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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

Op weg naar een nieuwe internationale klimaatovereenkomst in Parijs 

(2015/2112(INI)) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het Raamverdrag van de Verenigde Naties over klimaatverandering (UNFCCC) en 

het bijbehorend Protocol van Kyoto, 

– gezien de vijftiende conferentie van de partijen (COP 15) bij het UNFCCC en de vijfde 

conferentie van de partijen waarin de partijen bij het Protocol van Kyoto 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 Protocol van Kyoto 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 Protocol van Kyoto 

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 Protocol van Kyoto 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 Protocol van Kyoto 

bijeenkomen (CMP9), die van 11 t/m 23 november 2013 in Warschau (Polen) hebben 

plaatsgevonden, alsmede de oprichting van het internationaal mechanisme van Warschau 

voor schade en verlies, 

– gezien de twintigste conferentie van de partijen (COP 20) bij het UNFCCC en de tiende 

conferentie van de partijen waarin de partijen bij het Protocol van Kyoto bijeenkomen 

(CMP10), die van 1 t/m 12 december 2014 in Lima (Peru) hebben plaatsgevonden, 

alsmede de oproep van Lima voor klimaatmaatregelen, 

– gezien de eenentwintigste conferentie van de partijen (COP 21) bij het UNFCCC en de 

elfde conferentie van de partijen waarin de partijen bij het Protocol van Kyoto 

bijeenkomen (CMP11), die van 30 november t/m 11 december 2015 in Parijs (Frankrijk) 

zullen plaatsvinden, 
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– gezien zijn resoluties van 25 november 2009 over de EU-strategie voor de conferentie 

van Kopenhagen over klimaatverandering (COP 15)1, van 10 februari 2010 over de 

resultaten van de conferentie van Kopenhagen over de klimaatverandering (COP 15)2, 

van 25 november 2010 over de klimaatveranderingsconferentie in Cancún (COP 16)3, 

van 16 november 2011 over de Conferentie over klimaatverandering in Durban 

(COP 17)4, van 22 november 2012 over de klimaatconferentie in Doha (Qatar) 

(COP 18)5, van 23 oktober 2013 over de conferentie over klimaatverandering in 

Warschau, Polen (COP 19)6 en van 26 november 2014 over de Conferentie van de VN 

over klimaatverandering 2014 – COP 20 in Lima, Peru7, 

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

– gezien het groenboek van de Commissie van 27 maart 2013 getiteld "Een kader voor het 

klimaat- en energiebeleid voor 2030" (COM(2013)0169), 

– 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 

Gemeenschap8, 

– gezien zijn resoluties van 4 februari 2009 getiteld "2050: De toekomst begint vandaag – 

aanbevelingen voor een toekomstig geïntegreerd beleid van de EU inzake 

klimaatverandering"9, van 15 maart 2012 over een routekaart naar een concurrerende 

koolstofarme economie in 205010 en van 5 februari 2014 over een kader voor klimaat- 

en energiebeleid voor 203011, 

– gezien de mededeling van de Commissie van 25 februari 2015 in het kader van het pakket 

energie-unie, getiteld "Het Protocol van Parijs – Een blauwdruk om de wereldwijde 

klimaatverandering na 2020 tegen te gaan" (COM(2015)0081), 

– gezien de EU-strategie inzake de aanpassing aan de klimaatverandering van april 2013 en 

het begeleidende werkdocument van de diensten van de Commissie, 

– gezien het samenvattende verslag van het milieuprogramma van de Verenigde Naties 

(UNEP) van november 2012 getiteld "The Emissions Gap Report 2012", 

– gezien de verslagen van de Wereldbank getiteld "Turn Down the Heat: Why a 4 C 

Warmer World Must be Avoided", "Turn Down the Heat: Climate Extremes, Regional 

                                                 
1 PB C 285 E van 21.10.2010, blz. 1. 
2 PB C 341 E van 16.12.2010, blz. 25. 
3 PB C 99 E van 3.4.2012, blz. 77. 
4 PB C 153 E van 31.5.2013, blz. 83. 
5 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0452. 
6 Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0443. 
7 Aangenomen teksten, P8_TA(2014)0063. 
8 PB L 8 van 13.1.2009, blz. 3. 
9 PB C 67 E van 18.3.2010, blz. 44. 
10 PB C 251 E van 31.8.2013, blz. 75. 
11 Aangenomen teksten, P7_TA(2014)0094. 
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Impacts, and the Case for Resilience" en "Climate-Smart Development: Adding up the 

