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SUGGESTIES 

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in 

haar ontwerpresolutie op te nemen: 

Industrie en concurrentievermogen 

1. is verheugd over de leiderschapsrol die de EU vervult bij de matiging van en aanpassing 

aan de klimaatverandering alsook over de kennis, vaardigheden, werkgelegenheid en groei 

die een en ander met zich brengt; acht het van cruciaal belang dat in Parijs een wereldwijd 

ambitieus, wettelijk bindend akkoord wordt gesloten – met een krachtige toezegging om 

binnen het 2oC-scenario van de Intergouvernementele Werkgroep inzake 

klimaatverandering (IPCC) te blijven – en onderstreept dat het voor de EU, wil zij deze 

leiderschapsrol kunnen blijven vervullen, absoluut noodzakelijk is dat alle partijen zich 

achter dit akkoord scharen, wil het een doeltreffend middel zijn om klimaatverandering af 

te wenden; dringt erop aan dat er een regelmatige en transparante evaluatie van de 

prestaties – ook van de voorgenomen nationaal vastgestelde bijdragen (INDC's) – 

plaatsvindt op basis van de meest recente wetenschappelijke gegevens en technologieën 

en in overeenstemming met het zevende milieuactieprogramma1; 

2. merkt op dat de EU goed op koers ligt om te voldoen aan de doelstellingen voor 2020 

inzake het terugdringen van de broeikasgasemissies en het gebruik van hernieuwbare 

energiebronnen, dat er aanzienlijke verbeteringen zijn gerealiseerd op het gebied van de 

intensiteit van het energieverbruik dankzij efficiëntere gebouwen, producten, industriële 

processen en voertuigen, en dat de Europese economie tegelijkertijd sinds 1990 met 45% 

is gegroeid; benadrukt dat de 20/20/20-streefcijfers voor broeikasgasemissies, 

hernieuwbare energie en energiebesparingen krachtige aanjagers van deze vooruitgang 

zijn gebleken en aan de basis liggen van duurzame werkgelegenheid voor meer dan 4,2 

miljoen mensen in diverse ecobedrijfstakken2, met gestage groei tijdens de economische 

crisis; 

3. benadrukt dat het van groot belang is dat er tijdens de conferentie in Parijs een effectief, 

wereldwijd bindend akkoord wordt gesloten en wijst erop dat het uitblijven van een 

dergelijk akkoord het concurrentievermogen van de economie van de EU verder in gevaar 

brengt en blootstelt aan het risico van koolstoflekkage; 

4. is verheugd over de toezegging van de leiders van de G7 inzake het in de loop van deze 

eeuw koolstofarm maken van de wereldeconomie door de uitstoot van broeikasgassen tot 

2050 te verminderen vanaf de bovengrens van het bereik van 40 tot 70 %, vergeleken met 

het niveau van 2010; 

5. benadrukt de noodzaak om de coördinatie en het klimaatrisicobeheer op EU-niveau te 

verbeteren en om een duidelijke aanpassingsstrategie voor de EU te ontwikkelen; beveelt 

aan om ambitieuze en bindende doelstellingen voor de uitstoot van CO2 en het gebruik 

                                                 
1 "Goed leven, binnen de grenzen van onze planeet" (COM(2012)0710)  
2 Gegevens van Eurostat voor de sector milieugoederen en -diensten als vermeld in "Een beleidskader voor 

klimaat en energie in de periode 2020-2030" (COM (2014) 0015). 
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van hernieuwbare energie ten uitvoer te leggen, zowel op nationaal als op EU-niveau, 

teneinde de overgang naar een duurzame en energiezekere economie tot stand te brengen; 

6. onderstreept dat artikel 191, lid 2, van het EU-Verdrag bepaalt dat het beleid van de Unie 

berust op het beginsel dat de vervuiler moet betalen; benadrukt evenwel dat ook al zouden 

andere grote economieën geen vergelijkbare afspraken ter vermindering van 

broeikasgasemissies maken, de bepalingen betreffende koolstoflekkage, met name voor de 

sectoren die blootstaan aan een hoge handelsintensiteit en een hoog aandeel aan CO2-

kosten in hun productiekosten, zullen worden gehandhaafd en waar nodig aangescherpt; is 

niettemin van mening dat er bij de komende herziening van de EU-handel in 

emissierechten (ETS) een meer op de lange termijn gerichte oplossing voor 

koolstoflekkage moet worden gevonden of dat er een systeem van grensaanpassing 

aangaande koolstof moet worden vastgesteld; acht het van cruciaal belang dat 

koolstoflekkage wordt vermeden in essentiële Europese industriesectoren, waaronder 

energie-intensieve industrieën en de duurzame Europese agro-industrie en agri-

foodproductie; erkent dat het noodzakelijk is om de afhankelijkheid van fossiele 

brandstoffen bij de productie van voedingsmiddelen te beperken; 

