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Openbare raadpleging: een nieuwe EU-
strategie voor aanpassing aan de 
klimaatverandering 

Velden met een * zijn verplicht.

Inleiding

Huidige context

In de  is aangekondigd dat de Europese Commissie een nieuwe, ambitieuzere EU-Europese Green Deal
strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering zal vaststellen, aangezien de klimaatverandering 
ondanks de mitigatie-inspanningen nog steeds aanzienlijke problemen zal blijven veroorzaken in Europa.
Een recente analyse door de Commissie in het kader van het  heeft een verfijnder beeld PESETA-project
opgeleverd van de verwachte gevolgen van de klimaatverandering voor de Unie en daarbuiten, en van een 
aantal van de voordelen van aanpassingsmaatregelen. Uit deze analyse komt duidelijk de behoefte aan 
meer ambitieuze aanpassingsmaatregelen naar voren.
Ter ondersteuning van de ontwikkeling van de nieuwe aanpassingsstrategie van de EU verzamelt de 
Europese Commissie, onder meer via deze openbare raadpleging, de standpunten en feedback van 
belanghebbenden overeenkomstig de . Uw antwoorden op deze richtsnoeren voor betere regelgeving
vragenlijst worden geanalyseerd en dragen bij aan het beleidsvormingsproces.
Naast deze raadpleging hebben nog twee andere raadplegingen betrekking op de 
aanpassingsmaatregelen van de EU: die over het  en die over de Europees klimaatpact vernieuwde 

.strategie voor duurzame financiering

Doel van deze raadpleging van belanghebbenden

De doelstellingen van de raadpleging zijn:

alle relevante belanghebbenden de mogelijkheid bieden om bij te dragen aan de ontwikkeling van 
het beleid;
standpunten van belanghebbenden over beleidsopties en de mogelijke effecten ervan verzamelen;
triggers voor gedrags- en institutionele veranderingen onderscheiden om de toepassing van 
aanpassingsmaatregelen en -praktijken te ondersteunen.

Gelieve vóór het invullen van de vragenlijst het  met toelichting over de algemene achtergronddocument
context en de mogelijke richtingen van de beleidsontwikkeling te lezen.

Toelichting bij de vragenlijst

https://ec.europa.eu/info/publications/communication-european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/jrc/en/peseta-iv
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how/better-regulation-guidelines-and-toolbox_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12219-European-Climate-Pact/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2020-sustainable-finance-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2020-sustainable-finance-strategy_en
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/consultations/docs/0037/blueprint_en.pdf
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Bedankt dat u tijd vrijmaakt om deze vragenlijst in te vullen. Uw input draagt bij aan de ontwikkeling van de 
nieuwe aanpassingsstrategie van de EU en wordt erg gewaardeerd. De vragenlijst bestaat uit vijf 
onderdelen:

inleidende vragen over uzelf, met inbegrip van informatie over gegevensverwerking en privacy;
algemene vragen over uw vertrouwdheid met de huidige beleidscontext;
specifieke vragen in verband met de mogelijke maatregelen van de nieuwe aanpassingsstrategie 
van de EU;
diepgaande vragen over een aantal thematische gebieden;
een slotvraag die u de gelegenheid biedt ondersteunende informatie te verstrekken.

Wie bent u?

Taal van mijn bijdrage
Bulgaars
Deens
Duits
Engels
Ests
Fins
Frans
Grieks
Hongaars
Iers
Italiaans
Kroatisch
Lets
Litouws
Maltees
Nederlands
Pools
Portugees
Roemeens
Sloveens
Slowaaks
Spaans
Tsjechisch
Zweeds

Ik neem deel namens/als:
Universiteit/onderzoeksinstelling
Ondernemersvereniging
Bedrijf/bedrijfsorganisatie
Consumentenorganisatie
EU-burger
Milieuorganisatie
Burger van een land buiten de EU
Niet-gouvernementele organisatie (ngo)

*

*
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Burger van een land buiten de EU
Niet-gouvernementele organisatie (ngo)
Overheidsinstantie
Vakbond
Andere

Voornaam

Achternaam

E-mailadres (wordt niet gepubliceerd)

Werkingsgebied
Internationaal
Lokaal
Nationaal
Regionaal

Naam van de organisatie
maximaal 255 teken(s)

Grootte van de organisatie
Zeer klein (1 tot en met 9 werknemers)
Klein (10 tot en met 49 werknemers)
Middelgroot (50 tot en met 249 werknemers)
Groot (250 of meer werknemers)

Inschrijvingsnummer in het transparantieregister
maximaal 255 teken(s)
Controleer of uw organisatie in het  is ingeschreven. Dit is een vrijwillige databank voor organisaties die invloed transparantieregister
willen uitoefenen op de besluitvorming van de EU.

Land van herkomst
Gelieve uw land van herkomst of het land waar uw organisatie gevestigd is, te kiezen.