Benefits of Climate Action", 

– gezien het verslag van de Wereldcommissie voor economie en klimaat getiteld "Better 

Growth, Better Climate: The New Climate Economy Report", 

– gezien het vijfde evaluatieverslag (AR5) van de Intergouvernementele Werkgroep inzake 

klimaatverandering (IPCC) en het samenvattend verslag, 

– gezien de voorgenomen nationaal vastgestelde bijdrage van de EU en haar lidstaten, die 

Letland en de Europese Commissie op 6 maart 2015 bij het UNFCCC hebben ingediend, 

– gezien artikel 52 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 

voedselveiligheid en de adviezen van de Commissie industrie, onderzoek en energie, de 

Commissie buitenlandse zaken, de Commissie ontwikkelingssamenwerking, de 

Commissie internationale handel en de Commissie vervoer en toerisme (A8-0000/2015), 

A. overwegende dat de klimaatverandering een urgente en mogelijk onomkeerbare 

bedreiging vormt voor de samenleving en de biosfeer, en daarom op internationaal niveau 

moet worden aangepakt door alle partijen; 

B. overwegende dat uit de in het AR5 van de IPCC van 2014 gepresenteerde 

wetenschappelijke bewijzende blijkt dat de opwarming van het klimaatsysteem 

onmiskenbaar is, dat er klimaatverandering optreedt, dat menselijke activiteiten de 

belangrijkste oorzaak zijn voor de waargenomen opwarming sinds het midden van de 

twintigste eeuw, en dat de wijdverbreide en substantiële effecten van de 

klimaatverandering reeds duidelijk waarneembaar zijn in natuurlijke en menselijke 

systemen op alle continenten en in de oceanen; 

C. overwegende dat uit de laatste resultaten van de NOAA blijkt dat de maandelijkse 

gemiddelde wereldwijde CO2-concentratie in de atmosfeer in maart 2015 voor de eerste 

keer sinds de metingen zijn begonnen, meer dan 400 deeltjes per miljoen bedroeg; 

D. overwegende dat de EU in het kader van het Protocol van Kyoto haar emissies in 2013 

met 19% heeft verlaagd ten opzichte van 1990, terwijl haar bbp met ruim 45% is 

toegenomen; 

Dringende behoefte aan wereldwijde maatregelen 

1. erkent de buitengewone omvang en ernst van de door de klimaatverandering veroorzaakte 

dreigingen, en is uiterst bezorgd over het feit dat de wereld helemaal niet op koers ligt om 

de opwarming van de aarde tot 2°C te beperken; vraagt de regeringen onverwijld concrete 

maatregelen te treffen om de klimaatverandering aan te pakken en daartoe in 2015 in 

Parijs een wereldwijde overeenkomst te sluiten; 

2. merkt op dat volgens de bevindingen van het AR5 van de IPCC het wereldwijde 

koolstofbudget dat na 2011 beschikbaar is en een reële kans biedt om de stijging van de 
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gemiddelde mondiale temperatuur tot 2°C te beperken, 1 010 gigaton CO2 bedraagt; 

benadrukt dat alle landen een bijdrage moeten leveren en dat uitstel van te nemen 

maatregelen de kosten zal doen stijgen en het aantal opties zal beperken; 

Een ambitieuze, wereldwijde en juridisch bindende overeenkomst 

3. benadrukt dat het protocol van 2015 van meet af aan, reeds bij de sluiting ervan in Parijs, 

ambitieus moet zijn en moet beogen de mondiale koolstofemissies tegen 2050 of kort 

daarna uit te faseren; vraagt de EU daartoe met haar internationale partners samen te 

werken; 

