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Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de bijdrage van de Commissie 
ontwikkelingssamenwerking aan de ontwerpresolutie van de Commissie milieubeheer, 
volksgezondheid en voedselveiligheid over de Kaderovereenkomst van de Verenigde 
Naties over klimaatverandering (COP 17) in Durban, Zuid-Afrika

Het Europees Parlement,

– gezien de gemeenschappelijke verklaring van 20 december 2005 van de Raad en de 
vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, het 
Europees Parlement en de Commissie betreffende het ontwikkelingsbeleid van de 
Europese Unie: "De Europese Consensus", en met name de punten 22, 38, 75, 76 en 105 
daarvan1,

– gezien het op 29 juni 2011 gepubliceerde verslag van de Commissie milieu-audit van het 
Britse Lagerhuis getiteld "The impact of UK overseas aid on environmental protection and 
climate change adaptation and mitigation" (Effect van Britse ontwikkelingshulp op 
milieubescherming en de aanpassing aan en mitigatie van klimaatverandering),

– gezien de Millenniumverklaring van de Verenigde Naties van 8 september 2000 waarin de 
millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling (Millennium Development Goals – MDG's) 
worden uiteengezet die de internationale gemeenschap gezamenlijk heeft vastgesteld met 
het oog op de uitbanning van armoede,

– gezien de conclusies van de Raad van 25 juni 2009 over het integreren van het milieu in 
de ontwikkelingssamenwerking,

– gezien de Verklaring van Nairobi van 25-29 mei 2009 over de Afrikaanse aanpak bij de 
bestrijding van klimaatverandering, 

A. overwegende dat in het Wereldontwikkelingsrapport 2010 wordt geraamd dat de totale 
meerkosten van mitigatie en aanpassing in de arme landen tegen 2030 tussen 170 en 275 
miljard US-dollar zullen liggen; 

B. overwegende dat in elk klimaatakkoord rekening moet worden gehouden met de 
bestaande ontwikkelingsprocessen, zowel op internationaal niveau (met name de MDG's 
en de Verklaring van Parijs over de doeltreffendheid van ontwikkelingshulp) als op 
nationaal niveau (nationale actieplannen voor adaptatie);

C. overwegende dat de steun van de EU de ontwikkelingslanden moet helpen een einde te 
maken aan een ontwikkeling die veel koolstofuitstoot veroorzaakt, en een infrastructuur 
op te bouwen die met weinig CO2-emissies gepaard gaat, en dat met deze steun ook de 
lokale economische ontwikkeling moet worden ondersteund, evenals groene banen en 
armoedebestrijding, waarbij deze steun ongebonden moet zijn en niet mag worden 
gebruikt om EU-bedrijven te subsidiëren; 

                                               
1 PB C 46 van 24.2.2006, blz. 1.
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D. overwegende dat de huidige omvang van de leningen van de Wereldbank ter 
ondersteuning van energieproductie met behulp van fossiele brandstoffen moet aansluiten 
bij de doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen;

E. overwegende dat parlementsleden, met name uit de ontwikkelingslanden, bij deze 
problematiek een cruciale rol kunnen en moeten spelen, door ervoor te zorgen dat hun 
regering verantwoording aflegt en doeltreffend optreedt, en door een essentieel 
informatiekanaal met hun kiezers open te houden, waarbij beide aspecten van belang zijn 
voor de veerkracht van een land dat op klimaatverandering moet reageren;

F. overwegende dat de bestaande financiële instrumenten complex en versnipperd zijn; 
overwegende dat de meeste donorlanden niet hebben voldaan aan de verplichting om 
0,7% van hun bnp voor ontwikkelingshulp uit te trekken om de MDG's te verwezenlijken; 
en overwegende dat de financiële mechanismen van het Raamverdrag van de Verenigde 
Naties inzake klimaatverandering (UNFCC) afhankelijk zijn van stortingen in de vorm 
van vrijwillige bijdragen van donors;

G. overwegende dat verbetering van het bosbeheer een fundamentele voorwaarde is om de 
ontbossing duurzaam terug te dringen; en overwegende dat in het klimaatoverleg moet 
worden gekeken naar eerdere ervaringen met de aanpak van het probleem van ontbossing 
en aantasting van bossen, zoals het Flegt-actieplan van de EU, dat erop gericht is illegale 
kap tegen te gaan door middel van bosbeheer;

H. overwegende dat een gemeenschappelijk systeem voor toezicht op alle verschillende 
financieringsbronnen voor aanpassingsmaatregelen moet worden ingericht, om te 
waarborgen dat de financiering verantwoord en transparant geschiedt;

1. herinnert eraan dat de arme landen het kwetsbaarst zijn voor de gevolgen van 
klimaatverandering en het geringste aanpassingsvermogen hebben;

2. herinnert eraan dat de financiële stromen naar de ontwikkelingslanden voor 
klimaatmaatregelen weliswaar toenemen, maar slechts een fractie (minder dan 5%) 
dekken van de bedragen die de ontwikkelingslanden volgens ramingen gedurende 
meerdere decennia nodig zullen hebben;

3. stelt dat er in Durban een samenhangende financieringsregeling voor klimaatverandering 
tot stand moet worden gebracht, met name om te waarborgen dat er na 2012 geen 
financieringsgat ontstaat; onderstreept in dit verband dat er zowel behoefte is aan nieuwe 
middelen (d.w.z. belasting op financiële transacties, uitgave van speciale trekkingsrechten, 
heffingen op lucht- c.q. scheepvaart, enz.) als aan doeltreffende betalingsmechanismen;