Afghanistan Equatoriaal-
Guinea

Libië Saint-
Barthélemy

Åland Eritrea Liechtenstein Saint Kitts en 
Nevis

Albanië Estland Litouwen Saint Lucia
Algerije Ethiopië Luxemburg Saint-Martin

*

*

*

*

*

*

*

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?redir=false&locale=en
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Algerije Ethiopië Luxemburg Saint-Martin
Amerikaanse 
Maagdeneilande
n

Faeröer Macau Saint-Pierre en 
Miquelon

Amerikaans-
Samoa

Falklandeilande
n

Madagaskar Saint Vincent 
en de 
Grenadines

Andorra Fiji Malawi Salomonseilan
den

Angola Filipijnen Maldiven Samoa
Anguilla Finland Maleisië San Marino
Antarctica Frankrijk Mali São Tomé en 

Principe
Antigua en 
Barbuda

Franse 
Zuidelijke en 
Zuidpoolgebiede
n

Malta Saudi-Arabië

Argentinië Frans-Guyana Man Senegal
Armenië Frans-Polynesië Marokko Servië
Aruba Gabon Marshalleiland

en
Seychellen

Australië Gambia Martinique Sierra Leone
Azerbeidzjan Georgië Mauritanië Singapore
Bahama’s Ghana Mauritius Sint-Helena, 

Ascension en 
Tristan da 
Cunha

Bahrein Gibraltar Mayotte Sint-Maarten
Bangladesh Grenada Mexico Slovenië
Barbados Griekenland Micronesia Slowakije
Belarus Groenland Moldavië Somalië
België Guadeloupe Monaco Spanje
Belize Guam Mongolië Sri Lanka
Benin Guatemala Montenegro Sudan
Bermuda Guernsey Montserrat Suriname
Bhutan Guinee Mozambique Svalbard en 

Jan Mayen
Bolivia Guinee-Bissau Myanmar

/Birma
Syrië

Bonaire, Sint-
Eustatius en 
Saba

Guyana Namibië Tadzjikistan

Bosnië en 
Herzegovina

Haïti Nauru Taiwan

Botswana Heard en 
McDonaldeiland
en

Nederland Tanzania

Bouveteiland Honduras Nepal Thailand

Brazilië Hongarije Nicaragua Togo



5

Brazilië Hongarije Nicaragua Togo
Britse 
Maagdeneilande
n

Hongkong Nieuw-
Caledonië

Tokelau

Brits Indische 
Oceaanterritoriu
m

Ierland Nieuw-
Zeeland

Tonga

Brunei IJsland Niger Trinidad en 
Tobago

Bulgarije India Nigeria Tsjaad
Burkina Faso Indonesië Niue Tsjechië
Burundi Irak Noordelijke 

Marianen
Tunesië

Cambodja Iran Noord-Korea Turkije
Canada Israël Noord-

Macedonië
Turkmenistan

Centraal-
Afrikaanse 
Republiek

Italië Noorwegen Turks- en 
Caicoseilanden

Chili Ivoorkust Norfolk Tuvalu
China Jamaica Oekraïne Uganda
Christmaseiland Japan Oezbekistan Uruguay
Clipperton Jemen Oman Vanuatu
Cocoseilanden Jersey Oostenrijk Vaticaanstad
Colombia Jordanië Oost-Timor Venezuela
Comoren Kaaimaneilande

n
Pakistan Verafgelegen 

eilandjes van 
de Verenigde 
Staten

Congo Kaapverdië Palau Verenigde 
Arabische 
Emiraten

Cookeilanden Kameroen Palestina Verenigde 
Staten

Costa Rica Kazachstan Panama Verenigd 
Koninkrijk

Cuba Kenia Papoea-
Nieuw-Guinea

Vietnam

Curaçao Kirgizië Paraguay Wallis en 
Futuna

Cyprus Kiribati Peru Westelijke 
Sahara

Democratische 
Republiek 
Congo

Koeweit Pitcairneilande
n

Zambia

Denemarken Koninkrijk 
Eswatini

Polen Zimbabwe

Djibouti Kosovo Portugal Zuid-Afrika

Dominica Kroatië Puerto Rico Zuid-Georgia 
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Dominica Kroatië Puerto Rico Zuid-Georgia 
en de 
Zuidelijke 
Sandwicheiland
en

Dominicaanse 
Republiek

Laos Qatar Zuid-Korea

Duitsland Lesotho Réunion Zuid-Sudan
Ecuador Letland Roemenië Zweden
Egypte Libanon Rusland Zwitserland
El Salvador Liberia Rwanda

Privacyinstellingen voor de publicatie van uw feedback
De Commissie zal de reacties op deze openbare raadpleging publiceren. U kunt aangeven of uw gegevens openbaar mogen worden 
gemaakt of anoniem moeten blijven.

Anoniem
Alleen het type respondent, het land van herkomst en de bijdrage mogen 
worden gepubliceerd. Andere persoonsgegevens (naam, naam en grootte 
van de organisatie en inschrijvingsnummer in het transparantieregister) 
worden niet gepubliceerd.
Openbaar 
Uw persoonsgegevens (naam, naam en grootte van de organisatie, 
inschrijvingsnummer in het transparantieregister en land van herkomst) 
mogen samen met uw bijdrage worden gepubliceerd.

Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Vragen over de klimaatverandering, de EU-aanpassingsstrategie van 
2013 en recente beleidsontwikkelingen

In dit onderdeel wordt gepeild naar uw bewustzijn van de gevolgen van de klimaatverandering, algemene 
kennis van de  en recente beleidsontwikkelingen.EU-aanpassingsstrategie van 2013

De gevolgen van de klimaatverandering

Klimaatverandering komt tot uiting in diverse soorten weersomstandigheden die hele landen, regio’s en het 
leven van burgers op veel verschillende manieren in sociaal, ecologisch en economisch opzicht verstoren. 
Daarom is het belangrijk om in deze enquête stil te staan bij uw ervaringen met en kennis van de gevolgen 
van de klimaatverandering, en daarbij zo illustratief mogelijk te zijn.

Heeft u in uw woonplaats te maken gehad met ongewoon frequente of ernstige 
gebeurtenissen die kunnen worden toegeschreven aan de klimaatverandering?

Ja Nee
Weet 
niet

Abnormaal warme gemiddelde temperaturen/droogte gedurende een of meer 
seizoenen

*

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/specific-privacy-statement_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52013DC0216
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Hittegolven die gezondheidsproblemen en de dood tot gevolg hebben bij 
kwetsbare groepen (ouderen, zieken)

Water is beperkt beschikbaar als gevolg van langdurige droogte

Verdwijning van gletsjers of langdurige sneeuwvelden

Bosverstoring (bv. bosbranden, uitbraken van plagen)

Rivier- en kustoverstromingen

Plotselinge overstromingen of aardverschuivingen als gevolg van extreem zware 
regen

Stormvloed aan de kust

Kusterosie

Indringing van zeewater in ondergrondse zoetwaterbekkens

Extreme wind (100 km/u of meer)

Voorkomen/geleidelijke verschuivingen in het voorkomen van soorten (insecten, 
planten, vissen, enz.) in verband met de klimaatverandering

Seizoensgebonden veranderingen (bv. minder sneeuw, vroege lente)

Ernstige oogstverliezen als gevolg van extreme weersomstandigheden (droogte, 
zware regen, stormen, enz.)

Opkomst van tropische ziekten die anders niet voorkomen in uw gebied

Andere

Gelieve te specificeren:
maximaal 300 teken(s)

Bent u in uw woonplaats op de hoogte van één of meer van de volgende 
maatregelen, die onlangs zijn uitgevoerd ter voorbereiding op de te verwachten 
gevolgen van de klimaatverandering?

Ja Nee
Weet 
niet

Versterking van de infrastructuur (vervoer, energie, communicatienetwerken) 
teneinde beter bestand te zijn tegen natuurrampen zoals overstromingen, 
hittegolven, enz.

Voorbereiding op overstromingen (bv. dijken, aangewezen 
overstromingsgebieden, beperkingen in overstromingsrisicogebieden, enz.)

Aanpassing van de landbouw aan het veranderende klimaat (bv. 
waterbesparende irrigatie, droogtebestendige gewassen)

*
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Actieplannen voor hittegolven (bv. systemen voor vroegtijdige waarschuwing, 
latere sluitingstijd voor parken, waterautomaten in de openbare ruimte)

Uitbreiding van groene zones in steden om het hoofd te bieden aan hittegolven
/overstromingen

Bevordering van waterbesparing en -hergebruik

Inspanningen ter voorkoming van bosschade als gevolg van hittegolven, droogte, 
plagen, branden of stormen (bv. bewustmakingscampagnes, bosbeheer, 
preventieve infrastructuur)

Versterking en bescherming van de zeekust (bv. zeeweringen, zandsuppletie)

Systemen voor vroegtijdige waarschuwing bij natuurrampen

Inlichting van het publiek over de noodzaak van aanpassing aan de 
klimaatverandering

Bewustmaking over de beschikbaarheid van verzekeringsopties tegen schade 
door de klimaatverandering

Andere

Gelieve te specificeren:
maximaal 300 teken(s)

De EU-aanpassingsstrategie van 2013 en de recente ontwikkelingen in het EU-
beleid

De huidige aanpassingsstrategie van de EU is in 2013 aangenomen en is in 2018 geëvalueerd om de 
doeltreffendheid, efficiëntie, relevantie, toegevoegde waarde van de EU en samenhang te beoordelen.

In welke mate bent u bekend met het volgende?
0 (niet bekend) / 5 (zeer bekend)

0 1 2 3 4 5
Weet 
niet

De EU-aanpassingsstrategie van 2013

De resultaten van de in 2018 afgeronde  van evaluatie
de strategie.

Gelieve een score te geven van 0 tot 5 om aan te geven hoe belangrijk het is dat 
de nieuwe aanpassingsstrategie van de EU wordt afgestemd op de volgende EU- 
en internationale beleidsinitiatieven.

