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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

inzake de zege in de strijd tegen de wereldwijde klimaatverandering
(2005/2049(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s: Naar de zege in 
de strijd tegen de wereldwijde klimaatverandering (COM(2005)0035),

– gezien het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering (UNFCCC) – dat op 16 februari 2005 in werking is getreden na te zijn 
geratificeerd door 152 landen en organisaties voor regionale economische integratie, die 
tezamen verantwoordelijk zijn voor 61,6 % van de broeikasgasemissies van Bijlage I in 
1990 en die ongeveer 90 % van de wereldbevolking vertegenwoordigen –, en gezien de 
toepassingsprocedures voor de tenuitvoerlegging daarvan die op de Conferenties van de 
Partijen van Bonn (juli 2001), Marrakech (november 2001), New Delhi (november 2002), 
Milaan (december 2003) en Buenos Aires (december 2004) zijn goedgekeurd,

– onder verwijzing naar zijn resoluties inzake klimaatverandering, met name de resolutie 
van 13 januari 2005 over het resultaat van de Conferentie van Buenos Aires1 en die van 12 
mei 2005 over het seminar van regeringsdeskundigen over klimaatverandering2,

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
en de adviezen van de Commissie ontwikkelingssamenwerking en de Commissie 
industrie, onderzoek en energie (A6-0000/2005),

A. overwegende dat klimaatverandering een van de grote uitdagingen van de 21ste eeuw is 
met aanzienlijke, negatieve gevolgen voor de hele wereld op ecologisch, economisch en 
sociaal gebied die rampzalige uitwerkingen kunnen hebben, en overwegende dat de 
klimaatverandering verschilt van de andere milieuproblemen waarmee wij te kampen 
hebben,

B. overwegende dat er aanwijzingen voor klimaatverandering zijn, zoals de toenemende 
frequentie en intensiteit van extreme weersomstandigheden, en overwegende dat de 
economische schade veroorzaakt door met het weer verband houdende natuurrampen in de 
afgelopen tien jaar met een factor zes is toegenomen ten opzichte van de jaren zestig,

C. overwegende dat de industrielanden een grote verantwoordelijkheid voor de aangroei van 
broeikasgasemissies in de atmosfeer dragen, zowel wat betreft vroeger tijden als heden, 
overwegende dat de ontwikkelingslanden waarschijnlijk het zwaarst door een onstabieler 
klimaat zouden worden getroffen en dat de industrielanden de hoofdverantwoordelijkheid 
op zich moeten nemen om de armste landen te helpen zich aan de klimaatverandering aan 

  
1 P6_TA-PROV(2005)0005
2 P6_TA-PROV(2005)0117
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te passen,

D. overwegende dat het Protocol van Kyoto bepaalt dat reeds op zeer korte termijn het 
initiatief moet worden genomen tot het beoordelen van de verplichtingen inzake de 
reductie van de emissies voor de periode na 2012 en dat de COP-11 in Montreal bijgevolg 
de hoogste prioriteit aan deze taak dient te verlenen,

E. overwegende dat, om aan de voornaamste doelstelling van het UNFCCC te kunnen 
voldoen – het vermijden van gevaarlijke klimaatverandering –, het volgens recente 
wetenschappelijke berichten vereist zou kunnen zijn de concentratie van broeikasgassen 
op een peil beneden 500 ppm CO2-equivalent – d.w.z. op een peil dat niet veel hoger is 
dan het huidige – te stabiliseren en dat bijgevolg in de nabije toekomst een ingrijpende 
vermindering van de emissies noodzakelijk is,

F. overwegende dat investeringen op het gebied van energie-efficiëntie de meest 
veelbelovende manier is om de CO2-uitstoot te beperken en overwegende dat er in de EU 
een aanzienlijk potentieel is voor kosteneffectieve energiebesparing,

G. overwegende dat in het kader van de inspanningen om de emissies in te tomen en 
duurzamere levensstijlen te ontwikkelen, een veel sterkere participatie op het niveau van 
de burger ten zeerste geboden is,

H. overwegende dat de broeikasgasemissies in vele lidstaten nog steeds toenemen, waaruit 
blijkt dat de EU snel maatregelen moet treffen teneinde aan haar Kyoto-verplichtingen te 
kunnen voldoen,

