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B9-0000/2020 

Resolutie van het Europees Parlement over de EU-strategie voor aanpassing aan de 

klimaatverandering 

(2020/2532(RSP)) 

Het Europees Parlement, 

 gezien het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC) 

en het Protocol van Kyoto daarbij, 

 gezien de Overeenkomst van Parijs, goedgekeurd op de 21e Conferentie van de Partijen bij 

het UNFCCC (COP21) te Parijs op 12 december 2015, 

 gezien de EU-strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering van april 2013 en het 

begeleidende werkdocument van de diensten van de Commissie, 

 gezien het verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de 

uitvoering van de EU-strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering van 

12 november 2018, 

 gezien het rapport inzake de aanpassingskloof van het UNEP van 2018, 

 gezien de mededeling van de Commissie van 11 december 2019 over de Europese Green 

Deal (COM(2019) 0640), 

 gezien het speciaal verslag van de Intergouvernementele Werkgroep inzake 

klimaatverandering (IPCC) over de opwarming van de aarde met 1,5 °C, het vijfde 

evaluatierapport (AR5) van de werkgroep en het bijbehorende samenvattend verslag, het 

speciaal verslag van de IPCC over de klimaatverandering en de bodem en het speciaal 

verslag van de IPCC over de oceanen en de cryosfeer in een veranderend klimaat, 

 gezien het richtinggevende verslag van de Global Commission on Adaptation (GCA) van 

2019 over klimaataanpassing, 

 gezien de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling en de doelstellingen inzake duurzame 

ontwikkeling (SDG’s) van de Verenigde Naties, 

 gezien zijn resolutie van 9 januari 2020 over de 15e bijeenkomst van de Conferentie van de 

partijen bij het Verdrag inzake biologische diversiteit (COP15), 

 gezien zijn resolutie van 15 januari 2020 over de Europese Green Deal,  

 gezien zijn resolutie van 28 november 2019 over de noodsituatie op het gebied van klimaat 

en milieu, 

 gezien het verslag van het Europees Milieuagentschap over klimaatverandering, gevolgen 

en kwetsbaarheid in Europa 2016, 
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 gezien de Indicator Assessment van het Europees Milieuagentschap, getiteld “Economic 

losses from climate-related extremes in Europe” van 2 april 2019, 

 gezien het verslag van het Europees Milieuagentschap over de aanpassing aan 

klimaatverandering in de landbouw in Europa van 4 september 2019, 

 gezien het verslag van het Europees Milieuagentschap over het milieu in Europa - stand van 

zaken en vooruitzichten 2020: kennis voor de overgang naar een duurzaam Europa van 

4 december 2019, 

 gezien het kader van Sendai voor rampenrisicovermindering van 2015, 

 gezien zijn resolutie van 8 september 2015 over de follow-up van het Europees 

burgerinitiatief “Right2Water”,  

 gezien het speciaal verslag van de Europese Rekenkamer van 2018 getiteld “Bestrijding van 

woestijnvorming in de EU: een groeiende bedreiging waartegen meer moet worden 

ondernomen”, 

 gezien de vraag aan de Commissie over een strategie voor de aanpassing aan 

klimaatverandering (O-000000/2020 – B9 0000/2020), 

 gezien artikel 136, lid 5, en artikel 132, lid 2, van zijn Reglement, 

 gezien de ontwerpresolutie van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 

voedselveiligheid, 

A. overwegende dat de klimaatverandering overal ter wereld en in Europa doorgaat en er 

aanvullend bewijs is dat de toekomstige klimaatverandering zal leiden tot meer 

klimaatgerelateerde extreme omstandigheden in veel regio’s van de EU; 

B. overwegende dat de waargenomen klimaatveranderingen reeds verregaande gevolgen 

hebben voor ecosystemen, economische sectoren en de menselijke gezondheid;  

C. overwegende dat verschillende regio’s en sectoren in de EU verschillende gevolgen 

ondervinden van klimaatverandering;  

D. overwegende dat de sectoren water, landbouw, bosbouw en biodiversiteit sterk met elkaar 

zijn verbonden en ook samenhangen met veranderende patronen van landgebruik en 

bevolkingsontwikkeling; overwegende dat de gevolgen van klimaatverandering in andere 

delen van de wereld ook van invloed kunnen zijn op de EU via handel, internationale 

financiële stromen, migratie en veiligheid; 

E. overwegende dat de voorspelde kosten in verband met schade door klimaatverandering 

hoog zijn, zelfs wanneer de Overeenkomst van Parijs wordt uitgevoerd;  

F. overwegende dat klimaatverandering en de gevolgen ervan aanzienlijk kunnen worden 

beperkt door een ambitieus mondiaal mitigatiebeleid dat verenigbaar is met de 

mitigatiedoelstelling van de Overeenkomst van Parijs; overwegende dat de huidige 

toezeggingen voor emissiebeperking niet voldoende zijn om de doelstellingen van de 
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Overeenkomst van Parijs te verwezenlijken, maar zouden resulteren in de opwarming van 

de aarde met meer dan 3 °C ten opzichte van de pre-industriële niveaus; 

