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B7-0000/2011

Resolutie van het Europees Parlement over de klimaatveranderingsconferentie in 
Durban (COP 17)

Het Europees Parlement,

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

– gezien het Actieplan van Bali (Besluit 1/COP 13),

– 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 2009 in Kopenhagen (Denemarken) hebben 
plaatsgevonden, alsmede het Akkoord van Kopenhagen,

– gezien de 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), die van 29 november t/m 10 december 2010 in Cancún (Mexico) hebben 
plaatsgevonden, alsmede de akkoorden van Cancún, 

– gezien de komende zeventiende Conferentie van de Partijen (COP 17) bij het UNFCCC en 
de zevende Conferentie van de Partijen waarin de partijen bij het Kyoto-protocol 
bijeenkomen (COP/MOP 7), welke van 28 november tot/m 9 december 2011 te Durban 
(Zuid-Afrika) zal worden gehouden,

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

– 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 zijn resoluties van 25 november 2009 over de EU-strategie voor de Conferentie 
van Kopenhagen over klimaatverandering2, van 10 februari 2010 over de resultaten van de 
conferentie van Kopenhagen over de klimaatverandering (COP 15)3 en van 25 november 
2010 over de klimaatveranderingsconferentie in Cancún4,

– gezien zijn resolutie van 4 februari 2009 over "2050: De toekomst begint vandaag -
Aanbevelingen voor het toekomstig geïntegreerd beleid van de EU inzake 

                                               
1 PB L 8 van 13.1.2009, blz. 3.
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2009)0089.
3 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0019.
4 Aangenomen teksten, P7_TA-PROV(2010)0442.
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klimaatverandering "1,

– gezien het Witboek van de Commissie met als titel "Aanpassing aan de 
klimaatverandering: naar een Europees actiekader" (COM(2009)0147) en zijn resolutie 
hierover van 6 mei 20102, en het speciale verslag van het Intergouvernementele panel van 
9 mei 2011 inzake klimaatverandering (IPCC) over hernieuwbare energiebronnen en het 
opvangen van de klimaatverandering 20113,

– gezien zijn resolutie van 11 mei 2011 over het Groenboek van de Commissie over 
bosbescherming en bosinformatie in de EU:onze bossen voorbereiden op de 
klimaatverandering4,

– gezien de conclusies van de Raad van 14 maart 2011 over de follow-up op de conferentie 
van Cancún, 

– 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,

– gezien artikel 115, lid 5, en artikel 110, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat er een overvloed aan wetenschappelijk bewijs is voor de realiteit van 
klimaatverandering en de gevolgen daarvan, en dat internationale actie in antwoord op een 
van de grootste uitdagingen van de 21ste eeuw en de verdere toekomst dus dringend 
noodzakelijk is;

B. overwegende dat een internationale bindende overeenkomst die beantwoordt aan het 
beginsel van een "gemeenschappelijke maar gedifferentieerde verantwoordelijkheid" het 
algemene doel moet blijven, zodat recht wordt gedaan aan de leidende rol die aan de 
ontwikkelde landen toekomt en de passende bijdrage die de ontwikkelingslanden moeten 
leveren;

C. overwegende dat de bestaande toezeggingen en beloften die ingevolge het akkoord van 
Kopenhagen zijn aangegaan en in de akkoorden van Cancún zijn vastgelegd, niet 
toereikend zijn om de doelstelling, de stijging van de gemiddelde wereldwijde jaarlijkse 
oppervlaktetemperatuur terug te brengen tot 2ºC ("de 2ºC-doelstelling"), te halen;

D. overwegende dat het belangrijk is verder te bouwen op het vertrouwen en de transparantie 
die in de COP 16-Conferentie van Cancún zijn hersteld, en de politieke impuls vast te 
houden voor de aanloop naar een alomvattende internationale overeenkomst met concrete 
doelstellingen;

E. overwegende dat rekening moet worden gehouden met de radicale veranderingen van de 
afgelopen decennia in de geopolitieke situatie, waardoor sommige ontwikkelingslanden 

                                               
1 Aangenomen teksten, P6_TA(2009)0042.
2 PB C 81 E van 15.3.2011, blz. 115.
3 http://srren.ipcc-wg3.de/report
4 Aangenomen teksten, P7_TA-PROV (2011) 0226.
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thans economische en politieke grootmachten zijn geworden, en een nieuw machts- en 
invloedsevenwicht is ontstaan dat nieuwe rollen en verantwoordelijkheden met zich 
brengt;

Belangrijkste doelstellingen

1. dringt er bij partijen op aan te zorgen voor sluiting van een internationale, juridisch 
bindende en alomvattende post-2012-klimaatovereenkomst, gemodelleerd naar het 
internationale regelgebaseerde systeem van het Kyoto-protocol, en afgestemd op de 2ºC-
doelstelling;

