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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; 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 klimaændringerne uvægerligt vil påvirke både energiforsyningen 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,

D. der henviser til, at diversificering af energikilder 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,

E. 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 kræver tilpasningsforanstaltninger 
inden for de eksisterende infrastruktursystemer, som vil medføre store omkostninger, 
men alligevel er økonomisk overkommelige, da omkostningerne ved passivitet på 
mellemlang og lang sigt vil være langt større; opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til i en særlig national handlingsplan at oplyse om disse omkostninger 
og deres fordeling;  

2. 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 
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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);

3. 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 energieffektivitet og 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 deres nationale handlingsplaner 
i overensstemmelse med de modeller og parametre, som EU har fastsat;  

4. påpeger, at EU og medlemsstaterne 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 
energiforskning, hvilket er en betingelse for at udvikle en bæredygtig energiøkonomi;

5. 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, men kræver 
supplerende innovative midler fra både offentlige og private kilder; 

6. 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;

7. 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; 

8. understreger, at der skal afsættes flere finansielle midler til FoU inden for 
klimaændringer, og at det skal ske samtidig med iværksættelsen af Kommissionens 
initiativ til sammen med medlemsstaterne at oprette et integreret og globalt fælles 
miljøinformationssystem for at forbedre adgangen til data om miljøændringer, da der 
også skal overvejes andre foranstaltninger som f.eks. betydelig forøgelse af midlerne til 
modvirkning og tilpasning i forbindelse med FoU-projekter og -programmer;

9. understreger i denne forbindelse, at initiativer på lokalt plan 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, der er 
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samordnet med de mere omfattende initiativer, som iværksættes af de nationale 
myndigheder og EU.