0 (helemaal niet belangrijk) / 5 (zeer belangrijk)

0 1 2 3 4 5 Weet niet

*

*

*

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52013DC0216
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2018:461:FIN
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Overeenkomst van Parijs

Kader van Sendai voor rampenrisicovermindering

Duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de VN

VN-verdrag inzake biologische diversiteit

Europese Green Deal

EU‑mechanisme voor civiele bescherming

Specifieke vragen over mogelijke maatregelen in het kader van de 
nieuwe strategie

In alle Europese regio’s en ook buiten de EU, en in vele voor onze maatschappij belangrijke sectoren zijn 
de gevolgen van de klimaatverandering overduidelijk. Het fenomeen wordt ook steeds complexer en raakt 
de levenskwaliteit van alle burgers op vérstrekkende wijzen, met inbegrip van het herstel van de COVID-19-
crisis, dat kansen biedt om “herop te bouwen tot iets beters” (“build back better”). Daarom wil de Europese 
Commissie input verzamelen wat betreft de uitdagingen, doelstellingen en prioriteiten van de nieuwe 
strategie. In het volgende onderdeel wordt naar uw mening over deze elementen gepeild.

Uitdagingen

De volgende vragen zullen bijdragen aan de probleemstelling van de EU-aanpassingsstrategie en de 
relevantie ervan voor het ontwerp van initiatieven met een EU-meerwaarde voor de maatschappij.

In welke mate bent u het ermee eens dat de volgende factoren belangrijk zijn voor 
een nieuwe EU-aanpassingsstrategie?

0 (helemaal niet belangrijk) / 5 (zeer belangrijk)

0 1 2 3 4 5
Weet 
niet

Steeds snellere gevolgen van de klimaatverandering

Onduidelijke verdeling van verantwoordelijkheden 
tussen bestuursniveaus

Gebrekkige kennis bij burgers over de noodzaak van 
aanpassing aan de klimaatverandering

Gebrek aan kosteneffectieve oplossingen en 
vaardigheden om zich aan te passen aan de 
klimaatverandering

Trage vaststelling van lokale aanpassingsstrategieën

Ontoereikende particuliere investeringen en actie op 
het gebied van aanpassing

Ontoereikende overheidsfinanciering voor aanpassing 
aan de klimaatverandering

*

*

*

*

*

*

*

https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://www.undrr.org/implementing-sendai-framework/what-sf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://www.cbd.int/convention/text/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en#documents
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en
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Gebrek aan belangstelling in sommige lidstaten of 
regio’s voor de gevolgen van de klimaatverandering

Onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing/kennis 
over de klimaatrisicobeoordeling voor de aanpassing

Andere

Gelieve te specificeren:
maximaal 300 teken(s)

In welke mate bent u het ermee eens dat de volgende problemen belangrijke 
hinderpalen zijn voor aanpassingsmaatregelen in de EU?

0 (helemaal niet mee eens) / 5 (volledig mee eens)

0 1 2 3 4 5
Weet 
niet

De EU-aanpassingsstrategie van 2013 is voornamelijk 
gericht op de EU.

De samenhang tussen de EU-aanpassingsstrategie en 
internationale beleidsontwikkelingen is onduidelijk.

De implicaties voor de EU van de gevolgen van de 
klimaatverandering in derde landen worden niet in 
aanmerking genomen.

Overeenstemming over beginselen, meetbare 
streefdoelen en vereisten voor aanpassing is beperkt 
en wordt beïnvloed door onzekerheid op 
besluitvormingsniveaus.

De uitvoering van aanpassingsstrategieën en -plannen 
is zwak.

De mechanismen en indicatoren voor het toezicht op 
en de verslaglegging over de uitvoering van 
aanpassingsstrategieën en -maatregelen moeten 
worden versterkt.

De kennis van de gevolgen van de klimaatverandering 
en de mogelijke reacties hierop is niet voldoende 
toegespitst op de lokale dimensie (noch voldoende 
bekend of beschikbaar).

Er zijn onvoldoende passende methoden, indicatoren 
en andere links die rampenrisicovermindering en 
aanpassing integreren.

De financiële steun voor aanpassing aan de 
klimaatverandering is ontoereikend.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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Ondernemingen en de financiële sector (met name, 
maar niet uitsluitend, de verzekeringssector) zijn niet 
op passende wijze betrokken bij de 
aanpassingsinspanningen.

Andere

Gelieve te specificeren:
maximaal 300 teken(s)

Doelstellingen, maatregelen en mogelijke gevolgen van de nieuwe 
aanpassingsstrategie van de EU

In de onderstaande vragen wordt ingegaan op de vaststelling van doelstellingen, waarbij de analyse van de 
negatieve gevolgen van de klimaatverandering wordt gekoppeld aan de opties voor de beleidsreactie. De 
doelstellingen zullen het ambitieniveau van het beleid bepalen, de maatstaven vaststellen voor het 
vergelijken van beleidsopties en de criteria vaststellen voor het toezicht op en de evaluatie van de 
uitvoering van de nieuwe EU-aanpassingsstrategie.

