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TOELICHTING

De verplichting die de Europese Unie, haar lidstaten en IJsland in het kader van de "wijziging 
van Doha" zijn aangegaan om hun gemiddelde jaarlijkse broeikasgasemissies in de periode 
2013-2020 te beperken tot 80 % van hun emissies in het referentiejaar, wordt als onvoldoende 
beschouwd in het licht van de groeiende consensus over de door de mens veroorzaakte 
opwarming van de aarde. 

De rapporteur wijst erop dat de Verenigde Staten het Protocol van Kyoto nooit hebben 
geratificeerd, Canada niet langer partij is, terwijl Japan, Nieuw Zeeland en de Russische 
Federatie geen doelstelling voor de tweede verbintenisperiode hebben vastgesteld. Teneinde 
vertrouwen te creëren in de internationale onderhandelingen tussen ontwikkelde en 
ontwikkelingslanden is het derhalve van essentieel belang dat de EU haar verplichtingen 
nakomt en zorgt voor continuïteit van het bindend internationaal wettelijk kader.

In weerwil van het bovenstaande bevat de wijziging van Doha positieve elementen, zoals de 
automatische aanpassing van de doelstelling van een partij om te voorkomen dat haar emissies 
stijgen tot boven haar gemiddelde emissies in het verleden, en het feit dat de procedure voor 
partijen om hun ambities te verhogen veel eenvoudiger wordt. De consensus onder de partijen 
bij het Verdrag om uiterlijk in 2015 een overeengekomen resultaat aan te nemen dat van 
toepassing is op alle partijen en dat van kracht zou moeten worden en zou moeten worden 
uitgevoerd vanaf 2020, is eveneens positief.

De rapporteur is van mening dat klimaatdiplomatie, met inbegrip van het veiligheidsaspect 
van het klimaat, een integraal onderdeel zou moeten uitmaken van het buitenlands beleid van 
de EU en dat de inspanningen ten behoeve van de wijziging van Doha tot een prioriteit 
moeten worden gemaakt bij bilaterale ontmoetingen met derde landen, met name in het kader 
van topontmoetingen met strategische partners van de EU die de wijziging van Doha nog niet 
hebben aangenomen.

***********

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid het Parlement voor te stellen zijn 
toestemming te geven.
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