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Overweging H 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

H. overwegende dat de partijen tijdens de 

klimaatconferentie van Doha in december 

2012 een wijziging van het protocol 

hebben goedgekeurd met daarin een 

tweede verbintenisperiode in het kader van 

het Kyotoprotocol, die ingaat op 1 januari 

2013 en eindigt op 31 december 2020, met 

wettelijk bindende 

emissiereductieverbintenissen, de opname 

van een nieuw gas (stikstoftrifluoride), een 

"ambitiemechanisme", dat voorziet in een 

vereenvoudigde procedure waarmee een 

partij haar verbintenis kan aanpassen door 

de ambities tijdens de verbintenisperiode te 

verhogen, en tot slot een bepaling op grond 

waarvan de doelstelling van een partij 

automatisch wordt aangepast om te 

voorkomen dat haar uitstoot in de periode 

2013-2020 tot boven de gemiddelde 

uitstoot in de periode 2008-2010 stijgt; 

H. overwegende dat de partijen tijdens de 

klimaatconferentie van Doha in december 

2012 een wijziging van het protocol 

hebben goedgekeurd met daarin een 

tweede verbintenisperiode in het kader van 

het Kyotoprotocol, die ingaat op 1 januari 

2013 en eindigt op 31 december 2020, met 

wettelijk bindende 

emissiereductieverbintenissen, de opname 

van een nieuw gas (stikstoftrifluoride), een 

"ambitiemechanisme", dat voorziet in een 

vereenvoudigde procedure waarmee een 

partij haar verbintenis kan aanpassen door 

de ambities tijdens de verbintenisperiode te 

verhogen, en tot slot een bepaling op grond 

waarvan de doelstelling van een partij 

automatisch wordt aangepast om te 

voorkomen dat haar uitstoot in de periode 

2013-2020 tot boven de gemiddelde 

uitstoot in de periode 2008-2010 stijgt; 

overwegende dat het Parlement het 

betreurt dat een aantal derde landen die 

aan de eerste verbintenisperiode van het 

Protocol van Kyoto hebben deelgenomen, 

niet bereid zijn overeenstemming te 

bereiken over een tweede 

verbintenisperiode; 

Or. en 
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Ontwerpresolutie Amendement 

14. herinnert aan zijn resolutie van 

5 februari 2014, waarin het drie bindende 

doelstellingen bepleit, namelijk een 

energie-efficiëntiedoelstelling van 40 %, 

een doelstelling voor hernieuwbare 

energiebronnen van ten minste 30 % en 

een 

broeikasgasemissiereductiedoelstelling 

van ten minste 40 %, en verzoekt de Raad 

en de Commissie nogmaals als onderdeel 

van het EU-kader voor het klimaat- en 

energiebeleid voor 2030, een meerledige 

benadering aan te nemen en ten uitvoer te 

leggen die gebaseerd is op elkaar 

wederzijds versterkende, gecoördineerde 

en coherente doelstellingen inzake 

broeikasgasemissiereductie, meer 

hernieuwbare energiebronnen en energie-

efficiëntie; merkt op dat de doelstellingen 

voor energie-efficiëntie en hernieuwbare 

energiebronnen waarvoor het Parlement 

pleit, zouden leiden tot een veel grotere 

broeikasgasemissiereductie dan 40 % 

tegen 2030; 

14. herinnert aan de conclusies van de 

Europese Raad van 23 en 24 oktober 
waarin unaniem werd ingestemd met een 

reductie van broeikasgassen binnen de 

EU van ten minste 40 % tegen 2030, een 

doelstelling voor hernieuwbare 

energiebronnen van 27 % en een niet-

bindende energie-efficiëntiedoelstelling; 

stelt vast dat de Europese Raad elke 

bindende nationale subdoelstelling heeft 

uitgesloten om de lidstaten flexibiliteit te 

gunnen zodat zij in overeenstemming met 

de EU-verdragen hun eigen 

kosteneffectieve, koolstofarme energiemix 

kunnen bepalen, met inbegrip van 

hernieuwbare energie, energie-efficiëntie 

en andere koolstofarme technologieën; 

Or. en 
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Paragraaf 20 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

20. maakt duidelijk dat de tweede 

verbintenisperiode van het Protocol van 

Kyoto weliswaar niet zo lang is, maar toch 

moet worden gezien als een belangrijke 

tussenstap, en verzoekt daarom de partijen, 

waaronder de EU-lidstaten, om het 

ratificatieproces zo snel mogelijk en in 

ieder geval niet later dan in december 2015 

te voltooien; merkt op dat het Europees 

Parlement zijn rol heeft vervuld door zijn 

goedkeuring te geven, en dat inspraak van 

het maatschappelijk middenveld en 

transparantie nodig zijn om de 

onderhandelingen beter te helpen begrijpen 

en vertrouwen tussen alle partijen te 

creëren in de aanloop naar de conferentie 

van Parijs; 

20. maakt duidelijk dat de tweede 

verbintenisperiode van het Protocol van 

Kyoto weliswaar niet zo lang is, maar toch 

moet worden gezien als een belangrijke 

tussenstap, en verzoekt daarom de partijen, 

waaronder de EU-lidstaten, om het 

ratificatieproces zo snel mogelijk en in 

ieder geval niet later dan in december 2015 

te voltooien; merkt op dat het Europees 

Parlement zijn rol heeft vervuld door zijn 

goedkeuring te geven, en dat inspraak van 

het maatschappelijk middenveld en 

transparantie nodig zijn om de 

onderhandelingen beter te helpen begrijpen 

en vertrouwen tussen alle partijen te 

creëren in de aanloop naar de conferentie 

van Parijs; betreurt het dat een aantal 

derde landen die aan de eerste 

verbintenisperiode van het Protocol van 

Kyoto hebben deelgenomen, niet bereid 

zijn overeenstemming te bereiken over een 

tweede verbintenisperiode; 

Or. en 

 

 


