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Amendement 1
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat klimaatverandering 
een mondiaal fenomeen is waarvan de 
gevolgen onevenredig verdeeld zijn over 
de verschillende regio's van de wereld; 
overwegende dat de sociaaleconomische 
aspecten en de kosten en voordelen 
verschillend zullen zijn in 
ontwikkelingslanden en in meer 
ontwikkelde landen; overwegende dat 
antwoorden op de klimaatverandering 
bijgevolg zowel aanpassingsmaatregelen 
als strategieën moeten omvatten om te 
zorgen voor een effectief pad op weg naar 
duurzame ontwikkeling, door middel van 
duidelijke en omvattende actieplannen in 
alle betrokken sectoren; 

A. overwegende dat klimaatverandering 
een mondiaal fenomeen is waarvan de 
gevolgen onevenredig verdeeld zijn over 
de verschillende regio's van de wereld en 
de verschillende sectoren; overwegende 
dat de sociaaleconomische aspecten en de 
kosten en voordelen verschillend zullen 
zijn in ontwikkelingslanden en in meer 
ontwikkelde landen; overwegende dat 
antwoorden op de klimaatverandering 
bijgevolg zowel aanpassingsmaatregelen 
als strategieën moeten omvatten om te 
zorgen voor een effectief pad op weg naar 
duurzame ontwikkeling, door middel van 
duidelijke en omvattende actieplannen in 
alle betrokken sectoren; 

Or. ro

Amendement 2
Anni Podimata

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat de gevolgen van 
klimaatverandering ook binnen de EU 
onevenredig verdeeld zijn, waarbij de 
Zuid-Europese regio's en de landen van 
het Middellandse Zeebekken het meest 
kwetsbaar zijn en nu al geconfronteerd 
worden met rechtstreekse en zichtbare 
gevolgen, zoals grootschalige droogte en 
waterschaarste, grote rampzalige 
bosbranden en een tastbaar risico op 



PE438.288v01-00 4/20 AM\802698NL.doc

NL

ontbossing en woestijnvorming; is 
bijgevolg van mening dat het Europese 
actiekader voor de aanpassing aan de 
klimaatverandering volledig rekening 
dient te houden met de territoriale 
dimensie van het probleem en dient te 
voorzien in de planning en financiering 
van geheel bij de bijzondere behoeften 
van de Zuid-Europese regio's 
aansluitende beleidsvormen, teneinde te 
voorkomen dat klimaatverandering de 
zoveelste factor wordt die bijdraagt aan 
het groter worden van de economische, 
sociale en milieuongelijkheden tussen de 
EU-regio's,

Or. el

Amendement 3
Romana Jordan Cizelj

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat lidstaten volgens 
de herziene ETS-richtlijn delen van de 
opbrengsten van het ETS moeten 
reserveren voor verzachtende en adaptieve 
maatregelen, 

Or. en

Amendement 4
Anni Podimata

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat het onvermijdelijk is 
dat de klimaatverandering gevolgen zal 

C. overwegende dat het onvermijdelijk is 
dat de klimaatverandering gevolgen zal 
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hebben voor zowel de vraag naar als het 
aanbod aan energie; overwegende dat 
weersomstandigheden zoals zware 
regenval, stijgende temperaturen, 
hittegolven, droogten, zware stormen, 
overstromingen en branden kunnen leiden 
tot ernstige onderbrekingen van de 
stroomvoorziening en schade aan energie-
infrastructuur, waardoor de 
energieproductie en het vervoer en de 
distributie naar de eindgebruikers 
rechtstreeks kan worden beïnvloed,

hebben voor zowel de vraag naar en de
externe dimensie van de energiezekerheid 
van de EU als het aanbod aan energie; 
overwegende dat weersomstandigheden 
zoals zware regenval, stijgende 
temperaturen, hittegolven, droogten, zware 
stormen, overstromingen en branden 
kunnen leiden tot ernstige onderbrekingen 
van de stroomvoorziening en schade aan 
energie-infrastructuur, waardoor de 
energieproductie en het vervoer en de 
distributie naar de eindgebruikers 
rechtstreeks kan worden beïnvloed,

