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SUGGESTIES

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

1. is van mening dat de klimaatverandering een van de beslissende uitdagingen is van onze 
tijd. De klimaatverandering heeft al duidelijk zichtbare gevolgen voor het milieu, de 
volksgezondheid en de ruimtelijke ordening, en bedreigt de kansen van alle landen om 
voortgang te boeken op de weg naar duurzame ontwikkeling;

2. verwelkomt het Witboek van de Commissie "Aanpassing aan de klimaatverandering: naar 
een Europees actiekader";  onderstreept dat de klimaatverandering een uitdaging is die 
ingrijpende territoriale gevolgen heeft die een gecoördineerde aanpak op het niveau van 
de Europese Unie vereisen, dewelke de diverse communautaire beleidsmaatregelen en 
interventieniveaus omvat:  Europees, nationaal, regionaal en lokaal;

3. is van mening dat de gevolgen van de klimaatverandering variëren naargelang de 
sectoren en de Europese regio's, zoals blijkt uit de studie van de Commissie "Regions 
2020"1: de regio's die het meeste door de klimaatverandering bedreigd worden zijn die in 
het zuiden en het oosten van Europa, in het bijzonder de insulaire en de kustgebieden, de 
ultraperifere gebieden en de door waterschaarste bedreigde gebieden, met als risico dat de 
bestaande regionale verschillen, ook tussen regio's van eenzelfde lidstaat, nog gaan 
toenemen;

4. betreurt dat de lidstaten in de loop van de huidige programmeringsperiode 2007-2013 
amper 3% (9 miljard euro) van alle middelen hebben toegewezen voor maatregelen ter 
bevordering van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie in het kader van 
operationele programma's, en dat dit investeringspercentage in de nieuwe lidstaten nog 
lager ligt, nl. 2,4%; 

5. acht het dringend noodzakelijk dat tijdig wordt opgetreden tegen de opwarming van de 
aarde, niet alleen door middel van wettelijk bindende maatregelen die leiden tot een 
vermindering van de uitstoot van broeikasgassen maar ook via regionale 
aanpassingsplannen en proactieve aanpassingsmaatregelen zoals grootschalige 
herbebossingsinitiatieven op Europees, nationaal, regionaal en lokaal vlak, evenals in het 
kader van de grensoverschrijdende samenwerking, met als doel de schadelijke effecten 
van de uitstoot van broeikasgassen te beperken;

6. is er vast van overtuigd dat de Europese Unie haar voortrekkersrol in de internationale 
strijd tegen de aardopwarming moet blijven vervullen en nog moet versterken, en meent 
dat iedere verdere vertraging in het optreden van de EU het risico van negatieve 
ecologische, economische en sociale gevolgen en stijgende kosten nog zal verhogen;

7. is van mening dat de regio's door middel van een intelligent energiebeleid, gericht op 
actieve bevordering van hernieuwbare energiebronnen, een gedecentraliseerde 

                                               
1 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/regions2020/pdf/regions2020_en.pdf, (November 2008).
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energievoorziening en een grotere energie-efficiëntie op hun grondgebied niet alleen 
kunnen bijdragen aan de bestrijding van de effecten van de klimaatverandering maar 
bovendien hun burgers nieuwe economische kansen en vooruitzichten bieden;

8. onderstreept dat de sectoren die van strategisch belang zijn voor de ultraperifere 
gebieden, zoals de landbouw, niet overbelast mogen worden in het kader van het 
actiekader tot aanpassing aan de klimaatverandering, om de toekomst van duurzame 
plattelandsgemeenschappen niet in gevaar te brengen;

9. meent dat de Europese Unie er alleen door nauwe samenwerking tussen alle 
beleidsniveaus (Europese Unie, lidstaten en regionale overheden) en door samenwerking 
en voortdurende uitwisseling van informatie met de buurlanden van de EU in zal slagen 
een strategie ten uitvoer te leggen voor de overgang naar een koolstofarme samenleving; 

10. acht het noodzakelijk dat de diverse interventieniveaus op elkaar worden afgestemd, 
enerzijds door de regionale en plaatselijke overheden ten volle te betrekken bij de 
conceptie, de uitwerking en de uitvoering van nationale strategieën en actieplannen tegen 
de klimaatverandering, en anderzijds door een beroep te doen op de strategische 
ruimtelijke ordening en rekening te houden met alle aspecten van de klimaatverandering; 

11. meent daarom dat er voor moet worden gezorgd dat, enerzijds, deze strategie van 
aanpassingsmaatregelen geïntegreerd wordt in de beleidslijnen van de Europese Unie, 
waarbij de klemtoon vooral komt te liggen op de coördinatie van de diverse acties en 
maatregelen op het gebied van het landbouwbeleid, het regionale beleid en het 
milieubeleid van de EU, en dat, anderzijds, deze beleidslijnen coherent zijn met de 
aanpassingsstrategie; onderstreept voorts dat de regionale en lokale autoriteiten een 
sleutelrol te vervullen hebben en dat moet worden geopteerd voor een bottom-up 
benadering, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillen tussen de Europese 
natuurlijke habitats en met het subsidiariteitsbeginsel; is er vast van overtuigd dat de 
plaatselijke autoriteiten het beste in staat zijn politieke antwoorden te vinden voor hun 
aanspraken; 