2. dringt erop aan dat de Europese Unie haar sterke verbondenheid met voor het Kyoto-
protocol openlijk en ondubbelzinnig bevestigt en alle nodige maatregelen neemt om te 
voorkomen dat er gaten vallen tussen de verschillende verbintenisperioden van het Kyoto-
protocol; doet daarom een beroep op de Europese Unie om vóór Durban openlijk te 
verklaren dat zij klaar staat om verder te gaan met de tweede verbintenisperiode van het 
Kyoto-protocol (2013-2020);

3. erkent evenwel dat op het verdragstraject evenveel vooruitgang nodig is om voor de 
periode na 2012 een internationaal juridisch bindend akkoord te kunnen bereiken dat 
aansluit op de 2°C-doelstelling;

4. vraagt alle internationale partners dringend om zich vast te leggen op emissiebeperkingen 
die ambitieuzer zijn dan die in het akkoord van Kopenhagen, volgens het beginsel van 
"gemeenschappelijke maar gedifferentieerde verantwoordelijkheid", teneinde de 
consistentie met de 2ºC-doelstelling te bewaren;

5. onderstreept dat vooruitgang in de Conferentie van Durban belangrijk is voor de verdere 
invulling van de Cancún-akkoorden en voor de vaststelling van de piekdatum voor 
mondiale emissies en van een mondiale emissiebeperkingsdoelstelling voor 2050, en voor 
de principiële vraag in welke vorm de verbintenissen van zowel ontwikkelde landen als 
ontwikkelingslanden in de toekomst moeten worden aangegaan; wijst er nogmaals op dat 
de 2°C-doelstelling volgens de door de IPCC voorgelegde wetenschappelijke gegevens 
inhoudt, dat de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen uiterlijk tegen 2015 zijn piek 
moet hebben bereikt, om vervolgens in de periode tot 2050 met ten minste 50% terug te 
lopen ten opzichte van 1990, en daarna steeds verder te blijven dalen;

EU-strategie

6. onderstreept dat alle EU-instellingen in de aanloop naar Durban een bredere en 
effectievere EU-klimaatdiplomatie moeten voeren (met name in de betrekkingen EU-
Afrika), en daarbij moeten trachten een duidelijker EU-profiel inzake het klimaatsbeleid 
uit te dragen, nieuwe dynamiek te brengen in de internationale klimaatsonderhandelingen 
en partners in de gehele wereld aan te moedigen om ook bindende emissiebeperkingen in 
te voeren;

7. noemt het in dit verband belangrijk dat de Europese Unie als belangrijke partij met één 
stem spreekt, en de eenheid bewaart;
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Voortbouwen op de Cancún-akkoorden in de Conferentie van Durban 

8. is verheugd over het succes van COP 16 in 2010 die de Cancún-akkoorden tot stand heeft 
gebracht, door het wereldwijde en dringende probleem van de klimaatverandering onder 
ogen te zien en de doelstellingen en middelen te kiezen om deze tegen te gaan, en daarbij 
het vertrouwen te herstellen in het UNFCCC-proces als de aangewezen weg naar een 
wereldwijde oplossing voor de klimaatverandering; vraagt alle deelnemers de positieve 
onderhandelingssfeer van Cancun te bewaren;

9. herinnert met name aan de erkenning van de 2ºC-doelstelling in de Cancún-akkoorden 
(waaronder ook de erkenning van de noodzaak om in het kader van een eerste evaluatie na 
te denken over opvoering van de mondiale langetermijndoelstelling aan de hand van de 
beste wetenschappelijke kennis die voorhanden is, met het oog op een wereldwijde 
gemiddelde temperatuurstijging van 1,5°C), en de inwerkingstelling van een proces voor 
vaststelling van de piekdatum voor de wereldwijde emissies en van een mondiale 
emissiebeperkingsdoelstelling voor 2050;

10. doet een beroep op partijen om de Conferentie in Durban te benutten voor de 
inwerkingstelling van de nodige overeengekomen mechanismen, te weten het Groen 
Klimaatfonds en het aanpassingscomité, en zich te richten op de verdere ontwikkeling van 
het technologiemechanisme (waaronder het centrum en netwerk voor klimaattechnologie) 
en het register van plannen van de ontwikkelingslanden voor beperking van 
broeikasgasemissies;

11. onderstreept dat in de COP 17 verdere actie nodig is om uitvoering te geven aan REDD+ 
(terugbrengen van uitstoot als gevolg van ontbossing en aantasting van bossen) en om 
mogelijke tekortkomingen op dit punt te verhelpen;

