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Voorbereidingen voor de klimaatconferentie in Cancún (29 november –
10 december 2010) 
Resolutie van het Europees Parlement van 25 november 2010 over de 
klimaatveranderingsconferentie in Cancún (COP16) 

Het Europees Parlement,

– gezien het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC) en 
het Kyoto-protocol bij het UNFCCC,

– gezien de vijftiende Conferentie van de partijen (COP15) bij het UNFCCC en de vijfde
Conferentie van de partijen waarin de partijen bij het Kyoto-protocol bijeenkomen 
(COP/MOP5), die van 7 t/m 18 december in Kopenhagen (Denemarken) hebben 
plaatsgevonden, alsmede het Akkoord van Kopenhagen,

– gezien de van 29 november t/m 10 december 2010 in Cancún (Mexico) te houden zestiende 
Conferentie van de partijen (COP16) bij het UNFCCC en de zesde Conferentie van de 
partijen waarin de partijen bij het Kyoto-protocol bijeenkomen (COP/MOP6),

– gezien het van december 2008 daterende klimaat- en energiepakket van de EU,

– gezien de mededeling van de Commissie (COM(2010)265) over de analyse van de opties 
voor een broeikasgasemissiereductie van meer dan 20% en de beoordeling van het risico 
van koolstoflekkage en de mededeling van de Commissie (COM(2010)86) over het 
internationale klimaatbeleid na Kopenhagen: De wereldwijde actie tegen 
klimaatverandering moet onmiddellijk nieuw leven worden ingeblazen,

– gezien Richtlijn 2008/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 
2008 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG teneinde ook luchtvaartactiviteiten op te 
nemen in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de 
Gemeenschap1,

– 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 daarvan2,

– gezien de conclusies van de Raad van de EU van 17 november 2009 en onder verwijzing 
naar zijn resolutie van 18 mei 2010 over de samenhang van het EU-ontwikkelingsbeleid en 
het concept "officiële ontwikkelingshulp plus"3,

– gezien de Millenniumverklaring van de Verenigde Naties van 8 september 2000 waarin de 
millenniumontwikkelingsdoelstellingen (MOD's) worden uiteengezet die de internationale 
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gemeenschap gezamenlijk heeft vastgesteld met het oog op de uitbanning van armoede,

– onder verwijzing naar zijn vorige resoluties over de klimaatverandering, met name die van 4 
februari 2009 over 2050: De toekomst begint vandaag - Aanbevelingen voor het toekomstig 
geïntegreerd beleid van de EU inzake klimaatverandering"1 en die van 10 februari 2010 
over de resultaten van de Conferentie van Kopenhagen over de klimaatverandering 
(COP15)2,

– gezien mondelinge vraag …, die overeenkomstig artikel 115 van zijn Reglement is 
ingediend door de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, alsmede 
de verklaringen van de Raad en de Commissie,

– gelet op artikel 110, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat de wetenschappelijke bewijzen omtrent klimaatverandering en de effecten 
daarvan eenduidig zijn, zodat snelle, gecoördineerde en ambitieuze internationale 
maatregelen een dwingende noodzaak zijn geworden om dit mondiale probleem het hoofd 
te kunnen bieden,

B. overwegende dat de ontwikkelingslanden het minst hebben bijgedragen aan de 
klimaatverandering, maar het zwaarst worden geconfronteerd met de gevolgen ervan; voorts 
overwegende dat de klimaatverandering de internationale investeringen voor 
armoedebestrijding en daarom ook het bereiken van de millenniumdoelstellingen in gevaar 
brengt,

C. overwegende dat het vertrouwen in de internationale onderhandelingen over 
klimaatverandering moet worden hersteld na het teleurstellende resultaat van de 
klimaatconferentie van Kopenhagen,

D. overwegende dat de ontwikkelde, de opkomende en de ontwikkelingslanden, die 
verantwoordelijk zijn voor ruim 80% van de mondiale uitstoot van broeikasgassen, in het 
kader van het akkoord van Kopenhagen hebben toegezegd hun emissies te zullen 
verminderen,

E. overwegende dat deze verbintenissen of toezeggingen niet zullen volstaan om te kunnen 
voldoen aan de algehele doelstelling, namelijk het beperken van de verhoging van de totale 
mondiale gemiddelde jaarlijkse oppervlaktetemperatuur tot 2º C (de zgn. 
"2°C-doelstelling"),

F. overwegende dat deze toezeggingen niet zijn gedaan in het kader van een systeem dat 
voorziet in juridische maatregelen om de naleving daarvan af te dwingen of in een 
voldoende mate van "meting, rapportage en verificatie",

G. overwegende dat het niet halen van de doelstelling van 2°C enorme ecologische en 
economische kosten met zich meebrengt; zo wordt tot 40% van de soorten met uitsterven 
bedreigd, raken miljoenen mensen ontheemd door de stijging van de zeespiegel en komen 
extreme weersomstandigheden steeds vaker voor, loopt de opbrengst van de oogsten terug, 
stijgen de voedselprijzen en daalt de wereldwijde economische productie met tenminste 3%,
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H. overwegende dat in een officieel rapport1 wordt weerlegd dat het Internationaal Panel 
inzake klimaatverandering (IPPC) fouten heeft gemaakt die de belangrijkste conclusie van 
het rapport van 2007 over mogelijke toekomstige regionale gevolgen van 
klimaatverandering ondergraven,

I. overwegende dat volgens ramingen van het IPCC 20% van de uitstoot van broeikasgassen 
toe te schrijven is aan ontbossing en andere vormen van landgebruik,

J. overwegende dat het een van de hoofddoelstellingen van de EU moet zijn duidelijk te 
maken dat er op wereldschaal behoefte is aan een transformatie op het gebied van 
technologie en technologische samenwerking ter bespoediging van het tempo van innovatie 
en ter bewerkstelliging van een schaalvergroting op het gebied van demonstratie en 
verspreiding, zodat alle landen toegang kunnen krijgen tot betaalbare, duurzame 
technologieën, hetgeen ook een hogere levensstandaard voor een groter deel van de 
wereldbevolking mogelijk zou maken,