4. is van mening dat er, als er een kloof is tussen de ambitie van de in Parijs gepresenteerde 

gezamenlijke voorgenomen nationaal vastgestelde bijdrage (INDC) en de noodzakelijke 

vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, een werkprogramma zal moeten 

worden opgesteld, dat in 2016 van start gaat, om de aanvullende 

verminderingsmaatregelen vast te stellen; vraagt om een alomvattend evaluatieproces, dat 

om de vijf jaar zal plaatsvinden, de dynamiek van het ten uitvoer gelegde mechanisme zal 

garanderen en het mogelijk zal maken de reductieverbintenissen ambitieuzer te maken in 

overeenstemming met de recentste wetenschappelijke gegevens; vraagt de EU wettelijk 

bindende verbintenisperiodes van vijf jaar te steunen opdat blokkering in een laag 

ambitieniveau wordt voorkomen, opdat er meer politieke verantwoording wordt afgelegd 

en opdat de streefcijfers kunnen worden herzien om ze in overeenstemming te brengen 

met de wetenschap; 

5. vraagt om een nieuwe algemene impuls voor het klimaatbeleid van de EU, waarmee 

nieuwe vaart kan worden gegeven aan de internationale klimaatbesprekingen, 

overeenkomstig de bovengrens van de verbintenis van de EU om haar 

broeikasgasemissies tegen 2050 te verlagen tot 95% onder het niveau van 1990; is van 

oordeel dat een bindende EU-doelstelling om de broeikasgasemissies tegen 2030 met 

50% te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990, het absolute minimum is om 

de doelstelling van maximaal 2°C te kunnen halen, en zowel realistisch als betaalbaar is; 

vraagt bovendien om een bindende EU-energie-efficiëntiedoelstelling van 40% tegen 

2030, in overeenstemming met onderzoek naar het kosteneffectief 

energiebesparingspotentieel, en een bindende EU-doelstelling om tegen 2030 ten minste 

45% van het totale eindenergieverbruik uit hernieuwbare energiebronnen te halen; 

6. onderstreept de noodzaak van een doeltreffende nalevingsregeling die krachtens de 

overeenkomst van 2015 van toepassing is op alle partijen; benadrukt dat de overeenkomst 

van 2015 transparantie en verantwoordingsplicht moet bevorderen door middel van een 

gemeenschappelijk, op regels gebaseerd stelsel waarvan ook boekhoudregels en 

regelingen inzake toezicht, verslaglegging en verificatie deel uitmaken; 

Ambities voor de periode tot 2020 en het Protocol van Kyoto 

7. benadrukt met name dat er dringend vooruitgang moet worden geboekt bij het dichten 

van de "gigatonkloof" die gaapt tussen de wetenschappelijke analyses en de toezeggingen 

die partijen met betrekking tot de periode tot 2020 hebben gedaan; onderstreept dat er 

ook andere beleidsmaatregelen moeten worden genomen om de gigatonkloof te dichten, 
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waaronder maatregelen inzake energie-efficiëntie, aanzienlijke energiebesparingen, 

hernieuwbare energie, hulpbronnenefficiëntie, de geleidelijke uitbanning van 

fluorkoolwaterstoffen, de geleidelijke afschaffing van subsidies voor fossiele 

brandstoffen en een breder gebruik van CO2-heffingen; 

8. maakt duidelijk dat de tweede verbintenisperiode van het Protocol van Kyoto weliswaar 

niet zo lang is, maar toch moet worden gezien als een belangrijke tussenstap, en verzoekt 

daarom de partijen, waaronder de EU-lidstaten, om de tweede verbintenisperiode 

onverwijld te ratificeren terwijl het Europees Parlement zijn rol vervult door zijn 

goedkeuring te geven; is van mening dat deze inspanningen en transparantie noodzakelijk 

zijn voor meer inzicht in de wederzijdse inspanningen en het creëren van vertrouwen 

tussen alle partijen in de aanloop naar de conferentie van Parijs; 

Een alomvattende inspanning van alle sectoren 

9. vraagt om een overeenkomst die de sectoren en emissies op alomvattende manier omvat 

en absolute streefcijfers voor de hele economie vaststelt, in combinatie met 

emissiebudgetten die voor een zo hoog mogelijk ambitieniveau moeten zorgen; benadrukt 

dat volgens de bevindingen van de IPCC landgebruik (landbouw, bosbouw en andere 

vormen van landgebruik) een aanzienlijk kosteneffectief potentieel heeft als het gaat om 

mitigatie en het verbeteren van de veerkracht; wijst erop dat de overeenkomst moet 

voorzien in een omvattend boekhoudkundig kader voor emissies en onttrekkingen ten 

gevolge van landgebruik (LULUCF); 

