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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over een Routekaart naar een concurrerende koolstofarme economie in 2050
(2011/2095(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de mededeling van de Commissie "Routekaart naar een concurrerende 
koolstofarme economie in 2050" (COM(2011)0112) en de begeleidende werkdocumenten 
(SEC(2011)0288) en (SEC(2011)0289),

– 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 artikel 48 van zijn Reglement,

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

A. overwegende dat het Europees Parlement en de Europese Raad hebben verklaard dat zij 
ernaar streven de uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 met 80 à 95% te verminderen;

B. overwegende dat de Europese Unie specifieke emissiereductiedoelstellingen moet 
goedkeuren als basis en kader voor de nodige wetgeving en andere maatregelen;

C. overwegende dat de industrie duidelijkheid over de Europese strategie voor een 
koolstofarme economie moet krijgen om investeringen op lange termijn te doen;

1. erkent dat de ontwikkeling van een koolstofarme economie de lidstaten ten goede zal 
komen; onderschrijft daarom de "Routekaart naar een concurrerende koolstofarme 
economie in 2050" van de Commissie alsook het daarin vervatte traject, de specifieke 
mijlpalen voor de vermindering van de EU-uitstoot tot 40, 60 en 80% tegen 
respectievelijk 2030, 2040 en 2050 en de streefcijfers per sector, als basis voor voorstellen 
voor wetgevings- en andere initiatieven betreffende het economische beleid en het 
klimaatbeleid;

2. verzoekt de Commissie de komende twee jaar de nodige maatregelen voor te stellen om 
de doelstellingen voor 2030 te bereiken, rekening houdend met de capaciteiten en het 
potentieel van elk land en met de internationale vooruitgang op het vlak van 
klimaatmaatregelen;

Internationale dimensie

3. merkt op dat de ontwikkeling en toepassing van koolstofarme technologieën wereldwijd 
snel toeneemt en dat het toekomstige concurrentievermogen van Europa zal afhangen van 
het verhogen van de Europese investeringen, die momenteel in verhouding tot het bbp ver 
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achterliggen op die van landen als China;

De regeling voor de handel in emissierechten 

4. erkent dat de EU-regeling voor de handel in emissierechten (ETS) het voornaamste 
instrument is voor de vermindering van de industriële emissies en de bevordering van 
investeringen in koolstofarme technologieën, maar geeft toe dat de koolstofprijs veel lager 
is dan oorspronkelijk was voorzien en dus niet de nodige stimulans voor investeringen 
geeft;

5. merkt op dat er door het enorme overschot aan emissierechten waarover de bedrijven
beschikken, alsmede de verwachte verdere verbetering van de energie-efficiëntie, geen 
substantieel herstel van de koolstofprijzen te verwachten valt tenzij er hervormingen 
worden doorgevoerd;

6. vraagt de Commissie maatregelen te nemen om de onvolmaaktheden van de ETS te 
verhelpen en de ETS te doen functioneren zoals oorspronkelijk was gepland, met name 
door vóór eind 2012 de volgende stappen te ondernemen:

a) de ETS vóór het begin van de derde fase bijsturen door emissierechten te reserveren 
teneinde opnieuw schaarste te creëren, zodat de oorspronkelijke doelstelling om 
stimulansen voor investeringen in koolstofarme technologieën en energie-
efficiëntiemaatregelen te geven, kan worden gerealiseerd, en vervolgens een 
wetgevingsvoorstel in te dienen dat het mogelijk maakt deze emissierechten weg te 
werken;

b) vóór eind 2013 een wetgevingsvoorstel indienen om de vereiste lineaire jaarlijkse 
vermindering met 1,74% zo spoedig mogelijk te vervangen door een cijfer dat voldoende 
is om aan de vereisten voor de CO2-reductiedoelstelling voor 2050 te voldoen;

c) een wetgevingsvoorstel indienen om zo spoedig mogelijk een grensprijs voor de veiling 
van emissierechten vast te stellen;

Koolstoflekkage

7. vraagt de Commissie gedetailleerde gegevens openbaar te maken over de reële bijdrage 
van de EU aan de vermindering van de CO2-uitstoot sinds 1990, rekening houdend met 
haar verbruik van producten die thans elders worden geproduceerd;

