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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

inzake de analyse van de opties voor een broeikasgasemissiereductie van meer dan 20% en 
beoordeling van het risico van koolstoflekkage
(2011/2012(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de mededeling van de Commissie "Analyse van de opties voor een 
broeikasgasemissiereductie van meer dan 20% en beoordeling van het risico van 
koolstoflekkage"(COM(2010)0265) en het begeleidend document (SEC(2010)0650), 

– gezien het klimaat- en energiepakket van de EU,

– gezien zijn eerdere resoluties inzake klimaatverandering, in het bijzonder zijn resolutie van 
25 november 2010 over de klimaatveranderingsconferentie in Cancún (COP16)1, 

– gelet op de artikelen 48 en 50 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en 
het advies van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A7-0000/2011),

A. overwegende dat de klimaatdoelstelling van de EU is om klimaatverandering te beperken tot 
2°C ten opzichte van het pre-industriële niveau; overwegende dat het in december 2008 
vastgestelde klimaatpakket een eerste stap inhoudt om ervoor te zorgen dat het optreden van 
de EU in lijn is met deze doelstelling; overwegende dat landen die verantwoordelijk zijn voor 
ongeveer 80% van de wereldwijde emissies beloofden emissies te verminderen, hoewel de 
partijen bij het UNFCCC in Cancún erkenden dat de huidige beloften onvoldoende zijn om 
het 2°C-streefcijfer te behalen,

B. overwegende dat, volgens het Europees Milieuagentschap, de broeikasgasemissies in de EU 
in 2009 17,3% onder het niveau van 1990 lagen,

C. overwegende dat de wereldwijde koolstofbegroting waarmee het 2°C-streefcijfer naar alle 
waarschijnlijkheid kan worden behaald, 800 miljard ton CO2 bedraagt tussen 2005 en 2050; 
overwegende dat het aandeel van de EU in de wereldbevolking in 2050 naar voorspelling op 
5,7% ligt,

D. overwegende dat emissies uit sectoren van het emissiehandelssysteem van de EU (ETS) ten 
gevolge van de economische crisis aanzienlijk lager waren dan voorspeld, en onder het 
niveau lagen dat oorspronkelijk was toegewezen,

E. overwegende dat de lagere koolstofprijs een aanzienlijke invloed zal uitoefenen op 
investeringsbesluiten en de inkomsten uit de veiling van toegewezen emissierechten voor de 
financiering van de strijd tegen de klimaatverandering in de EU en in de ontwikkelingslanden 
zal verminderen,

F. overwegende dat het optrekken van de doelstelling tot 30% terwijl andere landen bij hun lage 
beloften blijven volgens de Commissie een beperkt incrementeel effect heeft op de energie-
intensieve industrietakken van de EU, zolang de speciale maatregelen voor industrie 

                                               
1 Aangenomen teksten, P6_TA(2010)0442.



PE460.597v01-00 4/8 PR\858607NL.doc

NL

gehandhaafd blijven,

1. verwelkomt de mededeling van de Commissie waarin wordt aangetoond dat het optrekken 
van de doelstelling tot 30% technisch haalbaar en economisch betaalbaar is;

2. verzoekt de Commissie om zo snel mogelijk, en uiterlijk aan het einde van 2011, voorstellen 
in te dienen om de doelstelling op te trekken tot 30% broeikasgasvermindering in 2020;

Een analyse van de huidige 20%-doelstelling

3. benadrukt dat de beperking van de klimaatverandering tot een gemiddelde van 2°C volgens 
de klimaatwetenschap geen garantie biedt dat aanzienlijke negatieve invloeden op het 
klimaat worden voorkomen, maar dat een overschrijding van 2°C waarschijnlijk negatieve 
invloeden vermenigvuldigt en het aannemelijker maakt dat de omslagpunten worden bereikt 
waarop temperatuurniveaus ertoe leiden dat van nature vastzittende koolstof vrijkomt uit 
putten als bossen en permafrost, en de capaciteit van de natuur om koolstof in de oceanen te 
absorberen wordt beperkt; 

4. merkt op dat geïndustrialiseerde landen hun emissies volgens IPCC 4AR voor 2020 met 25-
40% moeten verminderen voor een kans van 50% om de klimaatverandering te beperken tot 
2°C; wijst erop dat het huidige streefcijfer van de EU niet in lijn is met haar doelstelling van 
2°C; 

5. merkt op dat de Europese Raad heeft erkend dat verdere verlagingen in een orde van grootte 
van 80-95% in 2050 in vergelijking met 1990 noodzakelijk zijn; wijst erop dat een rechte lijn 
tussen 2009 en 2050 zou resulteren in een streefcijfer in 2020 in de orde van grootte van 34-
38% in vergelijking met 1990; 