K. overwegende dat de internationale klimaatpartners van de EU sterk de nadruk leggen op 
energie-efficiëntie en de problemen bij de vaststelling van internationale 
emissiedoelstellingen en op de economische voordelen van 
energie-efficiëntiedoelstellingen,

Algemene doelstelling voor de COP16 en positie van de EU 

1. roept de staatshoofden en regeringsleiders in de hele wereld ertoe op tijdens de 
onderhandelingen echt politiek leiderschap en politieke bereidheid te tonen en hieraan de 
hoogste prioriteit te verlenen, betreurt dat er tot dusverre niet meer vooruitgang is geboekt 
bij de voorbereidingen voor Cancún;

2. benadrukt dat er in Cancún concrete maatregelen moeten worden afgesproken om de weg te 
effenen voor de sluiting van een integrale overeenkomst voor de periode na 2012 in Zuid-
Afrika in 2011, die moet aansluiten bij de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen en 
moet stroken met de 2°C-doelstelling;

3. roept de Europese Unie ertoe op om opnieuw een leidende rol te vervullen bij de 
klimaatonderhandelingen en om actief bij te dragen tot een meer constructieve en 
transparante klimaatconferentie in Cancún; dringt er daarom bij de Commissie en de 
lidstaten met klem op aan hun meningsverschillen over landgebruik, veranderingen in 
landgebruik en bosbouw (LULUCF) en overtollige emissierechten (AAU's) bij te leggen, bij 
de COP16-onderhandelingen te spreken met één stem en hoge maatstaven aan te leggen, en 
om hun interne besluitvormingsprocedure zodanig te verbeteren dat zij sneller kunnen 
inspelen op de ontwikkelingen die zich tijdens de onderhandelingen voordoen, op een 
strategisch meer verantwoorde manier kunnen opereren, en ontvankelijker kunnen reageren 
op de wensen van derde landen;

4. onderstreept het belang van een transparant besluitvormingsproces en van 
informatieverschaffing over de stand van de onderhandelingen, met name tijdens de slotfase 
van de bijeenkomst op hoog niveau van de COP16, en dringt er bij de Europese Unie op aan 
haar hoofdonderhandelaar enige marge te laten om op de ontwikkelingen in te spelen;
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5. dringt er bij de Europese Unie op aan haar sterke betrokkenheid bij het Protocol van Kyoto 
in het openbaar en in ondubbelzinnige bewoordingen te bevestigen en de werkzaamheden 
zowel in het kader van het onderhandelingstraject via de AWG-KP als via de AWG-LCA te 
blijven voortzetten en actief en constructief te bevorderen, en zich daarbij politiek te laten 
inspireren door het Akkoord van Kopenhagen; verzoekt de Europese Unie derhalve nog 
vóór Cancún openlijk te verklaren dat zij bereid is door te gaan met de tweede 
verbintenisperiode in het kader van het Kyoto-protocol (2013-2020) door vast te houden aan 
het daarmee overeenkomende streefcijfer, maar erkent dat op de beide trajecten evenveel 
vooruitgang moet worden geboekt om voor de periode na 2012 een internationaal akkoord 
te kunnen bereiken dat zou voldoen aan de 2°C-doelstelling;

6. verzoekt de EU en haar lidstaten zich in te stellen op de naleving van het beginsel van 
"klimaatrechtvaardigheid" na te leven; pleit derhalve voor opneming van een 
rechtvaardigheidsclausule in toekomstige internationale klimaatonderhandelingen; wijst er 
met klem op dat sprake zou zijn van een groot onrecht indien wij er niet in slagen de 
klimaatverandering te beperken, aangezien met name arme mensen in arme landen daarvan 
het slachtoffer zouden worden;

7. stelt, aangezien de klimaatverandering voor de ontwikkelingslanden uiteenlopende 
gevolgen heeft, voor de beoogde klimaatmaatregelen en -financiering vooral te concentreren 
op de voor de klimaatverandering meest kwetsbare landen, die niet beschikken over de 
capaciteiten om deze het hoofd te bieden;

8. onderstreept weliswaar het bijzonder spoedeisende karakter van de 
klimaatonderhandelingen, maar wijst er tevens op dat er in Cancún concrete beslissingen 
moeten worden genomen omtrent financiering (zowel qua omvang als wat betreft 
financieringsbronnen en beheer) en met name omtrent de mate waarin de financiering 
aanvullend is met het oog op door te voeren aanpassingen, bosbouw, efficiënt gebruik van 
hulpbronnen, overdracht van technologie (onder inachtneming van de bestaande beginselen 
inzake intellectuele-eigendomsrechten), toezicht, rapportage en verificatie, en maakt erop 
attent dat volledige transparantie en een krachtig politiek engagement voor implementatie 
van snelstartfinancieringsoperaties moeten worden gegarandeerd;

9. onderstreept dat met betrekking tot het traject voor het Protocol van Kyoto 
overeenstemming moet worden bereikt over de voorschriften voor landgebruik, verandering 
in landgebruik en bosbouw, het flexibiliteitsmechanisme en de opneming van nieuwe 
sectoren en gassen in het protocol;

10. erkent dat overtollige emissierechten (AAU's) en landgebruik, verandering in landgebruik 
en bosbouw (LULUCF) ten koste kunnen gaan van de milieu- integriteit van het Kyoto-
protocol indien daar niet op een verantwoorde manier mee wordt omgegaan, en roept de 
andere partijen er derhalve toe op zich ook te beraden op eventuele alternatieven;

