijken bij een veranderd klimaat, om aan het licht te brengen welke aanpassing 
er mogelijk is en hoe de landbouw kan reageren door de juiste gewassen te kiezen;

83. pleit voor meer onderzoek en ontwikkeling op het gebied van de biotechnologie voor de 
teelt van zaad en planten en van de groene gentechnologie, maar ook naar de gevolgen voor 
het klimaat van de gewasbescherming in de landbouw;

84. is van mening dat de overdracht van nieuwe inzichten in de grondbewerking een voorwaarde 
is voor de aanpassing van de landbouwpraktijken aan het klimaat, en dat in de 
beroepsopleiding van jonge boeren de nodige aandacht moet worden besteed aan de 
gevolgen van de klimaatverandering en aan de gevolgen van de landbouwproductie voor het 
klimaat;

85. pleit voor onderzoek, en zo nodig een verbetering, van het voer bij de productie van melk en 
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vlees, om de vorming van methaan in de pens van herkauwers te verminderen, zonder de 
productiviteit te verlagen;

86. erkent dat de bouw van meer biogasinstallaties voor het opwekken van energie uit gier een 
economisch en ecologisch zinvolle bijdrage kan leveren aan de vermindering van de 
methaanemissies door de veeteelt;

Bossen

87. is van mening dat een toekomstig Europees klimaatbeleid gericht moet zijn op het behoud 
van het tropisch regenwoud en van de nog overgebleven Arctische wouden, maar ook op de 
herbebossing en het onderhoud van het Europese bos;

88. is van mening dat in de bosbouw via het UNFCCC een duurzaam compensatiestelsel moet 
worden ontwikkeld voor de feitelijke emissieverminderingen door vermeden ontbossing, en 
pleit voor het geven van een duidelijke financiële impuls om oerbossen en grote bosarealen 
door duurzaam gebruik op de lange termijn te handhaven, waarbij de waarde veel sterker 
moet worden gemeten aan de “ecologische diensten” en de sociale functies die al met al 
worden geleverd;

89. is van mening dat een compensatiestelsel tot op zekere hoogte uit CDM-projecten moet 
bestaan; pleit ervoor om in het kader van een mondiale markt voor CO2 vooral die landen 
die nog over grote natuurlijke bosgebieden beschikken een financiële impuls te geven om de 
commerciële waarde van de bossen werkelijk te handhaven; stelt voor om te onderzoeken of 
het in dat verband zinvol is om uitsluitend de nadruk te leggen op het tropisch regenwoud;

90. verzoekt de EU om samen met de internationale gemeenschap de nodige infrastructuur en 
satellietbewakingssystemen op te bouwen voor de duurzame bescherming van met name de 
tropische bossen; stelt voor om onder auspiciën van de Wereldbank een mondiaal fonds voor 
de opbouw van deze bewakingssystemen op te richten;

91. gaat ervan uit dat de mondiale bewakingssystemen voor de bescherming van de bossen 
alleen maar een succes kunnen worden wanneer tegelijkertijd de nodige institutionele 
voorwaarden worden gecreëerd en administratieve structuren met goed opgeleid personeel 
worden opgericht die op de lange termijn blijven bestaan;

92. wijst er in dit verband ook op dat een eventuele aantasting door ongedierte in de Europese 
bossen door bewakingsprogramma's op tijd moet kunnen worden vastgesteld, zodat de 
nodige maatregelen kunnen worden genomen om de bossen te beschermen;

93. is van mening dat de nationale bosinventarissen van de lidstaten een belangrijke bron van 
informatie zijn om te analyseren hoe de algehele toestand van het Europese bos is, en welke
rol het als koolstofput kan spelen; verzoekt de Commissie om druk op de lidstaten uit te 
oefenen om de ingezamelde gegevens sneller te verwerken en te evalueren;

Bodembescherming

94. stelt voor dat de wetenschap meer aandacht besteedt aan de bodem en er meer onderzoek 
komt naar de toestand ervan, om de erosie en het verloren gaan van landbouwgrond op tijd 
tegen te gaan;
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95. verzoekt de lidstaten om een beleid uit te werken voor de bodembescherming met de juiste 
bewerkingsmethodes, en daarbij rekening te houden met het belang voor de vruchtbaarheid 
van organische stoffen in de bodem en met het vermogen om water op te slaan en koolstof te 
binden;

96. wijst in dit verband op het belang van een aanpak van hele ecosystemen om de bodemerosie, 
de steppevorming, de woestijnvorming, branden en de invasie van vreemde soorten en 
rassen te vermijden of te verminderen;

Waterbeheer

97. is van mening dat een strategische planning en een geïntegreerd waterbeheer, uitgaande van 
de huidige en toekomstige behoefte aan water, de sleutel vormen voor de omgang met de 
gevolgen van de klimaatverandering voor het beschikbare water;

98. is van mening dat strategieën voor een verstandig en zuinig waterverbruik deel uit moeten 
maken van een geïntegreerd waterbeheer, en dat daarbij moet worden ingegaan op de 
mogelijkheid om regenwater in natuurlijke en kunstmatige reservoirs op te vangen, maar 
ook op de risico’s en de gevolgen van droogtes;

99. verzoekt de Commissie om bij het waterbeheer de grensoverschrijdende samenwerking te 
coördineren, vooral door netwerken te vormen en door onderzoek te financieren op het 
gebied van innovatieve technologieën voor het ontzilten van zeewater, voor nieuwe 
irrigatiesystemen en voor het verbruik van water in de landbouw en in de steden, maar ook 
door steun te geven aan proefprojecten om de schade door droogte of overstromingen te 
beperken;

Visserij

100.benadrukt dat het weerstandsvermogen van de visbestanden en van andere in zee levende 
organismen niet alleen te lijden heeft onder de gevolgen van de klimaatverandering, maar 
ook onder de huidige visserijpraktijken;

101.is ervan overtuigd dat er een totaal kaderplan voor de zee, zoals voorzien in de richtlijn 
inzake de mariene strategie, nodig is om een beter en duurzamer beheer van de zeegebieden 
en de mariene hulpbronnen te garanderen; waarschuwt dat de Europese beschermde zones in 
zee anders wel eens de laatste oasen van biologische diversiteit in een verder woeste en 
ledige oceaan zouden kunnen worden;

102.verwelkomt het besluit van de Commissie om het weerstandsvermogen van de visbestanden 
en van het hele mariene ecosysteem te versterken door de vangstquota voor de industriële 
visserij te koppelen aan criteria van duurzaamheid;

103.is van mening dat de invloed van de klimaatverandering op het milieu er toe zou kunnen 
leiden dat de aquacultuur ten dele moet worden verplaatst, wat weer nadelige financiële 
gevolgen voor de betrokken regio’s heeft; waarschuwt echter voor de negatieve gevolgen 
van de mogelijke verplaatsing van de aquacultuur voor de betrokken ecosystemen, en pleit 
in dit verband voor het verplicht stellen van een effectbeoordeling;
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Beheer van afval en hulpbronnen

104.erkent de afvalhiërarchie als leidmotief van het Europese afvalbeleid, wijst er echter op dat 
een strikte toepassing van deze hiërarchie met het oog op de klimaatbescherming niet altijd 
zinvol is; 

105.stelt vast dat het vermijden van afval – bijvoorbeeld door minder verpakkingsmateriaal te 
gebruiken – de beste mogelijkheid is om de directe emissies van de afvalverwerkende sector 
te verminderen;

106.benadrukt dat het voorsorteren van biologisch afval en de terugwinning van materiaal in 
hoge mate kunnen bijdragen aan het voorkomen van directe emissies van stortplaatsen;

107.vindt het zinvol om de directe emissies van de afvalsector te beperken door het vermijden 
van afvalvervoer over lange afstanden; is daarom van mening dat grensoverschrijdend 
afvalvervoer in de EU beperkt moet blijven tot aangrenzende regio’s; is van mening dat de 
uitvoer uit de EU van materiaal dat kan worden teruggewonnen moet worden stopgezet, om 
de “uitvoer van emissies” te vermijden, en ervoor te zorgen dat waardevolle grondstoffen in 
de EU blijven;

108.is van mening dat de lidstaten op basis van een phasing-out op de middellange termijn 
volledig moeten stoppen met het storten van niet gesorteerd huishoudelijk afval, aangezien 
een betere benutting van de bestaande systemen voor de recycling of het opbouwen van 
volledig nieuwe systemen de hele afvalverwerking kan verbeteren, waardoor de bestaande 
mogelijkheden voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen op basis van de 
bestaande techniek kunnen worden benut; pleit er in dit verband voor om op bestaande 
stortplaatsen het afvangen van methaan voor de productie van warmte verplicht te stellen;

109.beschouwt het gebruik van voorgesorteerd afval als energiebron, gecombineerd met 
warmtekrachtkoppeling met een strenge emissiecontrole, als een mogelijkheid voor het 
terugwinnen met hoog rendement van energie, om zo de indirecte uitstoot van 
broeikasgassen te verminderen en fossiele brandstof te vervangen;

110.erkent dat het mogelijk is om in het kader van de onderhandelingen over een overeenkomst 
na 2012 en in samenwerking met derde landen de Europese normen inzake de 
afvalverwerking systematischer over te dragen, en op die manier de doelstellingen van het 
ontwikkelingsbeleid – zoals een betere bescherming van de volksgezondheid en van het 
milieu – te koppelen aan nieuwe economische mogelijkheden en een positieve bijdrage aan 
de mondiale klimaatbescherming;

111.verzoekt de Commissie om te onderzoeken of de afvalsector kan worden opgenomen in de 
regeling voor de emissiehandel, en of CDM-projecten compatibel zijn;

Aanpassingsmaatregelen

112.verwijst naar zijn eisen in de bovengenoemde resolutie inzake het Groenboek van de 
Commissie over de aanpassing aan de klimaatverandering in Europa – mogelijkheden voor 
EU-actie, en verwacht de resultaten van de openbare raadpleging voor einde 2008, zoals 
door de Commissie aangekondigd;

113.benadrukt in dit verband nogmaals dat het subsidiariteitsbeginsel naar behoren moet worden 
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gerespecteerd, aangezien de regionale en plaatselijke overheden in Europa op basis van hun 
eigen ervaringen met de gevolgen van de klimaatverandering beter in staat zullen zijn om 
politieke antwoorden te geven;

114.onderstreept nogmaals dat er een logisch verband en een goede coördinatie tussen alle 
aanpassingsmaatregelen op Europees niveau moeten bestaan, dat moet worden onderzocht 
of er synergie-effecten mogelijk zijn en dat er een Europees kader voor de planning van de 
aanpassingsmaatregelen moet komen;

Gezondheid

115.benadrukt de coördinerende rol van de EU, met name bij het opbouwen van alarmsystemen 
voor hittegolven, overstromingen en langdurige perioden van vorst, maar ook bij het 
verbeteren van de systematische inzameling van gegevens over gezondheid, ziektes, weer en 
milieu;

116.benadrukt de mogelijkheid om de paraatheid voor rampen, de openbare gezondheidszorg en 
de voorzorgsmaatregelen voor noodgevallen te verbeteren, in alle sectoren maatregelen ten 
gunste van de gezondheid te ondersteunen en informatiecampagnes te voeren, bijvoorbeeld 
door voorlichting over nieuwe gevaren voor de gezondheid, waarschuwingen en concrete 
tips over de preventie van besmetting te geven;

Groei en werkgelegenheid

117.is van mening dat Europa in de mondiale wedloop naar een economie met lage emissies een 
uitstekende uitgangspositie heeft, en die moet benutten om een reeks van innovaties op gang 
te brengen, die in de eigenlijke geest van de Lissabonstrategie leiden tot nieuwe en 
concurrerende bedrijven en banen in de sector van de schone technologieën;

118.waarschuwt dat wij de economische kans die de klimaatverandering en de politieke 
maatregelen om de gevolgen ervan te beperken met zich mee brengen niet mogen missen 
door zwartkijkerij, en dat wij in de mondiale concurrentie om efficiëntie, innovatie, 
grondstoffen, toekomsttechnologieën en markten niet aan het kortste eind mogen trekken;

119.is van mening dat het potentieel voor groei en werkgelegenheid slechts dan volledig kan 
worden benut wanneer tegelijkertijd toegang tot de markten wordt geboden en 
bureaucratische hindernissen voor de toepassing van de beschikbare technologieën uit de 
weg worden geruimd;

120.verzoekt de lidstaten om vast te stellen in hoeverre de bestaande voorschriften verenigbaar 
zijn met de doelstellingen van het klimaatbeleid, en mechanismen te ontwikkelen om de
overgang naar een koolstofarme economie te bevorderen;

121.doet een beroep op de sociale partners in de lidstaten om samen economische strategieën 
voor de verschillende sectoren uit te werken teneinde bestaande kansen in kaart te brengen 
en strategisch te benutten;

