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Samenvattende analyse 
 
 
In het voorjaar van 2008 hebben Commissie en Europees Parlement een uitgebreide enquête 
gehouden over de wijze waarop de Europeanen de klimaatverandering benaderen (zie 
EB69.2). Op dat moment had de Europese Commissie ter zake juist een hele reeks 
voorstellen gedaan en het Parlement had een tijdelijke commissie voor dit thema ingesteld. 
 
Momenteel, een jaar later, moeten via deze nieuwe enquête, de ontwikkelingen onder de 
Europese burgers worden beoordeeld. De enquête levert waardevolle inzichten ter 
voorbereidding van de conferentie van de Verenigde Naties die in december 2009 in 
Kopenhagen over klimaatverandering wordt gehouden. 
 
De twee EB/PE (nr. 71) die onlangs zijn gepubliceerd over de verkiezingeen en over de 
financiële crisis tonen aan dat de Europeanen zich inmiddels voornamelijk zorgen maken 
over problemen die rechtstreeks betrekking hebben op hun dagelijkse leven: werkloosheid, 
economische groei, inflatie en koopkracht. De belangstelling voor onderwerpen die verband 
houden met gezamenlijke problemen van mondiale aard (terrorisme, immigratie en 
klimaatverandering ) loopt daarentegen merkbaar terug. 
 
Dit wordt bevestigd door de resultaten van onze meest recente enquête. 
 
 

1. Klimaatverandering  blijft een onderwerp dat voorrang verdient, maar pas na 
de crisis: 

 
�  50% van de Europeanen denkt, als hierover voor de derde keer vragen worden 

gesteld, nog steeds dat de klimaatverandering momenteel een belangrijk 
probleem voor de wereld vormt. Eén jaar geleden was dat 62%. Deze daling kan 
worden afgezet tegen de zeer aanzienlijke stijging in verband met de vraag over 
de mondiale economische recessie, van 24 (EB PE/CE 69) naar 52%. 
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Wat zijn naar uw mening de ernstigste problemen waarmee de wereld momenteel wordt 
geconfronteerd? 
 

 
 
 

� In deze zin wordt de ernst van de klimaatverandering in de ogen van de 
Europeanen dan ook minder. Een jaar geleden (EB69) werd de 
klimaatverandering door 75% van de Europeanen "zeer ernstig" geacht. Thans is 
nog slechts 67% deze mening toegedaan. 

 
� Het economisch voordeel dat aan de bestrijding van de klimaatverandering kan 

worden ontleend vertoont een zeer duidelijk stijgende lijn: 62% nu tegen 56% 
een jaar geleden (EB 69). 

 
In het kader van de huidige economische crisis kan worden geconcludeerd dat steeds meer 
mensen geloven in "groene groei" op basis van duurzame ontwikkeling. 
 

2. De opvatting over de middelen die tegen de klimaatverandering moeten worden 
ingezet neemt toe of blijft hetzelfde, afhankelijk van het geval. 

 
� 75% van de Europeanen tegen 70% een jaar geleden, is van mening dat 

alternatieve brandstoffen zoals biobrandstoffen moeten worden gebruikt 
om de uitworp van broeikasgassen terug te dringen. 

 
� 59% van de Europeanen tegen 61% een jaar geleden verklaren dat zij zelf 

iets hebben gedaan tegen de klimaatverandering. 
 
� Niet meer dan 30%, tegen 30% een jaar geleden, zijn van mening dat de 

uitworp van CO2 slechts onbetekenende gevolgen heeft voor de 
klimaatverandering. 

 
� Niet meer dan 27%, tegen 26% een jaar geleden, is ten slotte van mening dat 

de ernst van de klimaatverandering wordt overdreven en 31%, tegen 31% een 
jaar geleden, is van mening dat de klimaatverandering niet kan worden 
tegengehouden. 

 
 

3. De Europeanen verwachten dat het EP zich met name bezig houdt met 
onderwerpen die hen na aan het hart liggen. Daarna pas komen 
wereldproblemen aan de orde. 
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In EB/PE 71 "verkiezingen" zijn de Europeanen ondervraagd over het beleid waarvoor het 
EP in hun ogen dient te vechten. 
 
De strijd tegen de klimaatverandering komt met 30% op de vierde plaats, tegen een 
derde plaats met 31% een jaar geleden. 
 
Weer stijgt de waardering voor economische en sociale onderwerpen. De coördinatie van het 
economisch, begrotings- en belastingbeleid is in dezelfde periode dan ook gestegen van 26 
naar 32% en de verbetering van de bescherming van consumenten en volksgezondheid van 
33 naar 36%. 
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Bestrijding klimaatverandering - enkele data 
 
Februari 2005: Inwerkingtreding Protocol van Kyoto. 
 
Maart 2007: De Europese Raad stemt in met een voorstel de broeikasgassen uiterlijk in 2020 

"unilateraal" met 20% te hebben teruggebracht. 
 
Dec. 2007: Tijdens de conferentie van de Verenigde Naties op Bali worden de onderhandelingen 

over een raamwerk voor de periode na Kyoto op gang gebracht. 
 
23 jan. 2008: De Commissie stelt het pakket maatregelen inzake energie en klimaat voor. 
 
12.12.2008: Internationale conferentie van Poznán over het klimaat. Bepaling van een stappenplan 

om tijdens de conferentie van Kopenhagen te komen tot een wereldovereenkomst 
over klimaatverandering. 

 
11-12 dec. 08: Overeenstemming over het klimaatpakket van de Europese Raad. beperking van de 

uitstoot van broeikasgassen volgens de zogeheten "3 maal 20"-doelstelling. 
 
 Uiterlijk in 2020 worden: 
 1) de uitstoot van broeikasgassen met 20% beperkt; 
 2) de doelmatigheid van het energiegebruik met 20% opgevoerd; 
 3) het aandeel van duurzame energie met 20% opgevoerd. 
 
17 dec. 2008: Het EP stemt in met het "pakket maatregelen inzake energie en klimaat". 
 
26 jan. 2009: Oprichting te Bonn van het Internationaal Agentschap voor duurzame energie 

(IRENA), 75 overeenkomstsluitende landen. 
 
28 jan. 2009: Voorstellen van de Europese Commissie voor een nieuwe internationale 

overeenkomst inzake de strijd tegen de opwarming van de aarde. De EG stelt voor dat 
de EU uiterlijk in 2015 op basis van haar eigen systeem voor de uitwisseling van 
quota voor de uitstoot van koolstof op OESO-niveau een koolstofmarkt opzet die 
uiterlijk in 2020 kan worden uitgebreid tot de voornaamste opkomende economieën. 

 
4 februari 2009: Goedkeuring van de definitieve aanbevelingen van de tijdelijke commissie 

klimaatverandering van het EP. 
 
11 mars 2009: Het EP neem een resolutie aan over een strategie van de EU voor een algemene 

overeenkomst in Kopenhagen. 
 
6-18 déc. 09: VN-Klimaatconferentie in Kopenhagen en overeenkomst voor de periode na Kyoto. 
 
Mars 2010: Europese Top over een actieprogramma op energiegebied voor de periode na 2010. 
 
Fin 2012: Het protocol van Kyoto loopt af. 
 
2020:  "3 maal 20"-doelen. 
 