8. vraagt de Commissie een analyse te maken van de sectoren waar de gratis toekenning van 
emissierechten koolstoflekkage niet kan voorkomen, en beveelt aan dat de Commissie 
voorstellen indient voor aanpassingsmaatregelen aan de grenzen die de invoerders van 
producten in deze sectoren verplicht evenveel emissierechten te kopen als zij hadden 
moeten kopen als het product in de EU was geproduceerd;

Energie-efficiëntie

9. vraagt dat de werkzaamheden in het kader van de Richtlijn inzake ecologisch ontwerp 
(2009/125/EG) worden bespoedigd, dat de uitvoeringsmaatregelen worden vastgesteld op 
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een niveau dat nauw aansluit bij dat van degenen die het best presteren, en dat er ook voor 
niet-elektrische producten minimumvereisten worden vastgesteld;

Hernieuwbare energie

10. vraagt de Commissie duurzame productie van biomassa aan te moedigen; wijst erop dat de 
EU-doelstelling voor het gebruik van biobrandstoffen niet mag leiden tot een 
onevenredige uitstoot van broeikasgassen;

Onderzoek

11. vraagt de Commissie ervoor te zorgen dat in Horizon 2020 prioriteit wordt gegeven aan de 
noodzaak om koolstofarme technologieën te ontwikkelen om het concurrentievermogen 
van de EU te bevorderen;

Koolstofafvang en -opslag

12. erkent dat het belangrijk is technologie voor koolstofopvang en -opslag (CCS) toe te 
passen om de emissiereductiedoelstellingen tegen een zo laag mogelijke prijs te kunnen 
realiseren, en erkent dat de ambitie van de Europese Raad om tegen 2015 twaalf CCS-
demonstratieprojecten op gang te brengen, waarschijnlijk niet zal worden vervuld door 
tijdrovende procedures, geldgebrek en gebrek aan politieke wil van sommige lidstaten; 
vraagt de Commissie een CCS-actieplan te publiceren;

Nationale routekaarten en routekaarten voor specifieke sectoren

13. is verheugd dat sommige EU-lidstaten strategieën voor een koolstofarme economie 
hebben opgesteld, maar vraagt alle lidstaten dat uiterlijk juli 2013 te doen; dringt erop aan 
dat de Commissie wetgevingsvoorstellen indient om de opstelling van dergelijke 
strategieën verplicht te maken als niet alle lidstaten zich daar uiterlijk eind 2012 toe 
hebben verbonden;

14. vraagt de desbetreffende brancheorganisaties routekaarten voor hun sector op te stellen 
waarin wordt vermeld hoe de CO2-reductiedoelstellingen het beste kunnen worden 
gerealiseerd, hoeveel investeringen daarvoor nodig zijn en welke financieringsbronnen 
zullen worden gebruikt;

Elektriciteitsopwekking

15. wijst erop dat het risico van massale "carbon lock-in" (d.w.z. dat bedrijven blijven 
"vastzitten" aan fossiele brandstoffen) moet worden voorkomen; vraagt de Commissie 
vóór eind 2013 een wetgevingsvoorstel in te dienen dat investeerders een duidelijk signaal 
voor de lange termijn geeft door te bepalen dat nieuwe bronnen van 
elektriciteitsopwekking die meer dan 100 g CO2 per kWh uitstoten, vanaf 2015 geen 
exploitatievergunning van meer dan tien jaar meer krijgen tenzij zij alleen dienen om een 
piekvraag op te vangen en per jaar maximaal gedurende 10% van de totale bedrijfstijd in 
bedrijf zijn;
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Industrie

16. dringt erop aan dat bij steunverlening van de EU aan de "groene economie" het belang 
wordt erkend van investeringen van bestaande industrietakken die worden gebruikt om 
een aanzienlijke vermindering van het gebruik van hulpbronnen en van de CO2-uitstoot te 
bevorderen;

Vervoer

17. is verheugd dat de vooruitgang die voertuigproducenten sinds 2007 met de vermindering 
van de CO2-uitstoot van passagiersauto's hebben geboekt, de verwachtingen heeft 
overtroffen, en benadrukt hoe belangrijk het is een verdere verbetering van het 
brandstofrendement te bespoedigen; stelt dat de Commissie bij de voorbereiding van de 
komende herziening moet suggereren hoe ervoor kan worden gezorgd dat de gemiddelde 
CO2-uitstoot van nieuwe auto's tegen 2020 het afgesproken streefcijfer van maximaal 95 
g/km haalt en tegen 2025 maximaal 70 g/km bedraagt;

