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B7-0000/2009

Resolutie van het Europees Parlement over de EU-strategie voor de Conferentie van 
Kopenhagen over klimaatverandering (COP 15)

Het Europees Parlement,

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

– gezien de aanstaande vijftiende Conferentie van partijen (COP 15) bij het UNFCCC en de 
vijfde Conferentie van de partijen die dient als overleg van de partijen bij het Kyoto-
protocol (COP/MOP 5) welke van 7 t/m 18 december te Kopenhagen, Denemarken, zullen 
worden gehouden,

– gezien het klimaat- en energiepakket dat het Parlement op 17 december 2008 heeft 
goedgekeurd, met name Richtlijn 2009/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
23 april 2009 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG teneinde de regeling voor de handel 
in broeikasgasemissierechten van de Gemeenschap te verbeteren en uit te breiden1 en 
gezien Beschikking nr. 406/2009/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 
2009 inzake de inspanningen van de lidstaten om hun broeikasgasemissies te verminderen 
om aan de verbintenissen van de Gemeenschap op het gebied van het verminderen van 
broeikasgassen tot 2020 te voldoen2,

– onder verwijzing naar zijn vorige resoluties over klimaatverandering, met name zijn 
resolutie van 4 februari 2009 over "2050: De toekomst begint vandaag – aanbevelingen 
voor een toekomstig geïntegreerd beleid van de EU inzake klimaatverandering3 en van 
11 maart 2009 over een strategie van de EU voor een uitgebreide overeenkomst inzake de 
klimaatverandering in Kopenhagen en het ter beschikking stellen van voldoende middelen 
voor het beleid inzake klimaatverandering4, 

– gezien de vragen voor mondelinge beantwoording van …  aan de Commissie en de Raad 
over de EU-strategie voor de Conferentie van Kopenhagen over klimaatverandering 
(COP 15) (O-0000/2009 – B7-0000/2009, O-0000/2009 – B7-0000/2009),

– gelet op artikel 115, lid 2, en artikel 110, lid 2, van het Reglement,

A. overwegende dat de onderhandelingen over een uitgebreide internationale overeenkomst 
over klimaatverandering voor de periode vanaf 2012 naar verwachting in december 2009 
in Kopenhagen zullen worden afgerond; overwegende dat deze overeenkomst moet 
aansluiten bij de doelstelling om de toename van de gemiddelde wereldwijde jaarlijkse 
oppervlaktetemperatuur tot maximaal 2ºC boven de pre-industriële niveaus te beperken 
("de 2ºC-doelstelling"),

                                               
1 PB L 140 van 5.6.2009, blz. 63.
2 PB L 140 van 5.6.2009, blz. 136.
3 Aangenomen teksten, P6-TA(2009)0042.
4 Aangenomen teksten, P6-TA(2009)0121.
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B. overwegende dat het om de 2ºC-doelstelling te bereiken nodig is dat de 
geïndustrialiseerde landen het voortouw nemen met een significante vermindering van 
hun emissies en dat de ontwikkelingslanden eveneens tot het bereiken van deze 
doelstelling bijdragen,

C. overwegende dat er aanzienlijk meer middelen nodig zijn om in ontwikkelingslanden de 
noodzakelijke reductie- en aanpassingsmaatregelen te kunnen treffen, en dat er dan ook 
middelen moeten worden gecommitteerd om de klimaatverandering op dezelfde schaal 
aan te pakken als bij de huidige financiële crisis nodig was,

D. overwegende dat de EU haar goedkeuring heeft gehecht aan bovengenoemd klimaat- en 
energiepakket, bestaande uit wetgevende maatregelen waarmee in 2020 een unilaterale 
vermindering van de broeikasgassen met 20% ten opzichte van de niveaus van 1990 moet 
zijn bewerkstelligd, gekoppeld met het streven om tot een reductie van 30% te komen als 
er in Kopenhagen een voldoende ambitieuze en bindende internationale overeenkomst tot 
stand komt,

1. dringt erop aan dat de EU met één stem spreekt om haar leidende rol in de 
onderhandelingen op de COP 15 te handhaven, en in discussies met haar internationale 
partners veel ambitie toont, ten einde in Kopenhagen een ambitieuze internationale 
overeenkomst tot stand te brengen, overeenkomstig de meest recente wetenschappelijke 
inzichten en aansluitend bij de 2ºC-doelstelling;

Reductieverplichtingen

2. onderstreept dat de internationale overeenkomst gebaseerd moet zijn op het beginsel van 
"gezamenlijke maar gedifferentieerde verantwoordelijkheid", waarbij de 
geïndustrialiseerde landen het voortouw nemen door hun binnenlandse emissies te 
reduceren, terwijl ook de ontwikkelingslanden en de opkomende economieën, met name 
China, India en Brazilië, zich ertoe verplichten - overeenkomstig het actieplan van Bali -
in het kader van duurzame ontwikkeling op nationaal niveau adequate 
reductiemaatregelen te nemen die op meetbare, rapporteerbare en controleerbare wijze 
worden gesteund en mogelijk gemaakt met behulp van door de geïndustrialiseerde landen 
verstrekte technologie, middelen en capaciteitsopbouw. 

