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B7-0000/2013

Resolutie van het Europees Parlement over de conferentie over klimaatverandering in 
Warschau, Polen (COP 19)
(2013/2666(RSP))

Het Europees Parlement,

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

– gezien de resultaten van de Conferentie van de Verenigde Naties over de 
klimaatverandering op Bali in 2007 en het actieplan van Bali (Besluit 1/COP 13),

– gezien de vijftiende Conferentie van de partijen (COP 15) bij het UNFCCC en de vijfde 
Conferentie van de partijen waarin de partijen bij het Kyoto-protocol bijeenkomen 
(CMP5), 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 (COP 16) bij het UNFCCC en de zesde 
Conferentie van de partijen waarin de partijen bij het Kyoto-protocol bijeenkomen 
(CMP6), die van 29 november t/m 10 december 2010 in Cancún (Mexico) hebben 
plaatsgevonden, alsmede de akkoorden van Cancún,

– gezien de 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 (CMP7), die van 28 november t/m 9 december 2011 in Durban 
(Zuid-Afrika) hebben plaatsgevonden en met name de besluiten die het Platform van 
Durban voor versterkte maatregelen omvatten,

– gezien de achttiende Conferentie van de partijen (COP 18) bij het UNFCCC en de achtste 
Conferentie van de partijen waarin de partijen bij het Kyoto-protocol bijeenkomen 
(CMP8), die van 26 t/m 8 december 2012 in Doha (Qatar) hebben plaatsgevonden, 
alsmede de goedkeuring van de "Doha Climate Gateway",

– gezien de negentiende Conferentie van de partijen (COP 19) bij het UNFCCC en de 
negende Conferentie van de partijen waarin de partijen bij het Kyoto-protocol 
bijeenkomen (CMP9), die van 11 t/m 23 november 2013 in Warschau (Polen) 
plaatsvinden,

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

– 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,

                                               
1 PB L 8 van 13.1.2009, blz. 3.
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– gezien zijn resolutie van 4 februari 2009 met de titel "2050: De toekomst begint vandaag -
aanbevelingen voor het toekomstig geïntegreerd beleid van de EU inzake 
klimaatverandering"1,

– 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, van 
25 november 2010 over de klimaatveranderingsconferentie in Cancún (COP 16)4, van 
16 november 2011 over de Conferentie over klimaatverandering in Durban (COP 17)5, en 
van 22 november 2012 over de Conferentie over klimaatverandering in Doha (COP 18)6,

– gezien zijn resolutie van 15 maart 2012 over een routekaart naar een concurrerende 
koolstofarme economie in 20507,

– gezien de consultatieve mededeling van de Commissie van 26 maart 2013 met de titel "De 
internationale overeenkomst inzake klimaatverandering van 2015: het internationale 
klimaatbeleid na 2020 vorm geven" (SWD(2013) 97 final),

– gezien de conclusies van de Raad van 9 maart 2012 over de follow-up van de 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 (COP7), die van 
28 november t/m 9 december 2011 in Durban (Zuid-Afrika) hebben plaatsgevonden,

– gezien de conclusies van de Raad van 15 mei 2012 over klimaatfinanciering -
snelstartfinanciering,

– gezien de conclusies van de Raad van 18 juli 2011 en 24 juni 2013 over de 
klimaatdiplomatie van de EU,

– gezien het samenvattende rapport van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties 
(UNEP) van november 2012 met de titel "The Emissions Gap Report 2012",

– gezien mondelinge vragen …, die overeenkomstig artikel 115 van zijn Reglement zijn 
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 de klimaatverandering een urgente en mogelijk onomkeerbare 
bedreiging vormt voor de samenleving en de planeet en daarom een aanpak op 
internationaal niveau met alle actoren vereist;

                                               
1 PB C 67 E van 18.3.2010, blz. 44.
2 PB C 285 E van 21.10.2010, blz. 1.
3 PB C 341 E van 16.12.2010, blz. 25.
4 PB C 99 E van 3.4.2012, blz. 77.
5 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0504.
6 P7_TA-PROV(2012)045.
7 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0086.
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B. overwegende dat de Doha Climate Gateway zich uiterst bezorgd toont over de 
aanzienlijke kloof tussen enerzijds het globale effect van de huidige mitigatietoezeggingen 
van de partijen op het gebied van broeikasgasemissies met het oog op 2020 en anderzijds 
trajecten voor emissiereductie met een reële kans op beperking van de stijging van het 
jaargemiddelde van de temperatuur aan het aardoppervlak tot 2 °C ("2 °C-doelstelling");