Or. el

Amendement 5
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpadvies
Overweging D

Ontwerpadvies Amendement

D. overwegende dat de diversificatie van 
energiebronnen en energieleveranciers een 
belangrijk middel is om te zorgen voor 
gelijke toegang tot en voldoende toevoer 
van energie, wat tegelijkertijd in 
overeenstemming is met de EU-
doelstelling om het gebruik van energie uit 
hernieuwbare bronnen te verhogen en de 
CO2-uitstoot te verminderen, 

D. overwegende dat de diversificatie van 
energiebronnen en energieleveranciers een 
belangrijk middel is om te zorgen voor 
gelijke toegang tot en voldoende toevoer 
van energie, wat tegelijkertijd in 
overeenstemming is met de EU-
doelstelling om het gebruik van energie uit 
hernieuwbare en andere koolstofvrije 
bronnen te verhogen en de CO2-uitstoot te 
verminderen, 

Or. en

Amendement 6
Anni Podimata

Ontwerpadvies
Overweging D
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Ontwerpadvies Amendement

D. overwegende dat de diversificatie van 
energiebronnen en energieleveranciers een 
belangrijk middel is om te zorgen voor 
gelijke toegang tot en voldoende toevoer 
van energie, wat tegelijkertijd in 
overeenstemming is met de EU-
doelstelling om het gebruik van energie uit 
hernieuwbare bronnen te verhogen en de 
CO2-uitstoot te verminderen,

D. overwegende dat de diversificatie van 
energiebronnen, energieroutes en 
energieleveranciers een belangrijk middel 
is om te zorgen voor gelijke toegang tot en 
voldoende toevoer van energie, wat 
tegelijkertijd in overeenstemming is met de 
EU-doelstelling om het gebruik van 
energie uit hernieuwbare bronnen te 
verhogen en de CO2-uitstoot te 
verminderen,

Or. el

Amendement 7
Eija-Riitta Korhola

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. erkent dat extreme klimatologische 
verschijnselen in combinatie met de 
verwachte stijging van de zeespiegel en 
grotere neerslagvariaties zelfs binnen de 
bestaande infrastructuursystemen 
aanpassingsmaatregelen vereisen die zeer 
hoge kosten met zich zullen meebrengen, 
maar wijst erop dat deze kosten geoorloofd 
zijn, aangezien ze op middellange tot lange 
termijn veel minder hoog zullen liggen dan 
de kosten van nietsdoen; roept de 
Commissie en de lidstaten op informatie 
over deze kosten en hun distributie te 
verstrekken in een specifiek nationaal 
actieplan; 

1. erkent dat extreme klimatologische 
verschijnselen in combinatie met de 
verwachte stijging van de zeespiegel en 
grotere neerslagvariaties zelfs binnen de 
bestaande infrastructuursystemen 
aanpassingsmaatregelen vereisen die zeer 
hoge kosten met zich zullen meebrengen, 
maar wijst erop dat deze kosten geoorloofd 
zijn, aangezien ze op middellange tot lange 
termijn veel minder hoog zullen liggen dan 
de kosten van nietsdoen; eist echter dat de 
wetenschappelijke basis voor dergelijke 
maatregelen aan de criteria voor 
betrouwbare klimaatwetenschap voldoet, 
met adequate collegiale toetsings- en 
beoordelingsprocessen en voortdurend 
nieuwe onderzoeksresultaten die op een 
transparante wijze worden gepresenteerd; 
roept de Commissie en de lidstaten op 
informatie over deze kosten en hun 
distributie te verstrekken op grond van 
dergelijk bewijs en in een specifiek 
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nationaal actieplan; 