3. herinnert eraan dat de internationale overeenkomst dient te waarborgen dat er in de 
geïndustrialiseerde landen collectieve beperkingen van de emissies van broeikasgassen 
worden bereikt die in 2020 vergeleken bij 1990 bij de hogere waarden van het traject van 
25-40% liggen, zoals is aanbevolen in het vierde verslag van het Internationale panel 
inzake klimaatverandering (IPCC 4AR), en dat deze beperkingen in het binnenland 
moeten worden gehaald; herinnert eraan dat er voor de EU en de overige 
geïndustrialiseerde landen een langetermijndoelstelling van tenminste 80% in 2050 ten 
opzichte van 1990 moet worden vastgesteld; 

4. herinnert voorts aan zijn aanbeveling om bepaalde beginselen die zijn aangenomen in het 
kader van het klimaat- en energiepakket als blauwdruk te gebruiken voor de te sluiten 
internationale overeenkomst, met name wat betreft het verplichte lineaire traject voor de 
door geïndustrialiseerde landen aan te gane  verbintenissen, de op basis van geverifieerde 
emissies toe te passen differentiatie en het striktere handhavingsregime met een jaarlijkse 
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klimaatbeschermingsfactor;

Financiering

5. benadrukt dat een overeenkomst in Kopenhagen de noodzakelijke stimulans kan zijn voor 
een dergelijke "Green New Deal", die de economische groei bevordert, groene 
technologie stimuleert en nieuwe werkgelegenheid in zowel geïndustrialiseerde landen 
als ontwikkelingslanden waarborgt; erkent dat initiële investeringen door de publieke 
sector in een groene energie-infrastructuur en in aanvullende onderzoek en 
ontwikkelingsactiviteiten de kosten omlaag zullen brengen;

6. onderstreept dat actieve participatie van alle landen bij het aanpakken van de 
klimaatuitdaging alleen tot stand zal komen als de ontwikkelingslanden een duurzame 
economische groei blijven doormaken; dringt daarom aan op beter geïntegreerde 
beleidsreacties op uitdagingen op het gebied van ontwikkeling en klimaat;

7. onderstreept de verantwoordelijkheid van de geïndustrialiseerde landen om de 
ontwikkelingslanden voldoende, duurzame en voorspelbare financiële en technische steun 
te verlenen om hen in staat te stellen zich te verplichten tot de beperking van hun 
broeikasgasemissies, zich aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering en de 
door ontbossing en aantasting van de bossen veroorzaakte emissies te verminderen 
alsmede de capaciteitsopbouw te versterken om te voldoen aan verplichtingen op grond 
van de toekomstige internationale overeenkomst inzake klimaatverandering; dringt erop 
aan dat bij dergelijke verplichtingen wordt voorzien in een voorspelbare financiering voor 
mechanismen die in UNFCCC-context worden opgezet, die een aanvulling op de officiële 
ontwikkelingshulp (ODA) betekenen en losstaan van de jaarlijkse begrotingsprocedures 
in de lidstaten;

8. herinnert eraan dat de collectieve bijdrage van de EU voor de reductie-inspanningen en 
aanpassingsbehoeften van de ontwikkelingslanden voor 2020 niet onder een bedrag van 
30 000 miljoen euro per jaar zou moeten liggen, een bedrag dat zou kunnen stijgen 
naarmate er nieuwe kennis over de ernst van de klimaatverandering en de omvang van de 
kosten daarvan beschikbaar komt;

9. onderstreept dat een aanzienlijk deel van de middelen die worden opgebracht door het 
veilen van certificaten in het kader van het EU-stelsel voor de emissiehandel (EU-ETS), 
waaronder ook veilingen voor het lucht- en het zeevervoer, opzij zou moeten worden 
gezet om ontwikkelingslanden in staat te stellen de klimaatverandering te bestrijden en 
zich hieraan aan te passen; 

10. onderstreept dat om te waarborgen dat de overdracht van middelen op duurzame wijze 
geschiedt, gebruik moet worden gemaakt van ervaringen in het ontwikkelingsbeleid en 
van erkende beginselen, zoals dat van "goed bestuur"; 

11. dringt er bij de EU en de lidstaten op aan de bestaande klimaatpartnerschappen met 
ontwikkelingslanden te versterken, en nieuwe partnerschappen aan te gaan waar deze nog 
niet aanwezig zijn, en daarbij aanzienlijk meer middelen beschikbaar te stellen voor 
ontwikkeling en overdracht van technologie, overstemming over intellectuele-
eigendomsrechten en institutionele capaciteitsopbouw;
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Een wereldwijde koolstofmarkt