In welke mate bent u het eens met de hieronder voorgestelde doelstellingen voor 
de nieuwe EU-aanpassingsstrategie?

0 (helemaal niet mee eens) / 5 (volledig mee eens)

0 1 2 3 4 5
Weet 
niet

Van de EU een klimaatbestendige samenleving 
helpen maken, die aangepast is aan de 
onvermijdelijke gevolgen van de klimaatverandering, 
met een grotere aanpassingscapaciteit en minimale 
kwetsbaarheid.

Meer aandacht voor oplossingen (naast begrip van het 
probleem).

Meer aandacht voor innovatie (naast onderzoek).

Meer aandacht voor de uitvoering (naast planning).

Meer aandacht voor preventie (naast ex-
postmaatregelen)

Andere

Gelieve te specificeren:
maximaal 300 teken(s)

*

*

*

*

*

*

*
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In welke mate bent u het eens met de volgende stellingen?
0 (helemaal niet mee eens) / 5 (volledig mee eens)

0 1 2 3 4 5
Weet 
niet

De EU moet aanpassingsmaatregelen op het niveau 
 ondersteunen.van de lidstaten

De EU moet aanpassingsmaatregelen op het niveau 
 ondersteunen.van de regio’s

De EU moet aanpassingsmaatregelen op lokaal 
 ondersteunen.niveau

De EU moet aanpassingsmaatregelen in de 
 ondersteunen.particuliere sector

De EU moet aanpassingsmaatregelen  van burgers
ondersteunen.

De EU moet  aanpassingsmaatregelen internationale
ondersteunen.

De EU moet aanpassingsmaatregelen van niet-
 ondersteunen.overheidsactoren

In welke mate bent u het ermee eens dat de hieronder vermelde maatregelen van 
de  moeten worden uitgebreid?EU-aanpassingsstrategie van 2013

Mee eens, de 
maatregel 
moet in de 

huidige vorm 
worden 

gehandhaafd

Mee eens, de 
maatregel 

moet worden 
gehandhaafd 
en versterkt

Niet mee 
eens, de 

maatregel 
moet 

worden 
stopgezet

Weet 
niet

Maatregel 1: alle lidstaten aanmoedigen 
tot vaststelling van veelomvattende 
aanpassingsstrategieën.

Maatregel 2: verstrekking van LIFE-
financiering ter ondersteuning van 
capaciteitsopbouw en intensivering van 
de aanpassingsmaatregelen in Europa.

Maatregel 3: invoering van aanpassing 
in het kader van het 

 en Burgemeestersconvenant
ondersteuning van de 
klimaatbestendigheid van steden.

Maatregel 4: het overbruggen van de 
kenniskloof met betrekking tot 
aanpassing aan de klimaatverandering.

*

*

*

*

*

*

*

https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what_en
https://www.covenantofmayors.eu/en/
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Maatregel 5:  verder Climate-ADAPT
ontwikkelen als centraal punt voor alle 
informatie over aanpassing in Europa.

Maatregel 6: bevordering van de 
klimaatbestendigheid van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid 
(GLB), het cohesiebeleid en het 
gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB).

Maatregel 7: zorgen voor een meer 
klimaatbestendige infrastructuur.

Maatregel 8: bevordering van 
verzekeringen en andere financiële 
producten voor klimaatbestendige 
investeringen en zakelijke beslissingen.

In welke mate bent u het ermee eens dat in het kader van de nieuwe strategie 
verdere maatregelen voor duurzame aanpassing aan de klimaatverandering nodig 
zijn om de volgende sectoren aan te pakken?

0 (helemaal niet mee eens) / 5 (volledig mee eens)

0 1 2 3 4 5
Weet 
niet

Landbouw

Ecosystemen (bv. bossen, mariene en 
kustecosystemen, wetlands)

Gezondheid (gezondheid van mensen en planten)

Inclusie en cohesie

Energie

Water

Verzekeringen en financiën

Bouwnijverheid

Vervoer

Andere

Gelieve te specificeren:
maximaal 300 teken(s)

Hoe beoordeelt u de volgende mogelijke maatregelen voor een nieuwe EU-
aanpassingsstrategie?

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

https://climate-adapt.eea.europa.eu/
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0 (helemaal niet belangrijk) / 5 (zeer belangrijk)

0 1 2 3 4 5
Weet 
niet

Investeringen in klimaatbestendigheid en de 
marktpenetratie van verzekeringen tegen 
natuurrampen ondersteunen door middel van het EU-
beleid en het beleid van de lidstaten.

Gezondheids- en/of sociale risico’s in verband met 
klimaatverandering in een vroeg stadium helpen 
vaststellen door de ontwikkeling van een 
waarnemingspost voor kwetsbaarheid op sociaal en/of 
gezondheidsgebied.