Stimuleren van technologieën voor de toekomst

122.is van mening dat er in het kader van het geïntegreerd Europees klimaatbeleid een 
gecombineerde aanpak van emissieverminderingen en een daarvan los staand proces van 
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technologische vernieuwing moeten komen om te garanderen dat ook navolgende generaties 
over de nodige hulpbronnen kunnen beschikken;

123.is van mening dat er binnen het geïntegreerd Europees klimaatbeleid voorstellen moeten 
komen voor krachtige stimulerings- en steunmaatregelen, om zo de nodige technologische 
vernieuwing op gang te brengen, de lopende kosten voor dure, nieuwe technologieën te 
verlagen en in de toekomst strengere streefdoelen voor de vermindering vast te leggen en te 
bereiken;

124.stelt in dit verband voor om begeleidende maatregelen te nemen, zoals het betrekken van 
economen, ingenieurs en het bedrijfsleven bij een geïnstitutionaliseerd en parallel verlopend 
“Kyoto-plus-proces”, zoals wij dat met succes hebben gedaan in verband met het Protocol 
van Montreal inzake de bescherming van de ozonlaag;

125.pleit voor het oprichten van een Europees klimaatfonds of van vergelijkbare fondsen in de 
lidstaten, die zouden moeten worden gevoed uit de inkomsten van de veiling van de 
emissierechten, en beschouwt dit als een mogelijkheid om startkapitaal te vormen voor het 
financieren van het toekomstige klimaatbeleid, hoewel het op dit moment slechts in beperkte 
mate mogelijk is om de individuele maatregelen en de daarvoor nodige middelen te plannen;

126.stelt voor om deze middelen op de kapitaalmarkt te gebruiken om ervoor te zorgen dat er 
geld terugstroomt naar de economische actoren en er een (her)investering in 
toekomsttechnologieën plaats kan vinden, waarbij wij het dus aan de markt overlaten om te 
bepalen welke technologieën in de toekomst zullen worden gebruikt om de doelstellingen 
van de klimaatbescherming op de middellange en lange termijn te bereiken, en dit niet in de 
wet vastleggen;

127.benadrukt het belang van het zevende kaderprogramma voor onderzoek voor het 
ontwikkelen van schone energie en verzoekt de Raad en de Commissie om deze prioriteit 
ook in de volgende kaderprogramma’s voor onderzoek te steunen;

Intelligente computersystemen en informatie- en communicatietechnologieën

128.stelt voor dat de komende voorzitterschappen van de Raad bijzondere aandacht besteden aan 
de kwestie van de informatie- en communicatietechnologieën, die bepalend zullen zijn voor 
de toekomst, ook met het oog op de beperking van en de aanpassing aan de 
klimaatverandering;

129.verzoekt de EU en haar lidstaten om in samenwerking met het bedrijfsleven, de 
consumenten, de overheid, de universiteiten en de onderzoeksinrichtingen de nodige 
aandacht te besteden aan het testen, bevestigen, invoeren en verder verspreiden van op 
computertechnologie en ICT gebaseerde methoden voor het verbeteren van de energie-
efficiëntie – met name betere elektriciteitsnetwerken, energiezuinige gebouwen en 
intelligente verlichting;

Financiering en begrotingskwesties

130.is van mening dat de EU – volgens het solidariteitsbeginsel in de Unie – een financiële 
bijdrage moet leveren aan de sleutelsectoren onderzoek en ontwikkeling van technologieën 
voor de bestrijding van de klimaatverandering, onder andere via de ontwikkelingshulp, maar 
ook aan de ondersteuning van grensoverschrijdende aanpassingsmaatregelen, van de 
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verhoging van de efficiëntie en van de hulp bij rampen;

131.verzoekt de Commissie om een inventaris op te maken van alle bestaande financiële 
instrumenten en hun betekenis voor de Europese doelstellingen voor de klimaatbescherming, 
en op basis van die klimaat-audit voorstellen te doen voor de toekomstige financiële kaders, 
zodat wij de begrotingslijnen kunnen aanpassen aan de uitdagingen van het klimaatbeleid;

132.verzoekt de Raad om zich te verdiepen in het probleem van de niet gebruikte geoormerkte 
middelen in de begroting van de EU, zodat deze middelen eventueel kunnen worden 
gebruikt voor het klimaatbeleid;

133.stelt voor om als begrotingsautoriteit samen met de Raad in de komende financiële 
vooruitzichten de hoogste prioriteit te geven aan de klimaatverandering en aan de 
maatregelen voor het beperken ervan; 

Onderwijs, opleiding en voorlichting

134.verzoekt de bevoegde instanties in de lidstaten om nieuwe beroepen te definiëren en de 
beroepsopleiding in de praktijk, maar ook de opleiding in het beroepsonderwijs op alle 
niveaus en aan universiteiten, aan te passen aan het feit dat de klimaatverandering en de 
gevolgen daarvan leiden tot een snellere verandering van de economische structuren, wat 
specifieke uitdagingen voor de arbeidsmarkt met zich meebrengt;

135.is van mening dat energiebesparingen, energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare 
energiebronnen beslist nog veel meer in het bewustzijn en het dagelijks leven van de burgers 
moeten doordringen, en pleit daarom voor algemene en eenvoudige normen voor de energie-
efficiëntie in het dagelijks leven;

136.verzoekt de lidstaten om samen met de elektriciteitsleveranciers een dialoog met de 
bevolking te voeren om de publieke opinie ervan te overtuigen dat het voor het 
energiebeleid en voor het klimaatbeleid nodig is dat de energie-efficiëntie wordt verhoogd 
door het gebruik van moderne elektriciteitscentrales op fossiele brandstoffen, en daarbij ook 
in te gaan op het afvangen en opslaan van CO2 (CCS);

137.verwijst naar geslaagde projecten zoals de “autovrije dag” in het kader van de “Europese 
week van de mobiliteit”, en benadrukt dat het nodig is de burgers ideeën aan de hand te doen 
over hun mobiliteit in de stad, te proberen ze aan het denken te zetten over hun gedrag als 
verkeersdeelnemer in hun stad, en het begrip “individuele mobiliteit” niet te beperken tot het 
gebruik van de eigen auto, maar alle vormen van individuele mobiliteit in steden en 
agglomeraties hier onder te laten vallen, zoals lopen, fietsen, carsharing, carpooling, taxi’s 
en openbaar vervoer;

138.verwelkomt de samenwerking in de C40 van de grote steden van de wereld, met name met 
het oog op de uitwisseling op mondiaal niveau van beproefde procedures en plaatselijke 
maatregelen om de emissie van broeikasgassen te verminderen;

139.benadrukt met name de mogelijkheid om de burgers ter plaatse te informeren, te raadplegen 
en bij de besluitvorming te betrekken, en moedigt steden en agglomeraties aan om te streven 
naar specifieke verminderingsdoelstellingen en daarvoor innovatieve plaatselijke 
financieringsprogramma’s in het leven te roepen;
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140.stelt plaatselijke en regionale overheden, districten, wijken en gemeentes, maar vooral 
openbare instellingen, scholen en opvangcentra voor kinderen en jongeren voor om 
“energiebesparingswedstrijden” te houden, om de burgers beter bewust te maken van de 
mogelijke besparingen, ze inspraak te geven en kennis over te dragen;

141.stelt voor dat de Commissie een Europees jaar van de efficiënte omgang met hulpbronnen 
uitroept, zodat de burgers op alle politieke niveaus te horen krijgen hoe belangrijk dit 
onderwerp is, en dat wij de klimaatverandering aangrijpen om een intensief debat te voeren 
over de beschikbaarheid van en de omgang met hulpbronnen;

142.is van mening dat de EU het bewustzijn moet bevorderen dat de toegang tot voldoende 
drinkwater niet vanzelfsprekend is;

143.beschouwt reclame en productinformatie als een belangrijk instrument om de consument 
duidelijk te maken wat de milieukosten van een consumptieproduct zijn en het 
consumptiegedrag te veranderen; waarschuwt echter voor greenwashing, en verzoekt de 
nationale en Europese industriefederaties om een reclamecodex voor de eigen branche uit te 
werken, waarin misleidende reclame en valse verklaringen over de gevolgen van producten 
voor het milieu worden veroordeeld, en om zich te houden aan de bestaande Europese 
voorschriften inzake reclame;

144.is van mening dat in de dialoog met de burgers en met de detailhandel vooral reclame moet 
worden gemaakt voor regionale producten en seizoenproducten, en dat daarbij moet worden 
overwogen om de consumenten informatie over de productiemethode van vlees te geven, om 
ze te helpen bij hun keuze en op die manier te wijzen op de gevolgen van de intensieve 
veeteelt voor het klimaat;

145.is van mening dat het een groot probleem is dat de burger onvoldoende informatie heeft over 
maatregelen ter bestrijding van de klimaatverandering; verzoekt de EU, haar lidstaten en de 
regionale en gemeentelijke overheden en instanties daarom samen met de pers, de radio en 
de onlinemedia in heel Europa een informatiecampagne te voeren over de oorzaken en de 
gevolgen van de klimaatverandering en de schaarste aan hulpbronnen, waarbij de nadruk 
moet worden gelegd op individuele mogelijkheden om het alledaagse gedrag te beïnvloeden, 
en beter en begrijpelijker moet worden getoond welke maatregelen tegen de
klimaatverandering de Europese en nationale overheden nemen;

146.verwelkomt de initiatieven van grote ondernemingen om samen met het personeel en de 
leveranciers uit de middenstand te streven naar de verminderingsdoelstellingen van het eigen 
bedrijf en via communicatiestrategieën in het openbaar reclame te maken voor duurzame 
productie- en consumptiepatronen; moedigt de ondernemersorganisaties in de lidstaten en op 
het Europese niveau aan om duurzame bedrijfspraktijken als een bijzonder en uniek 
verkoopargument te gebruiken;

2050 - De toekomst begint vandaag

147.benadrukt dat de klimaatverandering en de gevolgen daarvan pas op de lange termijn 
zichtbaar worden, dat daarom politieke maatregelen op de lange termijn moeten worden 
genomen en dat de strategische beslissingen die daaraan ten grondslag liggen consequent 
moeten worden uitgevoerd, en niet ondergeschikt mogen worden gemaakt aan politieke 
doelen op de korte termijn;



PE407.892v01-00 30/66 PR\728472NL.doc

NL

148.benadrukt dat het probleem van de klimaatverandering zeer complex is, maar dat wij de 
moed niet mogen opgeven, en met visie, creativiteit en vastberadenheid in de politiek, in het 
bedrijfsleven en in de samenleving moeten reageren op de economische, ecologische en 
sociale uitdagingen waarvoor dit keerpunt in ons energie- en klimaatbeleid - dat tot uiting 
komt in het schaarser worden van de grondstoffen - ons stelt;

149.benadrukt dat we, vanuit de visie van de oprichting van de Europese Unie, de besluiten 
moeten nemen waarvan wij zeker weten dat ze nodig en juist zijn, en deze unieke kans 
moeten benutten om door een strategisch beleid de toekomst van onze samenleving te 
bepalen;

o

o o

150.verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de 
regeringen en parlementen van de lidstaten, alsmede aan het secretariaat van het UNFCCC 
met het verzoek om de tekst door te sturen naar alle verdragssluitende partijen die geen 
lidstaat van de EU zijn, en naar de in het verdrag genoemde waarnemers.
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BIJLAGE A:
SELECTIE UIT DE EU-MILIEUWETGEVING

MET POSITIEVE BIJDRAGE AAN HET KLIMAAT

Geldende wetgeving:
- Richtlijn 91/676/EEG van de Raad van 12 december 1991 inzake de bescherming van 

water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen1

- Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van 
de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna2 en hiermee samenhangende 
besluiten 

- Richtlijn 93/12/EWG van de Raad van 23 maart 1993 betreffende het zwavelgehalte van 
bepaalde vloeibare brandstoffen3 en hiermee samenhangende besluiten

- Richtlijn 96/61/EG van de Raad van 24 september 1996 inzake geïntegreerde preventie en 
bestrijding van verontreiniging4 en hiermee samenhangende besluiten

- Richtlijn 98/70/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 
betreffende de kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof en tot wijziging van Richtlijn 
93/12/EEG van de Raad5 en hiermee samenhangende besluiten

- Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot 
vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid6

- Richtlijn 2001/80/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2001 inzake 
de beperking van de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht door grote 
stookinstallaties7 en hiermee samenhangende besluiten

- Richtlijn 2002/91/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002 
betreffende de energieprestatie van gebouwen8

- Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 tot 
vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de 
Gemeenschap en tot wĳziging van Richtlĳn 96/61/EG van de Raad 9 en hiermee 
samenhangende besluiten

- Richtlijn 2003/105/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2003 tot 
wĳziging van Richtlĳn 96/82/EG van de Raad betreffende de beheersing van de gevaren 
van zware ongevallen waarbĳ gevaarlĳke stoffen zĳn betrokken10