7. benadrukt dat de overeenkomst rekening moet houden met de parallelle wereldwijde 

doelstelling om voedselzekerheid te waarborgen; 

8. benadrukt dat het met vertraging ondernemen van actie de kosten van matiging van en 

aanpassing aan de klimaatverandering zal verhogen en het aantal beschikbare technologie-

opties zal beperken; is van mening dat vroegtijdige actie op de lange termijn een positief 

effect zal hebben op het concurrentievermogen van de Europese industrieën en 

energieproducenten; 

9. dringt er, met het oog op het behoud van gelijke concurrentievoorwaarden voor de 

industrie en de energiesector van de EU, bij de Commissie op aan koppelingen tussen de 

EU-ETS – voor of na een alomvattende, structurele hervorming na 2020 die de werking 

ervan verbetert – en andere regelingen voor de handel in emissierechten te bevorderen 

teneinde in de toekomst te komen tot een wereldmarkt voor handel in emissierechten om 

de totale uitstoot aanzienlijk te verminderen en het concurrentievermogen van de industrie 

te vergroten; verzoekt de Commissie evenwel om waarborgen in te voeren die ervoor 

zorgen dat het koppelen van de EU-ETS aan andere regelingen de klimaatdoelstellingen 

van de EU en het toepassingsgebied van de EU-ETS niet ondermijnt; is in dit verband 

ingenomen met de wereldwijde ontwikkeling van emissiehandelssystemen en andere 

prijsmechanismen, waaronder de 17 ETS die van kracht zijn op vier continenten, die 

samen goed zijn voor 40 % van het mondiale bbp en die het risico van koolstoflekkage 

zullen helpen terugdringen; benadrukt dat een wereldwijd handelssysteem middelen zou 

kunnen opleveren om de wereldwijde klimaatdoelstellingen te versterken doordat de 

kosten voor bedrijven worden teruggedrongen en de concurrentievoorwaarden minder 

ongelijk worden; 

10. roept de Commissie op toeslagen op te leggen aan geïmporteerde energie-intensieve 

producten uit derde landen om de bijkomende kosten die CO2-emissiebelastingen voor 

EU-bedrijven meebrengen te compenseren, teneinde de eerlijke mededinging op de EU-

markt te handhaven; 

11. benadrukt dat langdurige prijsstabiliteit van emissierechten moet worden gewaarborgd, 
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evenals een voorspelbaar regelgevingsklimaat waarin investeringen worden gericht op 

maatregelen ter verlaging van de productie van broeikasgassen en de transitie naar een 

koolstofarme economie; 

12. dringt aan op de geleidelijke totale afschaffing van uit milieuoogpunt schadelijke 

subsidies, met inbegrip van subsidies voor fossiele brandstoffen, die de mededinging en 

de werking van de interne energiemarkt verstoren, internationale samenwerking 

ontmoedigen en innovatie in de weg staan; dringt erop aan dat concrete maatregelen, zoals 

een tijdschema voor de wereldwijde geleidelijke afschaffing van dergelijke subsidies, als 

onderdeel van de overeenkomst worden opgenomen; merkt voorts op dat investeringen in 

bedrijven die zich aantoonbaar positief opstellen ten opzichte van de vermindering van 

broeikasgassen moeten worden gesteund en aangemoedigd en erkent dan ook dat 

subsidies, indien deze correct worden toegepast, de ontwikkeling van een duurzame 

economie kunnen ondersteunen; 

Steun aan de ontwikkeling en invoering van klimaattechnologieën 

13. wijst op het belang van een evaluatie van de mogelijkheden om economieën minder 

koolstofintensief te maken door de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te 

verkleinen; is van mening dat deze evaluatie gebaseerd moet zijn op technisch en 

wetenschappelijk onderzoek en dezelfde termijn moet bestrijken als de vastgelegde 

reductiedoelstellingen; benadrukt dat de EU op dit gebied het goede voorbeeld moet 

geven door eigen initiatieven te ontwikkelen en de samenwerking met haar internationale 

partners te bevorderen; 

