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SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in 
haar ontwerpresolutie op te nemen:

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,

B. overwegende dat de beperking van de oorzaken van klimaatverandering enerzijds, en 
aanpassingsmaatregelen om de gevolgen ervan te beperken anderzijds, niet altijd 
gescheiden kunnen zijn; overwegende dat recente wetgevingsinitiatieven van de EU 
inzake de etikettering van autobanden, inzake energie-etikettering en inzake de 
energieprestaties van gebouwen, als onderdeel van het energie-efficiëntiepakket, een 
belangrijke rol spelen bij de vermindering van de CO2-uitstoot, en eveneens moeten 
worden opgenomen in toekomstige maatregelen voor nieuwe energiepatronen op het 
niveau van de EU, 

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

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,

E. overwegende dat de Commissie en de lidstaten moeten zorgen voor de integratie van 
aanpassingsmaatregelen wanneer ze de bestaande en toekomstige regelgeving, 
beleidsmaatregelen en programma's uitvoeren en aanpassen,

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;  
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2. merkt op dat nieuwe maatregelen in alle industriële sectoren nodig zijn om rampen te 
voorkomen, zoals een grotere zekerheid en controles van het energieverbruik of van de 
energieproductie, ter uitbreiding van bestaande geharmoniseerde bouwnormen, zoals de 
Eurocodes voor de goedkeuring van het gebruik van gebouwen, met inbegrip van 
industriële gebouwen, die moeten voldoen aan de regels van Richtlijn 85/337/EEG, zoals 
gewijzigd bij Richtlijn 97/11/EG, en Richtlijn 2001/42/EG betreffende de milieu-
effectbeoordeling en de strategische milieueffectbeoordeling;

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;  

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;

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; 

6. is van mening dat (ook met betrekking tot de aanpassingsbesluiten) de gevolgen voor een 
bepaalde sector veelal doorwerken in andere sectoren, en verzoekt de Commissie 
derhalve met deze onderlinge beïnvloeding rekening te houden bij de tenuitvoerlegging 
van aanpassingsmaatregelen;

7. roept de Commissie op te overwegen de overheidsmiddelen voor internationale
samenwerking in de context van het toekomstige achtste kaderprogramma (KP8) te 
versterken, en dit voor zowel de samenwerking met: 

a) de ontwikkelde landen, om de verspreiding van hernieuwbare technologieën te 
verbeteren, als met

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

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.