- Richtlijn 2004/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot 

                                               
1 PB L 375 van 31.12.1991, blz. 1.
2 PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7.
3 PB L 74 van 27.3.1993, blz. 81.
4 PB L 257 van 10.10.1996, blz. 26.
5 PB L 350 van 28.12.1998, blz. 58.
6 PB L327 van 22.12.2000, blz. 1.
7 PB L 309 van 27.11.2001, blz. 1.
8 PB L 1 van 4.1.2003, blz. 65.
9 PB L 275 van 25.10.2003, blz. 32.
10 PB L 345 van 31.12.2003, blz. 97.
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wijziging van Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval1

- Verordening (EG) nr. 549/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2004 
tot vaststelling van het kader voor de totstandbrenging van het gemeenschappelĳke 
Europese luchtruim ("de kaderverordening")2

- Richtlijn 2005/32/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2005 
betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake 
ecologisch ontwerp voor energieverbruikende producten en tot wijziging van 
Richtlijn 92/42/EEG van de Raad en de Richtlijnen 96/57/EG en 2000/55/EG van 
het Europees Parlement en de Raad3

- Richtlijn 2006/40/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende 
emissies van klimaatregelingsapparatuur in motorvoertuigen en houdende wijziging van 
Richtlijn 70/156/EEG van de Raad4 en hiermee samenhangende besluiten

- Besluit nr. 1982/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 
betreffende het zevende kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor activiteiten 
op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (2007-2013)5

- Verordening (EG) nr. 715/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2007 
betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van 
lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en 
onderhoudsinformatie6 en hiermee samenhangende besluiten

                                               
1 PB L 47 van 18.2.2004, blz. 26-32.
2 PB L 96 van 31.3.2004, blz. 1.
3 PB L 191 van 22.7.2005, blz. 29.
4 PB L 161 van 14.6.2006, blz. 12.
5 PB L 412 van 30.12.2006, blz. 1.
6 PB L 171 van 29.6.2007, blz. 1.
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Voorgestelde besluiten:

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van 
richtlijn 2003/87/EG teneinde de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten van 
de Gemeenschap te verbeteren en uit te breiden (2008/0013 (COD)) (COM(2008)0016)

- Voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad inzake de 
inspanningen van de lidstaten om hun broeikasgasemissies terug te dringen om aan de 
verbintenissen van de Gemeenschap op het gebied van het terugdringen van broeikasgassen 
tot 2020 te voldoen (2008/0014 (COD)) (COM(2008)0017)

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
geologische opslag van kooldioxide en tot wijziging van de Richtlijnen 85/337/EEG en 
96/61/EG van de Raad, de Richtlijnen 2000/60/EG, 2001/80/EG, 2004/35/EG en 
2006/12/EG en Verordening (EG) nr. 1013/2006 {COM(2008)0030} {SEC(2008) 54} 
{SEC(2008)0055} /* COM/2008/0018 - COD 2008/0015 */ (COM(2008)0018)

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering 
van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen {COM(2008)0030} 
{SEC(2008)0057} {SEC(2008)0085} /* COM(2008)0019 - COD 2008/0016 */ 
(COM(2008)0019)

- Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van emissienormen voor nieuwe personenauto's, in het kader van de 
communautaire geïntegreerde benadering om de CO2-emissies van lichte 
voertuigen te beperken /* COM(2007)0856 - COD 2007/0297 */ 
(COM(2007)0856)
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BIJLAGE B:
RESOLUTIES VAN HET EUROPEES PARLEMENT

OVER KLIMAATVERANDERING EN ENERGIE

– Resolutie van 17 november 2004 over de EU-strategie voor de Conferentie over 
klimaatverandering in Buenos Aires (COP-10)1

– Resolutie van 13 januari 2005 over het resultaat van de Conferentie van Buenos Aires over 
klimaatverandering2

– Resolutie van 12 mei 2005 over het seminar van regeringsdeskundigen over 
klimaatverandering3

– Resolutie van 16 november 2005 over de zege in de strijd tegen de wereldwijde 
klimaatverandering4

– Resolutie van 18 januari 2006 over klimaatverandering5

– Resolutie van 1 juni 2006 over het Groenboek inzake energie-efficiëntie "Meer doen met 
minder"6

– Resolutie van 4 juli 2006 over de terugdringing van het effect van de luchtvaart op de 
klimaatverandering7

– Resolutie van 26 oktober 2006 over de strategie van de Europese Unie voor de conferentie 
van Nairobi inzake klimaatverandering (COP 12 en COP/MOP 2)8

– Resolutie van 14 december 2006 over een Europese strategie voor duurzame, concurrerende 
en continu geleverde energie voor Europa — Groenboek9

– Resolutie van 14 februari 2007 over klimaatverandering10

– Resolutie van .... inzake een wereldwijd bondgenootschap tegen klimaatverandering tussen 
de Europese Unie en de arme ontwikkelingslanden die het ergst door de klimaatverandering 
worden getroffen  (2008/2131(INI))11

                                               
1 PB C 201 E van 18.8.2005, blz. 81.
2 PB C 247 E van 6.10.2005, blz. 144.
3 PB C 92 E van 20.4.2006, blz. 384.
4 PB C 280 E van 18.11.2006, blz. 120.
5 PB C 287 E van 24.11.2006, blz. 182.
6 PB C 298 E van 8.12.2006, blz. 273.
7 PB C 303 E van 13.12.2006, blz. 119.
8 PB C 313 E van 20.12.2006, blz. 439.
9 PB C 317 E van 23.12.2006, blz. 876.
10 PB C 287 E van 29.11.2007, blz. 344.
11



PR\728472NL.doc 35/66 PE407.892v01-00

NL

TOELICHTING

Be the change you want to see in the world
Mahatma Gandhi

Met het opzetten van een Tijdelijke Commissie klimaatverandering draagt het Europees 
Parlement eraan bij deze kwestie hoog op de Europese en internationale agenda te plaatsen. Na 
het besluit van 19 april 2007 van de Conferentie van voorzitters om het Europees Parlement voor 
te stellen een Tijdelijke Commissie klimaatverandering op te zetten, en na het besluit van de 
plenaire vergadering van 25 april 2007, hield de nieuw opgezette Tijdelijke Commissie 
klimaatverandering haar oprichtingvergadering op 22 mei 2007. Op 18 februari 2008 besloot het 
Parlement het mandaat van de Tijdelijke Commissie klimaatverandering tot 9 februari 2009 te 
verlengen. Op 21 mei 2008 werd het interim-verslag van de Tijdelijke Commissie 
klimaatverandering over de wetenschappelijke feiten betreffende klimaatverandering: 
bevindingen en aanbevelingen voor de besluitvorming, door de plenaire vergadering 
aangenomen.
Het onderhavige eindverslag doet aanbevelingen over het toekomstige geïntegreerde beleid van 
de EU inzake klimaatverandering om het pad te effenen voor een koolstofarme economie en 
heeft als doel het standpunt van het Europees Parlement te coördineren in de onderhandelingen 
voor een toekomstige internationale overeenkomst inzake klimaatverandering. 
Dit verslag is gebaseerd op alle informatie die de Tijdelijke Commissie klimaatverandering 
tijdens haar werkzaamheden heeft verzameld, en gaat uit van de premisse dat er nu een hoge 
mate van wetenschappelijke consensus bestaat over de rol van antropogene broeikasgassen in het 
mondiale klimaat en dat in het licht van de verrichte risicobeoordeling dringend actie 
ondernomen moet worden.
De rapporteur is ervan overtuigd dat er in de strijd tegen klimaatverandering geen koninklijke
weg bestaat maar dat wij de uitdaging op het gebied van klimaatverandering enerzijds moeten 
aangaan door een drastische verhoging van de efficiëntie en een verbeterd rijkdommenbeheer 
maar anderzijds ook bereid moeten zijn nieuwe wegen te bewandelen. Het gaat hierbij niet om 
natuurlijke klimaatveranderingen of -schommelingen maar om de door de mens veroorzaakte 
gemiddelde wereldwijde temperatuurstijging als gevolg van een levensstijl die hulpbronnen 
verkwist in plaats van deze te behouden en zodoende niet gericht is op een duurzame 
ontwikkeling die beantwoordt aan de behoeften van de huidige generatie zonder de 
mogelijkheden van toekomstige generaties in gevaar te brengen. 

Het onderhavige eindverslag is onderverdeeld in 23 thema’s: 

1. Beginselen en richtsnoeren met betrekking tot klimaatverandering 

De beginselen en richtsnoeren met betrekking tot klimaatverandering van het eindverslag van de 
Tijdelijke Commissie klimaatverandering zijn gebaseerd op het standpunt dat het Europees 
Parlement in de lopende zesde zittingsperiode reeds tot uitdrukking heeft gebracht in zijn dertien 
resoluties over klimaatverandering. In dit verband wordt met name onderstreept dat 
klimaatverandering een horizontale aanpak vergt, waarmee bij alle beleidsvoornemens rekening 
gehouden moet worden. 

Hiervan maken in de eerste plaats de overeengekomen en sindsdien herhaaldelijk bevestigde 
essentiële doelstellingen deel uit, zoals de beperking van de mondiale klimaatverandering tot 
2°C, de reductiedoelstelling van 20 % tegen 2020 (of 30 % voor zover zich andere 
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industrielanden verplichten tot vergelijkbare emissiereducties) of 60-80 % tegen 2050 ten 
opzichte van 1990. 
De Europese Unie profileert zich als voortrekker in de internationale strijd tegen de mondiale 
opwarming, wat een morele plicht tegenover de Europese burgers met zich brengt om 
middellange- en lange-termijnklimaatdoelstellingen niet alleen te formuleren maar ook te 
verwezenlijken door middel van politieke maatregelen met een vooruitziende blik. Het betekent 
bovendien dat de huidige maar ook de toekomstige parlementaire vertegenwoordigingen en 
vertegenwoordigers van de Europese burgers zich moeten laten leiden door deze beginselen met 
betrekking tot klimaatverandering en niet mogen versagen bij de verwezenlijking van de 
noodzakelijke klimaatdoelstellingen.

2. Internationale dimensie

De onderhandelingen over een overeenkomst voor de periode na 2012 op de klimaatconferentie 
van Kopenhagen (COP 15) aan het einde van 2009 moeten met succes worden afgesloten om te 
vermijden dat er tussen de eerste en de tweede verbintenisperiode een lacune ontstaat. Deze 
internationale inzet is tevens belangrijk omdat klimaatverandering een reeds bestaand 
conflictpotentieel in de internationale betrekkingen verder kan aanwakkeren, bijvoorbeeld door 
milieugerelateerde verplaatsingen van bevolkingsgroepen, door landverlies en grensconflicten 
wegens overstromingen en wijkende kustlijnen, maar ook door conflicten over hulpbronnen 
wegens de afname van het landbouwareaal en de toenemende waterschaarste. 

3. Energie

Volgens de World Energy Outlook van 2006 is aardolie wereldwijd met ongeveer 35 % de 
belangrijkste energiebron voor het primaire energieverbruik, gevolgd door steenkool met 25 %
en aardgas met 21 %. Betrouwbare bronnen en prognoses wijzen op een aanzienlijke stijging van 
de energiebehoefte in de wereld en in Europa tegen 2020 en later. Het Internationale 
Energieagentschap verwacht bijvoorbeeld tegen 2030 een toename van de wereldwijde 
energiebehoefte met ten minste 60 %. Hiermee hangt in toenemende mate ook een 
verdelingsprobleem samen, want de stijgende energiebehoefte in de opkomende economieën zal 
de concurrentie om een verzekerde toegang tot fossiele energiebronnen in de komende jaren nog 
verscherpen, te meer daar het tijdperk van goedkope, in overvloed beschikbare fossiele energie 
ten einde gaat.
De wereldgemeenschap moet enorme uitdagingen aangaan om tegemoet te komen aan deze 
groeiende behoefte. Het lijkt onwaarschijnlijk dat wij de groeiende behoefte aan energie van een 
steeds groter wordende wereldbevolking kunnen dekken door alleen maar de efficiëntie te 
verhogen. Om die reden zullen investeringsbeslissingen in de komende jaren de structuur van het 
energiesysteem en van de energiemix voor de komende decennia bepalen. 