12. onderstreept dat in de Conferentie in Durban verder moet worden gewerkt aan de 
transparantieregels en overeenstemming moet worden bereikt over een duidelijk 
werkprogramma in verband daarmee, ook voor wat betreft meting, rapportage en 
verificatie (MRVs);

13. merkt op dat er nog leemtes voorkomen in sectorale en niet-marktgerichte wijzen van 
aanpak, en onderstreept dat met name de productie en het verbruik van HFC's moeten 
worden aangepakt via het Montreal-protocol; pleit voor een hervorming van 
projectmechanismen zoals CDM en JI, door invoering van stringente 
projectkwaliteitsnormen die garant staan voor eerbiediging van de mensenrechten en 
betrouwbare, verifieerbare en reële aanvullende emissiebeperkingen, 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;

Financiering 

14. brengt in herinnering dat de ontwikkelde landen hebben toegezegd voor de periode 2010-
2012 nieuwe aanvullende middelen ter waarde van ten minste 30 miljard USD ter 
beschikking te zullen stellen, en tegen 2020 100 miljard USD per jaar, met name ten 
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behoeve van de kwetsbare en minst ontwikkelde landen; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten hun toezeggingen na te komen en ervoor te zorgen dat naast de ODA-doelstelling 
van 0,7% bijkomende middelen worden uitgetrokken voor de bestrijding van en de 
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;

Bodemgebruik, verandering in bodemgebruik, en bosbouw (LULUCF)

15. dringt erop aan dat in Durban afspraken worden gemaakt over solide regels voor 
LULUCF, die het ambitieniveau van de in bijlage I genoemde partijen verhogen, die 
beperkingen van de emissies uit bosbouw en bodemgebruik moeten opleveren, die 
voorschrijven dat de bijlage I-partijen elke stijging van emissies uit LULUCF moeten 
verantwoorden, en die verenigbaar zijn met bestaande verbintenissen van partijen om 
natuurlijke opvang en reservoirs van broeikasgas te beschermen en uit te breiden, een en 
ander om de ecologische integriteit te waarborgen van de bijdrage die de bosbouwsector 
aan de emissiebeperking moet leveren;

Zeevervoer en internationaal luchtverkeer

16. verwelkomt de vooruitgang die onlangs binnen de Internationale maritieme organisatie 
(IMO) is gemaakt met invoering van verplichte energie-efficiënte maatregelen voor de 
internationale scheepvaart, maar tekent daarbij aan dat dit als niet meer dan een eerste stap 
kan gelden; vraagt de IMO daarom dringend om in het kader van UNFCCC de nodige 
maatregelen te nemen met het oog op wereldwijde en bindende beperkingen van emissies 
uit het zeevervoer;

17. dringt er bij de Europese Unie op aan ervoor te zorgen dat het volledige effect van het 
luchtverkeer in een internationale overeenkomst wordt afgerekend in de vorm van 
bindende reductiedoelstellingen voor het luchtverkeer; meent dat oplossing van deze 
kwestie steeds urgenter wordt gezien de recente internationale protesten tegen richtlijn 
2008/101/EG;

18. acht het noodzakelijk na te gaan hoe de toewijzing van mogelijke inkomsten uit een 
mondiaal beleidskader met wereldwijde reductiedoelstellingen voor het internationale 
lucht- en zeevervoer kan worden uitgevoerd;

Delegatie van het Europees Parlement

19. is van mening dat de EU-delegatie bij de onderhandelingen over klimaatverandering een 
cruciale rol vervult, en acht het dan ook onaanvaardbaar dat de leden van het Europees 
Parlement de EU-coördinatievergaderingen op de vorige Conferentie van de partijen bij de
overeenkomst niet konden bijwonen; verwacht dat ten minste de voorzitters van de 
delegatie van het Europees Parlement de EU-coördinatievergaderingen in Durban zullen 
kunnen bijwonen;

20. merkt op dat de Commissie volgens de in november 2010 tussen de Commissie en het 
Europees Parlement gesloten raamovereenkomst eraan moet meewerken dat leden van het 
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Parlement als waarnemers zitting nemen in delegaties van de Unie bij onderhandelingen 
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;

21. herinnert aan de verplichting van partijen bij het UNFCCC om een zo ruim mogelijke 
deelname aan het UNFCCC-proces aan te moedigen, ook deelname door ngo's; pleit voor 
deelname van het Internationaal Forum van inheemse volkeren aan de COP 17-
onderhandelingen, aangezien deze volkeren in bijzondere mate te maken krijgen met 
klimaatverandering en aanpassing aan klimaatverandering;

*

*        *

22. 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 UNFCCC, met het 
verzoek haar eveneens te doen toekomen aan alle verdragsluitende partijen buiten de EU.


