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FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at klimaændringer er et globalt fænomen, og at deres virkninger er ulige 
fordelt på verdens regioner og på de forskellige sektorer; der henviser til, at selv de 
samfundsøkonomiske aspekter, omkostninger og fordele vil være forskellige i både 
udviklingslande og mere udviklede lande; der henviser til, at reaktioner på 
klimaændringer derfor skal omfatte tilpasningsforanstaltninger og strategier, som sikrer 
en effektiv vej hen imod bæredygtig udvikling gennem klare og omfattende 
handlingsplaner i alle relevante sektorer,

B. der henviser til, at modvirkning af årsagerne til klimaændringer og 
tilpasningsforanstaltninger til begrænsning af deres indvirkning ikke altid kan holdes 
adskilt; der henviser til, at EU's seneste lovgivningsinitiativer om mærkning af dæk, 
energimærkning og bygningers energimæssige ydeevne som led i 
energieffektivitetspakken er vigtige for nedbringelsen af CO2-emissionerne og også skal 
indgå i fremtidige initiativer til at skabe nye energimønstre på EU-plan, 

C. der henviser til, at medlemsstaterne i henhold til det reviderede ETS-direktiv skal 
øremærke mindst 50 % af indtægterne fra emissionskvoteordningen til både 
modvirknings- og tilpasningsforanstaltninger,

D. der henviser til, at klimaændringerne uvægerligt vil påvirke energiforsyningen, de 
eksterne aspekter af EU's energiforsyningssikkerhed og energiefterspørgslen; der 
henviser til, at vejrforhold såsom kraftige regnskyl, stigende temperaturer, hedebølger, 
tørke, voldsomme storme, oversvømmelser og brande kan forårsage alvorlige afbrydelser 
og beskadigelser af energiforsyningsinfrastruktur, hvilket har direkte indflydelse på 
energiproduktionen og transporten og distributionen til slutbrugerne,

E. der henviser til, at diversificering af energikilder, distributionskanaler og 
energileverandører er et vigtigt middel til at sikre lige adgang til energi og tilstrækkelig 
energiforsyning, samtidig med at anvendelsen af vedvarende energi forbedres, og CO2-
emissionerne reduceres i overensstemmelse med EU's mål,

F. der henviser til, at Kommissionen og medlemsstaterne bør inddrage 
tilpasningsforanstaltninger, når de gennemfører og ændrer eksisterende og kommende 
lovgivning, politikker og programmer,

1. anerkender, at de ekstreme klimafænomener tillige med den stigende vandstand i havene 
og de større nedbørsvariationer, der forventes, også inden for de eksisterende 
infrastruktursystemer kræver nye projekter og tilpasningsforanstaltninger til deres 
gennemførelse, navnlig hvad angår landbrug og forvaltning af vandløbsoplande og 
afvandingsområder, som vil medføre store driftsomkostninger, men alligevel er 
økonomisk overkommelige, da omkostningerne ved passivitet på mellemlang og lang sigt 
vil være langt større; opfordrer dog til, at det videnskabelige grundlag for disse 
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foranstaltninger opfylder kriterierne fra klimaforskningen med relevante peer review- og 
vurderingsprocesser og løbende opdatering af forskningsresultater, som foregår på en 
gennemskuelig måde; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til i en særlig 
national handlingsplan at oplyse om disse omkostninger og deres fordeling;

2. bemærker, at udvikling af sammenkoblet energiinfrastruktur og bredbåndsdækning på 
europæisk plan vil lette tilpasningen gennem øget tilpasningsdygtig kapacitetsopbygning 
og højere grad af risikodeling;

3. opfordrer Kommissionen til at iværksætte en dybtgående undersøgelse af mulige risici 
forbundet med klimaændringer for kritisk infrastruktur såsom energi- og 
telekommunikationsnet, der er afgørende for det indre markeds funktion;

4. er enig i, at der hurtigst muligt skal udvikles metoder til klimasikring af 
infrastrukturprojekter;

5. konstaterer, at der for at forhindre katastrofer kræves nye foranstaltninger i alle 
industrisektorer, f.eks. øget sikkerhed og kontrol af energiforbrug og energiproduktion, 
der udvider de gældende harmoniserede bygningsstandarder såsom eurokodekser til 
godkendelse af anvendelse af bygninger, herunder fabrikker, som skal være i 
overensstemmelse med direktiv 85/337/EØF som ændret ved direktiv 97/11/EF og 
direktiv 2001/42/EF om vurdering af virkninger på miljøet (VVM) og strategisk 
miljøvurdering (SMV);