4. Biobrandstoffen

Het huidige beleid inzake biobrandstoffen is uitgemond in een belangenconflict waarin enerzijds 
sprake is van een groeiend tekort aan levensmiddelen, die ook al duurder worden, en anderzijds 
van een groeiende vraag naar energie en een zoektocht naar alternatieve brandstoffen. Er wordt 
echter steeds meer aangedrongen op een duurzaam biobrandstoffenbeleid, waarbij 
duurzaamheidscriteria voor de productie van biobrandstoffen van de eerste generatie vastgelegd 
zouden moeten worden en een ideologieloze ontwikkeling van de tweede generatie bevorderd 
zou moeten worden.
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5. Energie-efficiëntie

De beschikbare wetenschappelijke gegevens spreken boekdelen: gebouwen zijn 
verantwoordelijk voor 40 % van het eindverbruik van energie en derhalve is het bebouwde 
milieu verantwoordelijk voor 33 % van alle broeikasgasemissies. Zodoende beschikt de 
gebouwensector (woningen, commerciële en openbare gebouwen) over een enorm en 
kostenefficiënt CO2-reductiepotentieel door de modernisering van thermische isolatie en 
verwarmings- en koelsystemen, elektrische apparaten en ventilatiesystemen. Van cruciaal belang 
is hierbij met name ook de vraag welke stimulansen geschapen kunnen worden om te beginnen 
met deze noodzakelijke grootschalige moderniseringsmaatregelen. 

6. Mobiliteit en logistiek

De ontkoppeling van de groei van het verkeer en de algemene economische groei is weliswaar 
een essentieel doel van het EU-vervoersbeleid, maar de vraag naar transportdiensten is sterker 
toegenomen dan het bbp en het reeds grote aandeel van de verkeersemissies in de uitstoot van 
broeikasgassen in de EU blijft groeien. Momenteel is het vervoer goed voor ongeveer een derde 
van het eindverbruik van energie binnen de EU, waarbij de vervoerssector bijna volledig (voor 
97 %) afhankelijk is van op aardolie gebaseerde brandstoffen (benzine en diesel). 
Stedelijke mobiliteit is enerzijds rechtstreeks verbonden met individuele levenskwaliteit, maar 
anderzijds heeft juist het particulier vervoer in steden een aanzienlijk aandeel in 
broeikasgasemissies en andere milieuproblemen zoals luchtvervuiling en lawaai. De 
levenskwaliteit van vele burgers wordt niet bevorderd maar soms aanzienlijk aangetast door 
negatieve gezondheidseffecten. 
Ook hier mogen wij de uitdagingen niet uit de weg gaan: uiteindelijk moet ook de vervoerssector 
voldoen aan de EU-klimaatdoelstellingen om de CO2-emissies tegen 2020 met ten minste 20 %
te verminderen ten opzichte van 1990 en de energie-efficiëntie in dezelfde periode te verhogen 
met 20 %. Wij moeten derhalve gezamenlijk antwoord geven op de vraag hoe wij het Europese 
model voor de economie en de samenleving, dat gebaseerd is op mobiliteit en beschikbaarheid 
van personen en goederen door allereerst een efficiënt gebruik van de tijd, in overeenstemming 
kunnen brengen met een efficiënt gebruik van hulpbronnen voor een duurzame ontwikkeling. 

7. Toerisme en cultuurmonumenten

Volgens de Unesco loopt een tiende van alle wereldcultuurmonumenten -landschappen gevaar 
door effecten van de klimaatverandering. In Europa is zodoende ook de toeristische sector zwaar
getroffen, omdat Europa volgens de Wereldorganisatie voor Toerisme (UNWTO) de 
belangrijkste toeristische regio op de wereld is en Europa in 2006 werd bezocht door 55 % van 
alle internationale toeristen. Zoals bekend kan de klimaatverandering wijzigingen in de 
toeristenstromen veroorzaken, die aanzienlijke economische nadelen met zich mee brengen voor 
de betrokken vakantieregio’s.

8. Regeling voor de emissiehandel en industriële emissies

De Europese Unie heeft met haar emissiehandelssysteem een uniek instrument in het leven 
geroepen om zo efficiënt mogelijk emissiereducties te bereiken. De eerste multinationale handel 
in emissierechten is op 1 januari 2005 in werking getreden. Als wereldwijd eerste systeem van 
deze soort heeft dit met name ook een voorbeeldfunctie voor onze internationale partners. 
Op 23 januari 2008 heeft de Europese Commissie een ontwerp voor een richtlijn tot wijziging 
van het emissiehandelssysteem voorgelegd. In dit verband dient voor de formulering van andere 
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reductiedoelstellingen voor de emissiehandel met name ook rekening te worden gehouden met 
investeringscycli (beschikbaarheid van nieuwe productieprocessen, behoefte aan kapitaal, 
tijdsaspecten).

9. Afvangen en opslaan van CO2 (CCS)

Het Internationale Energieagentschap verwacht tegen 2030 een toename van de wereldwijde 
energiebehoefte met ten minste 60 %. Nu al is 24 % van de CO2-emissies van de EU-staten 
afkomstig van kolencentrales. In dit verband is de vraag hoe wij het staken van de 
steenkoolproductie kunnen plannen, minder relevant dan hoe wij de productie van schone 
steenkool ter hand kunnen nemen. 
Het Intergouvernementeel Panel inzake klimaatverandering van de Verenigde Naties (IPCC) is 
in zijn speciale rapport over dit onderwerp "IPCC Special Report on Carbon Dioxide Capture 
and Storage" (2005) van mening dat de technologie van koolstofafvang en -opslag tot het einde 
van deze eeuw zou kunnen zorgen voor 15 à 55 % van de noodzakelijke broeikasgasreducties en 
als aanvulling zou kunnen dienen op de uitbreiding van hernieuwbare energie. De kosten en 
risico’s zijn echter nog steeds groter dan de economische voordelen. CCS verbruikt bijvoorbeeld 
zelf energie; daarom heeft een elektriciteitscentrale met CCS 10 à 40 procent meer primaire 
energie nodig om dezelfde hoeveelheid elektriciteit te produceren. 
Onbeantwoord zijn tevens vele vragen in verband met de opslagfaciliteiten: CO2 kan worden 
opgeslagen op een diepte van minimaal 800 meter (waar het gas overgaat in een quasi vloeibare 
toestand) in uitgeputte of bijna lege olie- en gasvelden, in zouthoudende gesteentelagen of in 
diepe zoutwateraderen. Er wordt ook onderzoek gedaan naar de mogelijkheid CO2 in 
gemineraliseerde vorm op te slaan. Het risico bestaat echter dat opslagfaciliteiten poreus worden 
en langzamerhand kleinere of ook plotseling grotere hoeveelheden CO2 afgeven aan de 
atmosfeer. Bovendien is niet elke bodem geschikt als potentiële opslagplaats. Tot slot moeten wij 
ook eventuele scepsis of bezorgdheid onder de bevolking over een toepassing van 
koolstofafvang en -opslag serieus nemen. Al met al is het zaak om met het oog op de 
technologieneutrale invalshoek van de EU te discussiëren over deze CCS-kwestie zonder dat het 
resultaat van tevoren vastligt. 

10. Landbouw en veeteelt

Klimaatverandering brengt meerdere gelijkwaardige uitdagingen met zich mee voor de 
landbouw in Europa en de wereld. De landbouw moet om te beginnen zelf emissies reduceren en 
strategieën ontwikkelen voor aanpassing aan het veranderende klimaat. Als producent van 
biomassa en materiaal voor biobrandstoffen levert de landbouw de essentiële basisproducten 
voor hernieuwbare energiedragers. Bovendien moeten er voldoende levensmiddelen worden 
geproduceerd voor de alsmaar groeiende wereldbevolking. Hierbij speelt juist ook de veeteelt 
een essentiële rol: de Wereldvoedselorganisatie (FAO) voorspelt een toename van de 
vleesproductie van thans 229 miljoen tot 465 miljoen ton in 2050 en voor de melkproductie van 
580 miljoen tot 1043 miljoen ton. De veehouderij groeit derhalve sterker dan alle andere 
landbouwsectoren. Tegelijkertijd is veeteelt in de waardeketen verantwoordelijk voor 18 % van 
de mondiale broeikasgasemissies en produceert derhalve meer broeikasgassen dan de 
vervoerssector!
De veranderingen in landbouwmethoden en de Europese milieuwetgeving alsmede recente 
structurele hervormingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, die steeds meer gericht 
zijn op duurzaamheid, leiden ongetwijfeld indirect via een beter gebruik van de beschikbare 
hulpbronnen tot emissiereductie. Wij mogen echter niet onze ogen sluiten voor het feit dat de 
landbouw noch specifieke klimaatdoelstellingen, noch stimuleringsmaatregelen kent om de reeds 
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bestaande reductiemogelijkheden te benutten. Zoals in andere sectoren wordt een modern 
beroepsprofiel met een duidelijke klimaatpolitieke uitstraling steeds belangrijker. Voor een 
klimaatvriendelijke landbouw moeten derhalve nieuwe inzichten in het landbeheer worden 
doorgegeven; de beroepsopleiding van jonge landbouwers moet zich meer bezighouden met de 
effecten van klimaatverandering of met de betekenis van landbouwproducten voor het klimaat 
om de uitdaging aan te gaan die klimaatverandering met zich mee brengt voor de landbouw en 
de veeteelt. 

11. Bossen

Het staat buiten kijf dat bossen van grote waarde zijn voor onze biosfeer. Per slot van rekening is 
meer dan 30 % van het wereldwijde landoppervlak bedekt met bossen, waarin meer dan twee 
derde van alle op de aarde levende soorten voorkomen. Bovendien wordt ongeveer 30 % van de 
jaarlijkse broeikasgasemissies opgenomen door bossen. Bossen vervullen derhalve een 
belangrijke rol bij de matiging van klimaatverandering. Desalniettemin bestaat er ondanks hun 
talrijke functies in het mondiale ecosysteem als geheel geen marktprijs voor. Bovendien is 
minstens een derde van de wereldwijde bossen reeds getroffen door de effecten van 
klimaatverandering. Al met al is het zaak de ecologische verdiensten en de sociale functies van 
de bossen als geheel te erkennen. Gemeenzaan gezegd, is het bos meer dan alleen maar de som 
van zijn bomen.

12. Bodembescherming

De bodem is de belangrijkste ruimtelijke basis voor economische activiteiten. Hij is enerzijds de 
basis voor de productie van 90 % van alle menselijke voedingsmiddelen, van al het veevoer, alle 
textiel en alle brandstoffen. De Europese bodem staat als gevolg van de toenemende en vaak 
tegengestelde eisen uit bijna alle economische sectoren, onder andere landbouw, huishoudens, 
industrie en handel, vervoer en toerisme, sneller dan ooit bloot aan onomkeerbare schade 
veroorzaakt door korstvorming van de bodem en bodemerosie, een dalend gehalte aan 
organische stoffen, vervuiling, verzilting, verdichting, verarming van de biologische diversiteit 
van bodems, korstvorming alsmede overstromingen en aardverschuivingen.
Er bestaat een duidelijk verband tussen klimaatverandering, duurzame ontwikkeling, 
milieukwaliteit en bodemafbraak. De bodem wordt schade berokkend door 
klimaatveranderingen, die tevens een verdere bodemafbraak met zich mee kunnen brengen. 
Tegelijkertijd vervult de bodem via de werking van de in de bodem aanwezige organische 
stoffen een belangrijke rol bij het binden van koolstof uit de atmosfeer. De organische 
bodemsubstantie (en hiermee ook de organisch gebonden bodemkoolstof) gaat verloren door 
bodemafbraak, en hierdoor is de bodem ook niet meer in staat als koolstofreservoir te fungeren.
Wij moeten derhalve alles in het werk stellen om een beleid ten aanzien van bodembescherming 
in het leven te roepen met geschikte bodembewerkingsmethoden, dat recht doet aan het belang 
van organische stoffen in de bodem voor de bodemvruchtbaarheid, de wateropslagcapaciteit en 
het vermogen om als koolstofreservoir te fungeren.

13. Waterbeheer

Als gevolg van negatieve effecten van klimaatverandering en als gevolg van een soms 
onverstandig watermanagement is de kwaliteit van de Europese wateren bij lange na niet 
tevredenstellend. De waterkwaliteit staat bloot aan specifieke gevaren als gevolg van diverse 
invloeden, zoals lozingen, emissies of vrijgekomen gevaarlijke stoffen. Menselijke activiteiten 
grijpen zo diep in de structuur van de mondiale hydrologie in dat de wateren amper nog kunnen 
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regenereren. Water vervult echter met name ook een cruciale rol bij klimaatverandering omdat 
het, bijvoorbeeld als smeltwater, klimaat veranderende processen in gang zet en zelf onderhevig 
is aan verandering. De effecten van klimaatverandering op de waterhuishouding zouden op hun 
beurt een domino-effect teweeg kunnen brengen en betrekking kunnen hebben op diverse 
economische sectoren zoals bijvoorbeeld de landbouw (meer behoefte aan bewatering), de 
energiesector (afname van het waterkrachtpotentieel en beschikbaarheid van minder koelwater), 
de gezondheid van de mens (slechtere waterkwaliteit), vrije tijd en ontspanning (beperkingen in 
het toerisme), het visserij- en scheepvaartwezen alsmede negatieve effecten op de reeds 
bedreigde biodiversiteit.
De belangrijkste uitdaging die wij moeten aangaan, is zorgen voor een geïntegreerd waterbeheer 
dat uitgaat van de bestaande en toekomstige waterbehoefte en hierdoor de sleutel vormt voor een 
succesvolle aanpak van de gevolgen van klimaatverandering voor de beschikbare watervoorraad.

