
AM\1220742NL.docx PE661.553v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

14.12.2020 B9-0422/1

Amendement 1
Pär Holmgren
namens de Verts/ALE-Fractie
Petros Kokkalis
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0422/2020
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
EU-strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. betreurt dat de urgentie van het 
doorvoeren van aanpassingsmaatregelen in 
de strategie van 2013 niet naar behoren aan 
de orde wordt gesteld; vraagt om een 
versterkte governance van de nieuwe 
strategie, de vaststelling van prioritaire 
gebieden en investeringsbehoeften, met 
inbegrip van een beoordeling van de mate 
waarin EU-investeringen bijdragen tot het 
verminderen van de algemene 
klimaatkwetsbaarheid van de Unie, een 
frequenter evaluatieproces, met duidelijke 
doelstellingen, een degelijke beoordeling 
en indicatoren op basis van de meest 
recente wetenschappelijke gegevens om de 
vooruitgang bij de uitvoering ervan te 
meten; erkent de noodzaak om maatregelen 
en plannen in een wereld met ongekende 
veranderingen voortdurend te actualiseren; 
vraagt de Commissie daarom de nieuwe 
strategie regelmatig te herzien en te 
actualiseren in overeenstemming met de 
betreffende bepalingen van de Europese 
klimaatwet;

9. betreurt dat de urgentie van het 
doorvoeren van aanpassingsmaatregelen in 
de strategie van 2013 niet naar behoren aan 
de orde wordt gesteld; is ingenomen met 
de versterkte governance op het gebied van 
aanpassingsmaatregelen in het kader van 
de Europese klimaatwet en vraagt om 
opname in de nieuwe strategie van 
bindende en kwantificeerbare 
doelstellingen op EU-niveau en het 
niveau van de lidstaten, vaststelling van 
prioritaire gebieden en 
investeringsbehoeften, met inbegrip van 
een beoordeling van de mate waarin 
EU-investeringen bijdragen tot het 
verminderen van de algemene 
klimaatkwetsbaarheid van de Unie, een 
frequenter evaluatieproces, met duidelijke 
doelstellingen, een degelijke beoordeling 
en indicatoren op basis van de meest 
recente wetenschappelijke gegevens om de 
vooruitgang bij de uitvoering ervan te 
meten; erkent de noodzaak om maatregelen 
en plannen in een wereld met ongekende 
veranderingen voortdurend te actualiseren; 
vraagt de Commissie daarom de nieuwe 
strategie regelmatig te herzien en te 
actualiseren in overeenstemming met de 
betreffende bepalingen van de Europese 
klimaatwet;

Or. en
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Amendement 2
Pär Holmgren
namens de Verts/ALE-Fractie
Petros Kokkalis
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0422/2020
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
EU-strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 21 bis. dringt er bij de Unie en de 
lidstaten op aan de oprichting te 
ondersteunen van een 
VN-coördinatiefaciliteit inzake 
ontheemding als gevolg van 
klimaatverandering, die uitsluitend belast 
is met de taak oplossingen te vinden en 
coördineren voor ontheemding ten 
gevolge van klimaatverandering, en 
stappen te zetten om ervoor te zorgen dat 
klimaatvluchtelingen op grond van het 
EU-recht rechtsbescherming genieten;

Or. en



AM\1220742NL.docx PE661.553v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

14.12.2020 B9-0422/3

Amendement 3
Pär Holmgren
namens de Verts/ALE-Fractie
Petros Kokkalis
namens de GUE/NGL-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0422/2020
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
EU-strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering

Ontwerpresolutie
Paragraaf 56 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 56 bis. vindt het belangrijk dat de 
lidstaten programma’s voor sociale 
bescherming, voorwaardelijke 
kredietfaciliteiten en nationale en 
subnationale verzekeringen voor 
klimaatrisico’s ontwikkelen die met name 
gericht zijn op kwetsbare en 
gemarginaliseerde personen en kmo’s;

Or. en