6. understreger, at foranstaltninger vedrørende energiforsyning og adgang til energi skal 
fastsættes på grundlag af solidaritet mellem medlemsstaterne, og at EU bør bidrage til et 
globalt politisk kursskifte i retning af øget energieffektivitet og fremme af vedvarende 
energikilder; understreger, at EU skal sikre vedvarende energikilder i overensstemmelse 
med den tidsplan, der er fastsat i direktiv 2009/28/EF; opfordrer medlemsstaterne til 
inden den 30. juni 2010 at forelægge ambitiøse, omfattende og realistiske nationale 
handlingsplaner i overensstemmelse med de modeller og parametre, som EU har fastsat, 
og bemærker, at de enkelte medlemsstaters behov for energi fra vedvarende energikilder 
primært skal dækkes af indenlandsk produktion, mens mekanismen til statistisk 
overførsel af energi fra vedvarende energikilder mellem medlemsstater kun må bruges, 
når det anses for at være fuldt ud berettiget;

7. understreger ligeledes, at supplerende foranstaltninger til fremme af 
fællesskabsstrategien, som tager sigte på at øge energieffektiviteten med 20 % inden 
2020, skal have førsteprioritet i denne forbindelse; mener også, at det i forbindelse med
vurderingen af de eksisterende handlingsplaner for energieffektivitet er hensigtsmæssigt 
at overveje muligheden for at gøre dette mål juridisk bindende på EU-plan;

8. påpeger, at EU og medlemsstaterne i betragtning af de tilsagn vedrørende anvendelsen af 
indtægterne fra emissionskvoteordningen og opstartsfinansiering, der blev givet på 
klimakonferencen i København, bør præcisere størrelsen af deres finansielle bidrag til 
teknologisk samarbejde med partnerne for at øge både de private og de offentlige 
investeringer, navnlig i forbindelse med medlemsstaternes kommende nationale 
handlingsplaner for henholdsvis energieffektivitet og vedvarende energi, og bifalder 
Kommissionens meddelelse, hvor der gives tilsagn om at øge midlerne til 
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energiforskning, hvilket er en betingelse for at udvikle en bæredygtig energiøkonomi;

9. anerkender, at de aktuelle klimaændringer har stor indflydelse på den økonomiske 
udvikling og kan føre til alvorlige forstyrrelser af de økonomiske og sociale aktiviteter; 
mener, at økonomiske tilpasningsforanstaltninger, herunder overgang til mere bæredygtig 
industriproduktion, også kræver, at der stilles tilstrækkelige midler til rådighed til 
tilpasnings- og modvirkningsforanstaltninger, og at disse foranstaltninger ikke 
udelukkende kan finansieres med indtægter fra emissionskvoteordningen – da der jo i 
henhold til den relevante lovgivning er givet tilsagn om at anvende mindst 50 % af disse 
indtægter til klimaforanstaltninger, herunder tilpasning, i både EU og udviklingslandene 
– men kræver supplerende innovative midler fra både offentlige og private kilder; 
understreger, at de midler, som de forskellige økonomiske genopretningsplaner har 
tilvejebragt, også bør anvendes til tilpasningsinvesteringer og under alle omstændigheder 
bør klimasikres;

10. mener (også i forbindelse med beslutninger om tilpasningsforanstaltninger), at 
indvirkninger inden for én sektor ofte vil få konsekvenser for andre sektorer, og anmoder 
derfor Kommissionen om at tage hensyn til disse gensidige påvirkninger i forbindelse 
med gennemførelse af tilpasningsforanstaltninger;

11. understreger nødvendigheden af at sikre, at den gældende lovgivning om 
industritilladelser og miljøkonsekvensvurderinger omfatter klimaændringernes 
indvirkning på alle planlagte infrastrukturer og industriaktiviteter; understreger, at 
klimaændringernes indvirkning på energiinfrastruktur bør tages i betragtning i forbindelse 
med såvel de enkelte infrastrukturelementer som de nationale og europæiske 
energisystemer;

12. bemærker, at små og mellemstore virksomheder i mange sektorer er særligt sårbare over 
for klimaændringer og sjældent er godt nok forberedt; opfordrer Kommissionen til at 
vurdere, i hvor høj grad små og mellemstore virksomheder er forberedt på 
klimaændringer, herunder om de har adgang til forsikringsordninger, og til at identificere 
værktøjer, der kan bidrage til løsning af dette problem;

13. understreger betydningen af at udarbejde nationale tilpasningsplaner på grundlag af en 
fælles europæisk ramme, der giver medlemsstaterne mulighed for at planlægge og oplyse 
om deres tilpasningsindsats, bl.a. vedrørende energisystemer og -politikker; mener, at 
disse planer bør omfatte risikokort over energi- og industrianlæg, der kan udgøre en 
risiko for miljøet eller folkesundheden, hvis der opstår ekstreme vejrforhold; opfordrer til, 
at disse oplysninger stilles til rådighed for offentligheden og de øvrige medlemsstater;