10. herhaalt dat de ICAO en de IMO dringend actie moeten ondernemen om de emissies van 

het internationale lucht- en zeevervoer vóór eind 2016 op adequate wijze te reguleren; 

11. vraagt de EU zich actiever in te zetten voor de mondiale uitfasering van 

fluorkoolwaterstoffen in het kader van het protocol van Montreal; herinnert eraan dat de 

EU ambitieuze regelgeving heeft vastgesteld waarin is bepaald dat uiterlijk in 2030 het 

gebruik van fluorkoolwaterstoffen met 79% verminderd moet zijn, aangezien 

klimaatvriendelijke alternatieven ruimschoots beschikbaar zijn en het potentieel daarvan 

volledig benut moet worden; merkt op dat de vermindering van het gebruik van 

fluorkoolwaterstoffen in het kader van de vermindering van de emissies van 

broeikasgassen in en buiten de EU een relatief gemakkelijk te verwezenlijken doel is, en 

dringt er bij de EU op aan zich actief in te zetten voor mondiale maatregelen op het 

gebied van fluorkoolwaterstoffen; 

Financiering van klimaatmaatregelen: een hoeksteen voor de overeenkomst van Parijs 

12. meent dat financiering essentieel zal zijn om op de conferentie van Parijs tot een 

overeenkomst te komen, en dat daarom een geloofwaardig "financieringspakket" moet 

worden ontwikkeld ter ondersteuning van grotere inspanningen inzake vermindering van 

broeikasgasemissies en aanpassing aan de gevolgen van de klimaatverandering; 

13. verzoekt de EU een routekaart af te spreken voor meer, voorspelbare, nieuwe en 

aanvullende financiering, overeenkomstig de bestaande verbintenissen, om tegen 2020 te 

komen tot een billijk EU-aandeel in de 100 miljard USD per jaar; vraagt om een degelijk 
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toezicht- en verantwoordingskader met het oog op een effectieve follow-up van de 

uitvoering van de verbintenissen en doelstellingen inzake klimaatfinanciering; 

14. vraagt om concrete toezeggingen om in aanvullende bronnen van klimaatfinanciering te 

voorzien, zoals de invoering van een belasting op financiële transacties, de toewijzing 

van inkomsten uit emissiehandel aan klimaatgerelateerde investeringen, en inkomsten uit 

de koolstofbeprijzing van transportbrandstoffen; vraagt om concrete maatregelen, zoals 

een tijdschema voor de geleidelijke afschaffing van subsidies voor fossiele brandstoffen, 

een ambitieuze routekaart van toezeggingen van openbare en multilaterale banken voor 

de financiering van de ecologische transitie, specifieke publieke garanties ten behoeve 

van groene investeringen, labels en fiscale voordelen voor groene investeringsfondsen en 

de uitgifte van groene obligaties; 

Streven naar klimaatbestendigheid door middel van aanpassing 

15. benadrukt dat aanpassingsmaatregelen onvermijdelijk en noodzakelijk zijn en in het 

kader van de nieuwe overeenkomst centraal moeten staan; 

16. herinnert eraan dat de ontwikkelingslanden, en met name de minst ontwikkelde landen en 

kleine insulaire ontwikkelingslanden, het minst tot de klimaatverandering hebben 

bijgedragen, maar wel het kwetsbaarst zijn voor de nadelige gevolgen van 

klimaatverandering en het minst in staat zijn zich eraan aan te passen; vraagt dat steun 

voor aanpassing en schadevergoedingen essentiële onderdelen van de overeenkomst van 

Parijs worden, zodat zowel op korte als op lange termijn in hun aanpassingsbehoeften 

wordt voorzien; 

Meer klimaatdiplomatie 

17. benadrukt in dit verband hoe belangrijk het is dat de EU tijdens de conferentie een 

ambitieuze en centrale rol op zich neemt, met één stem spreekt en verenigd blijft in het 

streven naar een internationale overeenkomst; 

18. vraagt de EU in de aanloop naar en tijdens de conferentie haar diplomatie inspanningen 

voort te zetten en op te voeren teneinde de standpunten van haar partners beter te 

begrijpen, en andere partijen ertoe aan te moedigen effectieve maatregelen te nemen om 

aan de 2°C-doelstelling te voldoen; 

