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SUGGESTIES

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de Commissie milieubeheer, 
volksgezondheid en voedselveiligheid en de Commissie industrie, onderzoek en energie als de 
ten principale bevoegde commissies onderstaande suggesties in hun ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. erkent de historische verantwoordelijkheid van de EU en andere belangrijke uitstoters van 
broeikasgassen ten aanzien van ontwikkelingslanden en bevolkingsgroepen in een 
achterstandspositie, met name vrouwen, die de voornaamste slachtoffers van de 
klimaatverandering zijn; wijst erop dat de EU hernieuwd leiderschap moet tonen in de 
internationale klimaatonderhandelingen teneinde tot een ambitieuze bindende 
overeenkomst te komen op de Conferentie van de Partijen bij het Raamverdrag van de 
Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC) in Parijs in 2015, gebaseerd op 
een proces van eerlijke lastenverdeling; benadrukt dat de EU, om deze leiderschapsrol op 
geloofwaardige wijze te vervullen en alle andere landen aan te moedigen beloften te doen 
op het gebied van emissievermindering, allereerst haar inspanningen moet hernieuwen 
teneinde haar eigen uitstoot te beperken, met als doel het streven om de 
broeikasgasemissies met 80-95 % te beperken voor 2050 maximaal te verwezenlijken;

2. erkent dat de tijd voor mondiale actie snel opraakt zoals blijkt uit de laatste 
wetenschappelijke verslagen van de Intergouvernementele Werkgroep inzake 
klimaatverandering (IPCC), en dat de kosten van niets doen vele malen hoger zijn dan de 
kosten van vroegtijdige klimaatmaatregelen; spreekt de vrees uit dat de gevolgen van de 
klimaatverandering de recentelijk geboekte vooruitgang met betrekking tot de 
verwezenlijking van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling (MDG's) teniet 
zouden kunnen doen, de honger in de wereld met 10-20 % zouden kunnen vergroten tegen 
2050, en reeds leiden tot het verlies van levens en bestaansmiddelen in de armste en 
kwetsbaarste landen;

3. benadrukt de noodzaak om er bij wijze van prioriteit voor te zorgen dat ontwikkelde 
landen eerst en met spoed hun eigen emissies verminderen en voorzien in de vereiste 
financiële middelen voor ontwikkelingslanden met het oog op aanpassing aan en 
verzachting van de gevolgen van klimaatverandering; waarschuwt er niettemin tegen om, 
als alternatief, gebruik te maken van compensatiemechanismen zoals het mechanisme 
voor schone ontwikkeling (CDM), aangezien het van mening is dat dergelijke 
mechanismen niet bewezen hebben doeltreffende instrumenten te zijn voor de 
vermindering van broeikasgasemissies, terwijl zij essentiële structurele veranderingen in 
de economieën van ontwikkelde landen vertragen;

4. erkent de overeengekomen internationale klimaatdoelstelling om de opwarming van de 
aarde te beperken tot 2 graden Celsius boven het pre-industriële niveau; 

5. dringt er bij de lidstaten op aan drie bindende streefdoelen voor 2030 vast te stellen, 
namelijk een beperking van de broeikasgassen met ten minste 50 % ten opzichte van het 
niveau in 1990, een aandeel van hernieuwbare energie van ten minste 40 % en een 
verhoging van de energie-efficiëntie met ten minste 30 %; herinnert eraan dat energie-
efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen de uitstoot van 
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broeikasgassen verminderen en bijgevolg bijdragen aan de verwezenlijking van de EU-
doelstelling om de broeikasgassen met ten minste 50 % te beperken;

6. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan alle subsidies en staatssteun voor 
fossiele brandstoffen en kernenergie geleidelijk af te schaffen en de interne 
elektriciteitsmarkt te voltooien op een manier die bevorderlijk is voor hernieuwbare 
energie;

7. benadrukt de noodzaak om de koolstofvoetafdruk van de vervoerssector te verminderen; 
wijst er in dit verband op dat enkele biobrandstoffen niet voldoen aan de verwachtingen 
ten aanzien van de reductie van broeikasgasemissies, terwijl ze kunnen bijdragen aan de 
stijging van de voedselprijzen wegens de concurrentie om grond en een bedreiging 
kunnen vormen voor de toegang tot vitale hulpbronnen, met inbegrip van land en water, 
van lokale en inheemse gemeenschappen in ontwikkelingslanden; is van mening dat, om 
negatieve gevolgen voor het recht op voedsel te voorkomen, overheidsstimulansen voor 
de productie van biobrandstoffen uit gewassen (zoals het bindende streefdoel van 10 % 
voor hernieuwbare energie in het vervoer of subsidies) moeten worden verminderd en 
vóór 2020 moeten worden afgeschaft; dringt in het bijzonder aan op doeltreffende 
maatregelen om schadelijke sociale en milieueffecten van biomassa voor energieproductie 
voor Europese markten te voorkomen;