11. dringt erop aan dat in Cancún overeenstemming wordt bereikt over strenge regels voor 
landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw (LULUCF) waarbij hogere maatstaven 
worden gehanteerd voor de in bijlage I genoemde partijen, die erop gericht zijn 
emissiereducties bij bosbouw en landgebruik op te leveren, die voorschrijven dat de in 
bijlage I genoemde partijen verantwoordelijk zijn voor eventuele emissiestijgingen bij 
LULUCF en stroken met de bestaande toezeggingen van de partijen om putten en reservoirs 
van broeikasgassen in stand te houden en uit te breiden;



12. is van mening dat de EU zich bij haar toekomstige "klimaatdiplomatieke" activiteiten vooral 
moet concentreren op haar solide politieke engagement jegens derde landen, op maatregelen 
ter uitwerking van effectieve mechanismen voor internationale samenwerking op het gebied 
van klimaatverandering, zowel binnen als buiten het UNFCCC, en op samenwerking in de 
klimaatsfeer met derde landen, ten einde praktische ondersteuning te kunnen verlenen met 
het oog op een koolstofarme, klimaatbestendige ontwikkeling over de hele wereld;

13. benadrukt dat het behoud van de biodiversiteit en het volgen van een ecosysteemgerichte 
benadering de meest efficiënte en kosteneffectieve strategieën zijn voor de beperking van en 
aanpassing aan de klimaatverandering; bevestigt zijn standpunt dat beperking van en 
aanpassing aan de klimaatverandering niet door louter technologische oplossingen kunnen 
worden bereikt;

Reductieverplichtingen

14. wijst er eens te meer op dat de 2°C-doelstelling volgens wetenschappelijk bewijsmateriaal 
van de IPCC impliceert dat de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen uiterlijk tegen 2015 
zijn hoogtepunt moet hebben bereikt, dat hij tegen 2050 met ten minste 50% moet zijn 
teruggelopen ten opzichte van 1990 en vervolgens verder moet blijven dalen;

15. dringt er bij alle internationale partners, met inbegrip van de VS en China, op aan met 
ambitieuzere verplichtingen voor emissiereducties te komen op basis van het principe van 
"gezamenlijke maar gedifferentieerde verantwoordelijkheid", zodat alle partijen zich 
consistent inzetten voor de 2°C-doelstelling;

16. wijst eens te meer op de noodzaak tot vaststelling voor de Europese Unie van een 
broeikasgasreductiedoelstelling van 30% tegen 2020, ter wille van de toekomstige 
economische groei van de Europese Unie;

17. is ingenomen met de mededeling van de Commissie en haar analyses omtrent de 
inspanningen die moeten worden geleverd om een emissiereductie van 30% te bereiken; 
steunt de in de mededeling verwoorde gedachte dat het – onafhankelijk van het resultaat van 
de internationale onderhandelingen – in het belang van de EU is om te streven naar een 
emissiereductiedoelstelling van meer dan 20%, aangezien dit tegelijkertijd zal leiden tot 
meer groene banen, groei en veiligheid;

18. herinnert eraan dat de jaarlijkse kosten voor de verwezenlijking van een reductiedoelstelling 
van 20% tegen 2020 door de vermindering van de emissies als gevolg van de recessie met 
een derde zullen zijn gedaald, namelijk van 70 tot 48 miljard euro, en dat de kosten voor 
een reductie van 30% thans worden geschat op een bedrag dat 11 miljard euro hoger 
uitkomt dan de kosten van de oorspronkelijke reductie van 20%, wat neerkomt op een extra 
kostenpost van minder dan 0,1% van de waarde van de EU-economie;

19. geeft er zich rekenschap van dat de 2°C-doelstelling alleen kan worden bereikt als ook de 
ontwikkelingslanden als groep, met name de meer geavanceerde onder hen, tegen 2020 een 
substantiële en kwantificeerbaar lagere doelwaarde – d.w.z. in de orde van grootte van 15 
tot 30% onder het bij ongewijzigd beleid te verwachten cijfer – bereiken dan het momenteel 
voorspelde emissiegroeipercentage en dat dit financiële, technische en technologische 
ondersteuning en steun voor capaciteitsopbouw van de ontwikkelingslanden vereist; erkent 
dat voor de verwezenlijking van lagere-temperatuurdoelstellingen meer steun nodig is;



20. benadrukt dat de ontwikkelingslanden het meest onder de gevolgen van de 
klimaatverandering te lijden zullen hebben en dat het derhalve voor deze landen van vitaal 
belang is bij te dragen aan de succesvolle totstandkoming van een internationale 
overeenkomst; verwelkomt de zeer ambitieuze toezeggingen die door bepaalde 
ontwikkelingslanden zoals Costa Rica en de Malediven en door een aantal opkomende 
landen zoals Mexico en Brazilië zijn gedaan, en betreurt het dat enkele andere opkomende 
landen dit voorbeeld niet hebben gevolgd;

21. merkt op dat steden bij de bestrijding van de klimaatverandering in de frontlinie moeten 
staan, aangezien stedelijke gebieden voor 75% van de koolstofemissies verantwoordelijk 
zijn; is derhalve ingenomen met de toezegging van de Europese steden die het Convenant 
van burgemeesters hebben ondertekend; is verheugd over de verbintenis van de steden om 
klimaatverandering te bestrijden; onderkent de inspanningen die in veel Europese steden op 
het gebied van vervoer en mobiliteit worden geleverd; benadrukt de noodzaak om op de 
ingeslagen weg voort te gaan met het zoeken naar milieuvriendelijker alternatieven die de 
kwaliteit van het bestaan van de burgers verbeteren en tegelijk de noodzakelijke coördinatie 
garanderen van de inspanningen die worden geleverd op lokaal, regionaal, nationaal, 
Europees en mondiaal overheidsniveau;