14. onderstreept dat niet-handelen ernstige negatieve en vaak onomkeerbare gevolgen heeft, 

daar de klimaatverandering alle regio's van de wereld op een andere manier treft maar 

altijd schade aanricht, met migratiestromen, verlies van mensenlevens en economische, 

ecologische en maatschappelijke schade als gevolg; benadrukt de betekenis van 

wetenschappelijke bevindingen als oriëntatie voor de beleidskeuzes voor de lange termijn 

en onderstreept dat de mate van ambitie gebaseerd zou moeten zijn op solide 

wetenschappelijke aanbevelingen; onderstreept dat een gezamenlijke wereldwijde 

politieke en financiële aanzet tot onderzoek, ontwikkeling en innovatie op het gebied van 

schone en hernieuwbare energietechnologie en energie-efficiëntie van cruciaal belang is 

om onze klimaatdoelstellingen te bereiken en de groei in groene economiesectoren van de 

EU te bevorderen, en daarbij te zorgen voor een hoger aantal geschoolde werknemers in 

deze sector en kennis, inzichten en goede praktijken te verspreiden, en te waarborgen dat 

een "billijke transitie" van de werknemers kwaliteitsbanen oplevert; benadrukt de 

noodzaak om de coördinatie en het klimaatrisicobeheer op EU-niveau en wereldwijd te 

verbeteren en om een duidelijke aanpassingsstrategie te ontwikkelen, en wijst erop hoe 

belangrijk het is om het ontstaan of inzakken van een koolstofzeepbel te voorkomen; 

15. benadrukt dat de EU meer inspanningen moet leveren ten aanzien van de overdracht van 

technologie aan de minst ontwikkelde landen, onder eerbiediging van de bestaande 

intellectuele-eigendomsrechten; 

16. merkt op dat er in een markteconomie verschillende manieren zijn om innovatie aan te 

moedigen; verzoekt de Commissie de diverse mechanismen te beoordelen voor het 

belonen van bedrijven die vooroplopen en zich onderscheiden door hun vermogen om 

innovatie te genereren en om technologieën wereldwijd te verbreiden en implementeren; 
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17. is van mening dat uitbreiding van het gebruik van schone-energietechnologieën waar deze 

het grootste effect sorteren, afhankelijk is van het opbouwen en in stand houden van een 

sterke innovatiecapaciteit in zowel ontwikkelde als opkomende landen; 

18. merkt op dat er meer koolstofarme technologieën moeten worden ontwikkeld en toegepast 

om de vereiste emissiebeperkingen te realiseren; 

19. erkent dat het opbouwen van de technologische capaciteit doeltreffende 

financieringsmechanismen vereist; benadrukt dat moet worden voorzien in financiering 

voor klimaatactie in ontwikkelingslanden en herhaalt het verzoek van de Commissie om 

voorrang voor de armste en kwetsbaarste landen bij de financiering uit het Groen 

Klimaatfonds; spreekt voorts zijn steun uit aan maatregelen voor een gezamenlijke 

mobilisatie van middelen uit verschillende openbare en particuliere, bilaterale en 

multilaterale bronnen; roept de Commissie op om na te gaan of het mogelijk is een aantal 

emissierechten te reserveren voor financiële steun aan de minst ontwikkelde landen 

waarmee maatregelen voor matiging van en aanpassing aan de klimaatverandering kunnen 

worden gefinancierd; 

20. verzoekt om volledige erkenning en ondersteuning van de rollen van het Centrum en 

netwerk voor klimaattechnologie (CTCN) en het Technisch uitvoerend comité op het 

gebied van het faciliteren van technologische ontwikkeling voor de matiging van en 

aanpassing aan de klimaatverandering; 

