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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het Witboek van de Commissie "Aanpassing aan de klimaatverandering: naar een 
Europees actiekader"
(2009/2152(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien het Witboek van de Commissie "Aanpassing aan de klimaatverandering: naar een 
Europees actiekader" (COM(2009)0147),

– onder verwijzing naar zijn ontwerpresolutie van 10 april 2008 over het Groenboek van de 
Commissie "Aanpassing aan de klimaatverandering in Europa - mogelijkheden voor EU-
actie"1,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 4 februari 2009 over "2050: De toekomst begint 
vandaag - aanbevelingen voor het toekomstig geïntegreerd beleid van de EU inzake 
klimaatverandering"2,

– gezien het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC) 
en het Protocol van Kyoto bij het UNFCCC,

– gelet op artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
en de adviezen van de Commissie industrie, onderzoek en energie, de Commissie vervoer 
en toerisme, de Commissie regionale ontwikkeling en de Commissie visserij
(A7-0000/2009),

A. overwegende dat de opwarming van de aarde en de klimaatverandering als uitzonderlijk 
ernstige bedreigingen worden gezien,

B. overwegende dat de klimaatverandering ernstige economische en maatschappelijke 
gevolgen zal hebben,

C. overwegende dat, ook als de wereld er in slaagt de uitstoot van broeikasgassen te 
begrenzen en te verminderen, er nog aanzienlijke aanpassingsinspanningen nodig zullen 
zijn om met de onvermijdelijke effecten om te gaan,

D. overwegende dat de gevolgen van de klimaatverandering zich op verschillende manieren 
en in verschillende mate zullen laten gevoelen,

1. verwelkomt het hierboven genoemde Witboek;

2. stemt in met de doelstelling van het voorgestelde aanpassingskader: de EU beter te 
wapenen tegen de effecten van de klimaatverandering;

                                               
1 PB C 247 E van 15.10.2009, blz. 41.
2 Aangenomen teksten, P6_TA(2009)0042.



PE430.965v01-00 4/9 PR\799168NL.doc

NL

3. onderstreept het belang van het integreren van het thema aanpassing in alle 
beleidsmaatregelen;

Het kennisbestand ontwikkelen

4. deelt de mening van de Commissie dat meer kennis over de effecten van de 
klimaatverandering nodig is opdat de informatie die de research oplevert zo ruim mogelijk 
kan worden verspreid en naderhand adequate aanpassingsmaatregelen kunnen worden 
genomen;

5. onderstreept dat in het kader van het lopende Zevende Kaderprogramma en de 
toekomstige kaderprogramma's voor onderzoek moet worden voorzien in een grotere 
onderzoeksinspanning, zodat de bestaande leemten in de kennis kunnen worden opgevuld 
en modaliteiten en technieken voor aanpassing aan de gevolgen van de 
klimaatverandering kunnen worden ontwikkeld;

6. wijst op de behoefte aan verder onderzoek naar passende modellen op regionaal en lokaal 
niveau, evenals op de noodzaak om het aanpassingsvermogen op het gehele grondgebied 
van de EU te omschrijven;

7. is van oordeel dat de Commissie ervoor moet zorgen dat het uitwisselingsmechanisme niet 
overtollig wordt, gezien de al bestaande systemen zoals het gemeenschappelijk milieu-
informatiesysteem en de Global Monitoring for Environment and Security (GMES -
wereldwijde monitoring van milieu en veiligheid) en dat het een toegevoegde waarde 
inhoudt in de zin dat het de EU helpt bij het ontwerpen, instellen en uitvoeren van 
adequate aanpassingsplannen;

Het thema aanpassing in EU-beleidsmaatregelen integreren

Water

8. maakt zich ernstig zorgen om het water, aangezien de klimaatverandering een significante 
impact zal hebben op de hoeveelheid en de kwaliteit ervan;

9. wijst er met klem op een efficiëntere waterhuishouding in de EU een grote hoeveelheid 
water kan helpen besparen;

10. acht het van groot belang dat de aanpassing aan de klimaatverandering volledig in de 
stroomgebiedbeheersplannen wordt geïntegreerd volgens de op 30 november 2009 
gepubliceerde richtsnoeren;

11. hecht veel belang aan de tenuitvoerlegging van de "Overstromingsrichtlijn"1 die voorziet 
in een omvattende regeling voor beoordeling en beheer van overstromingsrisico's als 
gevolg van de klimaatverandering en voor het uitwerken van aanpassingsstrategieën;

Landbouw

                                               
1 Richtlijn 2007/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 over beoordeling en beheer 
van overstromingsrisico's (PB L 288 van 6.11.2007, blz. 27.
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12. acht het dringend noodzakelijk het weerstandvermogen van de ecosystemen in de 
landbouw te vergroten via duurzamer gebruik van de natuurlijke hulpbronnen, in het 
bijzonder het water en de bodem;