Or. en

Amendement 8
Adam Gierek

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. erkent dat extreme klimatologische 
verschijnselen in combinatie met de 
verwachte stijging van de zeespiegel en 
grotere neerslagvariaties zelfs binnen de 
bestaande infrastructuursystemen 
aanpassingsmaatregelen vereisen die zeer 
hoge kosten met zich zullen meebrengen, 
maar wijst erop dat deze kosten geoorloofd 
zijn, aangezien ze op middellange tot lange 
termijn veel minder hoog zullen liggen dan 
de kosten van nietsdoen; roept de 
Commissie en de lidstaten op informatie 
over deze kosten en hun distributie te 
verstrekken in een specifiek nationaal 
actieplan; 

1. erkent dat extreme klimatologische 
verschijnselen in combinatie met de 
verwachte stijging van de zeespiegel en 
grotere neerslagvariaties zelfs binnen de 
bestaande infrastructuursystemen nieuwe 
projecten en aanpassingsmaatregelen voor 
de uitvoering ervan vereisen, 
voornamelijk in de landbouw en wat 
betreft het beheer van de stroomgebieden 
van rivieren, die zeer hoge 
exploitatiekosten met zich zullen 
meebrengen, maar wijst erop dat deze 
kosten geoorloofd zijn, aangezien ze op 
middellange tot lange termijn veel minder 
hoog zullen liggen dan de kosten van 
nietsdoen; roept de Commissie en de 
lidstaten op informatie over deze kosten en 
hun distributie te verstrekken in een 
specifiek nationaal actieplan;

Or. pl

Amendement 9
Romana Jordan Cizelj

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. merkt op dat door het creëren van 
een onderling verbonden energie-
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infrastructuur en breedbanddekking op 
Europees niveau de aanpassing wordt 
bevorderd vanwege het toegenomen 
aanpassingsvermogen en een grotere 
risicodeling;

Or. en

Amendement 10
Romana Jordan Cizelj

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. roept de Commissie op om grondig 
onderzoek te doen naar de risico’s die 
door de klimaatverandering kunnen 
ontstaan voor essentiële infrastructuur 
zoals energie- en telecomnetwerken die 
van cruciaal belang zijn voor het 
functioneren van de interne markt; 

Or. en

Amendement 11
Romana Jordan Cizelj

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. is het ermee eens dat er zo snel 
mogelijk methodologieën moeten worden 
ontwikkeld voor ‘op klimaatbestendigheid 
gerichte’ infrastructuurprojecten; 

Or. en
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Amendement 12
Anni Podimata

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. benadrukt dat maatregelen met 
betrekking tot de energietoevoer en de 
toegang tot energie moeten worden 
vastgelegd in een kader van solidariteit 
tussen de lidstaten, en dat de EU moet 
bijdragen aan een globale heroriëntatie van 
het beleid naar energie-efficiëntie en 
ervoor moet zorgen dat hernieuwbare 
energiebronnen beschikbaar zijn in 
overeenstemming met het tijdsschema dat 
is opgenomen in Richtlijn 2009/28/EG; 
roept de lidstaten op om vóór 30 juni 2010 
hun nationale actieplannen voor te leggen 
volgens de modellen en parameters die zijn 
vastgelegd door de EU; 

3. benadrukt dat maatregelen met 
betrekking tot de energietoevoer en de 
toegang tot energie moeten worden 
vastgelegd in een kader van solidariteit 
tussen de lidstaten, en dat de EU moet 
bijdragen aan een globale heroriëntatie van 
het beleid naar de verbetering van energie-
efficiëntie en de bevordering van 
hernieuwbare energiebronnen (HE); wijst 
erop dat de EU ervoor moet zorgen dat 
hernieuwbare energiebronnen beschikbaar 
zijn in overeenstemming met het 
tijdsschema dat is opgenomen in Richtlijn 
2009/28/EG; roept de lidstaten op om vóór 
30 juni 2010 ambitieuze, veelomvattende 
en realistische nationale actieplannen voor 
te leggen volgens de modellen en 
parameters die zijn vastgelegd door de EU 
en wijst erop dat de vraag van elke lidstaat 
naar energie uit HE voornamelijk moet 
steunen op de binnenlandse productie en 
dat pas toevlucht mag worden genomen 
tot het mechanisme voor statistische 
overdrachten van energie uit HE tussen 
lidstaten indien wordt geoordeeld dat dit 
absoluut gerechtvaardigd is;

