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SUGGESTIES

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie milieubeheer, 
volksgezondheid en voedselveiligheid om onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

A. overwegende dat aanpassing aan de klimaatverandering voor alle onderdelen van het EU-
beleid van belang kan zijn, zodat er betrouwbare gegevens over de bedoeling en reikwijdte 
van de noodzakelijke veranderingen beschikbaar moeten zijn,

B. overwegende dat de bestaande Europese wetgeving die het milieu rechtstreeks aanbelangt, 
een stevige grondslag moet leggen voor ruimere mogelijkheden van de EU om de 
klimaatverandering en haar weerslag het hoofd te bieden,

C. overwegende dat maatregelen op Europees niveau zowel de hoogste normen voor de 
eerbiediging van het milieu moeten vastleggen als er zelf aan moeten voldoen, op zowel 
korte als lange termijn (met inbegrip van aanpassing aan de klimaatverandering),

D. overwegende dat het wereldwijd karakter van de klimaatverandering en haar sociale en 
economische gevolgen de Europese Unie moeten dwingen om de kwetsbaarste en zwakst 
ontwikkelde landen bij te staan,

E. overwegende dat de successen die sommige lidstaten tot nog toe bij de vermindering van de 
emissie van broeikasgassen behaald hebben, bij de vaststelling van de verplichtingen voor de 
opeenvolgende perioden in overweging genomen moeten worden,

1. benadrukt dat er betrouwbare, gemakkelijk bereikbare en eenvoudig te begrijpen gegevens 
over de klimaatverandering, haar weerslag, en de mogelijke aanpassingsmaatregelen nodig 
zijn; onderschrijft dan ook het voorstel van de Commissie om uitwisseling van gegevens en 
onderzoeksresultaten door geschikte toepassing van informatietechnieken en met een 
overeenkomstige gegevensbank te vergemakkelijken;

2. stelt met nadruk dat de bestaande verworvenheden voor het milieu (zoals de vogelrichtlijn1, 
de habitatrichtlijn2, de kaderrichtlijn waterkwaliteit3, en de hoogwaterrichtlijn4) in heel de 
Europese Unie volledig en op een samenhangende manier uitgevoerd moeten worden; 
verheugt zich over het voornemen van de Commissie om spoedig werkregels op te stellen om 
in de toepassing van de wettelijke verworvenheden de noodzakelijke aanpassingen op te 
nemen; dringt er bij de Commissie op aan om volledig gebruik te maken van de nieuwe 
rechten die artikel 260 van het Verdrag van Lissabon haar verleent, om haar taak als hoedster 
van de Verdragen te vervullen;

3. meent dat de verantwoordelijkheid voor degelijke investeringen in het milieu door alle 
lidstaten en belanghebbende partijen gedragen moet worden; vraagt de Commissie om de 
nodige voorstellen te doen om in de richtlijnen milieueffectbeoordeling5 en strategische 

                                               
1 Richtlijn 79/409/EEG van de Raad inzake het behoud van de vogelstand, in PB L 103 van 25.4.1979, blz. 1.
2 Richtlijn 92/43/EEG van de Raad inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, 
in PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7.
3 Richtlijn 2000/60/EG tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid, 
in PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1.
4 Richtlijn 2007/60/EG over beoordeling en beheer van overstromingsrisico's, in PB L 288 van 6.11.2007, blz. 27.
5 Richtlijn 85/337/EEG van de Raad betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere 
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milieueffectbeoordeling1 aanpassing aan de klimaatverandering op te nemen; stelt voor om 
van evaluatie van de weerslag op het klimaat zo spoedig mogelijk een onderdeel van 
infrastructuurprojecten met financiering door de EU te maken;

4. acht het noodzakelijk, gezien de relatieve mislukking van de topconferentie van Kopenhagen 
over de klimaatverandering, om er actiever op toe te zien dat de ontwikkelingslanden de 
nodige bijstand voor hun aanpassingsbehoeften krijgen, bovenop en in aanvulling van de 
officiële ontwikkelingssteun en de 0,7%-doelstelling;

5. onderstreept dat de opbrengsten van de veiling van rechten in het Europees systeem voor de 
handel in emissierechten (EU ETS), waaronder ook veilingen van rechten voor lucht- en 
zeevervoer, bestemd moeten worden om de lidstaten bij hun aanpassing aan de 
klimaatveranderingen te steunen, overeenkomstig het solidariteitsbeginsel;

6. meent dat het lopend zevende kaderprogramma en toekomstige onderzoeksprogramma's 
prioriteit aan onderzoek en financiering van technologische ontwikkeling in de landen 
moeten geven die hoge aanpassingskosten te dragen hebben;

7. onderstreept dat de armste maatschappelijke en bevolkingsgroepen voldoende bescherming 
moeten krijgen, gezien de hoge kosten van aanpassingsinspanningen;

8. onderstreept dat investeringen in een economie met laag energieverbruik en bevordering van 
zuinig energiegebruik en milieuvriendelijke productie niet tot scherper verschillen in 
ontwikkelingsniveau tussen de lidstaten mogen leiden.

                                                                                                                                                      
projecten, in PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40, zoals geamendeerd door Richtlijn 97/11/EG en Richtlijn 2003/35/EG.
1 Richtlijn 2001/42/EG betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en 
programma's, in PB L 197 van 21.7.2001, blz. 30.
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