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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. is van mening dat de gevolgen van de klimaatverandering variëren naargelang de sectoren 
en de Europese regio's en zich vooral laten voelen in de berggebieden, de kustgebieden, in 
het Middellandse-Zeebekken en in het Noordpoolgebied. Het ligt voor de hand dat de 
gevolgen van een globale stijging van de temperatuur ingrijpender zullen zijn voor de 
streken die het meeste gevoelig zijn voor de krachten van de natuur (zoals de polen, de 
kust- en berggebieden) en voor de kwetsbare bevolking ervan, met als risico dat de 
bestaande regionale verschillen nog gaan toenemen;

3. acht het dringend noodzakelijk dat tijdig wordt opgetreden tegen de opwarming van de
aarde, niet alleen door middel van maatregelen die leiden tot een verdere vermindering 
van de uitstoot van broeikasgassen maar ook via proactieve aanpassingsmaatregelen op 
Europees, nationaal, regionaal en lokaal vlak, met als doel de schadelijke effecten van de 
uitstoot van broeikasgassen te beperken;

4. 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;

5. meent dat de Europese Unie er alleen door nauwe samenwerking tussen alle 
beleidsniveaus in zal slagen vanaf 2013 een aanpassingsstrategie ten uitvoer te leggen;

6. meent daarom dat er voor moet worden gezorgd dat deze strategie van 
aanpassingsmaatregelen geïntegreerd wordt in en coherent is met alle beleidslijnen van de 
Europese Unie. 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, in de vaste overtuiging dat de plaatselijke autoriteiten het 
beste in staat zijn politieke antwoorden te vinden voor hun aanspraken;

7. 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;
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8. acht het onontbeerlijk dat 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 te vermijden dat wordt geïnvesteerd in niet-duurzame 
infrastructuren;

9. juicht het initiatief van de Commissie toe om een Impact and Adaptation Steering Group 
(IASG) op te richten en spreekt de wens uit dat de regionale en lokale autoriteiten er ten 
volle en actief bij worden betrokken;

10. onderstreept nogmaals dat de strijd tegen de klimaatverandering een kans biedt om een 
model van duurzame groei uit te werken;

11. 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.