Financiering

22. brengt in herinnering dat de ontwikkelde landen bij het Akkoord van Kopenhagen hebben 
toegezegd voor de periode 2010-2012 nieuwe aanvullende middelen ter waarde van 
tenminste 30 miljard USD ter beschikking te zullen stellen en 100 miljard USD per jaar 
tegen 2020, met name ten behoeve van de kwetsbare en minst ontwikkelde landen; spoort 
de Europese Unie ertoe aan de instelling te vergemakkelijken van een groen klimaatfonds 
met een budget van 100 miljard USD per jaar vanaf 2020;

23. merkt op dat de collectieve bijdrage van de EU ter ondersteuning van de mitigatie-
inspanningen en aanpassingsbehoeften van de ontwikkelingslanden tegen 2020 aanvullend
moet zijn en niet minder dan 30.000 miljoen euro per jaar zou mogen bedragen, een bedrag 
dat nog verder zou kunnen oplopen naarmate er nieuwe informatie beschikbaar komt 
omtrent de ernst van de klimaatverandering en de omvang van de daaraan verbonden 
kosten;

24. beschouwt de tijdige implementatie van snelstartfinancieringsoperaties als een essentiële 
voorwaarde om vóór en tijdens Cancún een klimaat van vertrouwen te kunnen kweken; 
onderstreept dat de 7,2 miljard euro die door de EU en haar lidstaten zijn toegezegd moeten 
worden gezien als een nieuw en aanvullend budget naast de al bestaande budgetten voor 
officiële ontwikkelingshulp, waarbij de middelen evenwichtig tussen adaptatie en mitigatie 
moeten zijn verdeeld, en dringt bij de Europese Unie, gecoördineerd door het DG klimaat 
van de Commissie, aan op volledige transparantie bij de gecoördineerde 
implementatieverslagen die daarover op de conferentie van Cancún en vervolgens om het 
jaar moeten worden uitgebracht;

25. onderstreept dat bij de controle op, de verslaglegging over en de verificatie van de 
financiering uitgegaan moet worden van een eerlijke, gemeenschappelijke maatstaf om vast 
te stellen of bijdragen wel nieuw en aanvullend zijn; pleit ervoor om als maatstaf uit te gaan 
van de al lang bestaande verbintenis om 0,7% van het bruto nationaal inkomen (BNI) te 
besteden aan officiële ontwikkelingshulp, dan wel van andere nationale streefcijfers als deze 
hoger zijn;



26. verzoekt de Commissie en de lidstaten hun toezeggingen ten volle na te komen en ervoor te 
zorgen dat naast de ODA-doelstelling van 0,7% bijkomende middelen worden uitgetrokken 
voor de beperking van en aanpassing aan de klimaatverandering, en aan te geven welk 
aandeel hiervan uit overheidsmiddelen afkomstig is; wijst voorts op de noodzaak om zowel 
nationale als internationale middelen uit alle mogelijke bronnen in te zetten om dit doel te 
helpen bereiken;

27. onderstreept dat bij de financiering van de beoogde mitigatie- en aanpassingsinspanningen 
met behulp van nieuwe mechanismen gevestigde ontwikkelingsbeleidsprincipes zoals goed 
bestuur en democratische betrokkenheid bij de besluitvorming in acht moeten worden 
genomen en moeten worden toegepast; dringt er voorts op aan dat de ontvangende landen 
worden verplicht te bewijzen dat het geld wordt besteed aan de aangegeven, goedgekeurde 
projecten;

28. herinnert eraan dat de COP16-onderhandelaars, om de besteding van financiële middelen en 
investeringen te verbeteren, ook de nodige aandacht moeten besteden aan beginselen zoals 
de eigen verantwoordelijkheid van de betrokken landen, het doeltreffend gebruik van 
middelen en rendementsoptimalisering, en tegelijkertijd moeten garanderen dat met name 
de meest kwetsbare landen en gemeenschappen worden ondersteund;

Bewaking, rapportage en verificatie

29. is ingenomen met de bepalingen in het Akkoord van Kopenhagen inzake bewaking, 
rapportage en verificatie en betreffende internationaal overleg en analyse, en dringt er bij de 
Europese Unie op aan met alle partijen te werken aan richtsnoeren voor de implementatie 
van deze bepalingen, die op de conferentie van Cancún moeten worden goedgekeurd;

30. erkent dat de metingen waaruit blijkt dat de EU tot nu toe succes heeft gehad bij het 
verlagen van CO2-emissies, onvoldoende rekening houden met de overbrenging van 
industriële productie naar locaties buiten de EU, wijst erop dat de werkelijke verlaging van 
de CO2-emissies wel eens veel kleiner zou kunnen zijn dan het cijfer waarmee nu wordt 
geschermd, en meent dat deze afwijking in aanmerking genomen moet worden, zowel bij de 
ontwikkeling van toekomstig EU-beleid als bij internationale onderhandelingen;

Samenwerking met ontwikkelingslanden in het kader van het adaptatiebeleid

31. wijst met nadruk op de historische verantwoordelijkheid van de ontwikkelde landen voor 
het onomkeerbare klimaatveranderingsproces dat zich voltrekt en wijst eens te meer op de 
verplichting om de ontwikkelingslanden en de minst ontwikkelde landen te helpen zich aan 
deze veranderingen aan te passen, onder andere in de vorm van financiële steun voor 
nationale actieprogramma's voor adaptatie (NAPA's), die belangrijke hulpmiddelen zijn 
voor aanpassing aan de klimaatverandering waardoor hun betrokkenheid bij deze 
initiatieven wordt vergroot;

32. erkent het belang van proactieve aanpassing aan de onontkoombare gevolgen van 
klimaatverandering, vooral in die delen van de wereld die het meest door 
klimaatverandering worden getroffen en met name om de meest kwetsbare groepen in de 
maatschappij te beschermen, en spreekt daarom de wens uit dat in Cancún een 
overeenkomst wordt gesloten waarin vergaande politieke en financiële toezeggingen 
worden gedaan om die ontwikkelingslanden te helpen bij hun capaciteitsopbouw;