6. herhaalt dat cumulatieve emissies van doorslaggevende betekenis zijn voor het 
klimaatsysteem; merkt op dat zelfs met een traject met verminderingen van 30% in 2020, 
55% in 2030, 75% in 2040 en 90% in 2050, de EU nog steeds verantwoordelijk is voor 
ongeveer het dubbele van haar aandeel per hoofd in de wereldwijde koolstofbegroting die 
verenigbaar is met 2°C, en dat het uitstel van emissiereductie het cumulatieve aandeel 
aanzienlijk doet toenemen;

7. benadrukt dat het uitstellen van de strijd tegen klimaatverandering resulteert in hogere kosten 
om het streefcijfer voor 2050 te behalen wegens mislukte investeringen in hoge 
koolstofvoorraden en langzamer voortschrijdende technologische kennis; 

8. wijst erop dat, volgens de analyse van de Commissie, het overschot aan rechten in het ETS 
zal overeenkomen met ongeveer 2,4 miljard opgespaarde rechten en ongebruikte 
internationale kredieten in 2020;

9. erkent dat het investeren in groene technologieën in hoge mate afhankelijk is van het door de 
koolstofmarkt afgegeven prijssignaal en concludeert derhalve dat het ETS met het huidige 
streefcijfer van 20% een zeer beperkt rol zal hebben in het aansporen tot emissiereductie en 
tot toepassing van koolstofarme technologieën in de sectoren die hieronder vallen;  

10. merkt op dat de veiling van rechten wegens het overschot en de lage koolstofprijs evenmin 
de middelen voor klimaatinvesteringen zal mobiliseren zoals werd verwacht;

Opties en middelen om het streefcijfer van 20% voorbij te streven
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11. merkt op dat, volgens de analyse van de Commissie, het optrekken van de 
reductiedoelstelling tot 30% met inspanningen op binnenlands gebied van 25% momenteel 
een stijging van 11 miljard euro vertegenwoordigt ten opzichte van de ramingen uit 2008 
voor de absolute kosten van het klimaat- en energiepakket in 2020; neemt nota van de 
beoordeling van de Commissie dat dit de koolstofprijs binnen het EU-ETS zal laten oplopen 
tot ongeveer 30 euro per ton CO2, hetgeen ongeveer hetzelfde bedrag is als in 2008 nodig 
werd geacht voor de reductiedoelstelling van 20%;

12. ondersteunt de analyse van de Commissie dat kosteneffectieve uitsplitsing van de extra 
inspanning tussen de onder het ETS en de niet onder het ETS vallende sectoren grotendeels 
hetzelfde blijft als onder het klimaatpakket;

13. staat achter de analyse van de Commissie dat de vaststelling van een 30% 
reductiedoelstelling met een kosteneffectieve uitsplitsing van de inspanningen tussen de 
onder het ETS en de niet onder het ETS vallende sectoren en een binnenlandse inspanning 
van 25% (de rest met compensatie) overeenkomt met een verlaging van het ETS-plafond met 
1,4 miljard rechten; 

14. neemt kennis van de optie om de wijziging in het ETS uit te voeren door voor veiling 
bedoelde rechten in te trekken; overweegt echter dat alle sectoren een bijdrage moeten 
leveren; 

15. erkent dat een deel van het meest kostenefficiënte reductiepotentieel te vinden is in lidstaten 
die momenteel een bbp per hoofd van de bevolking hebben dat onder het gemiddelde in de 
EU ligt, en dat waarschijnlijk overheidsoptreden noodzakelijk is om de financiering van 
eerste investeringen te vergemakkelijken om de reducties in de niet onder het ETS vallende 
sectoren te bereiken; benadrukt de noodzaak om financiële mechanismen van de EU te 
herzien in aanzet tot kostenefficiënte BKG-reducties in de EU; 

16. betreurt het gebrek aan maatregelen om het potentieel aan broeikasgasreductie tegen 
negatieve kosten door het efficiënter gebruik van energie en hulpbronnen te benutten; roept 
op tot een strikte toepassing van het beginsel van de laagste levenscycluskosten bij de 
uitvoering van maatregelen van de richtlijn inzake ecologisch ontwerp voor 
energieverbruikende producten en roept de Commissie op de methode te herzien waarbij 
voor onderlinge aanpassing een "toprunner"-aanpak wordt gehanteerd; 

