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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het internationaal handelsbeleid met de verplichtingen zoals door de 
klimaatverandering geboden (2010/2103(INI)

Het Europees Parlement,

– gezien de rapporten van de drie werkgroepen in de schoot van de intergouvernementele 
groep deskundigen voor de ontwikkeling van het klimaat, gepubliceerd in 20071,

– gezien het pakket klimaatverandering, goedgekeurd door de Europese Raad op 17 december 
2008,

– gezien de conclusies van de Europese Raad van 29 en 30 oktober 2009 over de 
onderhandelingen over het klimaat,

– gezien de VN-topconferentie van Kopenhagen (Denemarken) van 7 t/m 18 december 2009 
over het klimaat en de overeenkomst van Kopenhagen die eruit voortgekomen is,

– onder verwijzing naar zijn vroegere resoluties over de klimaatverandering, meer in het 
bijzonder die van 10 februari 2010 over de resultaten van de topconferentie van 
Kopenhagen2, en die van 29 november 2007 over de handel en de klimaatverandering3,

– gezien de mededeling van 26 mei 2010 van de Commissie "Analyse van de opties voor een 
broeikasgasemissiereductie van meer dan 20% en beoordeling van het risico van 
koolstoflekkage" (COM(2010)0265),

– gezien de mededelingen van 19 juni 2010 van de Commissie over de duurzaamheid van 
biobrandstof en vloeibare biomassa4,

– gezien de mededeling van 4 november 2008 van de Commissie over "Het 
grondstoffeninitiatief – voorzien in onze kritieke behoeften aan groei en werkgelegenheid in 
Europa" (COM(2008)0699),

– gezien het rapport van de Wereldhandelsorganisatie en het VN-milieuprogramma Handel en 
klimaatverandering, dat op 26 juni 2008 van start gegaan is,

– gezien de slotverklaring van de staatshoofden en regeringsleiders op de G20-top van 24 en 
25 september 2009 in Pittsburgh,

– gezien de studies "Tackling leakage in a world of unequal carbon prices" (lekkage bij 
ongelijke koolstofprijzen) van juni 2010 van het Climate Strategies-instituut5, "Why the EU 

                                               
1 Changements Climatiques 2007: Rapport de Synthèse, opgesteld o.l.v. Rajendra K. Pachauri en Andy Reisinger, 
Genève 2007, http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_fr.pdf; en de rapporten van de 
werkgroepen: Les éléments scientifiques, bijdrage van werkgroep I, opgesteld o.l.v. S. Solomon, D. Qin, M. 
Manning, Z. Chen, M. Marquis, K. Averyt, M. Tignor en H.L. Miller jr.; Conséquences, adaptation et vulnérabilité, 
bijdrage van werkgroep II, opgesteld o.l.v. M. Parry, O. Canziani, J. Palutikof, P. van der Linden en C. Hanson;
Atténuation du Changement Climatique, bijdrage van werkgroep III, opgesteld o.l.v. B. Metz, O. Davidson, P. 
Bosch, R. Dave en L. Meyer.
2 Aangenomen teksten van die datum, P7_TA-PROV (2010)0019.
3 PB C 297 E van 20.11.2008, blz. 32.
4 PB C 160 van 19.6.2010, blz. 1 en 8.
5 Susanne Droege en Simone Cooper: Tackling Leakage in a World of Unequal Carbon Prices - A study for the 
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could and should adopt higher greenhouse gas reduction targets" (waarom de EU hogere 
doelstellingen voor minder broeikasgassen kan en moet aannemen) van maart 2010 van het 
instituut CE Delft1, die van het Sandbag-instituut, "The Carbon Rich List: The companies 
profiting from the EU Emissions Trading Scheme" (rijk door koolstof: ondernemingen die 
voordeel uit het EU-handel in emissierechten halen) van februari 20102, en die van het 
Carbon Trust-instituut, "International carbon flows" (internationale bewegingen van 
koolstof),

– gezien de internationale evaluatie van landbouwwetenschappen en –technologie voor 
ontwikkeling van 20083,

– gezien de investeringsregels van het Energiehandvest, die als grondslag in de zaak Vattenfall 
Europe Generation AG vs. Duitse Bondsrepubliek van 27 april 2009 dienen4 – een 
onderneming die tegen een lidstaat klaagt die de milieuregels verstrengt,