Or. el

Amendement 13
Anni Podimata

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. onderstreept daarnaast dat in dit 



PE438.288v01-00 10/20 AM\802698NL.doc

NL

kader onmiddellijke prioriteit moet 
worden gegeven aan de verdere 
bevordering van de communautaire 
strategie voor de ondersteuning van het 
doel van 20% meer energie-efficiëntie in 
2020; is daarnaast van mening dat het in 
het kader van de beoordeling van de 
bestaande actieplannen inzake energie-
efficiëntie opportuun zou zijn te 
onderzoeken of het mogelijk is dit doel 
juridisch bindend te maken op 
communautair niveau; 

Or. el

Amendement 14
Yannick Jadot

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst erop dat de EU en de lidstaten 
moeten verduidelijken hoe groot de 
financiële bijdrage is die ze leveren aan 
technologische samenwerking met hun 
partners, om zowel de private als de 
openbare investeringen te verbeteren, met 
name met betrekking tot hun toekomstige 
nationale actieplan inzake energie-
efficiëntie en hun nationale actieplan 
inzake hernieuwbare energie, en is 
verheugd over de mededeling van de 
Commissie waarin ze aangeeft de 
noodzakelijke verhoging van de middelen 
voor onderzoek op energiegebied door te 
voeren, om te kunnen komen tot een 
duurzame energie-economie; 

4. wijst erop dat de EU en de lidstaten 
moeten verduidelijken hoe groot de 
financiële bijdrage is die ze leveren aan 
technologische samenwerking met hun 
partners, in het licht van de afspraken die 
op de klimaatconferentie in Kopenhagen 
zijn gemaakt over het gebruik van de 
veilingopbrengsten van het ETS en de 
snelstartfinanciering, om zowel de private 
als de openbare investeringen te 
verbeteren, met name met betrekking tot 
hun toekomstige nationale actieplan inzake 
energie-efficiëntie en hun nationale 
actieplan inzake hernieuwbare energie, en 
is verheugd over de mededeling van de 
Commissie waarin ze aangeeft de 
noodzakelijke verhoging van de middelen 
voor onderzoek op energiegebied door te 
voeren, om te kunnen komen tot een 
duurzame energie-economie; 

Or. en
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Amendement 15
Yannick Jadot

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. erkent dat de verandering van het 
klimaat een aanzienlijke invloed heeft op 
de economische ontwikkeling, en ervoor 
kan zorgen dat de economische en sociale 
activiteiten zwaar worden verstoord; is van 
mening dat voor economische 
aanpassingsmaatregelen, met inbegrip van 
een heroriëntatie naar een duurzamere 
industriële productie, tegelijkertijd 
voldoende middelen moeten worden 
vrijgemaakt voor adaptieve en 
verzachtende maatregelen, en dat deze 
maatregelen niet beperkt mogen blijven tot 
het gebruik van inkomsten uit de handel in 
emissierechten, maar eveneens bijkomende 
vernieuwende financiering vereisen van 
zowel openbare als particuliere bronnen; 

5. erkent dat de verandering van het 
klimaat een aanzienlijke invloed heeft op 
de economische ontwikkeling, en ervoor 
kan zorgen dat de economische en sociale 
activiteiten zwaar worden verstoord; is van 
mening dat voor economische 
aanpassingsmaatregelen, met inbegrip van 
een heroriëntatie naar een duurzamere 
industriële productie, tegelijkertijd 
voldoende middelen moeten worden 
vrijgemaakt voor adaptieve en 
verzachtende maatregelen, en dat deze 
maatregelen niet beperkt mogen blijven tot 
het gebruik van inkomsten uit de handel in 
emissierechten(schrapping) – herinnerend 
aan de wettelijke verplichting om ten 
minste 50 procent van die opbrengsten te 
besteden aan klimaatmaatregelen, met 
inbegrip van aanpassingsmaatregelen, 
zowel binnen de EU als in 
ontwikkelingslanden – maar eveneens 
bijkomende vernieuwende financiering 
vereisen van zowel openbare als 
particuliere bronnen; benadrukt dat de 
fondsen die in de verschillende 
economische herstelplannen beschikbaar 
zijn gesteld ook gebruikt dienen te worden 
voor aanpassingsinvesteringen en in ieder 
geval niet mogen bijdragen aan 
klimaatverandering; 