33. verwelkomt het in Kopenhagen genomen besluit tot instelling van een 
"technologiemechanisme";  dringt er bij de EU en de lidstaten op aan de bestaande 
klimaatpartnerschappen met ontwikkelingslanden te verstevigen en nieuwe partnerschappen 
aan te gaan voor zover die nog niet bestaan, en daarbij meer financiële middelen 
beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling en overdracht van technologie, de sluiting van 
akkoorden inzake intellectuele-eigendomsrechten en institutionele capaciteitsopbouw;

34. benadrukt dat het ontwikkelingsperspectief voor veel ontwikkelingslanden en opkomende 
landen van vitaal belang is; erkent dat deze doelstelling een prominentere rol bij de 
onderhandelingen moet spelen en herhaalt de toezegging van de EU om minder ontwikkelde 
landen te steunen bij de verhoging van hun levensstandaard; onderstreept dat het wel 
degelijk mogelijk is een hogere levensstandaard te bereiken door te kiezen voor duurzamere 
oplossingen;

35. onderstreept dat de niet tot bijlage I behorende landen niet als één blok kunnen worden 
beschouwd aangezien ze niet allemaal beschikken over dezelfde mogelijkheden om te 
investeren in maatregelen voor mitigatie van en aanpassing aan klimaatverandering, en ook 
hun vermogen om zich aan klimaatverandering aan te passen onderling verschilt; wijst er 
bovendien op dat sommige van deze landen nu al belangrijke veroorzakers van 
CO2-emissies zijn en dat hun CO2-emissies snel toenemen;

36. onderstreept dat het voeren van een consistent beleid en integratie van milieuaspecten in 
ontwikkelingsprojecten de kern moeten vormen van een doeltreffende EU-strategie ter 
mitigatie van en aanpassing aan de klimaatverandering; wijst met name op de noodzaak 
ontwikkelingstrajecten aan te moedigen die economische diversificatie en decentralisatie in 
de hand werken; betreurt echter ten zeerste dat de EU weinig vooruitgang heeft geboekt bij 
de integratie van milieuaspecten in de ontwikkelingssamenwerking en in andere sectorale 
Europese beleidsvormen;

37. herinnert eraan dat een aanzienlijk deel van de broeikasgasemissies in ontwikkelingslanden 
te wijten is aan veranderingen in grondgebruik en landbouwactiviteiten; dringt er bij de EU 
op aan duurzame landbouw te bevorderen, met name in de minst ontwikkelde landen 
(MOL's), omdat deze bijdraagt aan zowel mitigatie van klimaatverandering als 
armoedebestrijding door diversificatie van de inkomstenbronnen van lokale 
gemeenschappen;

38. dringt er bij de EU op aan ervoor te ijveren dat het Internationaal Forum van inheemse 
volkeren partij wordt bij de COP16-onderhandelingen, aangezien deze volkeren het zwaarst 
worden getroffen door de klimaatverandering en zij de meeste problemen ondervinden bij 
de aanpassing aan en mitigatie van klimaatverandering;

39. onderstreept dat, om gezamenlijk tegen klimaatverandering te kunnen optreden ook stevige 
beheerstructuren nodig zijn, alsmede procedures die de ontwikkelingslanden meer inspraak 
geven; verzoekt de EU daarom bij te dragen aan de totstandbrenging van een 
integratiegerichte, transparante en onpartijdige institutionele structuur met een evenwichtige 
vertegenwoordiging van ontwikkelingslanden en ontwikkelde landen in de respectieve 
bestuursorganen;

Door ontbossing en bosdegradatie veroorzaakte emissies (REDD) en woestijnvorming 

40. benadrukt dat natuurlijke opslagplaatsen van broeikasgassen zoals bossen een efficiënt 



middel zijn om klimaatverandering tegen te gaan dankzij hun vermogen CO2 te absorberen, 
en verzoekt de partijen de noodzaak te onderkennen om bossen in stand te houden en een 
bebossingsbeleid te ontwikkelen dat moet worden geïntegreerd in een internationale 
klimaatveranderingsovereenkomst;

41. is van mening dat er behoefte is aan forse financiële steun en technische en administratieve 
bijstand om de grootscheepse ontbossing in tropische gebieden tegen uiterlijk 2020 een halt 
toe te roepen, en wijst er nogmaals op dat overheidsfinanciering binnen dat tijdsperspectief 
het meest realistische instrument is; dringt er tevens bij de Europese Unie op aan in Cancún 
aan te sturen op concrete beslissingen ter beperking van door ontbossing en bosdegradatie 
veroorzaakte emissies (REDD), en daarbij tastbare doelstellingen vast te leggen;

42. roept de EU ertoe op het REDD+-mechanisme actief te ondersteunen om een beter beeld te 
krijgen van de oorzaken van ontbossing en ervoor te zorgen dat inheemse volkeren en 
plaatselijke gemeenschappen daadwerkelijk bij het toezicht en de rapportage worden 
betrokken;  dringt er voorts bij de EU op aan ervoor te zorgen dat REDD ook 
vrijwaringsmechanismen of een gedragscode omvat, die waarborgt dat de rechten van 
volken die in bossen leven niet worden geschonden, en dat de ontbossing daadwerkelijk 
wordt gestopt;

43. steunt de instelling van een mechanisme ter beperking van door ontbossing en 
bosdegradatie veroorzaakte emissies en om de natuurlijke vermindering van 
broeikasgasemissies die ten goede komt aan het behoud van de biodiversiteit te bevorderen; 
pleit daarnaast ook voor instandhouding en duurzaam beheer van bossen, alsmede 
uitbreiding van de opslag van koolstof in bossen in ontwikkelingslanden (REDD+);

44. betreurt dat de financiering van het REDD-beleid is gebaseerd op een dermate brede 
definitie van bossen dat zij zich ook uitstrekt tot monocultuuraanplantingen van niet-
inheemse soorten; is van mening dat deze definitie als onbedoeld gevolg kan hebben dat 
middelen niet worden aangewend voor de broodnodige bescherming van oude bossen en 
oerbossen, maar juist voor nieuwe commerciële plantages;