13. is van mening dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid een belangrijke bijdrage kan 
leveren aan de aanpassing aan de klimaatverandering;

Bodem

14. is van oordeel dat een bodemrichtlijn van wezenlijk belang zou zijn voor de aanpassing, 
vooral om het risico van bodemverschraling en verwoestijning het hoofd te bieden; dringt 
er daarom op aan dat de lidstaten werk maken van de goedkeuring van een dergelijke 
bodemrichtlijn;

Sociaal en gezondheidsbeleid

15. neemt met tevredenheid kennis van de voorstellen van de Commissie om tegen 2011 
richtsnoeren en toezichtmechanismen uit te werken voor de gevolgen van de 
klimaatverandering voor de gezondheid; wijst op het toenemende gevaar van de 
verspreiding van door vectoren overgedragen ziekten;

16. wijst erop dat de gevolgen van de klimaatverandering voor de gezondheid zich het meeste 
zullen laten voelen in de minst begunstigde gemeenschappen en de armste 
bevolkingsgroepen; acht het essentieel dat de aanpassingsmaatregelen afgestemd worden 
op de verschillen in gezondheidssituatie;

17. verlangt dat de Commissie een omvattende benadering uitwerkt voor de rol van de 
verzekeringssector in acties op het vlak van risicobewust handelen en risicodeling;

Infrastructuur

18. wijst erop dat bij investeringen op middellange en lange termijn in infrastructuurprojecten 
adequaat rekening moet worden gehouden met de voorspelde klimaatomstandigheden, 
waarbij weliswaar de nodige soepelheid moet worden betracht;

19. meent dat, als onderdeel van de milieueffectbeoordeling, ervoor moet worden gezorgd dat 
alle bouwvergunningen en stedenbouwplannen rekening houden met verschillende 
aanpassingsscenario's;

20. verzoekt de Commissie werkwijzen te ontwikkelen om infrastructuurprojecten in een zo 
vroeg mogelijk stadium aan klimaattoetsing te onderwerpen;

Biodiversiteit

21. dringt, in de wetenschap dat NATURA 2000 de hoeksteen vormt van het EU-beleid om in 
de veranderende klimaatomstandigheden de ecosystemen in stand te houden, aan op een 
actief beheer van de NATURA 2000-gebieden, met adequate financiering door de 
lidstaten, om het mogelijk te maken dat de soorten migreren en overleven wanneer de 
klimaatomstandigheden veranderen;
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Cultureel erfgoed

22. acht het zeer belangrijk dat aanpassingsmaatregelen worden uitgewerkt die alle aspecten 
van het Europese culturele erfgoed in acht nemen;

Structuur en bestuur

23. acht het noodzakelijk dat de plaatselijke en regionale overheden worden erkend als 
hoofdrolspelers in de strijd tegen de schadelijke effecten van de klimaatverandering;

24. acht het van groot belang dat de interventies op het meest passende niveau plaatsvinden
om de doelmatigheid van de genomen maatregelen te maximaliseren;

25. verzoekt de Commissie en de lidstaten een gecoördineerde aanpak van het probleem van 
de aanpassing aan de klimaatverandering in de hand te werken, zodat de territoriale 
samenhang in de gehele EU kan worden gegarandeerd;

Financiering

26.  onderstreept dat het volgende meerjarige financiële kader, meer dan het huidige, belang 
moet hechten aan de klimaatverandering, in het bijzonder aan aanpassingsmaatregelen, en 
dat ook de nodige kredieten hiervoor beschikbaar moeten komen;

27. verlangt dat in het kader van de toekomstige herziening van de structuurfondsen voorrang 
wordt verleend aan de klimaatverandering, in het bijzonder de aanpassing daaraan;

28. dringt erop aan dat de Raad en de Commissie het proces tot herziening van het 
Solidariteitsfonds van de Europese Unie1 aanzwengelen, zodat de schade als gevolg van 
natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen effectiever, soepeler en spoediger 
kan worden hersteld;

29. onderstreept dat een aanzienlijk deel van de middelen die beschikbaar komen door de 
veiling van emissierechten in het kader van de regeling voor de handel in 
broeikasgasemissierechten van de Gemeenschap, met inbegrip van de veiling van rechten 
voor het maritiem en luchtvervoer, gereserveerd moet worden om de lidstaten en de 
ontwikkelingslanden in staat te stellen zich aan de klimaatverandering aan te passen;

Impact and Adaptation Steering Group

30. steunt het voorstel van de Commissie om een Impact and Adaptation Steering Group op te 
richten; verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat deze groep ook vertegenwoordigers 
van het Parlement als waarnemers omvat;

Voortgangsverslag van de Commissie

31. verzoekt de Commissie tegen 2012 aan het Europees Parlement verslag uit te brengen 
over de voortgang bij de tenuitvoerlegging van het Witboek;

                                               
1 Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de Raad, van 11 november 2002, tot oprichting van het Solidariteitsfonds 
van de Europese Unie (PB L 311 van 14.11.2002, blz. 3).
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************

32. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
alsmede aan de regeringen en de parlementen van de lidstaten..
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TOELICHTING

De voornaamste effecten van de klimaatverandering kunnen als volgt worden samengevat: 
minder regendagen maar grotere hoeveelheden neerslag, minder sneeuw en langere 
droogteperioden.

