
PE661.613v01-00

Vraag met verzoek om mondeling antwoord  O-000075/2020
aan de Commissie
Artikel 136 van het Reglement
Lídia Pereira, Marek Paweł Balt, Fredrick Federley, Simona Baldassarre, Pär Holmgren, 
Alexandr Vondra, Petros Kokkalis
namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Betreft: EU-strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering

Begin 2021 presenteert de Commissie normaal gezien een nieuwe strategie voor aanpassing aan de 
klimaatverandering. Het is van cruciaal belang dat er aanpassingsmaatregelen getroffen worden ter 
voorbereiding op een veranderend klimaat en dat er wordt gewerkt aan weerbare samenlevingen die 
in staat zijn de negatieve effecten hiervan te minimaliseren. De aangekondigde strategie vormt een 
kans voor de Commissie om te tonen dat de EU een leidende rol wil innemen op het gebied van 
aanpassing en om ervoor te zorgen dat de lidstaten op schema liggen met de 
aanpassingsdoelstelling van de Overeenkomst van Parijs. In deze context verzoeken we om 
antwoord op de volgende vragen:

1. Welke lessen heeft de Commissie getrokken uit de huidige aanpassingsstrategie van de EU en 
hoe zullen deze worden verwerkt in de geplande nieuwe strategie? Welke doelstellingen en 
streefcijfers heeft de Commissie precies voor ogen in de nieuwe strategie en hoe denkt zij haar 
beleid ter zake te versterken? Wij vragen dit aangezien de huidige strategie geen juridisch 
bindende doelstellingen en mijlpalen omvat.

2. Op welke manier wil de Commissie ervoor zorgen dat de strategie sectoroverschrijdend is, 
toegepast wordt in alle relevante beleidsmaatregelen van de EU, voldoende wordt gefinancierd 
en in overeenstemming is met de recentste wetenschappelijke gegevens over mogelijke 
gevolgen van de klimaatverandering in de toekomst? Hoe is zij van plan woestijnvorming en 
bodemdegradatie aan te pakken?

3. Hoe wil de Commissie ervoor zorgen dat de lidstaten passende aanpassingsstrategieën invoeren 
en toezicht houden op de uitvoering hiervan? Hoe zal rekening worden gehouden met de 
verschillen tussen de lidstaten? Hoe zullen kwetsbare regio’s, bevolkingsgroepen en 
ecosystemen worden behandeld? Hoe zal er worden omgegaan met de aanpassingsuitdagingen 
voor steden?
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