De klimaatbestendigheid van de infrastructuur 
verhogen door middel van een uitgebreide toepassing 
van EU-klimaatbestendigheidrichtsnoeren op basis 
van de meest recente verslagen van de IPCC en 
wetenschappelijke bevindingen.

Een meer open toegang tot gegevens over 
klimaatverliezen en rampenrisico’s uit particuliere en 
openbare bronnen, zodat alle actoren een actieve rol 
kunnen spelen bij aanpassingsmaatregelen en om 
klimaatrisico’s in de besluitvorming te helpen 
integreren.

Meer aandacht voor innovatieve 
aanpassingsoplossingen, onder meer via de missie in 

 betreffende aanpassing het kader van Horizon Europa
aan de klimaatverandering, met inbegrip van 
maatschappelijke transformatie.

De bestendigheid van de landbouw- en 
bosecosystemen ondersteunen, bijvoorbeeld door 
toezicht op veranderingen in de vegetatie van het 
ecosysteem, de gezondheid van planten en nieuwe 
plagen en ziekten, en door beter gebruik van de 
bestaande genetische hulpbronnen van planten en 
bossen van de EU.

Zorgen voor aanpassingsrichtsnoeren op maat en 
uitwisseling van kennis tussen vakgenoten voor 
overheidsinstanties en niet-overheidsactoren.

De klimaatrisico- en kwetsbaarheidsbeoordeling op 
EU-niveau versterken, met aandacht voor de 
ultraperifere gebieden van de EU.

Particuliere investeringen in aanpassing verhogen 
door meer mogelijkheden of stimulansen voor publiek-
private investeringen via bijvoorbeeld de EU-
taxonomie of de EU-norm voor groene obligaties.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/missions-horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/missions-horizon-europe_en
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Andere

Gelieve te specificeren:
maximaal 300 teken(s)

Hoe belangrijk is het voor een nieuwe EU-aanpassingsstrategie om de volgende 
effecten te sorteren?

0 (helemaal niet belangrijk) / 5 (zeer belangrijk)

0 1 2 3 4 5
Weet 
niet

Meer financiële en economische veerkracht

De klimaatbeschermingskloof dichten (bv. door de 
dekking van verzekeringen uit te breiden)

Een rechtvaardige aanpassing en een rechtvaardige 
transitie (toegang tot essentiële diensten)

Klimaat- en risicotoetsing van infrastructuur en 
investeringen

Klimaatrisicobeheer in begrotingskaders integreren

Klimaatrisico’s voorkomen

Betere gezondheid, sociale cohesie en veerkracht

Ontheemding van mensen afwenden, tot een 
minimum beperken en aanpakken

De klimaatbestendigheid van het 
agrovoedingssysteem versterken

Gezondere ecosystemen met betere 
klimaatbestendigheid

Klimaatbewuste beslissingen van burgers mogelijk 
maken

Andere

Gelieve te specificeren:
maximaal 300 teken(s)

Diepgaande thematische vragen

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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Om de algemene standpunten over aanpassing aan de klimaatverandering in de EU aan te vullen, 
verzamelen wij ook gerichte input in verband met een reeks thematische gebieden. De respondenten wordt 
verzocht eerst hun interessegebied(en) te selecteren, waarna specifieke vragen worden gesteld.

Gelieve uit onderstaande lijst sectoren of onderwerpen te selecteren waarin u 
geïnteresseerd bent,. Voor elke geselecteerde optie krijgt u een korte reeks vragen 
over specifieke kwesties in verband met dit onderwerp.

Financiering en verzekering (klimaatbeschermingskloof)
Landbouw en bossen
Zoet water
Oceaanecosystemen, kustgebieden en de blauwe economie
Beleidsondersteuning voor lokale overheden en andere niet-
overheidsactoren
Geen

Financiering en verzekering (klimaatbeschermingskloof)

Welke van de volgende stellingen over de toegang tot informatie over 
klimaatbestendigheid en financiële risico’s past bij u?

(Meerdere antwoorden mogelijk)

Ik weet waar ik informatie kan vinden over de klimaatgerelateerde risico’s 
waar ik, mijn eigendom en mijn zakelijke activiteiten aan blootstaan.
Ik weet hoe ik advies kan vragen over hoe ik de klimaatbestendigheid van 
mijzelf, mijn eigendom of mijn zakelijke activiteiten kan vergroten.
Ik weet waar ik financiële steun kan krijgen om te investeren in 
klimaatbestendigheid.
Ik weet voor welke klimaatgerelateerde risico’s en in welke mate ik, mijn 
eigendom of mijn zakelijke activiteiten verzekerd zijn.
Ik reken op mijn overheid in het geval een klimaatgerelateerde ramp 
negatieve gevolgen met zich meebrengt voor mijzelf, mijn eigendom of mijn 
zakelijke activiteiten.

Welke van de volgende stellingen over de toegang tot toereikende 
klimaatgerelateerde verzekeringsproducten past bij u?