Delegatie van het Europees Parlement 

19. is van mening dat het Europees Parlement, aangezien het ook zijn goedkeuring zal 

moeten geven aan een internationale overeenkomst, goed in de EU-delegatie moet 

worden geïntegreerd; verwacht dan ook dat het de coördinatievergaderingen van de EU in 

Parijs zal mogen bijwonen; 

20. 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 de resolutie ook toe te zenden aan alle partijen die geen lid zijn van de EU. 
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TOELICHTING 

Naar haar invloed op duurzame ontwikkeling, de volksgezondheid en de wereldeconomie te 

oordelen, is de klimaatverandering een van de grootste uitdagingen waarmee de mensheid 

geconfronteerd wordt. Stijgende temperaturen, smeltende gletsjers en steeds vaker 

voorkomende perioden van droogte of overstromingen zijn allemaal tekenen dat de 

klimaatverandering reëel is. De klimaatverandering vergt een dringende, verantwoordelijke en 

wereldwijde reactie, op basis van solidariteit van de internationale gemeenschap. 

 

Op 25 februari 2015 heeft de Commissie een mededeling vastgesteld met als titel "Het 

Protocol van Parijs – Een blauwdruk om de wereldwijde klimaatverandering na 2020 tegen te 

gaan". Daarmee wordt beoogd de Europese Unie voor te bereiden op de laatste 

onderhandelingsronde in de aanloop naar de eenentwintigste klimaatconferentie van de 

Verenigde Naties, die van 30 november t/m 11 december in Parijs zal plaatsvinden. 

 

Op 6 maart 2015 hebben de milieuministers van de EU hun verbintenissen inzake de 

vermindering van de broeikasgasemissies in de EU formeel goedgekeurd. De EU en haar 

lidstaten hebben zich gezamenlijk verbonden tot een bindend streefcijfer, namelijk een 

vermindering van de broeikasgasemissies in de EU met ten minste 40% in 2030 ten opzichte 

van 1990. In maart 2015 heeft de EU haar "voorgenomen nationaal vastgestelde bijdrage" 

(INDC) bij het secretariaat van het UNFCCC ingediend. 

 

Deze doelstellingen zijn een stap in de goede richting, maar zouden ambitieuzer moeten zijn. 

Om de positie van de EU tijdens de internationale onderhandelingen te versterken, moet het 

Europees Parlement pleiten voor ambitieuze en realistische doelstellingen, namelijk een 

vermindering van de broeikasgasemissies met 50% in 2030 ten opzichte van 1990, een 

verhoging van het aandeel van hernieuwbare energie in de energiemix tot 45%, en een 

vermindering van het totale energieverbruik met 40%. 

 

Op de Conferentie van Parijs mag het niet bij pogingen blijven; er moeten echte beslissingen 

worden genomen. Deze conferentie is een beslissende fase in de onderhandelingen over de 

nieuwe wereldwijde klimaatovereenkomst die in 2020 van kracht zal worden. 

 

De Conferentie van Parijs is geen doel op zich, maar het begin van een dynamisch proces dat 

de internationale gemeenschap weer op koers zal brengen om de opwarming van de aarde tot 

minder dan 2°C te beperken. 

 

Een ambitieuze, wereldwijde en juridisch bindende overeenkomst 

 

De overeenkomst van Parijs moet: 

 

- ambitieus zijn, wereldwijd gelden en juridisch bindend zijn, zodat een antwoord op lange 

termijn wordt geboden op de uitdaging van de klimaatverandering en de doelstelling om de 

opwarming van de aarde tot minder dan 2°C te beperken. 

 

- duurzaam en dynamisch zijn, ter ondersteuning van sterkere maatregelen tegen de 

ontregeling van het klimaat, bovenop de eerste bijdragen die de staten hebben gepresenteerd, 
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met name op basis van een mitigatiedoelstelling op lange termijn; 

 

- flexibel zijn, om rekening te houden met de veranderende behoeften en capaciteiten van de 

betrokken landen en hun nationale omstandigheden, en hun de nodige middelen te verschaffen 

om hun nationale verbintenissen na te komen; 

 

- een evenwicht tussen mitigatie en aanpassing bereiken, om de meest kwetsbare landen 

weerbaarder te helpen maken tegen de gevolgen van de klimaatverandering, duurzame 

benaderingen van ontwikkeling aan te moedigen, de opwarming van de aarde tot minder dan 

2°C te beperken, en landen te helpen bij het uitvoeren en versteken van hun nationale 

actieplannen voor aanpassing; 

 

- economische actoren een sterk signaal geven om de overgang naar een koolstofarme 

economie op gang te brengen. 