Dit heeft directe gevolgen voor de geografie: bodemerosie en overstromingsrisico's nemen toe
en doordat de sneeuwhoeveelheid afneemt krijgen de grondwaterlagen geen kans meer om 
zich te herstellen. De huidige praktijken op het gebied van waterhuishouding zijn er een 
afdoend bewijs van waarom wij onze benadering van het beheer van onze hulpbronnen 
moeten herzien. De neerslag moet zo lang mogelijk worden vastgehouden op de plaats waar 
hij valt en de waterlichamen moeten worden aangepast zodat de neerslag langer kan worden 
vastgehouden, mede gezien het toegenomen risico van plotselinge overstromingen. De 
rivierbeddingen moeten adequaat worden beheerd en watervallen moeten worden aangewend 
voor de opwekking van elektriciteit. Langere droogtes zullen het gevaar van bosbranden doen 
toenemen. Daarom zijn aanpassingsmaatregelen nodig die erop gericht zijn het vuur minder 
kans te geven door preventieve kap, wat op zijn beurt het aantal bosbranden en de snelheid 
waarmee ze woeden zal doen afnemen. Daarbij zal de exploitatie van biomassaresiduen 
afkomstig van de bosbouw en de landbouw een belangrijke bijdrage leveren aan het 
aanpassingsvermogen. Aanpassingsmaatregelen zijn van wezenlijk belang om de dynamische 
uitdagingen van de klimaatverandering het hoofd te bieden, alsook om de 
bevoorradingszekerheid en -capaciteit van de Europese Unie te verbeteren. In dat opzicht is 
macroaanpassing een fundamentele onderneming die het ons mogelijk zou maken onze 
bestaande alarmbeheerssystemen te verbeteren door een gecombineerd gebruik van 
satellietwaarneming en grondwaarneming om de voorspelling van ernstige gebeurtenissen 
("nowcasting") te optimaliseren. Macroaanpassing houdt verband met mitigatie, maar valt er 
niet volledig mee samen.

Dit Witboek is echter niets meer dan voorbereidend werk, dat moet uitmonden in een ruim 
beleidskader van waaruit later de vereiste plannen en strategieën kunnen worden ontwikkeld. 
Daarom ook bevat ons initiatiefverslag geen specifieke verwijzingen naar de details van een 
aantal beleidslijnen, maar stelt slechts een algemene strategische benadering voor om het 
weerstandsvermogen van de EU tegen de gevolgen van de klimaatverandering op te voeren. 
Op het moment dat de specifieke beleidsplannen zullen worden uitgewerkt, zal er zonder 
twijfel ruimte komen voor een meer grondige analyse, in het bijzonder uit financieel oogpunt. 
Kredieten kunnen inderdaad pas vrijgemaakt worden als de doelstellingen duidelijk omlijnd 
zijn. In ieder geval, de pijlers van een omvattende aanpassingsstrategie zijn: nadruk op 
communicatie (verzamelen en ter beschikking stellen van gegevens aan de bevoegde nationale 
en lokale netwerken), met inbegrip van duidelijkheid omtrent de manier waarop de 
aanpassingsinspanning verdeeld moet worden, op basis van het nationale, regionale en lokale 
aanpassingsvermogen en de respectieve territoriale footprint; nadruk op een goede 
bestuursorganisatie die een doeltreffend beleid waarborgt; integratie van de 
klimaatverandering in alle EU-beleidsmaatregelen. De territoriale dimensie moet operationeel 
zijn, en niet langer een doelstelling voor een zo belangrijk beleidsgebied als de aanpassing aan 
de klimaatverandering; vandaar het cruciale probleem van het landbeheer en coherente 
ruimtelijke ordening. In enkele suggesties betreffende het Witboek wordt de noodzaak 
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onderstreept om aandacht te besteden aan het verband tussen de aanpassing aan de 
klimaatverandering en de gezondheid van mens en dier. Tot slot moet de rol van het 
verzekeringswezen opnieuw worden geëvalueerd: verzekeringen moeten worden afgestemd 
op de toegenomen risico's door middel van nieuwe vormen van publiek-private 
partnerschappen.