– gezien de Groene Energiewet van 14 mei 2009 in Ontario5,

– gelet op artikel 48 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie internationale handel en de adviezen van de Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en de Commissie 
ontwikkelingsamenwerking (A7-0000/2010),

A. overwegende dat de economische, sociale en milieutechnische uitwerkingen van de 
opwarming van het klimaat verontrustende afmetingen aannemen en dat beperking van de 
temperatuurstijging tot minder dan 2° C onontbeerlijk is,

B. overwegende dat het vergelijk dat op de VN-klimaattop van Kopenhagen in december 2009 
tot stand gekomen is, niet toereikend is, en dat de Europese Unie er bij gebrek aan 
hooggestelde streefdoelen en eenheidsvisie geen eersterangsrol heeft weten te spelen,

C. overwegende dat de topconferentie van Cancún een vastberaden stap in de richting van een 
operationeel akkoord moet betekenen, waarmee het mogelijk wordt op de opwarming van de 
planeet duidelijk onder de 2° C te houden, en dat spoedig een dwingend karakter aanneemt,

D. overwegende dat de strijd tegen de klimaatveranderingen een factor in de competitiviteit 
vertegenwoordigt, aangezien de Europese prioriteiten energiebesparingen en vernieuwbare 
energie zijn, waarmee veilige energievoorziening van de Unie te verbeteren is en die ruime 
mogelijkheden voor industriële ontwikkeling, vernieuwing, ruimtelijke ordening en 
uitbreiding van de werkgelegenheid bieden,

                                                                                                                                                      
Greens/EFA Group, http://www.climatestrategies.org/our-reports/category/32/257.html.
1 Sander de Bruyn, Agnieszka Markowska en Marc Davidson: Why the EU could and should adopt higher 
greenhouse gas reduction targets - A literature review, Delft 2010, 
http://www.stopclimatechange.net/fileadmin/bali/user_upload/docs/7213_finalreportSdB.pdf.
2 Anna Pearson: The Carbon Rich List: The companies profiting from the EU Emissions Trading Scheme –
Company analysis of the EU Emissions Trading Scheme compiled in association with carbonmarketdata.com, 
februari 2010, 
http://www.climnet.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&Itemid=55&gid=1551.
3 http://www.agassessment.org/.
4 International Centre for Settlement of Investment Disputes, ICSID-zaak nr. ARB/09/6.
5 Ministerie van Energie van Ontario: Green Energy Act, http://www.mei.gov.on.ca/en/energy/gea/.
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E. overwegende dat de verantwoordelijkheid van de Europese Unie voor het klimaat niet tot de 
uitstoot van broeikasgassen op haar grondgebied beperkt mag blijven, aangezien de 
verbruiksgebonden veel hoger als de productiegebonden uitstoot ligt, volgens recente 
schattingen in de orde van grootte van 35% voor het Verenigd Koninkrijk, 45% voor 
Frankrijk of 60% voor Zweden,

F. overwegende dat de regelgeving op het handelsverkeer bijgevolg van beslissend belang in de 
strijd tegen de klimaatverandering is, en dat de Europese Unie er als eerste handelsmacht ter 
wereld een sterke invloed op uit kan oefenen,

1. verheugt zich over het streven van de Europese Raad om de uitstoot van broeikasgassen in 
Europa tegen 2050 met 80 à 95% te verminderen in vergelijking met 1990, een doelstelling 
die noodzakelijk is als de Europese Unie zich op internationaal vlak opnieuw als leider in 
klimaataangelegenheden wil opwerpen, terwijl andere landen zich sterk voor groene 
economie inzetten, meer bepaald met hun economische herstelplannen; geeft zijn krachtige 
steun voor het streefdoel om de Europese uitstoot tegen 2020 met 30% te verminderen, 
ongeacht de resultaten van de internationale onderhandelingen;

2. onderlijnt dat het handelsbeleid van de Europese Unie – op bilateraal, pluri- en multilateraal 
vlak – een hulpmiddel en geen doel op zich vormen, met haar doelstellingen in de strijd tegen 
de klimaatveranderingen te verenigen moeten zijn en op de afsluiting van een veeleisende 
overeenkomst over het klimaat vooruit moeten grijpen;