8. benadrukt de noodzaak van het terugdringen van het energieverbruik in de vervoerssector, 
aangezien een in de vorm van een percentage geformuleerd streefdoel voor energie uit 
hernieuwbare bronnen waarschijnlijk steeds moeilijker duurzaam te bereiken is wanneer 
de totale vraag naar energie voor vervoer blijft toenemen;

9. benadrukt dat ontwikkelingsdoelstellingen en doelstellingen inzake de klimaatverandering 
op elkaar moeten worden afgestemd; benadrukt dat de klimaatverandering een bedreiging 
vormt voor het vermogen van hele regio's om in voedsel te voorzien, hetgeen het verband 
aantoont met de doelstelling om armoede wereldwijd uit te roeien die ten grondslag ligt 
aan zowel de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling als het op de Rio+20-
conferentie in gang gezette proces inzake de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling; 
dringt erop aan dat deze twee processen worden geïntegreerd tot één overkoepelend post-
2015 structuur;

10. herinnert aan de toezeggingen van de EU in het kader van het VN-raamverdrag inzake 
klimaatverandering om steun te verlenen aan de inspanningen van ontwikkelingslanden, 
met name van de minst ontwikkelde landen, met het oog op de vermindering van en de 
aanpassing aan de klimaatverandering en teneinde de veerkracht te versterken door middel 
van capaciteitsopbouw, investeringen in onderzoek en overdracht van technologie en 
bijdragen aan het Groen Klimaatfonds dat zo spoedig mogelijk volledig operationeel moet 
worden;

11. benadrukt dat het van essentieel belang is dat ontwikkelingslanden beschikken over 
voldoende financiële middelen om ambitieuze klimaatmaatregelen te kunnen treffen; 
onderstreept derhalve nogmaals de noodzaak om een coherente financiële architectuur 
voor klimaatverandering op te bouwen; dringt aan op grotere inspanningen van de 
lidstaten om de toezegging van de ontwikkelde landen te verwezenlijken om voor 2020 
ten minste 100 miljard dollar per jaar uit te trekken voor de financiering van 
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klimaatmaatregelen, in aanvulling op de toezeggingen om 0,7 % van het BNI te besteden 
aan officiële ontwikkelingshulp;

12. benadrukt dat vrouwen in de minst ontwikkelde landen degenen zijn die hoofdzakelijk 
verantwoordelijkheid dragen in de sectoren die door de klimaatverandering worden 
bedreigd; onderstreept het belang en de noodzaak van genderanalyse en opname van een 
genderperspectief in alle door de EU of de lidstaten gefinancierde actieprogramma´s ter 
verlichting van en aanpassing aan de klimaatverandering en ter beperking van het risico 
van rampen;

13. benadrukt de noodzaak om het groeiende effect van luchtvaartemissies op het klimaat aan 
te pakken; betreurt derhalve dat de EU de tenuitvoerlegging van het EU-
emissiehandelssysteem voor vluchten buiten de EU tijdelijk heeft moeten bevriezen; 
benadrukt de noodzaak van een breder en beter functionerend emissiehandelssysteem dat 
voorziet in efficiënte klimaatdoelstellingen en doeltreffende stimulansen voor 
broeikasgasemissiereductie, dat een betekenisvolle prijs voor CO2 waarborgt en de 
werkelijke prijs van fossiele brandstoffen weerspiegelt; onderstreept dat het totale aantal 
koolstofkredieten geleidelijk moet verminderen zodat in het jaar 2050 klimaatneutraliteit 
kan worden bereikt; acht het noodzakelijk om aanvullende financiële middelen voor het 
klimaat te genereren en om, in het kader van het emissiehandelssysteem, een percentage 
van de veilingopbrengsten te reserveren voor klimaatfinanciering met het oog op een 
volledig operationeel Groen Klimaatfonds;

14. wijst erop dat uit een recent verslag van het Europees Milieuagentschap blijkt dat de EU 
haar emissies tussen 1990 en 2012 met 18 % heeft teruggebracht, nabij het streefdoel om 
de emissies met 20 % terug te dringen voor 2020; dringt er in dit verband bij Europese 
leiders op aan de huidige klimaatdoelstelling voor 2020 te verhogen naar 30 %, om te 
voorkomen dat in de resterende periode tot 2020 geen verdere actie wordt ondernomen;
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