14. Visserij

De gemiddelde mondiale temperatuur is in de laatste honderd jaar gestegen met ~0,6 °C en de 
zeespiegel met 0,17 m. In die periode zijn zowel de mariene- als de zoetwatersystemen 0,04 °C 
warmer geworden, terwijl de oppervlaktetemperatuur met 0,6 °C is gestegen.
Het is voorspelbaar dat klimaatverandering belangrijke veranderingen met zich mee zal brengen 
voor de zeevisserij en de mariene aquacultuur van de Europese Unie. Er wordt onder andere 
rekening gehouden met een temperatuurstijging en derhalve met een stijging van de zeespiegel, 
met een verandering van de Atlantische thermohaliene circulatie, met een verandering van de 
saliniteit alsmede met de geografische verspreiding van organismen, met de verplaatsing van 
vispopulaties alsmede met een kwantitatieve daling van plantaardig plankton. Het veranderende 
klimaat heeft derhalve een rechtstreekse invloed op het overlevingspercentage, de verspreiding, 
de fertiliteit en het gedrag van individuele dieren en zodoende op de omvang en de verspreiding 
van de industriële visbestanden. 
Wij hebben derhalve een alomvattend kaderplan nodig voor de zeeën, zoals voorzien in de 
richtlijn mariene strategie, om een beter en duurzamer beheer van de mariene gebieden en 
rijkdommen te waarborgen.

15. Beheer van afval en hulpbronnen

Ons afval- en hulpbronnenbeheer staat voor zeer cruciale uitdagingen: enerzijds kunnen wij 
constateren dat de nettobroeikasgasemissies van de afvalsector reeds worden gereduceerd 
dankzij de Europese afvalwetgeving. Dat is zeker een succes. Wij moeten echter jammer genoeg 
ook constateren dat de hoeveelheden afval ondanks alle inspanningen blijven toenemen. De 
prognoses laten een soortgelijke ontwikkeling zien: het Europees Milieuagentschap (EMA) 
verwacht tussen 2005 en 2020 een toename van de hoeveelheid huishoudelijk afval met 25 %. 
Desalniettemin voorspelt het EMA een duidelijke daling van de emissies in de afvalsector met 
meer dan 80 % vergeleken met het einde van de jaren tachtig.
Wij moeten derhalve meer werk maken van het voorsorteren van biologisch afval en de 
recycling van materialen om directe emissies uit vuilstortplaatsen te voorkomen. Bovendien 
levert de energetische verwerking van afval met aansluitende warmtekrachtkoppeling een 
belangrijke bijdrage tot voorkoming van indirecte emissies doordat zij fossiele brandstoffen voor 
de elektriciteits- en warmteproductie vervangt. En het zou zeker nuttig zijn het 
nabijheidsbeginsel strikt toe te passen: afvaltransporten over lange afstanden dienen vermeden te 
worden om directe emissies in de afvalsector te beperken. 
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16. Aanpassingsmaatregelen

Het Europees Parlement heeft reeds in zijn resolutie van 10 april 2008 over het Groenboek van 
de Commissie over "Aanpassing aan klimaatverandering in Europa – mogelijkheden voor EU-
actie" (COM(2007)0354) uitvoerig gereageerd op dit onderwerp. Het onderhavige eindverslag 
van de Tijdelijke Commissie klimaatverandering onderstreept nog eens de noodzaak van 
samenhang en heldere coördinatie van aanpassingsmaatregelen op EU-niveau en herhaalt zijn eis 
ten aanzien van een Europees kader voor de planning van de aanpassingsmaatregelen, waarbij 
terdege rekening gehouden moet worden met het subsidiariteitsbeginsel aangezien regio’s en 
plaatselijke organen beter in staat zijn met politieke antwoorden te reageren op hun eigen 
ervaringen.

17. Gezondheid

Klimaatverandering heeft gevolgen voor de gezondheid van de mens, zowel door veranderingen 
in het weer (bijvoorbeeld zware en vaker voorkomende extreme weersomstandigheden) als 
indirect door veranderingen die de kwaliteit en kwantiteit van water, lucht en voedsel alsmede 
ecosystemen, landbouw, bestaansbases en infrastructuren betreffen. De WHO constateert dat 
klimatologische omstandigheden ziekten beïnvloeden die ofwel via het water of via bepaalde 
vectoren zoals muskieten worden overgedragen. Hiertoe behoren ziekten zoals diarree, malaria 
of stofwisselingsaandoeningen als gevolg van gebrekkige voeding. Met name Afrika is hiervan 
het slachtoffer. Bovendien hebben klimaatveranderingen invloed op het vrijkomen van 
allergenen en op de toename van de UV-straling. 
Volgens de WHO sterven ieder jaar 150 000 mensen aan de gevolgen van klimaatverandering en 
worden vijf miljoen hierdoor ziek. Zeer ernstig zijn de indirecte gevolgen door overstromingen, 
uitdrogen van de bodem, misoogsten, veranderingen in de flora en fauna en verwoestingen 
veroorzaakt door het weer.
De specifieke uitdaging die wij op dit gebied moeten aangaan, is tweeledig: enerzijds moeten wij 
onze gezondheidsstelsels op grote schaal verbeteren om de vele gevolgen van 
klimaatverandering voor de gezondheid het hoofd te bieden. Anderzijds vragen de zeer 
uiteenlopende, met klimaatverandering verbonden gevaren voor de gezondheid om preventieve 
maatregelen. 

18. Groei en werkgelegenheid

Europa heeft in de mondiale wedloop naar een economie met lage emissies een uitstekende 
uitgangspositie. Wij zouden die situatie moeten benutten om een reeks van innovaties op gang te 
brengen die in de eigenlijke geest van de Lissabonstrategie leiden tot nieuwe en concurrerende 
bedrijven en banen in de sector van de schone technologieën. Hier ligt een echte economische 
kans die de klimaatverandering en de politieke maatregelen om de gevolgen ervan te beperken 
met zich mee brengen, en die mogen wij niet missen door zwartkijkerij. 
Wij moeten er derhalve voor zorgen dat markten toegankelijk worden gemaakt voor efficiënte en 
innovatieve technologieën, bureaucratische hindernissen worden weggenomen en tegelijkertijd 
stimuleringsmechanismen worden ontwikkeld die de overgang naar een koolstofarme economie 
vergemakkelijken teneinde alle kansen te benutten in de mondiale concurrentiestrijd om 
efficiëntie, innovatie, grondstoffen, toekomstige technologie en markten.

19. Stimuleren van technologieën voor de toekomst

In de strijd tegen klimaatverandering is efficiëntieverhoging noodzakelijk maar niet toereikend. 
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Verhoging van de efficiëntie alleen kan immers niet de noodzakelijke technologische revolutie 
op gang brengen om de doodlopende straat van de koolstof te kunnen verlaten.
Hoewel emissiehandel een essentieel onderdeel is van het Europese programma inzake 
klimaatverandering om via verhoging van de efficiëntie te komen tot minder 
broeikasgasemissies, zullen vermoedelijk slechts die technologieën en processen een positieve 
bijdrage leveren die reeds zijn ontwikkeld en marktrijp zijn. Deze aanpak leidt niet tot lagere 
kosten voor het ontwikkelen van volledig nieuwe en dus ook dure technologieën, ook niet met 
het oog op betere marktkansen voor al bestaande technologieën, die echter dringend 
noodzakelijk zijn, met name voor de verwezenlijking van de klimaatdoelstellingen op lange 
termijn. 
Wij moeten derhalve alles in het werk stellen om fundamentele stimuleringsmechanismen en 
steunmaatregelen in het leven te roepen opdat de noodzakelijke technologische vernieuwing op 
gang gebracht kan worden, de lopende kosten voor dure maar nieuwe technologieën verlaagd 
kunnen worden en in de toekomst strengere reductiedoelstellingen vastgesteld en bereikt kunnen 
worden.

20. Intelligente computersystemen en informatie- en communicatietechnologieën

De ICT-sector is momenteel verantwoordelijk voor 2 % van de wereldwijde CO2-uitstoot. Deze 
branche zou echter niet alleen haar eigen uitstoot van CO2 kunnen verlagen, maar met name ook 
innovatieve en energiezuinige oplossingen voor de hele economie kunnen ontwikkelen. Meer 
aandacht voor het testen, goedkeuren, invoeren en verder verspreiden van door computers 
ondersteunde en op ICT gebaseerde methoden ter verbetering van de energie-efficiëntie is 
derhalve dringend noodzakelijk. 

21. Financiering en begrotingskwesties

De bestaande EU-begroting voor de verwezenlijking van de klimaatdoelstellingen is niet 
toereikend. De EU zou echter in financieel opzicht een daad moeten stellen op de kerngebieden 
bevordering en ontwikkeling van technologieën ter bestrijding van klimaatverandering en 
klimaatontwikkelingshulp alsmede ter ondersteuning van grensoverschrijdende 
aanpassingsmaatregelen, efficiëntieverhoging en hulp in geval van rampen, overeenkomstig het 
solidariteitsbeginsel van de Unie. Een eerste stap in de goede richting zouden wij kunnen zetten 
door alle bestaande financieringsinstrumenten en hun betekenis voor de Europese 
klimaatdoelstellingen in kaart te brengen en op basis van deze "klimaataudit" voorstellen te doen 
voor de toekomstige financiële vooruitzichten, opdat de begrotingslijnen van de begroting 
kunnen worden aangepast aan de betreffende eisen met betrekking tot klimaatverandering. 
Bovendien zouden wij ook in de EU-begroting geoormerkte middelen die niet gebruikt worden, 
eventueel kunnen vrijmaken voor klimaatdoelstellingen.

22. Onderwijs, opleiding en voorlichting

Het onderwerp "energie-efficiëntie" zou veel sterker aanwezig moeten zijn in ons dagelijks 
leven. Eenvoudige en flexibele efficiëntienormen voor alle gebieden van het dagelijks leven 
zouden een eerste stap in de goede richting kunnen zijn. Bovendien moeten wij de 
beroepsopleidingen alsmede scholen voor beroepsonderwijs en curricula aan universiteiten en 
hogescholen dringend aanpassen aan de uitdagingen die de economische herstructurering vormt 
voor de werkgelegenheid; die herstructurering wordt namelijk versneld door de 
klimaatverandering en de effecten ervan. Hiertoe behoort ook het opstellen van 
"klimaatgebonden beroepsprofielen". In het onderhavige eindverslag wordt als mogelijke 
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bewustmakingsmaatregel onder andere ook gedacht aan een Europees jaar van de efficiënte 
omgang met hulpbronnen om bewustzijn te creëren voor een efficiënter gebruik van 
hulpmiddelen en klimaatverandering als aanleiding te nemen voor een intensieve discussie over 
de beschikbaarheid en het gebruik van hulpbronnen. 