12. benadrukt dat marktgerichte oplossingen, met inbegrip van de ontwikkeling van een 
wereldwijde koolstofmarkt via mechanismen voor "binden en verhandelen" of 
belastingregelingen in ontwikkelde landen, in de nabije toekomst geen oplossing vormen 
voor ontwikkelingslanden, en roept de EU en haar partners in de wereld op naar de meest 
doeltreffende manier te zoeken om toekomstige koppelingen tussen de EU-ETS en 
regionale of federale handelsregelingen in de VS en elders te bevorderen, die op hun 
beurt weer tot meer diversiteit van de reductiemogelijkheden, een adequatere omvang van 
de markten en meer liquiditeit, en uiteindelijk tot een efficiëntere verdeling van de 
middelen zouden kunnen leiden;

13. ziet het Clean Development  Mechanism (CDM) van het Kyoto-protocol als een 
mogelijke manier om de ontwikkelingslanden in staat te stellen aan de koolstofmarkt deel 
te nemen; onderstreept evenwel dat het gebruik van compensaties waarmee 
geïndustrialiseerde landen aan de emissiereductiedoelstellingen voldoen geen deel kan 
uitmaken van de verantwoordelijkheid van de ontwikkelingslanden om hun 
broeikasgasemissies in het kader van een internationale 
klimaatveranderingsovereenkomst te beperken, en geen substituut vormt voor financiële 
en technologische steun aan ontwikkelingslanden voor hun reductiemaatregelen;

14. dringt er bovendien op aan dat strenge kwaliteitscriteria voor projecten deel moeten 
uitmaken van toekomstige compensatiemechanismen om te voorkomen dat de 
geïndustrialiseerde landen in plaats van de ontwikkelingslanden goedkopere reductie-
opties voor zich opeisen, en dat zij de garantie moeten bieden dat dergelijke projecten van 
een hoog niveau zijn, met betrouwbare, controleerbare en concrete emissiebeperkingen 
die ook voor een duurzame ontwikkeling in dergelijke landen zorgen;

Verandering van landgebruik, ontbossing en aantasting van bossen

15. is van mening dat aan ontwikkelingslanden substantiële financiële steun alsmede 
technische en administratieve bijstand moeten worden geboden om de bruto tropische 
ontbossing uiterlijk tegen 2020 tot staan te brengen, en dat vastbeslotenheid op dit vlak 
van doorslaggevend belang zal zijn in de internationale onderhandelingen voor een 
uitgebreide en wereldwijde klimaatovereenkomst voor de periode na 2012;

16. steunt het voorstel van de Commissie tot invoering van een wereldwijd 
boskoolstofmechanisme (GFCM) in het kader van het UNFCCC, gebaseerd op een stelsel 
van vaste financiering; verzoekt de lidstaten hun inzet voor stopzetting van de 
wereldwijde ontbossing en aantasting van bossen te schragen door een substantieel 
gedeelte van de opbrengsten van de veiling van de EU-ETS te bestemmen voor het 
terugdringen van ontbossing en aantasting van bossen in de ontwikkelingslanden; 
verzoekt de lidstaten verder hun steun te geven aan het voorstel van de Commissie om het 
financieringsvoorstel van Noorwegen te omarmen en toekomstige veilingopbrengsten van 
de toegewezen hoeveelheden voor een deel aan het GFCM toe te wijzen;

17. verlangt dat de EU stringente sociale en milieunormen voor mechanismen voor de 
beperking van emissies voor ontbossing en aantasting van de bossen (REDD) bevordert; 
verzoekt de EU te pleiten voor REDD-mechanismen die verder gaan dan de huidige 
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projectmatige aanpak van CDM en die gericht zijn op de onderliggende oorzaken van 
ontbossing zoals slecht bestuur, armoede, corruptie en gebrek aan rechtshandhaving, 
middels ondersteuning van beleids - en institutionele hervormingen op lokaal en nationaal 
niveau; 

Internationaal lucht- en zeevervoer

18. onderstreept dat voor de internationale luchtvaart- en maritieme sector dezelfde 
doelstellingen moeten gelden als voor andere sectoren, zodat er extra veilinginkomsten 
worden gegenereerd als zij bij systemen voor het binden en verhandelen van koolstof 
worden betrokken;

19. dringt er bij de EU op aan - gezien het mislukken van de besprekingen met de 
Internationale burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) en de Internationale maritieme 
organisatie (IMO) - zich te richten op opname van de van het internationale lucht- en 
zeevervoer afkomstige broeikasgasemissies in de internationale overeenkomst, met 
inbegrip van een ambitieuze en bindende reductiedoelstelling die aansluit bij de 2ºC-
doelstelling;

Delegatie van het Europees Parlement

20. is van mening dat de EU-delegatie een belangrijke rol in deze onderhandelingen over 
klimaatverandering vervult, en acht het dan ook onaanvaardbaar dat de leden van het 
Europees Parlement die deel uitmaken van die delegatie niet in staat waren de EU-
coördinatievergaderingen op de vorige Conferentie van de partijen bij te wonen; verwacht 
dat de deelnemers van het Europees Parlement in Kopenhagen wél toegang tot dergelijke 
vergaderingen krijgen, ten minste in de hoedanigheid van waarnemer, al dan niet met 
spreekrecht;

21. 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 over klimaatverandering, met het verzoek haar te doen toekomen aan 
alle verdragsluitende partijen buiten de EU.