4. pleit voor de instelling van een nalevingsmechanisme om beter te kunnen toezien op de 
nakoming van verplichtingen die zijn aangegaan met betrekking tot de vermindering van 
de broeikasgasuitstoot, financiering, technologie en capaciteitsopbouw; 

5. verzoekt de donors de bedragen toe te zeggen die voor de aanvulling van de Mondiale 
Milieufaciliteit nodig zijn, en in dat kader hoge prioriteit te blijven toekennen aan de 
Afrikaanse landen en bij de toewijzing van financiële middelen uit te gaan van de noden 
en prioriteiten van landen; 
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6. moedigt aan tot het opzetten van een fonds om beloningen uit te keren of stimulansen te 
verstrekken voor het terugdringen van emissies door middel van duurzame ruimtelijke-
ordeningspraktijken, waaronder instandhouding van bossen, duurzaam bosbeheer, het 
vermijden van ontbossing, herbebossing en duurzame landbouw;

7. verzoekt de Commissie en de EU-lidstaten een betere koppeling aan te brengen tussen de 
MDG's en klimaatverandering door de effecten van en de aanpassing aan de 
klimaatverandering te integreren in projecten en programma's ter verwezenlijking van de 
MDG's en in alle bredere armoedebestrijdingsstrategieën en ontwikkelingsmaatregelen; 
dringt er in dit verband bij de Commissie op aan haar instrument voor de financiële 
verslaglegging te verbeteren om de financiële analyse van de toezeggingen van de EU op 
klimaatgebied te vergemakkelijken, alsmede het klimaat sterker in te bedden in alle 
ontwikkelingsmaatregelen; 

8. dringt aan op de totstandbrenging van een institutioneel kader voor de behandeling van 
alle aspecten rond de ontwikkeling en overdracht van technologie, waarbij de nadruk met 
name moet liggen op zogeheten aangepaste technologie, die ontworpen is met bijzondere 
aandacht voor de ethische, culturele, sociale, politieke, economische en milieuaspecten 
van de gemeenschap waarvoor deze technologie bestemd is; pleit voor het creëren van 
octrooireservoirs, waarin verschillende octrooihouders, zoals bedrijven, universiteiten of 
onderzoeksinstellingen, hun octrooien gezamenlijk beschikbaar stellen aan anderen met 
het oog op productieactiviteiten of verder onderzoek en ontwikkeling; pleit tevens voor 
het recht van ontwikkelingslanden om volledig gebruik te maken van de flexibele 
regelingen die in het kader van TRIPS geboden worden;

9. wijst erop dat alleen overheidsgeld cruciaal is om de meest kwetsbare gemeenschappen te 
bereiken die moeite hebben om zich aan de klimaatverandering aan te passen, en arme 
landen te helpen bij de invoering van een strategie voor duurzame ontwikkeling; 
onderstreept voorts dat de Commissie en de regeringen van de lidstaten erop moeten 
toezien dat dit geld overeenkomstig artikel 4, lid 3, van het UNFCCC een aanvulling 
vormt op de bestaande steundoelen; verzoekt de Commissie overeenkomstig het actieplan 
van Bali van december 2007 criteria op te stellen aan de hand waarvan "aanvullende 
klimaatfinanciering" meetbaar, rapporteerbaar en verifieerbaar wordt;

10. wijst op het enorme potentieel van hernieuwbare energie in vele ontwikkelingslanden; 
doet een beroep op de EU en haar lidstaten om projecten inzake hernieuwbare energie in 
ontwikkelingslanden uit te voeren en technologie, expertise en geld voor investeringen 
beschikbaar te stellen;

11. herinnert eraan dat het beginsel "de vervuiler betaalt" erop is gericht een positieve 
bijdrage aan het terugdringen van de verontreiniging te leveren, maar dat de toepassing 
van dit beginsel in de ontwikkelingslanden op moeilijkheden stuit; dringt er daarom op 
aan dat bij de financiering van klimaatmaatregelen in ontwikkelingslanden meer aandacht 
aan dit vraagstuk wordt besteed;

12. herinnert eraan dat met het oog op de vermindering van de emissies als gevolg van 
ontbossing en aantasting van bossen de beperkte methode voor de berekening van 
koolstofstromen in bossen moet worden vervangen door een bredere benadering, waarin 
via een soortgelijk raadplegingsproces als in de vrijwillige partnerschapsovereenkomst 
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onder meer de rechtstreekse en onderliggende oorzaken van de ontbossing worden 
aangewezen;

13. dringt er voorts bij de EU op aan ervoor te zorgen dat REDD+ ook 
vrijwaringsmechanismen omvat die waarborgen dat de rechten van volken die in bossen 
leven niet worden geschonden, en dat de ontbossing daadwerkelijk wordt gestopt; vindt 
met name dat REDD+ geen afbreuk mag doen aan hetgeen tot dusverre is bereikt met 
Flegt (wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw), in het bijzonder ten 
aanzien van governance in de bosbouw alsmede de beschrijving en erkenning van op het 
gewoonterecht berustende bezittingen;

14. is van mening dat het financieringsstelsel voor REDD gebaseerd moet zijn op 
prestatiecriteria, waaronder governance in de bosbouw, en dat daarin rekening moet 
worden gehouden met de doelstellingen van het Strategische plan voor de biodiversiteit 
2011, dat op de COP 10-conferentie over biodiversiteit in Nagoya is aangenomen;

15. wenst dat de Wereldbank erop toeziet dat zijn eigen portefeuille "klimaatvriendelijk" is;

16. is van mening dat adequaat onderzoek naar migratie als gevolg van klimaatverandering 
nodig is om deze problematiek behoorlijk te kunnen aanpakken.