23. 2050 - De toekomst begint vandaag

Klimaatverandering is een mondiaal milieuprobleem, waarvan de oorzaken van structurele aard 
zijn. Een oorzaak is beslist het ondoordachte gebruik van onze hulpmiddelen: de behoefte van de 
wereldbevolking aan hulpbronnen is tegenwoordig al een vierde groter dan het natuurlijke 
regeneratievermogen. Door onze manier van leven beroven wij volgende generaties van hun 
bestaansvoorwaarde. Het lijkt derhalve absoluut noodzakelijk te zijn om met politieke 
maatregelen op basis van een lange-termijnperspectief het hoofd te bieden aan 
klimaatverandering en de effecten ervan en de hieraan ten grondslag liggende strategische 
beslissingen coherent uit te voeren en niet ondergeschikt te maken aan politieke korte-
termijndoelstellingen. 
Een duurzamer leefpatroon zal niet mogelijk zijn zonder een bijdrage van het bedrijfsleven, de 
wetenschap, de media, het georganiseerde maatschappelijke middenveld en de burgers. Daarom 
is het belangrijk niet te capituleren voor de complexiteit van dit probleem. Wij moeten met 
visionaire creativiteit en capabele leiders uit de politiek, het bedrijfsleven en de maatschappij 
reageren op de economische, ecologische en sociale uitdagingen waarvoor dit keerpunt in ons 
energie- en klimaatbeleid - dat tot uiting komt in het schaarser worden van de grondstoffen - ons 
stelt. En wij moeten vandaag nog handelen, want door vandaag te handelen bepalen wij onze 
toekomst. 
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ANNEX 1 : WORK PROGRAMME OF
THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE

 Tuesday, 17.07.2007, 15:00-18:30
 Exchange of views with Commissioner Dimas

 Thursday, 06.09.2007, 10:00-12:00
 Discussion on COP 13 draft resolution

 Monday, 10.09.2007, 15:00-18:30 
1st thematic session: Climate impact of different levels of warming

 Monday, 01.10.2007, 15.00 - 18.30 - Tuesday, 02.10.2007, 9.00 - 12.30
Joint Parliamentary Meeting on Climate organised by the President of the European 
Parliament and the President of the Portuguese Parliament

 Thursday, 04.10.2007, 09:00-12:30
 Consideration of amendments to COP 13 draft resolution
 Exchange of views with Mr Hans-Gert Poettering, President of the European 

Parliament

 Thursday, 04.10.2007, 15:00-18:30
2nd thematic session: The Climate Protection Challenge post-2012

 Monday, 22.10.2007, 19:00-20:30
 Vote on COP 13 draft resolution

 Monday, 05.11.2007 - Wednesday, 07.11.2007
Delegation visit to China

 Monday, 19.11.2007, 15:00-18:30 
3rd thematic session: Social and economic dimension, R&D, new technologies, 
transfer of technologies, innovation and incentives

 Wednesday, 12.12.2007 - Saturday, 15.12.2007
EP delegation to the Thirteenth Conference of the Parties to the UN-Convention on 
Climate Change (COP 13) - Bali, Indonesia

 Monday, 17.12.2007, 15:00-18:30 
 Outcome of COP 13 Bali - Exchange of views 

 Wednesday, 23.01.2008, 15h00-18h30 
 Exchange of views with Minister Podobonik, Slovenian Minister for Environment
 Consideration of draft resolution on adaptation
 Adoption of draft resolution on outcome of COP 13

 Monday, 28.01.2008, 15h00-18h30 
 Consideration of Florenz draft interim report
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 Tuesday, 29.01.2008, 15h00-18h30 
4th thematic session: Climate change and the world's water with special focus on 
sustainable development, land use, land use change and forests

 Monday, 04.02.2008 - Friday, 08.02.2008
Delegation visit to India and Bangladesh

 Monday, 18.02.2008, 19h00-20h00
 Consideration of amendments to draft resolution on adaptation 

 Monday, 3.03.2008, 15h00-18h30 
5th thematic session: Sources of emission from the industry and energy sector and 
transport emissions at global level

 Monday, 10.03.2008, 21h00-22h30 
 Consideration of amendments to Florenz draft interim report

 Wednesday, 26.03.2008, 15h30-19h00
6th thematic session: How to engage other main actors - climate change, adaptation in 
third countries and global security

 Thursday, 27.03.2008, 9h00-12h30 
 Vote on draft resolution on adaptation

 Tuesday, 1.04.2008, 9h00-12h30
 Vote on Florenz draft interim report

 Monday, 28.04.2008 - Wednesday, 30.04.2008
Delegation visit to United States

 Thursday, 29.05.2088, 
7th thematic session: Meeting the climate commitments: addressing competitiveness, 
trade, financing and sustainable employment in a European and global context

 Thursday, 12.06.2008 - Friday, 13.06.2008
Citizens' Agora on Climate Change

 Monday, 23.06.2008, 15h00-18h30
 8th thematic session: Achieving significant CO2 emission reductions in short time: 

learning from Best Practices regarding successful policies and technologies

 Tuesday, 24.06.2008, 9h00-12h30 
 Report back by Commission on UNFCCC AHW negotiation sessions
 First exchange of views without document on Florenz draft report

 Monday, 14.07.2008, 15h00-17h30
 Second exchange of views without document on Florenz draft report
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 Thursday, 17.07.2008, 11h00-12h30 
 Exchange of views with Minister Borloo, Minister of Environment, Energy and 

Sustainable Development of France

 Monday, 15.09.2008, 15h00-18h30
 First consideration of Florenz draft report

 Thursday, 18.09.2008, 9h00-12h30
 Second consideration of Florenz draft report

 Monday, 29.09.2008 - Wednesday, 1.10.2008
Delegation visit to Russia

 Wednesday, 8.10.2008, 16h00-18h30
 Exchange of views with Ms Hedegaard, Minister for Climate Change and Energy 

(Denmark), Mr Nowicki, Minister for Environment (Poland) and Commissioner 
Dimas

 Monday, 20.10.2008 (STR - time tbc)
 Consideration of amendments to Florenz draft report

 Tuesday, 04.11.2008, 9h30-12h30
 Consideration of amendments to Florenz draft report

 November STR (tbc)
Briefing by Commissioner Dimas in preparation to COP14

 Thursday, 20.11.2008 - Friday, 21.11.2008 (Strasbourg)
Joint Parliamentary Meeting on Energy and Sustainable Development 

 Tuesday, 2.12.2008, 15h00-18h30 
 Adoption of Florenz draft report

 10-12.12.2008
EP delegation to the Fourteenth Conference of the Parties to the UN-Convention on 
Climate Change (COP 14) - Poznan, Poland

 Thursday, 18.12.08 (STR - time tbc)
 Exchange of views on outcome of COP 14

***

February 2009 part-session: Plenary vote on Florenz final report
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ANNEX 2 : THEMATIC SESSIONS HELD BY
THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE

1st THEMATIC SESSION, "Climate Impact of different levels of warming", Monday, 
10.09.2007, 15:00-18:30

Theme leader: Vittorio Prodi

Key-note speaker: 
Prof. Hans Joachim SCHELLNHUBER
Director of the Potsdam Institute for Climate Impact Research, Germany

Experts:
Prof. Dr. Richard LINDZEN 
Professor of Meteorology at the Massachusetts Institute of Technology

Michel JARRAUD 
Secretary General of the World Meteorological Organisation, Switzerland

Prof. Javier MARTIN VIDE
University of Barcelona

Dr. Malte MEINSHAUSEN 
Institute for Climate Impact Research, Germany

Dott.ssa Cristina SABBIONI 
Istituto Scienze dell’Atmosfera e del Clima, Italy

Prof. Sir Brian HOSKINS
Dept. of Meteorology at the University of Reading, United Kingdom

Prof. Jean-Pascal VAN YPERSELE 
Vice-Chair of  IPCC Working Group II, 
Catholic University of Louvain, Belgium

Prof. Dr. Robert WATSON
School of Environmental Sciences, 
University of East Anglia, United Kingdom

2nd THEMATIC SESSION, "The Climate Protection Challenge post-2012", Tuesday, 4.10 
2007, 15:00-18:30

Theme leader: Satu Hassi

Key-note speakers:
John ASHTON
Special Representative on Climate Change of the UK Foreign and Commonwealth Office

Yvo DE BOER, 
Executive Secretary of the UN Framework Convention on Climate Change
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Experts:
H.E. Takekazu KAWAMURA 
Ambassador, Mission of Japan to the EU, Brussels, Belgium

H.E. C. Boyden GRAY 
Ambassador, Mission of the United States of America to the EU, Brussels, Belgium 

Ronglai ZHONG
Minister Counsellor of the Mission of the People's Republic of China to the EU, Brussels, 
Belgium

Karsten NEUHOFF
Faculty of Economics
University of Cambridge

Nick CAMPBELL
Chair, International Chamber of Commerce Climate Change Task Force, Paris, France

Katherine WATTS
Policy Officer, Climate Action Network (CAN), Brussels, Belgium

Chris MOTTERSHEAD
Distinguished Advisor, Energy and the Environment, BP, United Kingdom

Andrei MARCU
Chief Executive, International Emissions Trading Association (IETA), Brussels, Belgium

3rd THEMATIC SESSION, "The social and economic dimension, R & D, new technologies, 
transfer of technologies, innovation and incentives", Monday 19.11.2007, 15:00-18:30

Theme leader: Philippe Busquin

Key-note speakers:
Prof. Carlo RUBBIA
Nobel Prize for Physics

Günter VERHEUGEN
Vice-President of the European Commission

Experts:
Kevin ANDERSON, 
Professor, Tyndall Center, University of Manchester

Stefan  MARCINOWSKI, 
Member of Board of Executive Directors, BASF AG

Graeme SWEENEY, 
Executive Vice-President of Future Fuels and CO2, Shell 
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Bernard FROIS, 
CEA Grenoble

Milan NITZSCHKE, 
CEO, German Renewable Energy Federation (BEE)
Solarworld  AG, Authorized Representative

4TH THEMATIC SESSION, "Climate change and the world's water, with a specific focus on 
sustainable development, land use change and forests", Tuesday, 29.01.2008, 15:00-18:30

Theme leader:  Cristina Gutiérrez-Cortines

Key-note speaker:
Kaveh ZAHEDI
UNEP Deputy-Director and Climate Change Coordinator

Experts:
Dr. Franz FISCHLER
President of Ecosocial Forum Europe 

Dr. Henning STEINFELD
Head of the livestock sector analysis and policy branch at the UN Food and Agriculture 
Organization (FAO) 

John LANCHBERY
Principal Climate Change Advisor at the Royal Society for the Protection of Birds 

Prof. Riccardo PETRELLA
International Committee for the World Contract on Water 

Prof. John A. DRACUP
Professor at the University of California, Berkeley 

Prof. Seppo KELLOMAKI
Dean of Faculty of Forest Sciences, University of Joensuu 

5TH THEMATIC SESSION, "Source of emission from the industry and energy sector and 
transport emissions at a global level", Monday, 3.3.2008, 15.00 – 18:30

Theme leader: Etelka Barsi-Pataky

Experts:
Gordon MCINNES
Deputy Director, European Environment Agency

Philippe EYDALEINE
Senior Vice President European Affairs, Air France - KLM 

Matthias WISSMANN
President of VDA
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Jos DINGS
Director of T&E, The European Federation for Transport and Environment
Christian AZAR
Professor of Energy and Environment, Professor of Sustainable Industrial Metabolism, Chalmers 
University of Technology

Lars Göran JOSEFSSON
CEO, Vattenfall 

Felix MATTHES
Dr. rer.pol. Dipl.-Ing., Öko-Institut (Institute for Applied Ecology) 

6TH THEMATIC SESSION, "How to engage other main actors - climate change, adaptation
in third countries and global security", Wednesday, 26.3.2008, 15:30-19:00

Theme leader: Justas Vincas Paleckis

Key-note speaker:
Dr. Rajendra K. PACHAURI 
Chairman of the Intergovernmental Panel on Climate Change, 2007 Nobel Peace Prize laureate

Experts:
Prodipto GHOSH
Member of the India's National Council on Climate Change, chaired by the Prime Minister, 
former Secretary in the Ministry of Environment and Forest, India 

Rubens BORN
Vitae Civilis, Brazil

Amjad ABDULLA
Environment Ministry, Maldives

Frank ACKERMAN
Stockholm Environment Institute and Global Development and Environment Institute, Tufts 
University

Tapani VAAHTORANTA
Finnish Institute for International Affairs, Helsinki

7TH THEMATIC SESSION, "Meeting the Climate Commitments: Addressing 
Competitiveness, Trade, Financing and Sustainable Employment in a European and Global 
Context", Thursday, 29 May 2008, 15.00 – 18.30

Theme leaders: Lambert van Nistelrooij andRobert Goebbels

Key-note speaker:
Pascal LAMY
Director-General of the World Trade Organisation
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Experts:
Matthew STILWELL
European Director of the Institute for Governance and Sustainable Development

René VAN SLOTEN
Executive Director Industrial Policy, CEFIC (European Chemical Industry Council)

Adam JACKSON
Climate Change Director, Tesco

John MONKS
Secretary General, ETUC

Michele DE NEVERS
Senior Manager, Environment Department, World Bank

Mike MATHIAS
Chair, CONCORD Policy Forum

8TH THEMATIC SESSION, "Achieving significant CO2 emission reductions in short time: 
learning from best practices regarding successful policies and technologies", Monday 23 June 
2008, 15:00 – 18:30

Theme leader: Bairbre de Brún

Key-note speaker:
Ken LIVINGSTONE
Former Mayor of London

Experts:
Frederic XIMENO I ROCA
Director General for Environmental Policies and Sustainability, Generalitat of Cataluña

Mark HARBERS
Rotterdam Climate Initiative, City Councillor (Wethouder)

Gösta GUSTAVSSON
Vice Mayor of Linköping, Sweden

Carin Ten Hage
Director Programme "Planet Me"
TNT 

Neil HARRIS
Head of Green IT and Sustainability, CISCO Europe

Franco MIGLIETTA
Associate Professor, Department of Nuclear and Theoretical Physics, Research Director at the 
Institute of Biometeorology of CNR, Firenze
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***

All documents related to the Thematic Sessions can be found on :
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/hearingsCom.do?language=EN&body=CLIM
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ANNEX 3: DELEGATION VISITS OF THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE 
CHANGE

Place Date Chair of the Delegation

Beijing, China 05.11.- 07.11.2007 Guido Sacconi

EP-delegation 
to COP 13, 

Bali

11.12.- 15.12.2007 Alejo Vidal-Quadras

Delhi, India /

Dhaka, 
Bangladesh

04.02. - 07.02.2008 Guido Sacconi

Romana Jordan Cizelj (for the 
Bangladesh part)