C. overwegende dat volgens wetenschappelijk bewijsmateriaal dat door de 
Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering (IPCC) is gepresenteerd, de 
2 ºC-doelstelling impliceert dat de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen tegen 2015 
zijn hoogtepunt moet hebben bereikt, dat hij tegen 2050 met ten minste 50% moet zijn 
verminderd ten opzichte van 1990 en vervolgens verder moet blijven dalen; overwegende 
dat de EU derhalve moet aandringen op concrete maatregelen en de daadwerkelijke 
tenuitvoerlegging ervan vóór 2020;

D. overwegende dat de Conferentie van Warschau (COP 19) cruciaal zal zijn om de nodige 
vooruitgang te boeken bij de bevordering van het Platform van Durban, dat moet leiden 
tot toezeggingen en de sluiting van een mondiaal, juridisch bindend akkoord vóór 2015;

E. overwegende dat een dergelijk mondiaal, juridisch bindend akkoord moet stroken met het 
beginsel van "gezamenlijke, doch verschillende verantwoordelijkheden en respectieve 
mogelijkheden", maar dat hierin ook dient te worden erkend dat alle grote vervuilers 
ambitieuze en toereikende streefcijfers en overeenkomstige beleidsmaatregelen voor de 
reductie van broeikasgasemissies moeten vastleggen die de voortschrijdende 
mogelijkheden weerspiegelen;

F. overwegende dat de industrielanden tijdens COP 16 in Cancún in 2010 toegezegd hebben 
voor 100 miljard USD nieuwe en aanvullende investeringen te zullen doen tot 2020, dit 
om te voorzien in de behoeften in verband met de klimaatverandering in de 
ontwikkelingslanden, maar dat het tot dusver ontbreekt aan een internationaal eenduidige 
definitie van "nieuw en aanvullend";

Bevordering van het Platform van Durban

1. onderstreept het aanzienlijke werk dat moet worden verricht in de Ad-hocwerkgroep 
inzake het Platform van Durban voor versterkte maatregelen, met name aangaande de 
beginselen en het kader voor de nieuwe wereldwijde klimaatovereenkomst, alsook het 
traject om deze voor 2015 te verwezenlijken; merkt voorts op dat de activiteiten van deze 
werkgroep moeten worden geïnspireerd door het vijfde evaluatierapport van de IPCC dat 
in 2014 moet verschijnen;

2. is verheugd over het voorstel van Ban-Ki Moon om in september 2014 een klimaattop met 
alle wereldleiders te organiseren; benadrukt het belang van een goed voorbereid 
evenement met een zinvolle afloop en engagement op het hoogste politieke niveau, om het 
noodzakelijke politieke momentum in de aanloop naar de conferenties van 2014 en 2015 
te bewerkstelligen en te handhaven; 

3. vindt dat de mitigatietoezeggingen van de partijen moeten stroken met het beginsel van 
"gezamenlijke, doch verschillende verantwoordelijkheden en respectieve mogelijkheden", 
meetbaar, rapporteerbaar en verifieerbaar moeten zijn, en moeten volstaan om de 
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2 °C-doelstelling te halen; herhaalt dat de bestaande toezeggingen daarom herzien en 
opgeschaald moeten worden om de 2 °C-doelstelling te halen; 

Kyoto-protocol

4. is verheugd over het besluit van de Europese Unie en een aantal andere partijen om deel te 
nemen aan een tweede verbintenisperiode van het Kyoto-protocol met ingang van 
1 januari 2013, dit als overgang naar de instelling van een nieuwe, alle partijen 
omvattende internationale regeling, en roept op tot een snelle ratificering, zoals 
afgesproken in Doha;

Mitigatiekloof

5. herinnert eraan dat de geïndustrialiseerde landen volgens de bevindingen in het vierde 
evaluatierapport van de IPCC hun emissies tegen 2020 met 25 tot 40% onder de niveaus 
van 1990 moeten verlagen, terwijl de ontwikkelingslanden als groep tegen 2020 een 
substantiële afwijking in de orde van 15 tot 30% onder het thans geraamde 
emissiegroeitempo moeten realiseren;