45. roept de Commissie en de lidstaten er daarom toe op om in het Hulporgaan voor 
wetenschappelijk en technologisch advies en in andere internationale fora te pleiten voor de 
formulering van een nieuwe VN-definitie van bossen op basis van biomen, die de grote 
verschillen in biodiversiteit en koolstofwaarde van de verschillende biomen weerspiegelt, 
en daarbij een duidelijk onderscheid te maken tussen inheemse bossen en bossen die 
worden gedomineerd door boommonoculturen en uitheemse soorten;

46. is van mening dat de meervoudige synergiewerking tussen de drie Verdragen van Rio 
inzake respectievelijk biologische diversiteit (VBD), klimaatverandering (UNFCC) en 
woestijnvorming (UNCCD) moet worden verbeterd; dringt bij de Commissie en de lidstaten 
aan op actieve ondersteuning van het idee om in het kader van de in 2012 te houden 
Rio+20-top een bijeenkomst op hoog niveau te organiseren van de drie instanties die bij de 
Verdragen van Rio in het leven zijn geroepen;

47. onderstreept dat toegang tot drinkwater in de resolutie van de Algemene Vergadering van 
de Verenigde Naties van 28 juli 2010 wordt erkend als een mensenrecht en pleit voor 
speciale bescherming van water als een element dat bijzonder kwetsbaar is voor 
klimaatverandering, hetgeen zou kunnen resulteren in een afname van de kwantiteit en 
kwaliteit van het beschikbare water, met name van drinkwater;



Omvorming tot een duurzame economie en industrie

48. wijst erop dat veel landen om diverse redenen snel opschuiven in de richting van een 
nieuwe duurzame economie, onder meer met het oog op klimaatbescherming, schaarste en 
efficiënt gebruik van grondstoffen, energiezekerheid, innovatie en concurrentievermogen; 
wijst op het grootschalige karakter van de op energietransitie gerichte economische 
stimuleringsprogramma's in landen zoals de VS en China;

49. dringt aan op sluiting van een overeenkomst die garant staat voor het creëren van billijke 
concurrentieverhoudingen voor de koolstofintensieve industrieën in de wereld; onderstreept 
het belang van een bindende internationale overeenkomst ter waarborging van het 
concurrentievermogen van de industrie in de lidstaten van de EU; benadrukt in dat verband 
het belang van het actieplan van Bali;

Duurzame economie en technologische samenwerking

50. is van mening dat de Europese Unie, ongeacht de bij internationale onderhandelingen 
bereikte vorderingen, dringend werk moet maken van de vaststelling van maatregelen en 
instrumenten die nodig zijn voor de ontwikkeling van een duurzamere, koolstofarmere en 
grondstofzuinigere economie, zodat de klimaatverandering kan worden getemperd, de 
luchtkwaliteit kan worden verbeterd, de continuïteit van de energievoorziening veilig kan 
worden gesteld en kan worden bewerkstelligd dat de Europese Unie zich ontwikkelt tot de 
meest concurrerende en duurzame economie in een wereld waar steeds meer wordt 
geïnvesteerd in schonere technologieën;

51. merkt op dat de klimaatverandering een wereldwijde uitdaging is waarvoor geen pasklare 
politieke en technologische oplossing bestaat, maar dat een combinatie van bestaande 
mogelijkheden en een drastische efficiencyverbetering in alle sectoren van de economie en 
de samenleving in de ontwikkelde landen en de ontwikkelingslanden het probleem van 
hulpbronnen en distributie kunnen helpen oplossen en de weg naar een derde industriële 
revolutie kunnen effenen;

52. benadrukt dat het bereiken van een overeenkomst de noodzakelijke aanzet kan geven voor 
een dergelijke "Sustainable New Deal", die duurzame groei bevordert, de ontwikkeling van 
ecologisch duurzame technologieën stimuleert, efficiënt energiegebruik in gebouwen en in 
de transportsector ten goede komt, de energieafhankelijkheid vermindert en waarborgen 
biedt inzake werkgelegenheid en sociale en economische cohesie in zowel 
geïndustrialiseerde landen als ontwikkelingslanden; verwijst in dit verband naar de reeds 
door de EU aangegane verbintenissen;

53. herinnert aan de in het kader van de G20 gemaakte klimaatbeleidsafspraak om de subsidies 
voor fossiele brandstoffen geleidelijk af te schaffen, en verzoekt de Commissie voorstellen 
in te dienen voor een Europese strategie ter uitvoering daarvan, voor zover nodig met 
tijdschema's en sociale compensatiemechanismen;

Onderzoek en technologie

54. is ervan overtuigd dat een wereldwijde transformatie op het gebied van technologie en 
technologische samenwerking nodig is om te waarborgen dat alle landen toegang krijgen tot 
betaalbare duurzame technologieën; wijst erop dat een eventueel te sluiten overeenkomst 
moet voorzien in werkbare mechanismen voor de toegang tot schone technologieën;



55. is van mening dat de ontwikkeling van een nieuw technologisch samenwerkingsbeleid van 
essentieel belang is om innovaties en de toepassing daarvan te bespoedigen, zodat elk land 
toegang krijgt tot goedkope milieutechnologieën;

56. merkt op dat innovatie het sturende beginsel is in dit noodzakelijke veranderingsproces, 
aangezien de bestrijding van de klimaatverandering zowel noopt tot een reductie van 
emissies als tot een verkleining van onze totale ecologische voetafdruk;  innovatie moet 
derhalve zowel duurzaam als milieugericht, sociaal, rechtvaardig en betaalbaar zijn;

57. wijst erop dat een netwerk van klimaatinnovatiecentra als onderdeel van dit mechanisme 
een nuttig middel zou zijn om technologische ontwikkeling, samenwerking, verspreiding en 
innovatie te faciliteren;