3. meent dan ook dat de regelgeving van de WTO interpretatie vergt en een ontwikkeling moet 
volgen die de verbintenissen ondersteunt die in multilaterale milieuovereenkomsten 
aangegaan zijn; vraagt de Commissie om bij de WTO naar een vergelijk toe te werken dat de 
secretariaten voor de multilaterale milieuovereenkomsten de status van waarnemer bij al haar 
bijeenkomsten over aangelegenheden geeft die tot hun bevoegdheid behoren, en een 
raadgevende functie in de beslechtingsprocedures voor geschillen over 
milieuaangelegenheden;

Breder positieve interactie tussen handelsverkeer en klimaatbescherming

4. erkent de positieve rol die het handelsverkeer in de verspreiding van goederen en diensten 
kan spelen die voor betere bescherming van het klimaat kunnen helpen zorgen; meent dat 
klimaatbescherming en liberalisering van het handelsverkeer elkaar wederzijds kunnen 
begunstigen door de uitwisseling van milieugoederen en –diensten gemakkelijker te maken, 
maar dat er eerst een lijst van die goederen en diensten volgens strikte milieutechnische 
criteria en in samenwerking met de lidstaten van de WTO opgemaakt moet worden;

5. wijst met nadruk op het belang van innovatie in de groene technologie en erkent de rol die 
handelsuitwisselingen in de overdracht van de bewuste technologie tussen de verschillende 
landen kunnen spelen;

6. begrijpt dat aansporing tot vernieuwing met verschillende beloningssystemen kan gebeuren –
gedeelde patenten, intellectuele eigendomsrechten, prijzen - en dat die systemen niet dezelfde 
gunstige invloed op de overdracht van technologie uitoefenen; vraagt zich vooral af wat de 
weerslag van intellectuele eigendomsrechten op de verspreiding van toekomstgerichte 
technologie als agrobrandstoffen van de tweede generatie, batterijen of waterstof is, en vraagt 
de Commissie dan ook om alle beloningsystemen voor innovatie in hun geheel te bestuderen, 
met inachtneming van het gevaar van uitsluiting van bepaalde landen, en de resultaten van 
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haar studiewerk in haar diplomatieke arbeid voor het klimaat te benutten;

7. maakt zich ongerust over de verstorende uitwerking van subsidies voor energie uit fossiele 
brandstof op het handelsverkeer in de wereld, hun invloed op het klimaat en hun kosten voor 
de openbare financiën; verwelkomt met genoegen de verbintenis van de G20 om de subsidies 
geleidelijk af te bouwen;

8. wenst dat de Europese Unie een internationale leidersrol in de aangelegenheid op zich neemt 
en vraagt de Commissie om spoedig een tijdschema voor de afschaffing van de bewuste 
subsidies in de Unie voor te stellen, met dien verstande dat een ontwikkeling in die zin van 
sociale en industriële begeleidingsmaatregelen vergezeld moet gaan; herinnert trouwens aan 
zijn vraag aan de Commissie en de lidstaten om diensten voor exportkrediet en de Europese 
Investeringsbank te verhinderen om leningen voor projecten toe te staan die het klimaat 
negatief beïnvloeden;

Rechtvaardiger prijsvorming in de internationale handel en voorkoming van 
koolstoflekken

9. merkt op dat liberalisering van het handelsverkeer tegen klimaatbescherming in kan gaan als 
bepaalde landen van hun onwerkzaamheid voor het klimaat een concurrentievoordeel maken; 
stelt daarom herziening van de antidumpingregels van de WTO voor om er de juiste 
milieuprijs volgens de wereldnormen voor klimaatbescherming in op te nemen;

10. stipt toch ook aan dat de klimaatonderhandelingen van het principe van gemeenschappelijke 
maar onderscheiden verantwoordelijkheid uitgaan, en dat het zwakke klimaatbeleid van de 
ontwikkelingslanden over het algemeen door hun geringere financiële of technische 
mogelijkheden te verklaren is, en niet door een streven naar milieudumping;

11. wenst daarom dat het Europees debat over de industriële koolstoflekken in de Europese 
regeling voor verhandeling van emissiequota's en de middelen om er tegen in te gaan met 
omzichtigheid plaatsvindt;

12. herinnert er aan dat er namelijk volgens de laatste mededeling van de Commissie van 26 mei 
2010 over het onderwerp (COM(2010)0265) maar weinig industrietakken een betekenisvolle 
gevoeligheid voor koolstoflekken te zien geven en gaat ervan uit dat er zorgvuldige analyses 
per industrietak nodig zijn om ze aan te wijzen; roept de Commissie op zich zo spoedig 
mogelijk van een dergelijke benadering te bedienen, veeleer dan een aantal kwantitatieve 
criteria die voor alle industrietakken dezelfde zijn;