Or. en
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Amendement 16
Yannick Jadot

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. onderstreept dat in de bestaande 
wetgeving inzake industriële 
vergunningen en 
milieueffectbeoordelingen bij alle plannen 
voor infrastructuur of industriële activiteit 
rekening moet worden gehouden met de 
effecten van de klimaatverandering; 
benadrukt dat er voor de energie-
infrastructuur zowel op het niveau van 
afzonderlijke delen van infrastructuur als 
voor de nationale en Europese 
energiesystemen rekening moet worden 
gehouden met de gevolgen van de 
klimaatverandering; 

Or. en

Amendement 17
Romana Jordan Cizelj

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. merkt op dat in veel sectoren het 
MKB bijzonder kwetsbaar is voor 
klimaatverandering en hierop vaak 
onvoldoende is voorbereid; roept de 
Commissie op om te onderzoeken in 
hoeverre het MKB op klimaatverandering 
is voorbereid, en welke 
verzekeringsregelingen er zijn, en om 
mogelijke instrumenten vast te stellen die 
kunnen helpen om dit probleem het hoofd 
te bieden; 

Or. en
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Amendement 18
Yannick Jadot

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. roept de lidstaten en de Europese 
Commissie op om ervoor te zorgen dat er 
bij alle beleid, met inbegrip van dat voor 
energie of landbouw, rekening wordt 
gehouden met de gevolgen van 
klimaatverandering; roept in het 
bijzonder de lidstaten op tot aanpassing 
van de bouwvoorschriften, opdat er bij 
nieuwe bouwwerken en renovaties 
rekening wordt gehouden met 
aanpassingen aan de klimaatverandering; 

Or. en

Amendement 19
Yannick Jadot

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quater. benadrukt het belang van het 
opstellen van nationale 
aanpassingsplannen die op een 
gemeenschappelijk Europees kader zijn 
gebaseerd en die lidstaten kunnen 
gebruiken om hun 
aanpassingsinspanningen voor te 
bereiden en bekend te maken, met 
inbegrip van de inspanningen op het 
gebied van energiesystemen en -beleid; is 
van mening dat dergelijke plannen 
moeten zijn voorzien van risicokaarten 
met betrekking tot energie- en industriële 
installaties die onder slechte 
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weersomstandigheden een risico voor het 
milieu of de volksgezondheid zouden 
kunnen vormen; wenst dat dergelijke 
informatie ter beschikking wordt gesteld 
van het publiek en andere lidstaten; 

Or. en

Amendement 20
Anni Podimata

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 – letter b

Ontwerpadvies Amendement

b. de ontwikkelingslanden, om hen te 
helpen de klimaatverandering te bestrijden 
in hun meest kwetsbare regio's;

b. de ontwikkelingslanden, om hen te 
helpen de klimaatverandering te bestrijden 
in hun meest kwetsbare regio's, waarbij 
altijd de bijzonderheden van elk gebied in 
acht moeten worden genomen en de 
sociale en economische ontwikkeling van 
de regio's van de ontwikkelingslanden 
waarmee een internationale 
samenwerking wordt aangegaan als 
maatstaf moet dienen;

Or. el

Amendement 21
Adam Gierek

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 – letter b bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

b bis. derde landen die aan de Europese 
Unie grenzen en waar de gevolgen van de 
klimaatverandering vergelijkbaar zijn met 
de gevolgen die op het grondgebied van de 
Unie worden waargenomen;