6. herhaalt daarom dat het uiterst noodzakelijk is dat de ambities tussen nu en 2020 verhoogd 
worden teneinde binnen de 2 ºC-doelstelling te blijven; wijst er met name op dat er 
dringend vooruitgang moet worden geboekt bij het dichten van de "gigatonkloof" die 
gaapt tussen de wetenschappelijke bevingen en de huidige toezeggingen van de partijen; 
onderstreept de belangrijke rol van andere beleidsmaatregelen, waaronder energie-
efficiëntie en de uitfasering van fluorkoolwaterstoffen, bij het dichten van de 
gigatonkloof; 

Klimaatfinanciering

7. benadrukt dat er concrete toezeggingen en acties nodig zijn om de klimaatfinanciering 
voor 2020 met 100 miljard USD op te voeren en aldus te komen tot vooruitgang in 
Warschau en tot de verwezenlijking van de vereiste algemene mitigatietoezeggingen; 
neemt kennis van de ontwikkelingsagenda voor de periode na 2015 en verlangt dat er een 
wezenlijke synergie tot stand gebracht wordt tussen het ontwikkelingsbeleid en het 
klimaatbeleid, met het oog op gunstige resultaten voor allebei; herinnert eraan dat de 
meeste lidstaten nog steeds geen toezeggingen hebben gedaan voor de klimaatfinanciering 
na 2013;

Aanpassing - verlies en schade

8. erkent dat in Doha werd benadrukt dat er een oplossing moet komen voor verlies en 
schade ten gevolge van de klimaatverandering in ontwikkelingslanden die bijzonder 
kwetsbaar zijn voor de nadelige effecten van klimaatverandering; neemt kennis van het 
besluit om tijdens de Conferentie van Warschau institutionele regelingen te treffen om dit 
probleem aan te pakken; 

Landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw (LULUCF) en reductie van 
broeikasgasemissies ten gevolge van ontbossing en bosdegradatie (REDD+)
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9. wijst op de cruciale rol die LULUCF en REDD+ vervullen bij het terugdringen van 
emissies en vooral bij het dichten van de mitigatiekloof voor 2020; merkt op dat de 
behoefte aan een meer omvattende boekhouding verder moet worden onderzocht teneinde 
de milieuvriendelijkheid van de bijdrage van de sector aan emissiereductie te waarborgen; 

Internationaal lucht- en zeevervoer

10. benadrukt dat de EU onlangs weliswaar overeenkwam "de klok stil te zetten" wat de 
integratie van internationaal luchtvervoer in het emissiehandelssysteem (ETS) van de EU 
betreft, maar dat deze afwijking slechts één jaar geldt en slechts werkbaar is indien de 
internationale onderhandelingen over mondiale, marktgestuurde maatregelen met 
betrekking tot emissies ten gevolge van internationaal luchtvervoer tastbare besluiten 
opleveren; 

11. herhaalt zijn pleidooi voor een internationaal instrument met globale doelstellingen voor 
emissiereductie om de impact van zeevervoer op het klimaat te beperken;

Klimaatdiplomatie

12. benadrukt in dit verband dat het belangrijk is dat de Europese Unie als grote speler –
vooral dit jaar, nu een lidstaat als voorzitter en gastheer van COP 19 fungeert – met één 
stem spreekt op de conferentie en verenigd blijft in het streven naar een internationaal 
akkoord;

Delegatie van het Europees Parlement

13. is van mening dat de EU-delegatie bij de onderhandelingen over klimaatverandering een 
cruciale rol vervult, en acht het dan ook onaanvaardbaar dat leden van het Europees 
Parlement de EU-coördinatievergaderingen tijdens de vorige conferenties van de partijen 
bij de overeenkomst niet konden bijwonen; verwacht dat ten minste de voorzitter van de 
delegatie van het Europees Parlement de EU-coördinatievergaderingen in Warschau zal 
kunnen bijwonen;

14. merkt op dat de Commissie volgens de in november 2010 tussen de Commissie en het 
Parlement gesloten raamovereenkomst eraan moet meewerken dat leden van het 
Parlement als waarnemers zitting nemen in delegaties van de Unie bij onderhandelingen 
over multilaterale overeenkomsten; herinnert eraan dat krachtens het Verdrag van 
Lissabon (artikel 218 VWEU) de goedkeuring van het Parlement vereist is voor 
overeenkomsten tussen de Unie en derde landen of internationale organisaties;

°

°         °

15. 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.