13. onderlijnt dat er geen eenheidsoplossing voor de industrietakken bestaat die aan 
koolstoflekken onderhevig zijn, en dat de aard van het product of de structuur van de markt 
essentiële gegevens zijn om een keuze uit de beschikbare werkwijzen te maken (toewijzing 
van gratis quota, staatssteun of rechtzetting aan de grenzen);

14. betreurt de massale toewijzing van gratis quota, terwijl uit meerdere recente studies blijkt dat 
ze bepaalde ondernemingen omvangrijke onrechtmatige voordelen kunnen opleveren en de 
begunstigde ondernemingen niet verhinderen om hun productie geheel of gedeeltelijk te 
verplaatsen; vraagt dat de verleende quota bij volledige of gedeeltelijke verplaatsing van 
activiteit onmiddellijk teruggegeven worden en voor een deel een sociaal en 
milieureconversiefonds voor de verlaten industriegebieden vullen;

15. herinnert eraan dat rechtzetting aan de grens, veeleer dan de koolstofbelasting van de 



PR\830089NL.doc 7/11 PE448.802v01-00

NL

Europese productie te verlichten, maakt dat Europese en invoerproducten met één en 
dezelfde en potentieel hoge koolstofbelasting bezwaard kunnen worden; meent dat de 
werkwijze daarom alleen interessant en verantwoord is als ze van verkoop van quota bij 
opbod vergezeld gaat, en dat de verkoop bij opbod onmisbaar is om de werkwijze door de 
partnerlanden te laten aanvaarden en met de regelgeving van de WTO in overeenstemming te 
brengen;

Betere differentiëring van producten volgens hun uitwerking op het klimaat

16. herinnert eraan dat klimaatbescherming verschillende uiteenlopende vormen van 
overheidsbeleid vergt – koolstofetikettering, openbare aanbestedingen met strikte 
milieucriteria, regelgeving, subsidies, heffingen, quota – die onderscheid tussen de producten 
volgens hun fabricatieprocédés en productiemethoden maken, en dat het nodig kan blijken 
om de beleidsvormen in kwestie zowel op Europese als invoerproducten toe te passen;

17. wijst er ook op dat er in het raamwerk van de WTO maatregelen volgens kwalificatie van het 
handelsverkeer genomen kunnen worden als ze noodzakelijk en redelijk blijken en geen 
discriminatie tussen landen met gelijke productievoorwaarden inhouden, maar stipt aan dat er 
dringende verduidelijkingen nodig zijn om de maatregelen op grond van klimaatcriteria te 
kunnen toepassen die met de fabricatieprocédés en productiemethoden van de producten te 
maken hebben;

18. vraagt de Commissie om zich bij de WTO voor hervatting van de besprekingen over 
fabricatieprocédés en productiemethoden in te zetten, en de mogelijkheid om tussen 
gelijkaardige producten te onderscheiden naargelang van hun koolstof- en energievoetafdruk 
of technische normen, en denkt dat een dergelijk initiatief voor de leden van de WTO 
aanvaardbaar wordt als het van maatregelen vergezeld gaat die de overdracht van technologie 
vergemakkelijken;

19. wenst niettemin dat het huidig gebrek aan duidelijkheid in de fabricatieprocédés en 
productiemethoden bij de WTO de Unie er niet toe brengt om stil te blijven staan, terwijl ze 
juist haar manoeuvreermarges moet uitproberen, en vraagt de Commissie dan ook om zich in 
bi- en multilaterale onderhandelingen over handelsaangelegenheden en 
handelsovereenkomsten voor producten die van invloed op het klimaat zijn, stelselmatig van 
duurzaamheidsetiketten of -criteria te bedienen;

20. verheugt zich daarom over de invoering van duurzaamheidscriteria in de Europese Unie voor 
agrobrandstoffen die op haar grondgebied geproduceerd of ingevoerd worden, en vraagt de 
Commissie om na te gaan of de benadering tot biomassa en landbouwproducten uitgebreid 
kan worden, maar verwacht dat de indirecte veranderingen in het bodemgebruik die met 
agrobrandstoffen te maken hebben, in de rekening betrokken worden, volgens de toezegging 
die het van de Commissie gekregen heeft;