(Meerdere antwoorden mogelijk)

Ik heb toegang gevonden tot toereikende en betaalbare 
verzekeringsproducten voor relevante klimaatrisico’s voor mijzelf, mijn 
eigendom of mijn zakelijke activiteiten.
De beschikbare verzekeringsproducten die ik heb gevonden, dekken slechts 
een beperkte reeks klimaatrisico’s.
De verzekeringsproducten die ik op de markt heb gevonden, hebben te hoge 
vrijstellingen of te lage uitbetalingsplafonds.
De relevante verzekeringsproducten op de markt zijn niet betaalbaar.
Ik kon geen relevant verzekeringsproduct vinden op de markt.

Welke van de volgende groepen moet(en) volgens u gemakkelijker toegang krijgen 
tot activaspecifieke informatie over de materiële en economische schade van 

?klimaatgerelateerde rampen in het verleden
(Meerdere antwoorden mogelijk)

Burgers in het algemeen

*

*
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Burgers in het algemeen
Socialepartnerorganisaties
Lokale overheden
Mogelijke particuliere kopers en overheidskopers
Mogelijke commerciële eigenaren
Financiële sector (banken, verzekeringen)
Andere

Gelieve te specificeren:
maximaal 300 teken(s)

Welke van de volgende groepen moet(en) volgens u gemakkelijker toegang krijgen 
tot informatie op maat over toekomstgerichte materiële klimaatrisico’s voor 

?mensen, de natuur en activa
(Meerdere antwoorden mogelijk)

Burgers in het algemeen
Socialepartnerorganisaties
Lokale overheden
Mogelijke particuliere kopers
Mogelijke commerciële eigenaren
Financiële sector (banken, verzekeringen)
Andere

Gelieve te specificeren:
maximaal 300 teken(s)

Landbouw en bossen

Hoe belangrijk zijn de volgende elementen volgens u voor klimaatbestendige 
landbouw/bossen?

0 (helemaal niet belangrijk) / 5 (zeer belangrijk)

0 1 2 3 4 5
Weet 
niet

Agrobiodiversiteit (diversiteit van cultuurgewassen, 
plantenrassen, boomsoorten, enz.)

Gediversifieerde systemen (bv. gemengde landbouw, 
boslandbouw, verschillende bosbouwsystemen en -
beheermethodes, leeftijdsstructuur)

Efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen (bv. 
water)

Beheerpraktijken

*

*

*

*

*

*
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Economische diversificatie (bv. verwerking, 
plattelandstoerisme)

Precisietechnologieën en systemen ter ondersteuning 
van de besluitvorming

Investeringen en infrastructuur

Natuurlijke oplossingen

Andere

Gelieve te specificeren:
maximaal 300 teken(s)

Hoe belangrijk zijn volgens u de volgende maatregelen ter ondersteuning van 
bestendigheidsopbouw in de landbouw/bossen?

0 (helemaal niet belangrijk) / 5 (zeer belangrijk)

0 1 2 3 4 5
Weet 
niet

Onderzoek en innovatie

Bewustmaking/informatie over de gevolgen van de 
klimaatverandering voor toekomstige veranderingen in 
de vegetatie (veranderingen in ecologische zones)

Informatie/richtsnoeren over aanpassingsopties

Informatie/richtsnoeren over beheerpraktijken en op 
de natuur gebaseerde oplossingen die de 
klimaatbestendigheid verbeteren

Informatie/richtsnoeren voor een beter gebruik van de 
bestaande genetische diversiteit van planten/bossen 
(variëteiten, soorten) om de bestendigheid te vergroten

Ondersteuning bij het beheer van financiële risico’s in 
verband met klimaateffecten (bv. verzekeringen)

Betalingen voor ecosysteemdiensten

Klimaatbestendige ruimtelijke ordening

Uitwisseling van goede praktijken en ervaringen

Monitoring van de gevolgen van de 
klimaatverandering voor de landbouw en de bossen

Integratie van aanpassing aan de klimaatverandering 
in de etikettering en certificering van producten

Partnerschappen met de toeleverende of verwerkende 
industrie

*

*

*

*
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Andere

Gelieve te specificeren:
maximaal 300 teken(s)

Zoet water

Hoe belangrijk zijn volgens u de volgende klimaatgerelateerde behoeften in de 
zoetwatersectoren?

0 (helemaal niet belangrijk) / 5 (zeer belangrijk)

0 1 2 3 4 5
Weet 
niet

Vermindering van het verbruik in de landbouw 
(hergebruik van water, vermindering van irrigatie, 
preventie van lekken en illegale winning)

Vermindering van het verbruik in de watertoevoer 
(voorkoming van lekkage en illegale onttrekking)

Vermindering van het verbruik in de industrie en de 
energieproductie

Vermindering van het verbruik in huishoudens 
(apparaten, regenopvang, enz.)

Vermindering van het verbruik in dienstverlening (bv. 
gezondheidszorg, horeca, enz.)