Landbouw

18. vraagt de Commissie specifieke maatregelen voor te stellen om de uitstoot van 
broeikasgassen te verminderen en efficiencywinst uit het gebruik van landbouwgrond te 
bevorderen;

Financiering

19. steunt de voorstellen van de Commissie voor het meerjarig financieel kader (MFK) voor 
2014-2020 om specifieke middelen uit te trekken om voor meer investeringen te zorgen en 
de ontwikkeling en toepassing van koolstofarme technologieën te bevorderen; steunt het 
voornemen om de klimaatgerelateerde financiering te mainstreamen tot 20% van het totale 
MFK en dringt erop aan dat er wordt bepaald dat dit effectief moet worden gemonitord;

Aanvullende maatregelen

20. vraagt de Commissie vóór eind 2012 ambitieuze voorstellen in te dienen om de uistoot 
van methaan en gefluoreerde gassen te verminderen;

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

Als Europa zijn industriële toekomst wil veiligstellen, moet er veel meer worden 
geïnvesteerd. Met name de energiesector, die moet beslissen welke soort 
elektriciteitscentrales over 30 à 40 jaar nog in bedrijf zullen zijn, heeft behoefte aan zoveel 
mogelijk duidelijkheid en zekerheid. Die kan onder meer worden verschaft door de 
"Routekaart naar een concurrerende koolstofarme economie in 2050" van de Europese 
Commissie te bekrachtigen als basis voor de beleidsvorming. De routekaart zal het kader 
vormen voor nieuwe wetgeving en andere maatregelen die de aard van de investeringen zullen 
bepalen.
Om aan de vereisten van de routekaart te voldoen, is het essentieel dat de regeling voor de 
handel in emissierechten (ETS) de aanvankelijk beoogde signalen geeft. De prijsstelling van 
de ETS moest de industrie de nodige stimulans geven om investeringen te bevorderen die de 
CO2-uitstoot tegen zo laag mogelijke kosten kunnen verminderen. Momenteel is er echter een 
overschot aan emissierechten, waardoor de prijs ervan zodanig is gedaald dat deze weinig of 
geen invloed heeft op de investeringen. Tenzij het mechanisme wordt bijgestuurd, is het 
onwaarschijnlijk dat de prijzen weer zullen stijgen tot het niveau dat de wetgever voor ogen 
had. De ETS moet dus worden "gerepareerd". 
Om de opwarming van de aarde tegen te gaan, moet de CO2-uitstoot wereldwijd worden 
verminderd. De recentste indicatoren zijn niet hoopgevend: de emissies zijn in de loop van 
2010 met 6% toegenomen. De hoeveelheid CO2 in de atmosfeer groeit steeds sneller. In een 
recente beoordeling door wetenschappers die twijfels hadden geuit over de aantoonbaarheid 
van de opwarming van de aarde wordt geconcludeerd dat de temperaturen inderdaad stijgen in 
een tempo dat dicht bij de ramingen van de Intergouvernementele Werkgroep inzake 
klimaatverandering van de VN (IPPC) ligt. De EU-lidstaten behoren tot de eerste landen ter 
wereld die zich industrieel ontwikkelden en veel meer fossiele brandstoffen gingen gebruiken. 
Thans is het onze verantwoordelijkheid om het voortouw te nemen bij de vermindering van de 
CO2-uitstoot.
Sommigen vrezen dat de goedkeuring van de routekaart met het daarin voorgestelde traject en 
de mijlpalen voor de vermindering van de CO2-uitstoot het Europese concurrentievermogen 
zal beperken en weinig zoden aan de dijk zal zetten. De EU is momenteel verantwoordelijk 
voor slechts 11% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Onze maatregelen alleen zullen de 
opwarming dus niet ombuigen. De rapporteur stelt echter dat investeringen in de ontwikkeling 
van een koolstofarme economie de concurrentiepositie van Europa net zullen versterken. 
Sterker nog, hij acht dit essentieel om onszelf te beschermen. Er wordt vaak op gewezen dat 
China voor zijn elektriciteitsopwekking nog steeds voor 70% van steenkool afhangt, maar het 
land is ook wereldleider in de ontwikkeling van hernieuwbare energie en kernenergie. Het 
huidige Chinese vijfjarenplan geeft prioriteit aan koolstofarme "groene" investeringen, en wel 
op een schaal die de Europese investeringen in het niet doet verzinken. We moeten dringend 
winnende technologieën ondersteunen en investeren in processen die efficiënter met energie 
en hulpbronnen omgaan. 