Liberalisering van het handelsverkeer geen reden om veeleisend klimaatbeleid in vraag te 
stellen

21. maakt zich ongerust over de wens van de Commissie om in de handelsovereenkomsten de 
liberalisering van de handel in hout door te drukken, vooral de afschaffing van 
uitvoerbeperkingen, ondanks het toegenomen gevaar voor ontbossing en de negatieve 
repercussies voor klimaat, biodiversiteit, ontwikkeling en het welzijn van de plaatselijke 
bevolkingsgroepen;
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22. stelt met nadruk dat de liberalisering van de handel in landbouwproducten veel 
ontwikkelingslanden ertoe aangezet heeft om landbouwmodellen in te voeren die op 
monocultuur en uitvoer gericht zijn, die zeer gevoelig voor klimaatveranderingen zijn en 
ontbossing op grote schaal tot gevolg kunnen hebben; maakt zich ongerust over de weerslag 
van bepaalde Europese landbouwsubsidies op de mogelijkheden van andere landen om hun 
voedselvoorziening veilig te stellen, vooral tegen een achtergrond van veranderingen in het 
klimaat; vraagt de Commissie om geen handelsakkoorden af te sluiten die tot toenemende 
ontbossing leiden en zich ervan te vergewissen dat handelsovereenkomsten en Europese 
overheidsteun voor de landbouw niet de uitzichten van de vormen van landbouwbeleid in het 
gedrang brengen die de strijd tegen klimaatverandering in zelfstandige voedselvoorziening 
zoeken te integreren; 

23. tekent verzet aan tegen bepalingen in handels- en investeringsovereenkomsten die 
investeerders de mogelijkheid geven om zich tegen een land te keren dat zijn klimaatbeleid 
verstrengt; meent dat er pas regels voor beslechting van geschillen tussen een investeerder en 
een staat in overweging genomen mogen worden als er een vast juridisch raamwerk bestaat 
zodat een land milieubeschermende maatregelen kan treffen die met de overeenkomstige 
wereldwijde doelstellingen te verenigen zijn;

24. vraagt de Commissie om zich niet stelselmatig tegen de bepalingen te verzetten die de 
plaatselijke vormen van klimaatbeleid van haar partners omlijnen, zoals de wet op groene 
energie van Ontario; meent namelijk dat de bepalingen in kwestie de aanvaardbaarheid van 
het beleid voor de burger en het bedrijfsleven waarborgen; denkt verder ook dat die 
bepalingen, zoals transportetikettering, in afwachting van opname van de klimaatkosten in de 
prijs van het internationaal vervoer, weliswaar onvolmaakte maar toch wel bruikbare 
hulpmiddelen zijn om verbruik van producten van plaatselijke makelij aan te moedigen;

Volledige opname van vervoer in de problematiek handel en klimaat

25. wenst dat de klimaatkosten van het internationaal vervoer in zijn prijs opgenomen worden, 
door middel van heffingen of verhandeling van aan te kopen quota; verheugt zich erover dat 
de luchtvaart binnenkort in de Europese handelsregeling voor emissiequota opgenomen 
wordt en verwacht van de Commissie een gelijkaardig initiatief voor het zeevervoer, als het 
in de komende jaren onmogelijk mocht blijken om een wereldwijde regeling in te voeren; 
verwacht trouwens ook dat de Commissie het initiatief neemt om de steun voor de meest 
vervuilende vormen van vervoer opnieuw ter sprake te brengen, zoals de vrijstelling van 
belasting voor kerosine; 

26. meent, zolang als de klimaatkosten niet in de vervoerkosten doorberekend worden, dat 
duurzame plaatselijke productie aanmoediging verdient, vooral door betere informatie van de 
verbruiker; vraagt om een boekingsmethodologie en gemeenschappelijke etiketteringsregels 
voor de uitstoot van broeikasgassen van de verschillende producten in te voeren, vooral in 
het stadium van vervoer;