 

De financieringsregeling, hoeksteen van de overeenkomst van Parijs 

 

Tussen nu en 2020 zal elk jaar 100 miljard USD aan de ontwikkelingslanden moeten worden 

overgemaakt als bijdrage in de kosten van de vermindering van de broeikasgasemissies en ter 

financiering van projecten ter bescherming van gemeenschappen die riskeren de gevolgen van 

de klimaatverandering te ondergaan, zoals de stijging van de zeespiegel, lange perioden van 

droogte en schade aan voedingsgewassen. 

 

Eind 2014 is tijdens de Conferentie van Lima 10,4 miljard USD bijeengebracht voor het 

Groen Klimaatfonds. Volgens de rapporteur is dat niet genoeg. Om het vertrouwen van de 

ontwikkelingslanden te herwinnen, moeten de EU en de geïndustrialiseerde landen volkomen 

duidelijk maken hoe zij van plan zijn het steunpakket van 100 miljard dollar dat zij op de 

Conferentie van Kopenhagen hebben aangekondigd, bijeen te brengen. 

 

Helaas blijft de mededeling van de Commissie van 25 februari 2015 op dit punt vaag, hoewel 

de verstrekking van nieuwe financiering de hoeksteen van de overeenkomst van Parijs zal 

zijn. 

 

Om de toezeggingen van de COP 21 na te komen, zullen innovatieve 

financieringsmechanismen moeten worden bedacht, getest en geïmplementeerd. Daartoe zal 

het volgende nodig zijn: 

 

- vaststelling van een realistische koolstofprijs in alle grote economieën van de wereld 

teneinde klimaatvriendelijke oplossingen te ontwikkelen; 

 

- alle financiële actoren stimulansen geven om hun investeringen op voldoende grote schaal 

een andere richting uit te sturen teneinde een echte overgang naar veerkrachtige, koolstofarme 

economieën te financieren; 

 

- specifieke publieke garanties ten behoeve van groene investeringen; 

 

- benutting van het Plan-Juncker in Europa via het Europees Fonds voor strategische 

investeringen; 
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- een ambitieuze routekaart van toezeggingen van openbare en multilaterale banken voor de 

financiering van de ecologische transitie; 

 

- labels en fiscale voordelen voor groene investeringsfondsen en de uitgifte van groene 

obligaties; 

 

- een belasting op financiële transacties en de toewijzing van een deel van de inkomsten 

daarvan aan groene investeringen. 

 

De financiering zal een essentiële rol spelen wanneer op de Conferentie van Parijs zal worden 

geprobeerd een overeenkomst te bereiken. Daarom moet een geloofwaardig 

"financieringspakket", zowel voor de ontwikkelde landen als voor de ontwikkelingslanden, 

worden voorbereid, zodat er meer inspanningen kunnen worden geleverd om de 

broeikasgasemissies te verminderen en met de gevolgen van de klimaatverandering om te 

gaan. 

 

Het interne klimaatbeleid van de EU als voorbeeld 

 

Hoewel de rapporteur voor ambitieuzere doelstellingen pleit, is hij verheugd dat de EU haar 

voorgenomen nationaal vastgestelde bijdrage (INDC) heeft ingediend vóór de indicatieve 

deadline van maart 2015 die bij het besluit van Warschau is vastgesteld. Die bijdrage heeft 

een sterk meezuigend effect op de internationale partners van de EU gehad en moet worden 

aangevuld met concrete maatregelen om de overgang naar een koolstofarme economie in de 

Unie ten uitvoer te leggen. 

Zodra de werkzaamheden rond de stabiliteitsreserve zijn afgerond, moet de Commissie 

beginnen met de herziening van de richtlijn betreffende de Europese koolstofmarkt en de 

regeling voor de verdeling van de inspanning tussen de lidstaten. 

De EU moet het ratificeringsproces van de wijziging van Doha van het Protocol van Kyoto zo 

spoedig mogelijk afronden en de andere partijen ertoe aanmoedigen dat ook te doen, zodat die 

wijziging onverwijld in werking kan treden. 