Or. pl
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Amendement 22
Theodoros Skylakakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 8

Ontwerpadvies Amendement

8. benadrukt dat de financiële middelen 
voor onderzoek en ontwikkeling op het 
vlak van klimaatverandering moeten 
worden verhoogd, en dat de Commissie 
met de lidstaten een initiatief moet nemen 
voor een geïntegreerd en wereldwijd 
milieu-informatiesysteem, om de 
beschikbaarheid van gegevens met 
betrekking tot veranderingen in het milieu 
te verbeteren; benadrukt dat eveneens 
rekening moet worden gehouden met 
andere maatregelen, zoals een aanzienlijke 
verhoging van de financiering voor 
mitigatie en aanpassing met betrekking tot 
projecten en programma's voor onderzoek 
en ontwikkeling;

8. benadrukt dat de financiële middelen 
voor onderzoek en ontwikkeling op het 
vlak van klimaatverandering moeten 
worden verhoogd; meer in het bijzonder is 
het, gezien de wetenschappelijke 
onzekerheid die heerst ten aanzien van 
het tijdsverloop en de omvang van de
klimaatverandering in Europa en de 
specifieke geografische gebieden en 
productiesectoren die de gevolgen ervan 
zullen ondergaan, noodzakelijk middelen 
uit te trekken voor klimaatonderzoek, dat 
het meest effectief zal zijn indien het op 
Europees niveau wordt verricht en dat een 
vaste grondslag kan zijn voor de 
ontwikkeling van beleid voor aanpassing 
aan de klimaatverandering; tevens 
moeten er meer middelen komen voor het 
initiatief dat de Commissie met de 
lidstaten moet nemen voor een 
geïntegreerd en wereldwijd milieu-
informatiesysteem, om de beschikbaarheid 
van gegevens met betrekking tot 
veranderingen in het milieu te verbeteren; 
benadrukt dat eveneens rekening moet 
worden gehouden met andere maatregelen, 
zoals een aanzienlijke verhoging van de 
financiering voor mitigatie en aanpassing 
met betrekking tot projecten en 
programma's voor onderzoek en 
ontwikkeling; 

Or. el



PE438.288v01-00 16/20 AM\802698NL.doc

NL

Amendement 23
Anni Podimata

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. verwelkomt de recente mededeling 
van de Commissie met betrekking tot 
investeringen in de ontwikkeling van 
technologieën met een lage 
koolstofuitstoot (SET-plan), waarin 
duidelijk wordt gemaakt dat het 
marktinitiatief niet volstaat en dat de 
innoverende technologische 
ontwikkelingen die nodig zijn om de 
doelstellingen van het energie- en 
klimaatbeleid van de EU te bereiken een 
rechtstreeks partnerschap op 
investeringsgebied veronderstellen tussen 
de overheid en de particuliere sector; wijst 
daarnaast erop dat de EU-routekaart voor 
de investeringen in deze technologie 
prioriteit moet toekennen aan HE-
technologie en de betrokkenheid moet 
verzekeren van alle marktinstanties en 
met name het MKB bij de plannen inzake 
energie-efficiëntie; 

Or. el

Amendement 24
Romana Jordan Cizelj

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. benadrukt het belang van 
satellietdiensten voor reddingswerk in 
geval van natuurrampen; juicht in dit 
verband de snelle hulp toe die het GMES-
systeem na de dramatische aardbeving in 
Haïti kon bieden aan de met civiele 
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bescherming belaste instanties; roept alle 
betrokkenen op om GMES zo snel 
mogelijk volledig operationeel te maken; 

Or. en

Amendement 25
Adam Gierek

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. onderstreept in deze context het grote 
belang van plaatselijke initiatieven om 
actief deel te nemen aan de bestrijding van 
de klimaatverandering en wijst op de 
belangrijke rol van informatie-uitwisseling 
op het vlak van goede praktijken en 
geschikte voorlichtingscampagnes, naast 
de meer grootschalige initiatieven die 
worden genomen door de nationale 
autoriteiten en door de EU.