Een goed voorbeeld van hoe ambitieuze streefcijfers een positieve zaak kunnen zijn, is het 
snelle succes dat de afgelopen jaren is geboekt met de vermindering van de CO2-uitstoot van 
nieuwe passagiersauto's. Voor de bestuurders helpt het toenemende brandstofrendement de 
stijging van de brandstofprijzen compenseren. In tegenstelling tot wat werd beweerd toen de 
EU-wetgeving werd voorgesteld, is bovendien de prijs van nieuwe auto's in reële termen 
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gedaald. We kunnen ook kijken naar de investeringen van bedrijven zoals Rolls Royce in de 
ontwikkeling van vliegtuigmotoren met een hoger brandstofrendement. Europa moet streven 
naar een avant-garde-industrie met spitstechnologie en hooggekwalificeerd personeel die de 
producten die we nodig hebben, kan produceren op een manier waarbij minder hulpbronnen 
worden gebruikt en minder CO2 wordt uitgestoten. We moeten op een echte "groene 
economie" overschakelen.

Bepaalde energie-intensieve sectoren hebben hun bezorgdheid geuit over het risico van 
"koolstoflekkage", d.w.z. dat bedrijven Europa zouden verlaten om de hogere kosten te 
ontlopen die uit de maatregelen ter beperking van de CO2-uitstoot voortvloeien. Zo'n 
ontwikkeling zou zeker niet goed zijn voor de Europese economie en zou de wereldwijde 
uitstoot van broeikasgassen niet helpen verminderen. Als dergelijke gevallen kunnen worden 
aangetoond, moeten er maatregelen worden genomen om de sectoren in kwestie te 
beschermen of te vergoeden. Uit de feiten blijkt echter dat dit risico zwaar wordt overdreven. 
We moeten op onze hoede zijn voor lobbyisten uit het bedrijfsleven die op grond van loze 
beweringen om steun vragen.
Europa moet beseffen dat het haast moet maken als het de race om een concurrerende 
economie te behouden, niet wil verliezen. De besluitvorming is al te vaak hopeloos traag 
geworden. Het is tijd voor minder gepraat en meer resultaat. Het volgende voorbeeld 
illustreert dit probleem. In maart 2007 besloot de Europese Raad tegen 2015 twaalf 
demonstratieprojecten voor koolstofopvang en -opslag op gang te brengen. Vijf jaar later, nu 
dit verslag aan het Parlement wordt voorgelegd, is nog niet eens beslist waar die 
demonstratie-installaties die we financieel willen steunen, moeten komen, laat staan dat er 
aanbestedingen zijn uitgeschreven. In vergelijking met de veranderingen die China in die vijf 
jaar heeft doorgevoerd, staat Europa er slecht voor. 

Als Europa niet achterop wil raken, moet het doortastend optreden. De goedkeuring van de 
routekaart en de vaststelling van ambitieuze doelstellingen voor de ontwikkeling van een 
koolstofarme economie is een kans om vooruitgang te stimuleren.

Opmerkingen
De inhoud van het ontwerpverslag is onderhevig aan de beperkingen op lengte die het 
Parlement oplegt. De rapporteur is voornemens de voorstellen in het ontwerpverslag aan te 
vullen met een groot aantal amendementen. 
De rapporteur is ingenomen met de vele suggesties van collega's in het Europees Parlement, 
vertegenwoordigers van organisaties als Amcham, Business Europe, CAN-Europe, CCSA, 
Cement Industries, CEPI, Client Earth, ECF, E3G, Eurelectric, Eurogas, European 
Association of Aluminium, het Europees Economisch en Sociaal Comité, Europia, EWEA, 
First Solar, GIE, Globe International, LCVP, NFU, Pilkingtons, Prince of Wales Corporate 
Leaders' Group, Sandbag, Shell, Statoil, T&E en het WWF, vertegenwoordigers van de 
Franse, Nederlandse, Deense en Britse regering, alsook professor Michael Grubb, Michela 
Beltracchi, Poppy Kalesi en Nick Campbell. Hij wil in het bijzonder Sarah Deblock, Roger 
Chadwick en Edwin Koekkoek danken voor hun goede raad. 

De rapporteur is als enige verantwoordelijk voor de voorstellen die hij in zijn ontwerpverslag 
heeft opgenomen.