58. benadrukt dat de ontwikkeling en invoering van doorbraaktechnologieën essentieel zijn 
voor de bestrijding van klimaatverandering en om onze partners overal ter wereld ervan te 
overtuigen dat emissiereductie mogelijk is zonder verlies van concurrentievermogen en 
arbeidsplaatsen; verzoekt de Commissie zich te beraden op diverse manieren om 
klimaatvriendelijke innovatie te bevorderen, bijvoorbeeld door bedrijven die vooroplopen te 
belonen; pleit voor het aangaan van een internationale verbintenis om te zorgen voor meer 
investeringen in het onderzoek naar en de ontwikkeling van baanbrekende technologieën in 
de betrokken sectoren;

59. wijst erop dat wetenschappelijk onderzoek steun geeft aan de principiële visie dat de door 
de mens veroorzaakte opwarming van de aarde moet worden bestreden door vermindering 
van de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen; merkt op dat er meer onderzoek nodig is 
op gebieden zoals omvang en tijdschaal van de temperatuurstijgingen, waarbij de gevolgen 
van klimaatverandering op regionaal en lokaal niveau moeten worden geïnventariseerd, 
maar ook de invloed van het bodemgebruik, roet en fijne stofdeeltjes, en naar de 
aanpassingsmaatregelen die daarvoor moeten worden genomen;

60. is van mening dat de klimaatverandering een bijzonder gecompliceerd probleem is waarbij 
vele wetenschappelijke disciplines zijn betrokken, en dat de politieke besluiten die ter zake 
worden getroffen terdege onderbouwd moeten worden met wetenschappelijke argumenten; 
verzoekt de Commissie daarom het Europees Parlement voortdurend op de hoogte te 
houden van alle nieuwe ontwikkelingen en wetenschappelijke vorderingen op dit gebied;

61. onderstreept dat in de EU-begroting de nadruk moet liggen op de ontwikkeling van 
onderzoek, innovatie en technologie, zodat de doelstellingen van de EU om 
klimaatverandering te bestrijden en over te gaan op een duurzame economie daarin beter tot 
uiting komen;

Energie en efficiënt gebruik van energie en grondstoffen

62. wijst erop dat naar schatting 2 miljard mensen in de wereld nog steeds geen toegang hebben 
tot duurzame en betaalbare energie; onderstreept de noodzaak om het onderwerp 
energiearmoede aan te pakken in overeenstemming met de doelstellingen van het 
klimaatbeleid; wijst erop dat er energietechnologieën bestaan die zowel op de bescherming 
van het mondiaal milieu zijn gericht als op lokale ontwikkelingsbehoeften;

63. betreurt dat er internationaal en met name binnen de EU te weinig gebruik wordt gemaakt 
van het bestaande energiebesparingspotentieel; wijst erop dat energiebesparing en 



verbetering van de energie-efficiëntie grondstoffen spaart, de uitstoot terugdringt, de 
energiezekerheid vergroot, nieuwe banen schept en economieën concurrerender maakt; 
roept de EU op om bij internationale onderhandelingen meer aandacht te besteden aan 
energiebesparing;

64. dringt er bij de EU op aan bij internationale onderhandelingen meer aandacht te besteden 
aan energiebesparing; merkt in dit verband op en betreurt ten zeerste dat de EU niet op 
schema zit wat betreft de verwezenlijking van de door de staatshoofden en regeringsleiders 
voor 2020 vastgestelde energiebesparingsdoelstelling van 20% omdat het geen bindende 
toezegging betreft; troept de EU er derhalve toe op het goede voorbeeld geven en verzoekt 
de Commissie nieuwe maatregelen voor te stellen om deze doelstelling gegarandeerd te 
halen en te bewerkstelligen dat Europa niet achterblijft op het punt van mondiale innovaties 
in de efficiencysfeer;

65. onderstreept dat het van belang is de bestrijding van klimaatverandering te combineren met 
beleid om onze totale ecologische voetafdruk te verkleinen en te streven naar 
instandhouding van de natuurlijke hulpbronnen, aangezien eco-innovatieve technologieën 
en alternatieven voor een koolstofarme energie van schaarse hulpbronnen afhankelijk zijn;

Internationale handel

66. maakt er onder verwijzing naar de preambule bij de WTO-overeenkomst en naar artikel XX 
(b), (d) en (g) van de GATT-overeenkomst, op attent dat internationale handel niet mag 
leiden tot overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen; benadrukt in verband met de WTO-
onderhandelingen en bilaterale handelsovereenkomsten dat de liberalisering van de handel, 
met name in grondstoffen, niet ten koste mag gaan van het duurzaam beheer van 
hulpbronnen;

67. wijst erop dat de EU het goede voorbeeld kan geven door belemmeringen zoals 
douanerechten en heffingen op de handel in "groene" technologie en milieu- en 
klimaatvriendelijke producten weg te nemen en zogeheten milieugoederen en -diensten 
(EGS) te bevorderen, ook in het kader van het actieplan van Bali en het Groene 
Klimaatfonds van Kopenhagen;

Een mondiale koolstofmarkt

68. dringt er bij de EU en haar partners op aan zo snel mogelijk op zoek te gaan naar de 
effectiefste manier om de banden tussen het emissiehandelssysteem van de EU en de 
overige emissiehandelssystemen nauwer aan te halen met het oog op de totstandbrenging 
van een mondiale koolstofmarkt, de reductiemogelijkheden breder te diversifiëren, 
marktomvang en –liquiditeit te verruimen, te zorgen voor meer transparantie en uiteindelijk 
te komen tot een efficiëntere allocatie van hulpbronnen;

69. benadrukt evenwel dat bij dit streven lering getrokken moet worden uit de recente financiële 
crisis en de tekortkomingen van de EU-regeling voor de handel in emissierechten, zodat 
transparantie verzekerd is, speculatie wordt voorkomen en er ook werkelijk sprake is van 
emissiereductie;