12. verwelkomt het initiatief van het witboek om een mechanisme van informatie-
uitwisseling in het leven te roepen; spreekt de wens uit dat dit mechanisme uiterlijk in 
2011 operationeel wordt en dat tegen die tijd ook voorspellingsmodellen en -instrumenten 
worden ontwikkeld; verzoekt de lidstaten en de regionale en lokale autoriteiten hun beste 
praktijken in alle aspecten van het beleid tot aanpassing aan de klimaatverandering te 
bevorderen en uit te wisselen, in het bijzonder wat de maatregelen inzake energie-
efficiëntie, afvalbeheer en ontwikkeling van milieuvriendelijke vervoerswijzen betreft;

13. pleit voor de oprichting en de financiering van een waarnemingscentrum voor 
klimaatverandering met als doel de regionale en lokale overheden bij te staan bij het 
verwerven en uitwisselen van kennis en lokale goede praktijken op klimaatgebied;

14. is van mening dat de ultraperifere gebieden door hun bijzondere situatie, als omschreven 
in artikel349 van het Verdrag van Lissabon, en hun geografische ligging in intertropische 
zones, gevoelig zijn voor de gevolgen van de klimaatverandering en daarom extra 
aandacht van de Europese Commissie verdienen; dringt er daarom op aan dat de 
Commissie een impactstudie laat maken en een specifiek actieplan ontwikkelt voor de 
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ultraperifere gebieden, en dat zij de uitwisseling van informatie en goede praktijken 
tussen de lokale overheden van deze regio's en die van derde landen in hun geografische 
omgeving ondersteunt;

15. acht het onontbeerlijk dat, met name op regionaal en lokaal vlak, beleidslijnen worden 
uitgewerkt die het mogelijk maken zowel de overheids- en de particuliere investeringen 
als enkele bestuurshandelingen (zoals de bouwvergunningen en de stedenbouwkundige 
plannen) afhankelijk te maken van een klimaateffectbeoordeling, om investeringen in 
ecologisch waardevolle infrastructuren aan te moedigen; dringt er op aan dat bij de 
goedkeuring van voorstellen voor met Europese kredieten gefinancierde projecten die 
verband houden met energie-efficiëntie, afvalbeheer en bouw van infrastructuur, 
nauwkeurig rekening wordt gehouden met een evaluatie van de gevolgen voor de 
klimaatverandering; 

16. wijst erop dat de perifere gebieden, en meer in het bijzonder de kustgebieden, grote 
hoeveelheden hernieuwbare energie kunnen leveren en hierdoor kunnen bijdragen aan de 
aanpassing aan de klimaatverandering; 

17. is van mening dat verder ruimtebeslag in dichtbevolkte gebieden en steden om 
microklimatologische redenen vermeden moet worden;

18. dringt erop aan dat de Commissie van het cohesiebeleid gebruik maakt om de 
ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen te stimuleren, voor meer synergie zorgt 
tussen onderzoek en ontwikkeling enerzijds en het regionaal ontwikkelingsbeleid 
anderzijds, en voorts alle administratieve belemmeringen voor de ontwikkeling van deze 
hulpbronnen uit de weg ruimt;

19. juicht het initiatief van de Commissie toe om een Impact and Adaptation Steering Group 
(IASG) op te richten en eist dat de regionale en lokale autoriteiten overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel ten volle en actief bij de werkzaamheden van de groep worden 
betrokken;

20. onderstreept nogmaals dat maatregelen om de gevolgen van de klimaatverandering te 
milderen een kans biedt om een model van duurzame groei uit te werken dat dan 
eventueel kan worden aangepast voor niet-EU-landen, en dat de overgang naar een 
koolstofarme economie een belangrijke stap kan zijn in de richting van het scheppen van 
nieuwe werkgelegenheid; 

21. dringt er op aan dat de Commissie in de volgende financiële vooruitzichten een adequaat 
krediet opneemt waarmee een doeltreffend beleid van aanpassing aan de 
klimaatverandering op alle beleidsniveaus kan worden verwezenlijkt. beveelt bovendien 
de lidstaten en de regio's aan de mogelijkheid te overwegen om voor de ontwikkeling van 
duurzame langetermijnprojecten een beroep te doen op de mechanismen waarin door de 
structuurfondsen wordt voorzien; wijst erop dat het Solidariteitsfonds van de EU dient 
om aan dringende behoeften tegemoet te komen en de solidariteit van de EU ten aanzien 
van door een ramp getroffen regio's te tonen;

22. dringt er op aan dat in de compensatie- en groeidoelstellingen van het cohesiebeleid van 
de EU ook doelstellingen met betrekking tot de klimaatverandering en de 
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milieubescherming worden opgenomen, zonder dat deze echter de beproefde 
doelstellingen van het structuurbeleid vervangen.
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