Wetenschappelijk onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie, met inbegrip van 

ruimtevaartbeleid 

21. wijst erop dat het stimuleren van innovatie op het gebied van technologieën en 

bedrijfsmodellen een drijvende kracht kan zijn achter zowel economische groei als 

emissiebeperkingen; benadrukt dat technologie niet automatisch leidt tot minder 

koolstofuitstoot maar dat hiervoor duidelijke beleidssignalen nodig zijn, waaronder de 

beperking van markt- en regelgevingsbelemmeringen voor nieuwe technologieën en 

bedrijfsmodellen, alsmede doelgerichte overheidsuitgaven; moedigt de lidstaten aan om 

investeringen in door de overheid gefinancierd O&O in de energiesector op te voeren om 

te helpen de volgende golf van hulpbronnenefficiënte, koolstofarme technologieën 

mogelijk te maken; 

22. erkent het belang van onderzoek en innovatie in de strijd tegen de klimaatverandering en 

verzoekt de partijen alles in het werk te stellen om onderzoekers te steunen en de nieuwe 

technologieën te stimuleren die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van de vast te 

stellen reductiedoelstellingen en tot de maatregelen voor matiging van en aanpassing aan 

de klimaatverandering; 

23. moedigt de Commissie aan beter te profiteren van het feit dat het Horizon 2020-

programma volledig openstaat voor de deelname van derde landen, met name op het 

gebied van energie en klimaatverandering; 

24. is van mening dat het ruimtevaartbeleid van de EU en de investeringen in dit beleid, met 

inbegrip van de lancering van satellieten, die een belangrijke rol spelen in de monitoring 

van industriële ongevallen, ontbossing, woestijnvorming enz., en de samenwerking met 

partners in derde landen een belangrijke rol kunnen spelen in de wereldwijde monitoring 
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en aanpak van de gevolgen van klimaatverandering; 

Energie 

25. benadrukt dat de EU in Parijs alles in het werk moet stellen om de partijen te betrekken bij 

een holistische benadering die een verlaging van de uitstoot combineert met een nieuw 

energiemodel dat op energie-efficiëntie en hernieuwbare energie is gebaseerd; 

26. wijst op de enorme mogelijkheden om de emissies terug te dringen door middel van een 

verbeterde energie-efficiëntie en het gebruik van schone energie; is van mening dat het 

maximaliseren van de efficiëntie van het energieverbruik in de wereld de eerste stap is op 

weg naar het beperken van energiegerelateerde emissies, terwijl zo tegelijkertijd wordt 

bijgedragen tot het verlichten van de energie-armoede; 

27. vraagt om inclusieve participatie van lokale gemeenschappen die nadelige gevolgen 

ondervinden van de hieraan gerelateerde matigings- en aanpassingsprocessen en -

projecten; onderstreept het belang van decentralisatie van de energieproductie, met name 

door lokale coöperaties, projecten van burgers op het gebied van hernieuwbare energie en 

op het meer zelf produceren en consumeren van energie gerichte activiteiten te 

ondersteunen, waardoor de transitie van een economisch systeem op basis van fossiele 

brandstoffen naar een systeem op basis van hernieuwbare energie wordt bevorderd; 

28. benadrukt het grote potentieel voor absorptie van koolstofemissies van klimaatbestendige 

bossen door verbeterde vastlegging, opslag en vervanging; wijst voorts op het potentieel 

van bio- en houtproducten, en met name van een duurzame bio-energiesector, alsmede op 

het belang van bossen en ander grondgebruik bij behoud en uitbreiding van 

koolstofvastlegging en -opslag; wijst erop dat biomassa als brandstof voor 

energieopwekking in combinatie met technologieën voor CO2-afvang en -opslag (CCS) 

kan leiden tot aanzienlijke beperking van de koolstofemissies; dringt erop aan 

hernieuwbare grondstoffen, bijvoorbeeld uit landbouw, grasland en bosbouw, te erkennen 

om hun emissiereducerende eigenschappen en hun bijdrage aan groene groei en het 

koolstofarmer maken van de economie, en daarom te stimuleren; merkt op dat de totale 

koolstofuitstoot van bossen tussen 2001 en 2015 met meer dan 25% is afgenomen, met 

name vanwege de vertraging van de wereldwijde ontbossing, en verzoekt de EU daarom 

de internationale financiering voor het terugdringen van ontbossing in 

ontwikkelingslanden op te schroeven; merkt op dat het nodig is om een eenvoudig, 

transparant en samenhangend boekhoudkundig kader op te zetten voor emissies en 

verwijdering in de sectoren landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw 

(LULUCF); 