Ambitieuze verbintenissen van de EU zijn doorslaggevend voor haar geloofwaardigheid 

tijdens de onderhandelingen. De EU moet een ambitieus en doeltreffend beleid blijven voeren 

om tegen 2050 een energietransitie te bewerkstelligen. Daartoe moeten niet alleen de 

instrumenten op het gebied van klimaat- en energiebeleid worden gebruikt, maar ook op 

andere gebieden, zoals vervoer, onderzoek en innovatie, handel en 

ontwikkelingssamenwerking. 

Een doeltreffend extern EU-beleid dat een meezuigeffect creëert 

Tijdens alle internationale bijeenkomsten in de aanloop naar de COP 21 moet de EU bij alle 

stakeholders intensief lobbyen. 

De bijdrage van de EU moet voor de andere partijen een voorbeeld van duidelijkheid, 

transparantie en ambitie zijn. Dat de EU er tussen 1990 en 2012 in is geslaagd haar emissies 

met 19% te verminderen terwijl haar bbp met 45% is toegenomen, en dat haar aandeel in de 
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mondiale emissies steeds kleiner is geworden, bewijst dat mitigatie en economische groei 

hand in hand kunnen gaan. 

De EU moet haar diplomatieke inspanningen voortzetten en opvoeren teneinde de 

standpunten van haar partners beter te begrijpen, deze landen ertoe aan te moedigen een 

ambitieus beleid te voeren om de klimaatverandering tegen te gaan, en allianties te vormen 

die dat doel helpen verwezenlijken. 

De rapporteur neemt er nota van dat de Commissie van plan is om in het najaar van 2015 

samen met Marokko een conferentie te organiseren over de "ambitiekloof", d.w.z. het verschil 

tussen de verbintenissen van de partijen en de doelstelling om de opwarming van de aarde te 

beperken tot minder dan 2°C. Wel vraagt hij de Commissie erop toe te zien dat het hoofddoel 

van die conferentie erin bestaat vooruitgang te boeken met het oog op een overeenkomst op 

de Conferentie van Parijs. Zo moet de conferentie dienen om de partijen aan te moedigen tot 

een ambitieuze aanpak en een forum bieden voor een constructieve gedachtewisseling die op 

praktische maatregelen gericht is. 

De rapporteur vraagt dat de discussies binnen de EU onverwijld worden geïntensiveerd 

teneinde tot een gemeenschappelijk standpunt te komen, met name over de voornaamste 

kwesties bij de internationale onderhandelingen, zoals financiering, capaciteitsopbouw en 

overdracht van technologie. 

De geloofwaardigheid van de verbintenissen van de partijen bij de overeenkomst van Parijs 

zal ook afhangen van andere actoren dan de staten, zoals steden, regio's, bedrijven en 

investeerders. De Conferentie van Parijs moet deze actoren een duidelijke boodschap 

meegeven en hun stimulansen bieden om actie te ondernemen, onder meer door hun 

inspanningen internationaal te erkennen. Ook de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie 

(ICAO), de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) en de partijen bij het Protocol van 

Montreal moeten actie ondernemen om de emissies van het internationale lucht- en 

zeevervoer alsmede de productie en het verbruik van gefluoreerde gassen vóór eind 2016 te 

reguleren. 

Bij de onderhandelingen moet de EU de pleitbezorgster voor ambitie zijn. Volgens de 

rapporteur zou de geloofwaardigheid van de Unie een deuk krijgen als zij een overeenkomst 

zou ondertekenen die duidelijk niet volstaat om de klimaatverandering te beperken. De Unie 

moet zich weliswaar voldoende flexibel opstellen om tot een consensus te komen, maar moet 

een ontoereikende overeenkomst afwijzen. 

In een ambitieus Europees beleid ter bestrijding van de klimaatverandering is nog steeds een 

belangrijke rol weggelegd voor het Europees Parlement. Tot slot wenst de rapporteur eraan te 

herinneren dat het Parlement zijn goedkeuring zal moeten geven aan de ratificering door de 

EU van de juridisch bindende overeenkomst die de Conferentie van Parijs zal opleveren. Het 

Parlement moet dan ook ten volle kunnen deelnemen aan de coördinatievergaderingen die 

tijdens de conferentie worden gehouden. 

 