9. onderstreept in deze context het grote 
belang van plaatselijke initiatieven, zoals 
bebossing, om actief deel te nemen aan de 
bestrijding van de klimaatverandering en 
wijst op de belangrijke rol van informatie-
uitwisseling op het vlak van goede 
praktijken en geschikte 
voorlichtingscampagnes over de 
aanpassing van kustgebieden, 
berggebieden, eilanden en laagvlakten 
aan deze veranderingen, naast de meer 
grootschalige initiatieven die worden 
genomen door de nationale autoriteiten en 
door de EU.

Or. pl

Amendement 26
Anni Podimata

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. onderstreept in deze context het grote 
belang van plaatselijke initiatieven om 
actief deel te nemen aan de bestrijding van 
de klimaatverandering en wijst op de 
belangrijke rol van informatie-uitwisseling 

9. onderstreept in deze context het grote 
belang van plaatselijke en regionale 
initiatieven om actief deel te nemen aan de 
bestrijding van de klimaatverandering en 
wijst op de belangrijke rol van informatie-
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op het vlak van goede praktijken en 
geschikte voorlichtingscampagnes, naast 
de meer grootschalige initiatieven die 
worden genomen door de nationale 
autoriteiten en door de EU.

uitwisseling op het vlak van goede 
praktijken en geschikte 
voorlichtingscampagnes, naast de meer 
grootschalige initiatieven die worden 
genomen door de nationale autoriteiten en 
door de EU; wijst er tevens op dat de 
verafgelegen regio's een bijzonder 
belangrijke rol kunnen spelen via de 
gedecentraliseerde energieproductie, die 
bijdraagt aan een grotere energie-
efficiëntie via de vermindering van het 
energieverlies in het netwerk en een beter 
beheer van de vraag.

Or. el

Amendement 27
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 9

Ontwerpadvies Amendement

9. onderstreept in deze context het grote 
belang van plaatselijke initiatieven om 
actief deel te nemen aan de bestrijding van 
de klimaatverandering en wijst op de 
belangrijke rol van informatie-uitwisseling 
op het vlak van goede praktijken en 
geschikte voorlichtingscampagnes, naast 
de meer grootschalige initiatieven die 
worden genomen door de nationale 
autoriteiten en door de EU.

9. onderstreept in deze context het grote 
belang van plaatselijke initiatieven om 
actief deel te nemen aan de bestrijding van 
de klimaatverandering en wijst op de 
belangrijke rol van informatie-uitwisseling 
op het vlak van goede praktijken en 
geschikte voorlichtingscampagnes, naast 
de meer grootschalige initiatieven die 
worden genomen door de nationale 
autoriteiten en door de EU, met het oog op 
een betere toepassing van de 
communautaire wetgeving en van de 
strategieën en programma’s op dit gebied;

Or. ro
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Amendement 28
Romana Jordan Cizelj

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. is van mening dat voor de 
ontwikkeling van een adequate 
kennisbasis voor de aanpassing aan 
klimaatverandering en ter bevordering 
van de ontwikkeling van 
aanpassingstechnologieën, ten volle 
gebruik moet worden gemaakt van alle 
bestaande EU-initiatieven, zoals het 
creëren van kennis- en 
innovatiegemeenschappen (KIG’s) voor 
bestrijding van en aanpassing aan 
klimaatverandering in het kader van het 
Europees Instituut voor innovatie en 
technologie (EIT). 

Or. en

Amendement 29
Anni Podimata

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. benadrukt dat het voor een 
succesvolle uitvoering van het Europees 
actiekader voor de aanpassing van 
cruciaal belang zal zijn dat dit kader 
wordt opgenomen in een wereldwijde, 
coherente en ambitieuze overeenkomst 
met bindende streefdoelen voor de 
bestrijding van klimaatverandering, en 
dat de EU het voortouw moet nemen in 
deze richting.   

Or. el
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