17. roept op tot specifieke doelstellingen voor het landgebruik, verandering in landgebruik en 
bosbouw in de EU (LULUCF), om te zorgen voor bestendigheid en milieu-integriteit van de 
bijdrage van de sector aan emissiereductie alsmede nauwkeurige controle en boekhouding;  

18. herhaalt dat de EU-reductiedoelstellingen in de eerste plaats binnen de EU moeten worden 
bereikt; herinnert eraan dat het gebruik van internationale compensatie de investeringen in de 
Europese economie vervangt en binnenlandse vermindering in de EU vertraagt; 

Extra baten en gevolgen

19. is ervan overtuigd dat voordeel van optreden in een vroegtijdig stadium bijdraagt aan 
aanzienlijke baten op lange termijn voor het Europese concurrentievermogen, namelijk 
doordat een sterke positie wordt gehandhaafd in de snel groeiende mondiale markt voor 
koolstofarme technologieën; 

20. overweegt dat de vaststelling van een klimaatdoelstelling van 30% voor 2020 de stimulansen 
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voor innovatie herstelt, die verloren zijn gegaan door vergemakkelijking van de 20%-
doelstelling;

21. merkt op dat de Europese eco-industrie ongeveer 3,4 miljoen voltijdbanen kent, tien maal het 
cijfer voor directe werkgelegenheid in de Europese staalsector in 2007; wijst erop dat de 
verhoging van de EU-klimaatdoelstelling tot 30% volgens recente studies tot zes miljoen 
banen in Europa kan creëren; 

22. overweegt dat, hoewel de vaststelling van een ambitieuzere klimaatdoelstelling in de eerste 
plaats een positieve invloed heeft op het creëren van banen, maatregelen moeten worden 
genomen om structurele verandering en omscholing van het arbeidspotentieel in 
gemeenschappen waar op grote schaal sprake is van verlies aan werkgelegenheid in 
koolstofrijke sectoren te vergemakkelijken en ervoor te zorgen dat nieuwe groeisectoren 
voldoende toegang hebben tot goed geschoolde arbeidskrachten;

23. benadrukt de omvang van extra baten in verband met verbeterde luchtkwaliteit, door de 
Commissie geraamd tussen 6,3 miljard en 22 miljard euro per jaar in 2020 zonder rekening te 
houden met extra baten in verband met een verlaging van kosten door ziekte; merkt op dat de 
extra baten op het gebied van gezondheid en luchtverontreiniging van een vaststelling van 
een 30%-streefcijfer volgens een aanvullende analyse dit cijfer verhogen van 6,3 tot 35,8 
miljard euro, waarbij het hoogste cijfer wordt bereikt bij binnenlandse reductie-inspanningen; 

24. neemt kennis van de analyse van de Commissie dat indien een 30%-reductiedoelstelling 
wordt bereikt, de invoer van olie en gas in 2020 met ongeveer 40 miljard euro zal 
verminderen, uitgaande van een olieprijs van 88 USD per vat in 2020; overweegt dat deze 
raming van de olieprijs waarschijnlijk zeer voorzichtig is, daar het Internationaal 
Energieagentschap (2010) een olieprijs voorspelt van 108 USD in 2020, hetgeen de 
geraamde baten van lagere energie-invoer met meer dan 20% zou doen stijgen; 

25. benadrukt dat de extra baten van emissiereductie alleen ontstaan voor de emissiereductie die 
wordt behaald in de EU en daar waar sterk de nadruk wordt gelegd op een grotere investering 
in efficiënt energiegebruik; 

26. concludeert dat het optrekken van de doelstelling tot 30% voor EU-burgers meer baten dan 
kosten heeft en dat het behalen van de reductiedoelstelling op binnenlands gebied in totaal de 
grootste baten oplevert; 

Inschatting van het risico van koolstoflekkage

27. merkt op dat energie-intensieve sectoren bij het aflopen van de tweede ETS-periode in 2012 
waarschijnlijk met een groot overschot aan ongebruikte gratis toegewezen emissierechten 
zitten, die vervolgens kunnen worden overgedragen naar de fase 2013-2020, waardoor zij in 
een relatief betere internationale concurrentiepositie worden gebracht in vergelijking met de 
ramingen van 2008; 

28. merkt op dat aan installaties die een zeer grote meerderheid vertegenwoordigen in de 
emissies buiten de sector voor energieopwekking die onder het ETS vallen, voor de gehele 
periode tot 2020 gratis rechten zijn toegewezen voor een productspecifieke benchmark op 
basis van hoge productieniveaus van voor de recessie; 