29. herinnert eraan dat het na de energiesector de vervoersector is die de meeste 

broeikasgasemissies veroorzaakt; wijst op de noodzaak om een reeks beleidsmaatregelen 

in te voeren om de emissies van deze sector terug te dringen, en op de noodzaak van 

ambitieuzere EU-initiatieven voor de ontwikkeling en invoering van infrastructuur voor 

alternatieve brandstoffen teneinde productie en gebruik van geavanceerde biobrandstoffen 

verder te stimuleren en de elektrificatie van het vervoer te bespoedigen; 

30. benadrukt het belang van investeringen in infrastructuur die samen met de lidstaten wordt 

ontwikkeld, teneinde de vrije handel in energie over de grenzen heen te vergemakkelijken; 
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31. is verheugd over de inspanningen op het gebied van samenwerking tussen de EU en het 

Amerikaanse ministerie van Energie, met name ten aanzien van onderzoek naar 

technologieën met betrekking tot klimaatverandering; is van mening dat er veel 

mogelijkheden zijn voor verdere samenwerking op het gebied van onderzoek tussen de 

EU en andere belangrijke economieën; onderstreept dat de resultaten van door de overheid 

gefinancierd onderzoek gratis beschikbaar moeten worden gemaakt; 

32. dringt er bij de Commissie op aan zich bij het bepalen van haar onderhandelingspositie te 

laten inspireren door het Burgemeestersconvenant, aangezien steden, regio's en lokale 

gemeenschappen een belangrijke rol zullen spelen bij het waarborgen van een 

doeltreffende uitvoering van wetgeving en maatregelen inzake klimaatactie op lokaal 

niveau; 

33. merkt op dat de bio-economie aanzienlijk kan bijdragen tot de herindustrialisering en het 

creëren van nieuwe banen in de EU en de rest van de wereld; 

34. merkt op dat de overeenkomst rekening moet houden met het potentieel van de sector 

landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw (LULUCF) om bij te dragen tot de 

EU-doelstelling inzake vermindering van de broeikasgasemissies van ten minste 40 % 

voor 2030 ten opzichte van de niveaus van 1990; 

35. verzoekt de Franse regering om als teken van goede wil serieuze onderhandelingen te 

voeren met het Europees Parlement over het streven naar één zetel, teneinde de grote 

CO2-uitstoot als gevolg van het feit dat het Europees Parlement zowel in Brussel als in 

Straatsburg zetelt, te verminderen1; 

36. is verheugd over de toezegging van de VS en China dat zij een grotere rol voor het 

klimaat op wereldniveau willen gaan spelen; is hoopvol gestemd dat deze signalen zullen 

bijdragen tot een positief en ambitieus resultaat in Parijs en dringt er bij deze twee landen 

op aan dat zij deze toezegging omzetten in concrete maatregelen; wijst op de sociale, 

economische en milieuvoordelen van vaste bindende afspraken wereldwijd voor het 

concurrentievermogen van de economie in de EU, en vindt dat de EU een grotere rol zou 

moeten spelen in de bevordering van de transitie naar een wereldwijd systeem van 

afspraken en concrete procedures ter bestrijding van de klimaatverandering; wijst erop dat 

een dergelijke verbintenis, die op de lange termijn een echte meerwaarde biedt voor alle 

burgers, bijdraagt tot versterkte internationale betrekkingen gericht op langdurige vrede, 

solidariteit en duurzaamheid; betreurt het dat in sommige ontwikkelde landen de emissies 

per hoofd van de bevolking blijven toenemen; 

37. wijst de partijen en de VN erop dat individuele actie net zo belangrijk is als maatregelen 

van overheden of instellingen; vraagt daarom dat er meer wordt ingezet op campagnes of 

acties voor bewustmaking en voorlichting van de bevolking over de kleine en grote 

stappen die zowel in de ontwikkelde landen als in de ontwikkelingslanden kunnen helpen 

om de klimaatverandering tegen te gaan. 

                                                 
1 De totale CO2-uitstoot als gevolg van de verplaatsing naar Straatsburg bedraagt ten minste 18 884,5 ton per 

jaar. Een besluit om voor een enkele zetel te kiezen (alleen in Brussel) zou volgens een door het Europees 

Parlement in opdracht gegeven studie van Eco-Logica Ltd. van september 2007 naar de milieukosten van het 

handhaven van twee EP-zetels dus leiden tot een vermindering van de CO2-uitstoot met bijna 19 000 ton per jaar. 
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