70. roept de EU en haar partners ertoe op onverwijld met voorstellen te komen voor 
beperkingen op het oneigenlijk gebruik van internationale kredieten ten behoeve van 
industriële gasprojecten, o.a. voor de vernietiging van HFK-23 in het kader van de voor na 



2012 toe te passen emissiehandelssystemen, en meer in het bijzonder in het kader van de 
projecten van het mechanisme voor schone ontwikkeling, alsook bij de toekomstige 
sectorale marktmechanismen; dringt er derhalve bij de EU en haar partners op aan de 
geavanceerde ontwikkelingslanden ertoe aan te moedigen aan de mondiale reductie-
inspanningen bij te dragen door middel van adequate eigen initiatieven, te beginnen met de 
goedkoopste opties inzake reductiekosten;

71. wijst erop dat in een wereldwijde context van marktconcurrentie een groot risico bestaat van 
koolstoflekkage in bepaalde sectoren die belangrijke onderdelen van de industriële 
productieketen zijn, ook bij de productie van goederen die dienen om klimaatverandering te 
bestrijden; verzoekt de Commissie verder onderzoek naar dit risico te doen en passende en 
doeltreffende maatregelen voor te stellen om het concurrentievermogen van de 
EU-economie te behouden en er tegelijk voor te zorgen dat de koolstofvoetafdruk van de 
EU niet verder toeneemt;

72. pleit voor een hervorming van projectmechanismen zoals het mechanisme voor schone
ontwikkeling (CDM) en het mechanisme voor gemeenschappelijke uitvoering (JI), door te 
voorzien in stringente projectkwaliteitsnormen die garant staan voor eerbiediging van de 
mensenrechten en voor betrouwbare, verifieerbare en reële additionele emissiereducties, die 
ook de duurzame ontwikkeling van ontwikkelingslanden ten goede komen; onderschrijft 
voorts de opvatting van de Commissie dat voor de periode na 2012 sectorale mechanismen 
moeten worden overeengekomen voor economisch meer geavanceerde 
ontwikkelingslanden, terwijl de minst ontwikkelde landen gebruik moeten kunnen blijven 
maken van CDM's;

73. benadrukt dat de EU en haar lidstaten eerst binnen de EU hun toezeggingen inzake 
bestrijding van klimaatverandering gestand moeten doen en herinnert alle partijen eraan dat 
het gebruik van flexibele mechanismen tot een minimum moet worden beperkt;

Internationaal lucht- en zeevervoer

74. brengt in herinnering dat het vervoer in de wereld de sector is die de meeste broeikasgassen 
uitstoot en in de ontwikkelde landen verantwoordelijk is voor 30% en wereldwijd voor 23% 
van de uitstoot; betreurt dat er zo weinig vooruitgang wordt geboekt bij de aanpak van het 
internationaal lucht- en zeetransport en dringt erop aan dat voor de internationale luchtvaart 
en het zeevervoer een overeenkomst in het kader van het UNFCCC wordt gesloten;

75. dringt er, om te voorkomen dat de uitstoot van broeikasgassen door de transportsector in 
2050 hoger uitkomt, bij de Europese Unie op aan ervoor te zorgen dat in de te sluiten 
internationale overeenkomst ten volle rekening wordt gehouden met de gevolgen van het 
lucht- en zeevervoer en dat voor de lucht- en scheepvaartsector dezelfde 
reductiedoelstellingen worden gehanteerd als voor de overige bedrijfssectoren;

76. is ingenomen met de toezegging van luchtvaartmaatschappijen overal ter wereld om het 
brandstofrendement tegen 2020 met 1,5% per jaar te verbeteren, teneinde vanaf 2020 
koolstofneutrale groei te bereiken en tegen 2050 de CO2-emissieniveaus ten opzichte van 
2005 met 50% te reduceren;

77. merkt op dat de door het wegvervoer veroorzaakte emissies voor de helft afkomstig zijn van 
personenvoertuigen en dat een flink deel van de industriële emissies kan worden 
toegeschreven aan de raffinage van brandstoffen; is met betrekking tot de constante 



toename van de emissies door het wegvervoer van mening dat er ook in de toekomst 
maatregelen moeten worden genomen om fabrikanten ertoe te verplichten het milieu- en 
energierendement van hun voertuigenpark te verbeteren;

Delegatie van het Europees Parlement

78. is van mening dat de EU-delegatie bij de onderhandelingen over klimaatverandering een 
belangrijke rol vervult, en acht het dan ook onaanvaardbaar dat de leden van het Europees 
Parlement die van deze delegatie deel uitmaken de EU-coördinatievergaderingen op de 
vorige Conferentie van de partijen bij de overeenkomst niet konden bijwonen; zoals is 
overeengekomen in de kaderovereenkomst tussen de Commissie en het Europees Parlement 
van mei 2005, die in 2009 is vernieuwd en waarin staat dat de Commissie de Europese 
Gemeenschap vertegenwoordigt, dient de Commissie er op verzoek van het Parlement voor 
te zorgen dat leden van het Parlement als waarnemers worden opgenomen in delegaties van 
de Unie die onderhandelen over multilaterale overeenkomsten; herinnert eraan dat krachtens 
artikel 218 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie de goedkeuring 
van het Europees Parlement vereist is voor overeenkomsten tussen de Unie en derde landen 
of internationale organisaties; verwacht dat op zijn minst de voorzitters van de delegatie van 
het Europees Parlement in staat worden gesteld de EU-coördinatievergaderingen in Cancún 
bij te wonen;

°

° °

79. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de 
regeringen en parlementen van de lidstaten en het secretariaat van het Raamverdrag van de 
Verenigde Naties inzake klimaatverandering, met het verzoek haar eveneens te doen 
toekomen aan alle verdragsluitende partijen buiten de EU.