14. opfordrer Kommissionen til at overveje at øge de offentlige midler til internationalt 
samarbejde i det kommende ottende rammeprogram (RP8) med både 

a. udviklede lande, for at øge udbredelsen af teknologier til vedvarende energi, og

b. udviklingslande, for at støtte deres kamp mod klimaændringer, som påvirker de mest 
sårbare regioner i deres lande, og altid med respekt for de enkelte regioners særlige 
forhold, idet kriteriet er social og økonomisk udvikling af de regioner i 
udviklingslande, som indgår i et internationalt samarbejde;
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c. tredjelande, der grænser op til EU, hvor klimaændringernes virkninger svarer til dem, 
der er konstateret inden for EU;

15. understreger, at der skal afsættes flere finansielle midler til FoU inden for 
klimaændringer; mener, at det, især i betragtning af den videnskabelige usikkerhed 
omkring tidshorisonten og problemets omfang og de specifikke geografiske områder og 
produktionssektorer, der vil blive berørt af klimaændringernes følger i Europa, er
nødvendigt at øremærke midler til klimaforskning, der kan udføres mere effektivt på 
europæisk plan og vil udgøre et solidt grundlag for udformning af politikker for 
tilpasning til klimaændringerne; mener også, at det er nødvendigt at øge midlerne til 
Kommissionens initiativ til sammen med medlemsstaterne at oprette et integreret og 
globalt fælles miljøinformationssystem for at forbedre adgangen til data om 
miljøændringer; der bør også overvejes andre foranstaltninger som f.eks. betydelig 
forøgelse af midlerne til modvirkning og tilpasning i forbindelse med FoU-projekter og -
programmer;

16. glæder sig over Kommissionens erklæring for nylig om investeringer i udvikling af lav-
CO2-teknologier (SET-planen), som klart viser, at det er en forudsætning for at skabe den 
innovative teknologiske udvikling, der er nødvendig for at nå EU's energi- og 
klimapolitiske mål, at de offentlige investorer og den private sektor omgående indleder et 
samarbejde; påpeger ligeledes, at EU's køreplan for investeringer i disse teknologier skal 
prioritere teknologier for vedvarende energikilder og sikre, at alle markedsaktører, 
navnlig små og mellemstore virksomheder, inddrages i 
energieffektiviseringsprogrammer;

17. understreger satellitbaserede tjenesters betydning for redningsaktioner i forbindelse med 
naturkatastrofer; glæder sig i den forbindelse over, hvor hurtigt GMES-systemet ydede 
støtte til civilbeskyttelsesmyndighederne efter det dramatiske jordskælv i Haiti; opfordrer 
alle implicerede parter til hurtigst muligt at gøre GMES-systemet fuldt ud operationelt;

18. understreger i denne forbindelse, at initiativer på lokalt plan såsom genplantning og 
nyplantning af skov er meget vigtige for aktiv deltagelse i bekæmpelsen af 
klimaændringer, og påpeger den store betydning af udveksling af oplysninger om god 
praksis og relevante oplysningskampagner, f.eks. om, hvordan man i kyst- og 
bjergområder, på øer og i lavlandsområder kan tilpasse sig til klimaændringer, der er 
samordnet med de mere omfattende initiativer, som iværksættes af de nationale 
myndigheder og EU med henblik på mere effektiv gennemførelse af EU's lovgivning, 
strategier og programmer på dette område; påpeger tillige, at fjerntliggende områder kan 
yde et vigtigt bidrag i form af decentraliseret energiproduktion og således hjælpe med at 
opnå større energieffektivitet, da nettabet reduceres, og efterspørgslen styres bedre;

19. mener, at alle igangværende EU-initiativer, f.eks. oprettelsen af viden- og 
innovationsfællesskaber (VIF) til modvirkning af og tilpasning til klimaændringer inden 
for rammerne af Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT), bør udnyttes 
fuldt ud til at opbygge en passende videnbase om tilpasning til klimaændringer og sætte 
skub i udviklingen af tilpasningsteknologier;

20. understreger, at det europæiske handlingsgrundlag for tilpasning dårligt kan gennemføres 
effektivt, medmindre det indgår i en global sammenhængende og ambitiøs aftale (med 
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juridisk bindende mål) om foranstaltninger til bekæmpelse af klimaændringer, og mener, 
at EU skal føre an i disse bestræbelser;
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