Betere hulpmiddelen om handel en klimaat onderling af te stemmen

27. vraagt – om de samenhang tussen handels- en klimaatbeleid van de Europese Unie te 
verzekeren – dat er een koolstofbalans van elke vorm van handelsbeleid opgemaakt wordt, 
dat het beleid eventueel gewijzigd wordt om de balans te verbeteren, en dat er verplichte 
compenserende maatregelen getroffen worden – politieke, technische, financiële 
samenwerking – in geval van balans die voor het klimaat negatief uitvalt;
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28. vraagt dat de balans en de compenserende maatregelen in een klimaathoofdstuk staan dat 
voor elke handelsovereenkomst verplicht is (vrijhandelsakkoorden, economische 
partnerschapsovereenkomsten, hervorming van het algemeen preferentiestelsel), dat het 
hoofdstuk in kwestie onderwerp van een openbare raadpleging is en het Europees Parlement 
voorgelegd wordt;

29. wenst dat het klimaathoofdstuk aanleiding tot stevige samenwerking tussen DG 
Klimaatbeleid en DG Internationale handel geeft, en meer in het algemeen dat het DG 
Klimaatbeleid systematisch bij onderhandelingen over handelsaangelegenheden betrokken 
wordt;

Samenhang handel en klimaat bij de Europese Unie uit het oogpunt van de 
ontwikkelingslanden

30. geeft toe dat de onderlinge afstemming van Europees handels- en klimaatbeleid door 
partnerlanden als verdoken middel aangewend of gezien kan worden om onze invoer te 
beperken en onze uitvoer uit te breiden;

31. beklemtoont daarom dat het van belang is om met de landen in kwestie elke maatregel te 
bespreken die de Unie zou kunnen treffen, vooral rechtzetting aan de grenzen, en dat de Unie 
haar toezeggingen aan de ontwikkelingslanden voor klimaatsteun gestand moet doen;

32. maakt zich dan ook ongerust dat de "voorbarige" financieringen die de Europese landen op 
de klimaattop van Kopenhagen toegezegd hebben, voor een deel uit toezeggingen voor 
openbare ontwikkelingshulp voortkomen en in de vorm van leningen gegeven worden, in 
tegenstelling met de uitdrukkelijke wensen van het Parlement; vraagt de Commissie een 
rapport over de financieringen in kwestie op te stellen dat een oordeel over de onderlinge 
overeenstemming van de reële feiten, aangegane verbintenissen en de wensen van het 
Parlement mogelijk maakt; vraagt ook om de financieringen beter te coördineren uit het 
oogpunt van hun thematische en geografische aanwending;

33. brengt de toezegging van de industrielanden in herinnering, o.a. ook de lidstaten van de Unie, 
om over vernieuwende financieringen na te denken om de strijd met de klimaatveranderingen 
aan te binden, meer in het bijzonder de belasting op financiële verrichtingen; vraagt de 
Commissie om de Raad en het Parlement snel een voorstel tot invoering van een dergelijke 
belasting op EU-niveau voor te leggen en het vooruitzicht van een dergelijke werkwijze in de 
onderhandelingen over de liberalisering van de financiële dienstverlening op te nemen;

34. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de voorzitter van de Europese 
Raad, de Raad en de Commissie, de nationale parlementen, en de eerstaanwezende secretaris 
van het raamverdrag van de Verenigde Naties over de klimaatverandering (UNFCCC) en de 
16d Conferentie van verdragspartijen (COP 16).
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TOELICHTING

De VN-topconferentie van Kopenhagen over het klimaat is op een ontgoochelende overeenkomst 
uitgelopen, die de opwarming van de planeet niet tot minder dan 2° C zal kunnen beperken. De 
overeenkomst van Kopenhagen heeft bovendien noch wereldwijde geldigheid noch een 
dwingend karakter. Het is niet in eerste instantie de EU die voor de mislukking verantwoordelijk 
is – ver van daar. Maar haar gebrek aan eenheid, haar onvermogen om met één enkele stem te 
spreken en doelstellingen voor beperking van de uitstoot en steunverlening aan de 
ontwikkelingslanden te verdedigen, die aan de aanbevelingen van de wetenschap en de vragen 
van het Europees Parlement beantwoorden, hebben haar dikwijls onzichtbaar en ondoeltreffend 
gemaakt.

Wat is de oorzaak van al de moeilijkheden? Eén enkel antwoord is er zeker niet. Maar een 
aanzienlijk deel van het probleem is zeker aan het feit toe te schrijven dat veel landen nog niet op 
grote schaal aan het experimenteren geweest zijn en aan de economische, sociale of 
democratische voordelen van omvorming van hun economie in groene richting blijven twijfelen, 
ondanks het groeiend aantal studies en geslaagde proefnemingen in de overgang naar duurzamer 
energiegebruik, landbouw en vervoer.