29. blijft bezorgd over de grote mogelijkheid dat uitzonderlijke meevallers de aanvaarding door 
het publiek van het klimaatbeleid van de EU ondermijnen en wijst op gebrek aan bewijs van 
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enige delokalisering;  

30. staat achter de analyse van de Commissie dat maatregelen voor bijstellingen aan de grenzen 
of de opname van invoer in het ETS gecombineerd moeten worden met een volledige veiling 
voor de betrokken sectoren; overweegt dat een dergelijk systeem in het bijzonder kan worden 
ontworpen voor een beperkt aantal gestandaardiseerde basisgoederen, zoals staal of cement, 
en elektriciteit;

31. ondersteunt de hantering van een meer doelgerichte aanpak ten aanzien van ieder gebruik van 
compensatie, en de beperking van het gebruik van CDM-kredieten in energie-intensieve 
sectoren in andere dan de minst ontwikkelde landen, bij aanvang via maatregelen zoals de 
toepassing van een multiplicator, bijvoorbeeld door te eisen dat twee CDM-kredieten worden 
afgestaan per ton emissies in het kader van het ETS; 

32. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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TOELICHTING

Inleidende opmerkingen
De bedreiging voor de mensheid die ontstaat door de klimaatverandering neemt niet af, en de 
gevolgen van een opwarming van 2°C zijn in feite ernstiger dan eerst werd aangenomen. Hoewel 
het niet mogelijk is om extreme weersomstandigheden specifiek toe te schrijven aan de 
opwarming van de aarde, is het zeer waarschijnlijk dat klimaatverandering de frequentie en 
intensiteit van de extremen versterkt. 

Het onvermogen van de internationale gemeenschap om te komen tot een alomvattend bindend 
internationaal klimaatverdrag in Kopenhagen betekent niet dat landen geen actie ondernemen. 
Resultaten van de bijeenkomst in Cancún tonen aan dat landen actie ondernemen, en 
onderhandelingen hebben een nieuwe impuls gekregen. Europa ligt nu 17,3% onder de CO2-
emissies van 1990.1 Het Europees Milieuagentschap voorspelt dat emissies zullen stabiliseren 
onder de niveaus van 2008, zelfs met economisch herstel, en zonder verdere maatregelen.2

Europese landen worden gedwongen kritieke keuzes te maken voor hun toekomstige welvaart en 
veiligheid. De vaststelling van een streefcijfer voor binnenlandse reductie van CO2 die in lijn is 
met de klimaatdoelstellingen van de EU, kan worden gecombineerd met een gezondere 
economie, een stijging van het aantal groene banen en innovatie. 

Effectiviteit van EU-ETS
Zonder een aanzienlijke verlaging van het plafond bestaat de kans dat het Europese 
emissiehandelssysteem (EU-ETS) overbodig wordt bij de bevordering van investeringen in 
groene technologieën en innovatie. De analyse van de Commissie3 heeft laten zien dat het 
overschot aan rechten in het ETS onder het klimaatstreefcijfer van 20% zal overeenkomen met 
ongeveer 2,4 miljard opgespaarde rechten en ongebruikte internationale kredieten in 2020. Dit 
overschot leidt tot een inefficiënt prijssignaal en zal ook leiden tot een aanzienlijke vermindering 
van inkomsten uit veilingen die zouden kunnen worden gebruikt om klimaattechnologieën en 
investeringen in energiebesparingen te bevorderen en daarbij miljoenen extra banen te creëren.

Het voorstel van de rapporteur
In dit licht roept uw rapporteur de Commissie op om zo snel mogelijk, en uiterlijk aan het einde 
van 2011, voorstellen in te dienen om de klimaatambitie van Europa te verhogen tot een 
broeikasgasvermindering van 30% in 2020. 

Naar mening van de rapporteur is de voorgestelde aanpak tamelijk gematigd. Uw rapporteur is 
van mening dat een verhoging tot 40% broeikasgasvermindering beter geschikt zou zijn vanuit 
wetenschappelijk oogpunt en vanuit de doelstelling om de klimaatverandering vast te houden op 
2°C, laat staan 1,5°C, een doelstelling die ook is erkend in het UNFCCC. Uw rapporteur heeft er 
evenmin toe opgeroepen om de EU-klimaatdoelstelling volledig te behalen op binnenlands 
gebied, hoewel dit de baten voor Europese burgers zou doen toenemen door verbeterde Europese 
luchtkwaliteit en investeringen in de EU-economie zou bevorderen.

                                               
1 EEA, oktober 2010.
2 COM(2010)0569, Progressieve verwezenlijking van de Kyotodoelstellingen, blz. 5.
3 SEC(2010)0650, blz. 34.