G. overwegende dat aanpassing aan de klimaatverandering noodzakelijk is om te anticiperen 

op de negatieve gevolgen van klimaatverandering en om de korte- en langetermijnrisico’s 

van klimaatverandering te voorkomen of te verminderen; 

Algemene opmerkingen 

1. benadrukt dat voor alle landen aanpassing nodig is om de negatieve gevolgen te 

minimaliseren en volledig gebruik te maken van de mogelijkheden voor 

klimaatbestendige groei en duurzame ontwikkeling; benadrukt in dat verband zijn 

onwrikbare engagement met de mondiale doelstelling van aanpassing zoals gedefinieerd 

in de Overeenkomst van Parijs;  

2. pleit voor hernieuwde aandacht voor aanpassing; is daarom verheugd dat de Commissie 

een nieuwe strategie zal voorleggen en ziet dit als kans om het mondiale leiderschap van 

de EU op het gebied van aanpassing te tonen; is van oordeel dat de nieuwe strategie een 

integraal onderdeel moet vormen van de Europese Green Deal met als doel het bouwen 

aan een duurzaam Europa met een groot aanpassingsvermogen, waardoor Europa in staat 

gesteld wordt een radicale transformatie na te streven op het gebied van het stimuleren 

van de economie, het waarborgen van de water- en voedselzekerheid, de omschakeling 

naar schone energiebronnen en het waarborgen van sociale en klimaatrechtvaardigheid;  

3. is ingenomen met de beoordeling van de Commissie van de huidige EU-strategie voor 

aanpassing aan de klimaatverandering van november 2018 en neemt kennis van de 

conclusies ervan dat de brede doelstellingen van de strategie weliswaar nog niet helemaal 

zijn behaald, maar er wel vooruitgang is geboekt bij elk van de afzonderlijke acties; 

4. merkt op dat meer kan worden gedaan om de aanpassing te integreren in infrastructuur 

en pleit ervoor de openbare infrastructuur en andere investeringen op doeltreffende wijze 

klimaatbestendig te maken;  

5. betreurt dat de urgentie van het doorvoeren van aanpassingsmaatregelen in de strategie 

van 2013 niet naar behoren aan de orde wordt gesteld; roept op tot versterkt beheer van 

de nieuwe strategie, een frequentere herziening en duidelijke doelstellingen en 

indicatoren om de vooruitgang bij de tenuitvoerlegging te meten; 

6. merkt op dat er minder vooruitgang is geboekt dan verwacht wat betreft het aantal lokale 

aanpassingsstrategieën, waarbij er verschillen zijn tussen de lidstaten; verzoekt de 

Commissie ervoor te zorgen dat alle regio’s van de EU ondanks deze verschillen 

voorbereid zijn om de gevolgen van klimaatverandering aan te pakken door middel van 

aanpassing; erkent in dit verband de waarde van het Burgemeestersconvenant, dat heeft 

gezorgd voor meer samenwerking inzake aanpassing op lokaal niveau; 

7.  benadrukt dat het belangrijk is om in de nieuwe strategie de aanpassing aan de 

klimaatverandering in regio’s en steden verder te bevorderen, bijvoorbeeld door 

wettelijke kaders te bevorderen die ook op deze niveaus passende aanpassingsstrategieën 

vereisen;   
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8.  herinnert in het licht van de nauwe samenhang tussen klimaatmitigatie en aanpassing aan 

de klimaatverandering aan het belang van mitigatie, aangezien de gevolgen van 

klimaatverandering en de inspanningen die nodig zijn voor aanpassing variëren, 

afhankelijk van de wereldwijde temperatuurstijging; 

Op de natuur gebaseerde oplossingen en groene infrastructuur 

9. herinnert eraan dat klimaatverandering en de gevolgen daarvan niet alleen mensen treffen, 

maar ook de biodiversiteit en land- en zee-ecosystemen, en dat volgens het 

mijlpaalverslag van het IPBES klimaatverandering een van de rechtstreekse oorzaken van 

het verlies aan biodiversiteit is;  

10. benadrukt dat het belangrijk is gebruik te maken van duurzame op de natuur gebaseerde 

aanpassingsoplossingen en het behoud en het herstel van ecosystemen, wat tegelijkertijd 

kan bijdragen aan klimaatmitigatie, de bescherming van de biodiversiteit en de bestrijding 

van vervuiling; pleit ervoor dat in de nieuwe strategie ambitieuze plannen worden 

opgenomen om meer gebruik te maken van deze oplossingen; 

11. benadrukt het potentieel van bossen en bomen bij aanpassing aan de klimaatverandering 

en de verlening van ecosysteemdiensten, bijvoorbeeld bomen in stedelijke gebieden, die 

extreme temperaturen kunnen afvlakken en andere voordelen bieden zoals de verbetering 

van de luchtkwaliteit; pleit ervoor meer bomen te planten in steden en verzoekt om een 

integrale reactie op bosbranden om de bossen van Europa te beschermen tegen 

vernietiging door extreme klimaatverschijnselen; 

