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B7-0000/2010

Resolutie van het Europees Parlement 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,  

 onder verwijzing naar zijn eerdere 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 klimaatverandering1" en die van 10 februari 2010 over 
de resultaten van de Conferentie van Kopenhagen over de klimaatverandering (COP15), 

 gezien mondeling 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 115, lid 5, en artikel 110, lid 2, van het Reglement,

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

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

C. overwegende dat de ontwikkelde, de opkomende en de ontwikkelingslanden, die 
verantwoordelijk zijn voor ruim 80% van de mondiale uitstoot van broeikasgassen, zich ertoe 
hebben verbonden of hebben toegezegd hun emissies te zullen verminderen, 

D. 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 

                                               
1 Aangenomen teksten, P6_TA(2009)0042.
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mondiale gemiddelde jaarlijkse oppervlaktetemperatuur tot 2º C (de zgn. "2° C-doelstelling"),

Algemene doelstelling voor de COP16 en positie van de EU

1. 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;

2. roept de Europese Unie ertoe op weer een leidende rol te gaan vervullen bij de 
klimaatonderhandelingen en actief bij te dragen aan een constructievere en transparantere 
klimaatconferentie in Cancún, en dringt er daarom bij de Commissie en de lidstaten met klem 
op aan met één stem spreken en hun interne besluitvorming in dier voege te verbeteren dat zij 
sneller kunnen inhaken op de ontwikkelingen tijdens de onderhandelingen, strategischer 
kunnen optreden en ontvankelijker kunnen reageren op de wensen van derde landen;

3. dringt er bij de Europese Unie op aan haar sterke betrokkenheid bij het Protocol van Kyoto 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 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;

4. verzoekt de EU en haar lidstaten zich in het langetermijnperspectief voor de periode tot 2050 
en daarna in te stellen op de naleving van het beginsel van "klimaatrechtvaardigheid"; pleit 
derhalve voor opneming van een rechtvaardigheidsclausule in toekomstige internationale 
klimaatonderhandelingen;

5. onderstreept weliswaar het bijzonder spoedeisende karakter van de klimaatonderhandelingen, 
maar staat niettemin positief tegenover de stapsgewijze aanpak die door de Raad en de 
Commissie wordt bepleit en wijst erop dat er in Cancún concrete beslissingen moeten 
worden genomen omtrent financiering (zowel qua omvang als wat betreft 
financieringsbronnen en beheer), te hanteren aanpassingsmechanismen, bosbouw, overdracht 
van technologie en toezicht, en rapportage en verificatie, alsook ten aanzien van de volledige 
transparantie die bij de implementatie van snelstartfinancieringsoperaties moet worden 
betracht;

6. is van mening dat de EU zich bij haar toekomstige "klimaatdiplomatieke" activiteiten vooral 
moet concentreren op haar 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;

Reductieverplichtingen
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7. wijst er eens te meer op dat de 2° C-doelstelling volgens 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;

8. dringt er bij alle internationale partners, met inbegrip van de VS en China, op aan met 
ambitieuzere verplichtingen en toezeggingen 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;

9. wijst eens te meer op de noodzaak tot vaststelling voor de Europese Unie van een 
broeikasgasreductiedoelstelling van 30% tegen 2020, indien de omstandigheden het toelaten; 

10. attendeert er nogmaals op dat conform de aanbeveling van de IPCC bij internationale 
overeenkomst moet worden gewaarborgd dat in de ontwikkelde landen tegen 2020 
collectieve broeikasgasreducties worden bereikt die in vergelijking met de niveaus van 1990 
aan de bovenkant van een variatiemarge van 25 à 40% liggen, en dat recente 
wetenschappelijke gegevens erop lijken te wijzen dat moet worden gestreefd naar een 
emissiereductie van minimaal 40 %; onderstreept dat het daarbij om EU-interne 
reductiestreefcijfers gaat; wijst er nogmaals op dat er voor de EU en de overige ontwikkelde 
landen tegen 2050 een langetermijndoelstelling van minimaal 80% ten opzichte van 1990 
moet worden vastgesteld; 

11. 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; 

Financiering

12. 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 ca. 30 
miljard USD ter beschikking te zullen stellen, met name ten behoeve van de kwetsbare en 
minst ontwikkelde landen;

13. 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-lidstaten zijn toegezegd moeten worden 
gezien als een nieuw en aanvullend budget naast de al bestaande budgetten voor officiële 
ontwikkelingshulp, en dringt bij de Europese Unie aan op volledige transparantie bij de 
gecoördineerde implementatieverslagen die daarover op de conferentie van Cancún en 
vervolgens om het jaar moeten worden uitgebracht; 

14. merkt op dat de collectieve bijdrage van de EU ter ondersteuning van de mitigatie-
inspanningen en aanpassingsbehoeften van de ontwikkelingslanden tegen 2020 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;
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15. dringt erop aan dat bij de financiering van de beoogde mitigatie- en aanpassingsinspanningen 
met behulp van nieuwe mechanismen gevestigde ontwikkelingsbeleidsprincipes zoals goed 
bestuur in acht moeten worden genomen en moeten worden toegepast;

Bewaking, rapportage en verificatie

16. 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;

Samenwerking met ontwikkelingslanden in het kader van het adaptatiebeleid

17. 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; een en ander dient o.a. gestalte te krijgen 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;

Door ontbossing en bosdegradatie veroorzaakte emissies (REDD) en woestijnvorming

18. 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;

19. steunt de instelling van een mechanisme ter beperking van door ontbossing en bosdegradatie 
veroorzaakte emissies en om de vermindering van broeikasgasemissies te bevorderen;

20. 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;

Technologische samenwerking ter verwezenlijking van een koolstofarme economie

21. is van mening dat de Europese Unie, ongeacht de bij internationale onderhandelingen 
bereikte vorderingen, dringend werk moet maken van de modernisering van haar economie 
in een duurzamere, koolstofarmere en grondstofzuinigere richting, 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 economie in 
een wereld waar steeds meer wordt geïnvesteerd in schonere technologieën;
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Een wereldwijde koolstofmarkt

22. 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 en uiteindelijk te komen tot een efficiëntere allocatie van middelen;

23. 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 een hoge 
projectkwaliteit met 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 sterker ontwikkelde ontwikkelingslanden, terwijl 
de minst ontwikkelde landen gebruik moeten kunnen blijven maken van CDM's;

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

Internationaal lucht- en zeevervoer

25. 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;

26. dringt er 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;

Delegatie van het Europees Parlement

27. 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 die delegatie deel uitmaken de EU-coördinatievergaderingen op de vorige 
Conferentie van de partijen bij de overeenkomst niet konden bijwonen; verwacht dat op zijn 
minst de voorzitters van de delegatie van het Europees Parlement in de hoedanigheid van 
waarnemers met of zonder spreekrecht toegang zullen krijgen tot de 
coördinatiebijeenkomsten in Cancún;

28. 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.