Washington, 
US

28.04. - 30.04.2008 Guido Sacconi

Moscow, 
Russia

29.09.-  01.10.2008 tbc

EP-delegation 
to COP 14, 

Poznan

10.12.- 12.12.2008 tbc

All documents related to the Delegation visits, including the summary reports, can be found on:
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/publicationsCom.do?language=EN&body=CLIM
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ANNEX 4: PARTICIPATION OF THE TEMPORARY COMMITTEE
ON CLIMATE CHANGE IN THE WORK OF PARLIAMENTARY DELEGATIONS

Meeting Date CLIM representatives

EP-China Interparliamentary 
Meeting 

Bejing and Tibet,
 23-29 June 2007

Fiona HALL reported back to 
CLIM

EP-South Africa 
interparliamentary meeting

Strasbourg, 
5-6 September 2007

Guido SACCONI, Chairman

COP 8 to the UN Convention to 
combat desertification

Madrid, 
11-14 September 

2007

Roberto MUSACCHIO, vice-
chairman, reported back to CLIM

EP-China Interparliamentary 
Meeting 

Strasbourg,

 26-27 September 
2007

Fiona HALL reported back to 
CLIM

EP delegation for relations with 
India

Brussels, 
21 November 2007

Guido SACCONI, Chairman
Karl-Heinz FLORENZ, rapporteur

EP-Canada interparliamentary 
meeting

Brussels,
22 November 2007

Guido SACCONI, Chairman

Baltic Sea Parliamentary 
Conference (BSPC), working 
group on energy and climate 
change

Tallinn, 
5 February 2008

Paul RÜBIG, EP representative in 
the working group

EP-Mexico interparliamentary 
meeting

Strasbourg,
22 May 2008

Karl-Heinz FLORENZ, rapporteur
Elisa FERREIRA

EP-US interparliamentary 
meeting

Ljubljana,

 24-26 May 2008

Romana JORDAN CIZELJ to 
report back to CLIM

EP-Japan interparliamentary 
meeting

Brussels,
3 June 2008

Guido SACCONI, Chairman
Romana JORDAN CIZELJ
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ANNEX 5: PRESS ACTIVITIES BY
THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE

PRESS CONFERENCES HELD IN THE CONTEXT OF CLIM ACTIVITIES 

Subject Date Participants

CLIM 1st thematic session
Brussels, 

10 September  2007

Guido SACCONI, Chairman
Karl-Heinz FLORENZ, rapporteur
Vittorio PRODI, theme-leader
Prof. Hans-Joachim 
SCHELLNHUBER, key-note 
speaker

Delegation visit to Bejing Bejing, 
7 November 2007

Guido SACCONI, Chairman 
Vincenzo LAVARRA, Bairbre de 
BRÙN, Anne LAPERROUZE, 
members of the delegation

Adoption of resolution in view 
of COP 13 

Strasbourg, 
14 November 2007

Alejo VIDAL-QUADRAS, 
Chairman EP delegation to COP 13
Guido SACCONI, CLIM 
Chairman
Karl-Heinz FLORENZ, rapporteur 
Satu HASSI, rapporteur on COP 13

CLIM 3rd thematic session
Brussels, 

19 November  2007

Guido SACCONI, Chairman
Karl-Heinz FLORENZ, rapporteur 
Philippe BUSQUIN, theme-leader
Prof. Carlo RUBBIA, key-note 
speaker

In the context of the COP 13 Climate negotiations:

Joint Press Conference with 
Commission

Bali, 11 December 
2008 

Commissioner Dimas
Alejo VIDAL-QUADRAS, 
Chairman EP delegation to COP 
13
Miroslav OUZKÝ, Co-Chairman 
EP delegation to COP 13

EP Press Conference on round-
table of parliamentarians

Bali, 12 December 
2008

Alejo VIDAL-QUADRAS, 
Chairman EP delegation to COP 
13
Guido SACCONI, Co-Chairman 
EP delegation to COP 13
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Karl-Heinz FLORENZ, EP 
speaker at round-table 

Joint Press Conference with 
Council and Commission

Bali, 15 December
2008

statement read on behalf of Guido 
SACCONI, Co-Chairman EP 
delegation to COP 13

Delegation visit to Delhi Delhi, 
5 February 2008

Guido SACCONI, Chairman 

Romana JORDAN CIZELJ, Co-
Chairman of the delegation

Neena GILL, Chairman of the 
delegation for relations with India

CLIM 6th thematic session 
Brussels, 

26 March  2008

Guido SACCONI, Chairman
Karl-Heinz FLORENZ, 
rapporteur 
Justas Vincas PALECKIS, 
theme-leader
Dr. Rajendra K. PACHAURI, 
key-note speaker

Delegation visit to Washington Washington, 
30 April 2008

Guido SACCONI, Chairman 
Karl-Heinz FLORENZ, 
rapporteur

Adoption of CLIM interim 
report

Strasbourg, 
21 May 2008

Guido SACCONI, Chairman

Karl-Heinz FLORENZ, 
rapporteur 

CLIM 8th thematic session
Brussels, 

23 June 2008

Guido SACCONI, Chairman
Karl-Heinz FLORENZ, 
rapporteur 

Bairbre DE BRÚN, theme-
leader
Ken LIVINGSTONE, key-note 
speaker

Presentation of results of 
Eurobarometer survey

Brussels, 
11 September 2008

Commissioner Wallström

Guido SACCONI, Chairman

Delegation visit to Moscow Moscow, 
1 October 2008 (tbc) tbc
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ANNEX 6: OTHER ACTIVITIES BY
THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE

RELATIONS WITH NATIONAL PARLIAMENTS

Meeting Date CLIM representatives

Joint Parliamentary Meeting on 
climate change

Brussels, 1-2 October 
2007

EP activity - several CLIM 
members

Hearing and exchange of views 
with EU delegation of French 
National Assembly 

Paris, 17 October 
2007

Guido SACCONI, Chairman
Karl-Heinz FLORENZ, rapporteur 

Meeting of the Chairpersons of 
the committees responsible for 
energy and the environment 
from the national parliaments 
and the European Parliament 
organised by the Slovenian 
National Assembly

Ljubljana, 
20-21 January 2008

Guido SACCONI, Chairman

Joint Parliamentary Meeting on 
energy and sustainable 
development

Strasbourg, 

20-21 November 
2008

EP activity - several CLIM 
members

PARTICIPATION TO INFORMAL COUNCILS

Informal Environment Council
Ljubljana/Brdo

10-12 April 2008

Hans BLOKLAND represented 
both ENVI and CLIM

Informal Environment /Energy 
Council Paris, 3-5 July 2008 Guido SACCONI, Chairman

RELATIONS WITH LOCAL AUTHORITIES

Final session of the Catalan 
Convention on Climate Change 
organised by the government of 
Catalunya

Barcelona, 
14 February 2008 Guido SACCONI, Chairman
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RELATIONS WITH CIVIL SOCIETY

Agora on climate change Brussels, 12-13 June 
2008

EP activity - several CLIM 
members

International Expo 2008, 
European Day

Zaragoza, 
5 September 2008

Roberto Musacchio, Vice-
Chairman

OTHER ACTIVITIES

Request for an Eurobarometer 
survey on Europeans´attitudes 
towards climate change

to be delivered end of 
August 2008

Request to the EP Bureau to ask the 
Secretary-General to look into the 
possibility of setting-up within the 
EP a scheme for emissions offsetting

letter by CLIM 
Chairman of 
31.3.2008
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ANNEX 7: STUDIES AND BRIEFING PAPERS REQUESTED BY
THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE

Joint Parliamentary meeting on Climate change and climate change related 
legislation
National Legislation and national initiatives and programmes (since 2005) on topics related 
to climate change
By IEEP, 03/09/07
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=17631
This study presents national legislation, initiatives and programmes recently launched by EU 
Member States and EEA countries to tackle climate change. Lessons learnt from 'good' EU 
practices and efforts aimed at halting the loss of biodiversity and the fight to climate change 
indicate that these initiatives were not successful, mainly due to weak implementation (e.g. the 
lack of financial resources) and lack of political will. The various legislation, initiatives and 
programmes have been collected via a questionnaire sent out by the European Parliament 
through the ECPRD network to the different National Parliaments. This network is especially 
designed to facilitate the exchange of information between national parliaments and the 
European Parliament. The overall material has been processed, the main results are presented in 
comparative tables and the information within these tables and ‘interesting practices’ are briefly 
discussed.

Climate change legislation and initiatives at EU level
By Copenhagen Economics, 01/10/07
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=18835
The study was to review current and prospective EU climate policy related legislation and 
initiatives and provide recommendations for future policies. It evaluates current performance and 
puts forward options for reform in the post-2012 regime. For policy actions already affecting the 
commitment period up to 2012, three priorities are underlined all with the aim of improving the 
cost-effectiveness of climate policies: create a better functioning internal market for energy, take 
a more selective approach to regulatory energy standards, and use more market based 
mechanisms to reduce road transport emissions. For the period post 2012, two issues are 
stressed: the needed reform of the ETS, and the challenges involved in distributing the target 
reductions among member states.

Climate Change Legislation and Initiatives at International Level and Design options for 
Future International Climate Policy
By Ecofys, 05/12/07
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=18491
This study provides background information for the Conference of the Parties (COP) to the 
United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and the Conference of 
the Parties serving as the Meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (COP/MOP) in December 
2007 in Bali, Indonesia. It discusses the major issues under discussion at the start of the official 
negotiation of an international post 2012 framework agreement, initiated at the COP/MOP 
meeting in Bali and to be reached by 2009. The study provides an overview an assessment of the 
approaches that can be taken in a future international agreement on climate change. The study 
includes a review of climate change policies of major countries (European Union, USA, Japan, 
Russia, China, India, Brazil) and private and non-governmental initiatives as well as the extent to 
which they are implementing their existing commitments under the Kyoto Protocol. Future 
international climate policy is discussed in various international processes in addition to the 
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UNFCCC, including the Gleneagles G8 plus 5 process, the Asia-Pacific Partnership (AP6), the 
United Nations High-Level Climate Change Talks, the US major emitters initiative and the 
Greenland/South Africa/Sweden Ministerial dialogue on climate change.

Social and economic dimension, R&D, new technologies, transfer of 
technologies, innovation and incentives
Burden Sharing - impact of climate change mitigation policies on growth and jobs
By IEEP, 15/03/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19998
This report provide a synthesis and review of existing studies addressing the impact of climate 
change mitigation polices on growth and jobs in different economic sectors (energy, iron and 
steel, cement, transport, construction). It looks at the implications of different mitigation 
scenarios for 2020 and beyond. The study reveals that, according to many literature sources, 
mitigation policy will lead to job creation in some sectors (e.g. related to RES, energy efficiency, 
CCS, etc), while some jobs will be lost in others (e.g. related to fossil fuels and production of 
inefficient products). In general, the studies highlight that the overall net effect is likely to be 
positive, as jobs in less labour intensive industries could be replaced by jobs in more labour 
intensive ones, or in sectors with longer value chains. Furthermore, it appears that the average 
cost of mitigation is usually considered relatively small, in the order of no more than 1 % of 
GDP – with changes to assumptions resulting in slightly higher and lower estimates. Aggregated 
EU GDP could even slightly increase thanks to positive restructuring of the economy, such as 
the opening of profitable new markets (e.g. RES, CCS technologies and fuel efficient vehicles).

Climate change and the world's water with special focus on sustainable 
development, land use, land use change and forests
Climate change–induced water stress and its impact on natural and managed ecosystems
By IEEP, 07/01/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19073
This study has shown that much of the impact anticipated from climate change can be attributed 
to changes in water regimes. The simple summary is to say that this means in some places there 
will be too much water, in other places not enough; but the story is more complex – shifts in the 
timing of runoff due to early snow melt; increased annual average precipitation but falling in 
winter instead of during the growing season; interactions with rising CO2 levels and 
temperatures that can benefit certain plant species, but only up to a point. Preparing for and 
responding to climate impacts will require reviewing approaches to natural and managed 
ecosystems, for example through the lens of ecosystem services, by which greater emphasis is 
placed on the preservation of healthy ecosystems; and through sustainable agricultural and 
forestry practices that can lend to rather than working against climate resilience and species 
health.