12.  onderkent de rol van de oceanen bij de aanpassing aan klimaatverandering en benadrukt 

de noodzaak gezonde en veerkrachtige zeeën en oceanen te bevorderen; 

13. schaart zich achter initiatieven, waaronder de ontwikkeling van stedelijke strategieën, die 

bedoeld zijn om het potentieel van daken en andere infrastructuur te gebruiken, zoals 

stadstuinen, groene daken, koele bestrating of andere maatregelen die kunnen bijdragen 

tot verkoeling, waterretentie en de voedselproductie, en tegelijkertijd de luchtvervuiling 

verminderen, de kwaliteit van leven in steden verbeteren en de biodiversiteit beschermen, 

waaronder bestuivers; is van mening dat infrastructuur zoals wegen, spoorwegen, 

energiesystemen en andere infrastructuur klimaatbestendig moet worden gemaakt; 

14. pleit voor beter waterbeheer, waaronder het nemen van maatregelen voor duurzame 

afwatering en natuurlijke waterretentie om bij te dragen aan het matigen van 

overstromingen en droogtes; 

Aanpassingsmaatregelen en coherentie 

15. benadrukt de noodzaak om klimaataanpassing te integreren in alle relevante 

EU-beleidsterreinen zoals het landbouw-, zee- en visserijbeleid;   

16. pleit ervoor dat de nieuwe strategie samenhang moet vertonen met de mondiale 

maatregelen en overeenkomsten zoals de Overeenkomst van Parijs, de doelstellingen 

voor duurzame ontwikkeling en het Verdrag inzake biologische diversiteit; verzoekt de 

Commissie in de nieuwe strategie maatregelen vast te stellen die buiten de EU aanpassing 

bevorderen en faciliteren; 
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17. verzoekt de Commissie verwoestijning en bodemdegradatie op passende wijze aan te 

pakken en een methodologie en indicatoren te ontwikkelen om de omvang van 

verwoestijning en bodemdegradatie te beoordelen; dringt aan op voldoende financiering 

voor de bestrijding van verwoestijning en bodemdegradatie;  

Financiering 

18. pleit voor meer financiering op alle bestuursniveaus en het mobiliseren van publieke en 

private investeringen in aanpassing; herinnert aan het standpunt van het Parlement, dat 

pleit voor klimaatmainstreaming in het volgende MFK voor de periode 2021-2027 met 

ten minste 25 % van de uitgaven en zo snel mogelijk en uiterlijk in 2027 30 %, wat moet 

bijdragen aan zowel klimaatmitigatie als aanpassing aan de klimaatverandering; pleit 

ervoor klimaatbestendigheid te beschouwen als sleutelcriterium bij alle relevante 

EU-financiering; is van oordeel dat de EIB als klimaatbank ook maatregelen voor 

aanpassing aan de klimaatverandering moet financieren;  

19. betreurt dat de methode van de EU voor het meten van klimaatfinanciering geen 

onderscheid maakt tussen mitigatie en aanpassing;  

20. erkent dat kosten zijn verbonden aan de aanpassing; benadrukt evenwel dat het belangrijk 

is deze investeringen te doen aangezien preventieve maatregelen niet alleen levens redden 

en het milieu beschermen, maar ook kosteneffectiever kunnen zijn; beklemtoont het 

preventiebeginsel en verzoekt de Commissie benaderingen te ontwikkelen om ervoor te 

zorgen dat kosten die voortvloeien uit het niet nemen van aanpassingsmaatregelen, niet 

worden doorgerekend aan het grote publiek; 

Bewustmaking, kennis over aanpassing en aanpassingsonderzoek 

21. onderstreept het belang van bewustmaking over de gevolgen van klimaatverandering, 

onder meer voor de gezondheid, en de voordelen van aanpassing onder beleidsmakers, 

maar ook door middel van educatieve activiteiten voor alle leeftijden; 

22. pleit voor het overbruggen van de huidige kenniskloven om te zorgen voor een 

onderbouwde besluitvorming, door instrumenten zoals Climate-ADAPT en EIT Climate-

KIC verder te ontwikkelen;  

23. benadrukt dat het belangrijk is steun te verlenen aan onderzoek naar aanpassing aan de 

klimaatverandering, op de natuur gebaseerde oplossingen, groene technologieën en 

andere oplossingen die kunnen bijdragen aan de strijd tegen klimaatverandering en 

extreme weersverschijnselen;  

Vroegtijdige waarschuwing en snelle reactie 

24. pleit ervoor in de nieuwe strategie meer aandacht te besteden aan crisispreventie en 

paraatheidsplanning, beheersing en de reactie bij rampen; 

25. verzoekt de lidstaten met klem adequate plannen te ontwikkelen voor snelle reactie in 

geval van klimaatrampen zoals hittegolven, overstromingen en droogtes; 

26. verzoekt de lokale autoriteiten systemen voor vroegtijdige waarschuwing in te stellen en 

https://www.epa.gov/heat-islands/adapting-heat
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passende instrumenten in te voeren om op extreme weersomstandigheden te reageren;  

o 

o   o 

27. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Europese Commissie. 


