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1. Achtergrond 
 
Wij zullen tenminste 50 jaar te maken krijgen met klimaatverandering, en kunnen deze niet meer voorkomen. 
Door de uitstoot van broeikasgassen in het verleden en de tijd dat deze in de atmosfeer blijven, hebben wij 
voor de korte en middellange termijn onze stempel al op het klimaat gedrukt. 

Wij hebben geen andere keuze dan ons aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering. Iedereen 
moet de noodzaak inzien dat wij ons moeten aanpassen aan klimaatverandering, waarbij wij de kansen 
moeten benutten om ons in te stellen op milieu-, sociale en economische bedreigingen die zich over alle 
sectoren uitstrekken. 

Klimaatverandering versterkt het verlies aan biodiversiteit en verhindert de EU om de Gothenburg doelstelling 
voor 2010 te bereiken. Aanpassingsmaatregelen zijn van vitaal belang om de mate van verlies aan 
biodiversiteit te verminderen. Synergie zal ontwikkeld moeten worden tussen behoud van biodiversiteit en 
beleid in alle relevante sectoren. 

2. De EEAC raadt de Commissie en de Raad van de Europese Unie aan om: 
 
a. het belang te bevestigen van aanpassing binnen haar beleid inzake klimaatverandering; 
b. een kader op te stellen waarbij in het beleid van de Europese Unie de verplichting van haar lidstaten is 
verankerd om aanpassing aan klimaatverandering in beleid en plannen voor land- en waterbeheer te 
integreren zodat de biodiversiteit en het herstellingsvermogen van ecosystemen worden ondersteund; 
c. de regionale en nationale strategieën, die het belang van biodiversiteit aan de orde stellen, te bevorderen 
(zoals ook door de European Environment Agency is aanbevolen 8); 
d. de noodzaak te bevestigen voor een pan-Europese aanpassingsstrategie voor biodiversiteit die, via de 
Conventie inzake Biologische Diversiteit, de opname van aanpassing aan klimaatverandering in Nationale 
Biodiversiteit Strategieën bevordert; 
e. bepalingen op te nemen voor aanpassing van biodiversiteit in beleidsherzieningen, zoals de 
Biodiversiteitsstrategie, Thematische strategieën en de EU-Duurzaamheidsstrategie, om doelstelling 4 van de 
Malahide Message te kunnen uitvoeren; 
f. de uitvoering te bevorderen van de Vogel- en Habitatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water om aan de gevolgen 
van klimaatverandering tegemoet te komen, waarbij de nadruk gelegd dient te worden op: 
• het belang van ecologische samenhang binnen het Natura 2000-netwerk en de noodzaak om de gebieden 
met elkaar te verbinden; 
• de noodzaak om in die gebieden ruimte te geven aan veranderende soortensamenstellingen, zoals ook 
migrerende soorten, en om de voortvloeisels van de beschermde status te erkennen;  
• de noodzaak voor beleid inzake de spreiding van niet inheemse soorten in het Natura 2000-network 
naarmate het klimaat verandert. 

3. De EEAC doet een beroep op de lidstaten om: 
 
a. nationale biodiversiteitsstrategieën te ontwikkelen en te monitoren, en om actie in andere belangrijke 
sectorale beleidsplannen te integreren; 
b. hun beleid, plannen en acties voor natuurbehoud aan te passen in het licht van de waargenomen en 
verwachte gevolgen van klimaatverandering; 
c. maatregelen op te nemen om de ecologische verbinding te vergroten, en om versnippering in de planning 
van landgebruik te verminderen; 
d. zaken betreffende het behoud van biodiversiteit te integreren in het beleid inzake aanpassing aan 
klimaatverandering, sectoraal beleid en duurzame ontwikkelingsstrategieën. 

4. De EEAC adviseert om een taakgroep in te stellen die de bevoegdheid heeft om: 



 
a. informatie te verzamelen over bestaand beleid, plannen en acties van de regeringen van de Europese Unie 
en hun instanties om het behoud van biodiversiteit aan te passen aan de klimaatverandering; 
b. bestaande maatregelen opnieuw te bezien en nieuwe benaderingen ten aanzien van aanpassing aan 
klimaatverandering te overwegen; 
c. te handelen als een raadgevend forum voor de herziening van beleidsplannen en de ontwikkeling van 
aanpassingsmaatregelen voor biodiversiteit op Europees niveau; 
d. begeleiding te verspreiden en te bevorderen; 
e. de vooruitgang jaarlijks te rapporteren.  

5. Wie hebben ondertekend: 
 
20 raden van 13 EU landen:  

België 
• Environment and Nature Council of Flanders (MiNa-Raad)  
Finland  
• Finnish Council for Natural Resources (FCNR) 
Duitsland  
• Advisory Council on the Environment (SRU) 
• Council for Landstewardship (DRL) 
Hongarije  
• National Council on the Environment (OKT) 
Ierland  
• Comhar - The National Sustainable Development partnership 
• The Heritage Council  
Nederland  
• Council for the Rural Area (RLG) 
Oostenrijk 
• Austrian Association for Agricultural Research (OeVAF) 
• Forum for Sustainable Development  
Polen  
• State Environmental Council of Poland (PROS)  
Portugal  
• National Council on Environment and Sustainable Development (CNADS) 
Slovenië 
• Council for Environmental Protection (CEPRS) 
Spanje  
• Advisory Council for the Sustainable Development of Catalonia (CADS) 
Verenigd Koninkrijk  
• Royal Commission on Environmental Pollution (RCEP) 
• Countryside Council for Wales (CCW) 
• English Nature (EN) 
• Joint Nature Conservation Committee (JNCC) 
• Scottish Natural Heritage (SNH) 
Zweden  
• Environment Advisory Council (MVB) - Working Group on Sustainable Use and Conservation of Natural 
Resources  

 