Duurzaam zoetwaterbeheer met derde landen 
(grensoverschrijdende rivieren en waterhoudende 
grondlagen)

Voorbereiding op losstaande watertekortincidenten 
(droogte)

Voorbereiding op losstaande 
waterovervloedincidenten (overstromingen)

Door de klimaatverandering veroorzaakte 
verslechtering van de ecologische toestand tegengaan

Andere

Gelieve te specificeren:
maximaal 300 teken(s)

Welke beleidsinstrumenten kunnen volgens u het best gebruikt worden om 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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Welke beleidsinstrumenten kunnen volgens u het best gebruikt worden om 
klimaatproblemen aan te pakken?

(Meerdere antwoorden mogelijk)

Onderzoek en innovatie
Gegevensverzameling en -beheer
Toewijzingen van water en vergunningen
Waterrekeningen (milieu-economische rekeningen)
Vereisten/benchmarks voor waterbesparing
Vereisten/benchmarks voor hergebruik van water
Vereisten/benchmarks voor de waterkwaliteit en de vermindering van 
waterverontreiniging
Etikettering (van producten of diensten) die de watervoetafdruk weergeeft
Positieve/negatieve financiële of fiscale prikkels
Normalisatie
Handhaving op EU-niveau, betere toegang tot rechtspraak op nationaal 
niveau
Begeleiding en coördinatie
Waterdiplomatie (met inbegrip van verdragen inzake rivieren of 
internationale wateren)
Bepalingen in handelsovereenkomsten
Bewustmaking en communicatie
Andere

Gelieve te specificeren:
maximaal 300 teken(s)

Oceaanecosystemen, kustgebieden en de blauwe economie

Hoe belangrijk zijn de volgende elementen volgens u voor een klimaatbestendige 
oceaan?

0 (helemaal niet belangrijk) / 5 (zeer belangrijk)

0 1 2 3 4 5
Weet 
niet

Op de natuur en op ecosystemen gebaseerde 
aanpassing (bv. instandhouding en herstel van koraal 
en wetlands)

Instrumenten voor het beheer van ecosystemen (bv. 
ondersteunde verplaatsing van soorten en 
koraaltuinieren)

Op infrastructuur gebaseerde benaderingen (bv. 
zeeweringen, zandvoeding)

Beheerpraktijken en -beleidslijnen (bv. governance op 
visserijgebied)

*

*

*

*

*
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Sectoroverschrijdende benaderingen (bv. beschermde 
mariene gebieden, maritieme ruimtelijke ordening, 
geïntegreerd beheer van kustgebieden)

Economische diversificatie, innovatie (bv. nieuwe 
praktijken die de klimaatbestendigheid vergroten) en 
herplaatsing (bv. verplaatsing van economische 
activiteiten en stedelijke gebieden die bedreigd 
worden door kustoverstromingen)

Gemeenschapsgerichte aanpassing

Andere

Gelieve te specificeren:
maximaal 300 teken(s)

Beleidsondersteuning voor lokale overheden en andere niet-overheidsactoren

Hoe belangrijk vindt u het dat lokale overheden de betrokkenheid van burgers en 
belanghebbenden bij aanpassingsmaatregelen op de volgende manieren 
bevorderen?

0 (helemaal niet belangrijk) / 5 (zeer belangrijk)

0 1 2 3 4 5
Weet 
niet

Zorgen voor duidelijke en realistische termijnen voor 
de ontwikkeling en de uitvoering van 
aanpassingsplannen en -programma’s

Ervoor zorgen dat middelen (met inbegrip van 
capaciteitsopbouw) beschikbaar zijn voor de 
ontwikkeling en de uitvoering van 
aanpassingsprojecten.

Aanpassingsprojecten met meerdere voordelen (bv. 
gezondheid, mitigatie, sociale inclusie, beperking van 
het risico op rampen, enz.) in kaart brengen.

Politieke dividenden garanderen bij elke 
aanpassingsmaatregel.

Degelijke monitoring en evaluatie integreren met het 
oog op transparantie

Belanghebbenden zo spoedig mogelijk in kaart 
brengen en betrekken

Informatie verspreiden over lokale risico’s en gevolgen 
van de klimaatverandering

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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Andere

Gelieve te specificeren:
maximaal 300 teken(s)

Afrondende vragen

Tot slot kunt u nog aanvullende informatie verstrekken.

Gelieve hier eventuele verdere informatie te geven die volgens u nuttig zou zijn 
voor de voorbereiding van de nieuwe aanpassingsstrategie van de EU.

maximaal 1000 teken(s)

Gelieve in voorkomend geval beknopte standpuntnota’s of beleidsnota’s te 
uploaden die het standpunt of de meningen van uzelf of uw organisatie weergeven.

Ja
Nee

Hier uploaden
De maximale bestandsgrootte is 1 MB.
Alleen bestanden van formaat pdf,txt,doc,docx,odt,rtf zijn toegestaan

Kiest u ervoor een standpuntnota van uw organisatie te uploaden, gelieve dan een 
korte samenvatting van het document toe te voegen.

maximaal 1000 teken(s)

*

*
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