De Europese Unie staat momenteel voor de verleiding om niets te doen en een afwachtende 
houding aan te nemen. Een aantal industrietakken wijzen met sterke ruggensteun van 
overheidswege op de mogelijk ingrijpende gevolgen van een veeleisend klimaatbeleid. Ook al 
ontkrachten de officiële studies de gedachte aan zo'n wereldwijd gevaar en wijzen ze op de 
beschermende hulpmiddelen tegen koolstoflekken die voorhanden zijn, dan nog zou een 
klimaatbeleid niet met het streven in overeenstemming te brengen zijn om uit de economische en 
sociale crisis te geraken. Dat is een ernstige vergissing, die China en de Verenigde Staten niet 
begaan, wat aantoont hoe groot het deel van hun herstelplannen is dat aan groene economie 
gewijd is. Door voor zich de leidersplaats in de strijd tegen de klimaatverandering op te eisen, 
zou de Europese Unie het concurrentievermogen van haar economie verbeteren met 
energiebesparingen en vernieuwbare energie, twee methoden om de energievoorziening beter te 
beveiligen, die aanzienlijke mogelijkheden voor industriële ontwikkeling, vernieuwing, 
ruimtelijke ordening en nieuwe werkgelegenheid in zich dragen.

Maar om die rol op zich te nemen en voordeel uit een betere concurrentiepositie te halen moet de 
EU haar handelsbeleid verder ontwikkelen – in bilateraal, regionaal of multilateraal opzicht. De 
handel in goederen en diensten vertegenwoordigt namelijk ongeveer 20% van de uitstoot aan 
broeikasgassen in de wereld, en wat daarvan op rekening van het verbruik komt, ligt in Groot-
Brittannië 34% hoger als wat aan de productie toe te schrijven is, in Frankrijk 44%, en in 
Zweden 60%. De EU moet zich zeer beslist met die "verhandelde" uitstoot gaan bezighouden, 
anders dreigt ze elke vorm van internationale geloofwaardigheid te verliezen: Europa, dat van de 
ene kant de strijd tegen ontbossing van financiële middelen voorziet, en van de andere kant tot 
ontbossing aanzet door de producten van de bosbouw en niet duurzame agrobrandstoffen in te 
voeren, kan zich niet als leider in de strijd tegen klimaatverandering opwerpen. En als het 
daarnaast zijn uitstoot naar het buitenland verschuift in plaats van zijn productiemethoden en 
verbruiksgewoonten te veranderen, mist het de economische, industriële of sociale voordelen die 
het daarmee zou kunnen rapen.

De EU moet er dus voor zorgen dat haar handelsbeleid in de richting van onderscheid tussen de 
producten volgens hun invloed op het klimaat opschuift, en daarmee de noodzakelijke 
omkeerbewegingen in productiemethoden en verbruiksgewoonten, en investeringstrategieën 
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aanmoedigen. Ze moet de problematiek van de koolstoflekken te lijf gaan, en meer in het 
algemeen op de invloed van haar invoer op het klimaat letten. Ze moet niet de vormen van 
klimaatbeleid van onze handelspartners opnieuw ter discussie stellen om in een kortetermijnvisie 
de Europese marktaandelen uit te breiden. Ze moet zich met de uitstoot van het internationaal 
vervoer bezighouden, een beschermingsregeling voor vernieuwing voorstellen die met de 
beschikbaarheid van klimaatvriendelijke technologie - vooral voor de ontwikkelingslanden - te 
verenigen is, en de instelling van vernieuwende financieringsmethoden op internationaal niveau 
verdedigen, zo nodig door ze eerst op EU-niveau in te voeren. Al die werkzaamheden moet ze 
met en niet tegen haar handelspartners in – vooral de ontwikkelingslanden – op zich nemen.

Het spreekt vanzelf dat er ons zwaar werk te wachten staat. Maar de EU heeft al de eerste 
stappen in de goede richting gezet: bij de onwettige invoer van hout, agrobrandstof, de uitstoot 
van de luchtvaart. Het verslag, dat het resultaat van een groot aantal besprekingen met 
ondernemingen, verenigingen, vakbondsvertegenwoordigers en ook de Commissie is, wil de 
verdere etappen op de ingeslagen weg aangeven.