Forestry and climate change: potential for carbon sequestration
By Goossens, Policy Dept. A
(only internal; available upon request)
The note aims to give some exact figures and data on - amongst others - global forest resources, 
deforestation and carbon stock in vegetation, supplementing the study requested and 
commissioned by the European Parliament to IEEP on "Climate change - Induced water stress 
and its impact on natural and managed ecosystems". The briefing note highlights the potential of 
forestry to contribute to climate change mitigation through carbon sequestration.
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Sources of emission from the industry and energy sector and transport 
emissions at global level
An overview of global greenhouse gas emissions and emissions reduction scenarios for the 
future
By IEEP, 15/02/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19411
This study focuses on carbon dioxide (CO2) emissions from fossil fuels. Key drivers of these 
emissions are activity, economics, energy intensity and carbon intensity. As reducing GDP or 
population is not a likely aim of climate policy, the primary means of affecting emissions is to 
change the last two of the four factors: reducing the amount of energy needed per GDP, and 
decarbonising the fuel mix. The study tries to quantify current greenhouse emissions and 
anticipate their future evolution which are important analytical inputs for policymaking. 

How to engage other main actors - climate change, adaptation in third countries 
and global security 
State of play of post-Bali negotiations
By Ecofys, 15/03/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19955
The note summarises the status of negotiations after the Bali meeting (COP 13/CMP 3) of 
December 2007, and presents the issues at stake for building the elements of a future climate 
agreement: on mitigation the specification of “measurable, reportable and verifiable nationally 
appropriate mitigation commitments or actions” for developed countries (most likely continuing 
the emission reduction targets under the Kyoto Protocol);. on adaption, the difficult issue is to 
define exactly which adaptation activities should be supported by the international system and 
how developing countries would be able to apply for support; on technology, a comprehensive 
framework for technology transfer has been decided and ways to assess the effectiveness of 
technology transfer are being developed; on finance, the challenge is to create a constant flow of 
financial resources, substantially larger than the currently available funds, and independent of 
government budgets.

Engaging developing countries in climate change negotiations
By IEEP, 26/03/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=20148
Engaging the developing world has become increasingly more important and urgent. This paper 
explores the possible ways to attract developing countries on board in addressing climate change 
and reducing their own emissions. The paper addressed the following issues: the division of the 
world into Annex I/B and non Annex I/B countries; the lack of commitment globally to defining 
a long-term objective on when climate change becomes dangerous for the earth and defining a 
pathway towards achieving such a long-term goal; the limited resources available in the multiple 
funds especially for adaptation; the Clean Development Mechanism (CDM); the slow rate at 
which technology transfer and capacity building; land-use and deforestation; and adaptation. The 
paper concludes with a menu card of policy options and a set of recommendations on a long-
term objective, on policies and measures.

Engaging emerging economies - Removing barriers for technology cooperation
By Wuppertal Institute, 26/03/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19911
For emerging economies technology transfer is crucial in order to ensure a steady energy supply 
for their rapid economic development. Energy demand in these countries is growing fast, 
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particularly in India and China. To ensure that the economic growth is not coupled with the high 
GHG emission growth, technology transfer of low-carbon technologies and technology avoiding 
negative impact on adaptation is essential. The briefing gives an overview of key partnerships 
and points the barriers that technology transfer is facing and examples for appropriate tools that 
can help to overcome the remaining obstacles and promote technology transfer and climate 
change-related projects. 

Linking the EU ETS with other Emissions Trading Schemes
By Wuppertal Institute, 26/03/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19802
In this note, different options of linking the EU ETS with other emissions trading schemes are 
quantitatively and qualitatively assessed, as well as the economic and environmental impacts and 
the design implications of these options. Economic analysis shows the important role of cap-
setting and global emissions constraints for the economic impacts of linking the EU ETS 
internationally. The institutional analysis shows that several design issues of emerging schemes 
have important implications for the equity, the economic and the environmental effectiveness in 
a combined scheme. The report concludes that these problematic issues fundamentally flow from 
countries’ level of ambition as regards climate protection and that linking should therefore only 
be sought between countries which have a comparably ambitious climate policy outlook.

Engaging the US & other industrialized countries: US climate change policy
By World Resources Institute, 26/03/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19959
The United States’ cumulative GHG emissions have continue to be among the world’s largest –
topped only by the rise in Chinese emissions on an annual basis. Due to lack of leadership at the 
federal level, the U.S. still does not have a comprehensive plan to reduce emissions. In the 
absence of a national direction, many regions, states, and municipalities have begun to 
implement policies to reduce emissions on their own and in concert with other regions, states, 
and municipalities. The policies addressing a variety of sectors – in particular the electricity and 
transportation sectors and many aim to increase energy efficiency and renewable energy use are 
presented in this note. These efforts are complemented by action in the private and 
nongovernmental sectors and, in part driven by local and business initiatives, new proposals for 
legislation in the U.S. Congress. The paper also presents the U.S. Presidency candidates policy 
perspectives in the field of climate change.

Meeting the Climate commitments: Addressing competitiveness, trade, financing 
and sustainable employment in a European global context
Competitive distortions and leakage in a world of different carbon prices
Compilation of briefing notes by several authors, 04/07/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=21551
Effective climate policy in Europe requires early commitment to ambitious emission reduction 
targets, with tight emission caps and rapid shifts towards auctioning of emissions. This guides a 
transition to a low carbon economy, provides growth opportunities for innovative sectors and 
technologies, and demonstrates leadership to drive international climate policy. Whether or not 
an agreement is reached at the Copenhagen in 2009, it is very unlikely that a single global price 
for carbon will prevail. A frequently voiced concern is that states with stringent climate policies 
will place domestic industries at a disadvantage relative to competitors in states with less 
ambitious climate efforts. This study compilation is an attempt to present the policy options 
available in this possible future situation of different levels of ambitions in climate policies. This 
is done in 5 chapters by different authors, from different points of views and academic 
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disciplines. The study compilation asks the question whether competitive distortions and 
leakage, either in CO2 or employment, present a realistic danger in a world of different carbon 
prices.

Climate change financing in developing countries
Compilation of briefing notes by several authors
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studiesCom/download.do?file=21631#searc
h= %20Climate %20change %20financing %20in %20developing %20countries %20
Part 1 the report assesses the interaction between climate change financing and development aid: 
what are the impacts of those policies today, and what are potential incoherencies in the different 
intervention areas of development assistance with regards to climate change adaptation and 
mitigation objectives and development objectives. Part2 provides an overview of EC 
programmes and international EC funded financing initiatives aimed at developing countries in 
the field of climate change mitigation and adaptation (objective, allocated budgets and financing 
mechanisms) and recommendations to improve coherence and effectiveness of the different EC 
mechanisms. Part 3 assesses the mechanisms for mainstreaming of adaptation and mitigation of 
climate change in development policies and programmes at EU and international level and for 
climate risk assessment and recommendations for improvement (EU/donor perspective). Part 4 
assesses the mechanisms for mainstreaming of adaptation and mitigation into development 
projects on a national and local level and recommendations for improvement (recipient countries 
perspective)

Achieving significant CO2 emission reductions in short time: learning from Best 
Practices regarding successful policies and technologies
Sustainable cities: Best practices on CO2 savings in urban areas - Building efficiency, 
household emissions and energy use
By Wuppertal Institute, 23/06/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies.do?language=EN
In Europe, numerous good practice examples related to emission reductions in cities can be 
found. A high number of cities and towns have implemented local energy action plans, local 
emission reduction targets or even plan to become carbon neutral. These targets usually include a 
whole package of different measures and instruments. The aim of the following compilation is to 
identify medium-scale examples that are innovative, show short-term emission reductions and 
are replicable to other urban areas throughout Europe. The focus lies on energy efficiency in 
buildings, household emissions and energy use. 

Delegations
China and climate change: Impacts and policy responses
By Prof Ash, London University, 01/10/07
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=18039
This briefing paper seeks to demonstrate that the challenges for China posed by climate change 
are real. The consequences of global warming are already apparent. The scientific evidence of 
investigations by Chinese and international bodies overwhelmingly indicates that the threat to 
the sustainability of China’s future social and economic development, as well as to fragile 
ecosystems, will intensify. That the Chinese government recognises the scale of the problems 
that China faces as a result of climate change is beyond doubt, as is its commitment to address 
those problems, subject to its insistence that industrialised countries bear the major responsibility 



PE407.892v01-00 64/66 PR\728472NL.doc

NL

in meeting the challenges of global warming. More questionable, however, is whether the 
policies Beijing has so far put in place will be capable of halting, let alone reversing, the recent 
inexorable and accelerating increase in China’s GHG emissions.

China's energy policy in the light of climate change, and options for cooperation with the 
EU
By Prof. Holslag, 01/10/07
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=18035
This paper briefly introduces China’s new comprehensive energy security policy. Subsequently, 
it sheds a light on how the European Union tries to take advantage of this move, by stepping up 
its efforts to promote green energy and simultaneously tapping China’s vast market. Afterwards, 
an assessment is made of the success of this European approach for wind and solar energy, clean 
coal technologies, natural gas, hydropower and bio-fuel and recommendations for EU policy in 
this area are provided.

Climate Change and India: Impacts, Policy Responses and a Framework for EU-India
Cooperation
By Dr Kumar, TERI-Europe, 24/01/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19208
The briefing note provides a brief overview of the impacts that climate change is having on the 
Indian economy, government policies that are in place that assist in adaptation to climate change 
in sectors, India’s contribution to global greenhouse gases and mitigation efforts currently 
underway and indicative areas for collaboration between the EU and India on adaptation to 
climate change as well as on mitigation efforts. 

Climate Change Impacts and Responses in Bangladesh
By Dr. Huq, International Institute for Environment and Development, 24/01/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19195
Bangladesh is one of the most vulnerable countries to climate change because of its 
disadvantageous geographic location; flat and low-lying topography; high population density; 
high levels of poverty; reliance of many livelihoods on climate sensitive sectors, particularly 
agriculture and fisheries; and inefficient institutional aspects. Many of the anticipated adverse 
affects of climate change, will aggravate the existing stresses that already impede development 
in Bangladesh, particularly by reducing water and food security and damaging essential 
infrastructure. This briefing note describes the country characteristics that make it particularly 
vulnerable to climate change, before outlining the main climate change impacts that are of 
concern. These impacts are discussed in relation to their adverse effects on different sectors. 
Finally, the national and international policy responses to manage these effects are outlined.

Engaging the US & other industrialized countries: US climate change policy
By World Resources Institute, 26/03/08
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?file=19959
The United States’ cumulative GHG emissions have continue to be among the world’s largest –
topped only by the rise in Chinese emissions on an annual basis. Due to lack of leadership at the 
federal level, the U.S. still does not have a comprehensive plan to reduce emissions. In the 
absence of a national direction, many regions, states, and municipalities have begun to 
implement policies to reduce emissions on their own and in concert with other regions, states, 
and municipalities. The policies addressing a variety of sectors – in particular the electricity and 
transportation sectors and many aim to increase energy efficiency and renewable energy use are 
presented in this note. These efforts are complemented by action in the private and 
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nongovernmental sectors and, in part driven by local and business initiatives, new proposals for 
legislation in the U.S. Congress. The paper also presents the U.S. Presidency candidates policy 
perspectives in the field of climate change.

Russia and climate change
By IEEP, 15/09/08
Study will be available by end of July 2008.

Background information and external expertise
managed by EP Policy Department A
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ANNEX 8: WORKING DOCUMENTS DRAWN UP IN THE CONTEXT OF THE 
ACTIVITIES OF THE TEMPORARY COMMITTEE ON CLIMATE CHANGE

Working Documents on Thematic Sessions
No 1 on Climate Impact of different levels of warming by Vittorio Prodi, theme-leader
No 2 on The Climate Protection Challenge Post-2012 by Satu Hassi, theme-leader
No 3 on The social and economic dimension R & D, New Technologies, transfer of 

technologies, innovation and incentives by Philippe Busquin, theme-leader
No 4 on Climate change and the world's water, with a specific focus on sustainable 

development, land-use change and forests by Cristina Gutiérrez-Cortines, theme-leader
No 5 on Sources of Emission from the Industry and Energy Sector and Transport Emission at 

Global Level by Etelka Barsi-Pataky, theme-leader
No 6 on How to engage other main actors - climate change, adaptation in third countries and 

global security by Justas Vincas Paleckis, theme-leader
No 7 on Meeting the climate commitments: addressing Competitiveness, Trade, Financing 

and Sustainable Employment in a European and Global Context by Lambert van 
Nistelrooij and Robert Goebbels, theme-leaders

No 8 on Achieving significant CO2 emission reductions in short time: learning from best 
practices regarding successful policies and technologies by Bairbre de Brún, theme-
leader

Working Documents by Karl-Heinz Florenz, Rapporteur
No 9 on waste treatment and resource management as part of a climate protection strategy 
No 10 on water 
No 11 on fisheries 
No 12 on health
No 13 on adaptation to the consequences of climate change
No 14 on agriculture 
No 15 on livestock breeding
No 16 on transport
No 17 on forests
No 18 on growth and employment 
No 19 on Carbon Dioxide Capture and Storage (CCS)
No 20 on soil protection
No 21 on energy efficiency in the building sector
No 22 on energy
No 23 on financing and budgetary affairs

***

All working documents can be found on: 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=EN&body=CLIM
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