I. overwegende dat er enorme ongekende zakelijke mogelijkheden bestaan als we niet langer 
afhankelijk zijn van de op fossiele brandstoffen gebaseerde economie; overwegende dat 
zich tevens grote zakelijke mogelijkheden voordoen voor ontwikkelingslanden die rijk 
zijn aan hernieuwbare energiebronnen, maar thans niet over de nodige technologie 
beschikken om van deze bronnen gebruik te maken;

1. onderstreept dat de EU-strategie ter beperking van de klimaatverandering op een door zes 
pijlers geschraagde aanpak zou moeten worden gebaseerd:
- voortborduren op Kyoto,
- de emissies intern sterk reduceren,
- een proactieve houding innemen ten opzichte van de voornaamste actoren, met name de 
VS,
- een strategisch partnerschap met landen als China en India ontwikkelen, teneinde hen te 
helpen bij de ontwikkeling van strategieën inzake duurzame energie en teneinde hun 
deelname garanderen aan de inspanningen ter beperking van de klimaatverandering,

- onderzoek en innovatie ten behoeve van nieuwe technologieën op het gebied van 
duurzame energiebronnen krachtig bevorderen, 

- aanmoedigen tot een grotere rechtstreekse betrokkenheid van het publiek bij de 
inspanningen ter beperking van de klimaatverandering op het niveau van de Europese 
burger, waarvoor het noodzakelijk is om gedetailleerde informatie over het CO2-gehalte 
van producten en diensten te verstrekken, evenals over de toekomstige optie van een 
systeem voor de handel in persoonlijke CO2-quota; 
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2. roept de EU-autoriteiten op om op de COP-11 voorstellen in te dienen voor een 
toekomstig klimaatbeleid dat gebaseerd is op de overkoepelende doelstelling de 
opwarming van de aarde te beperken tot een maximum van 2°C boven het temperatuurpeil 
van voor de industrialisering;

3. is van oordeel dat een toekomstig klimaatbeleid op gemeenschappelijke, maar 
gedifferentieerde verantwoordelijkheden moet zijn gebaseerd, op een continue en steeds 
sterkere beperking van de emissies en op het betrekken van een toenemend aantal landen 
bij de inspanningen daarvoor; beklemtoont dat alle desbetreffende maatregelen 
kosteneffectief dienen te zijn en dat er derhalve op lange termijn naar moet worden 
gestreefd een mondiale, op uitstootbeperking en emissiehandel gebaseerde CO2-markt te 
ontwikkelen;

4. verwelkomt de conclusies van de Europese Raad van Brussel van 23 maart 2005, met 
name het besluit dat tegen 2020 naar de uitstootbeperking voor ontwikkelde landen in de 
orde van grootte van 15 tot 30 % moet worden gestreefd; beklemtoont echter dat ook 
streefdoelen voor de langere termijn nodig zijn en suggereert een streefdoel van 60 tot 
80 % voor 2050;

5. onderstreept dat een doeltreffende beperking van de klimaatverandering een ingrijpende
transformatie van het vervoers- en energiesysteem vergt en dat deze transformatie een 
drijvende kracht binnen het kader van de Lissabon-strategie dient te worden, teneinde de 
economische groei en het concurrentievermogen alsmede de groei van de uitvoer te
stimuleren;

6. benadrukt dat vele van de voor de reductie van broeikasgasemissies vereiste technologieën 
reeds beschikbaar zijn, dat deze echter door een groot aantal obstakels worden 
belemmerd, niet in de laatste plaats door averechtse prikkels; dringt er derhalve bij de EU-
autoriteiten op aan om een systeem van positieve prikkels in te voeren ter bevordering van 
het gebruik van energie-efficiënte, CO2-arme en CO2-vrije technologieën en roept ertoe 
op om door middel van overheidsopdrachten binnen de EU de kosten van dergelijke 
technologieën te helpen drukken; verzoekt er daarenboven om, naar het voorbeeld van het 
Apollo-programma van de jaren zestig in de VS een spoedprogramma in te voeren ter 
bevordering van onderzoek en innovatie op het gebied van duurzame energiebronnen; 

7. onderstreept dat de ontwikkeling in de vervoerssector zeer ongunstig is en betreurt het feit 
dat de vrijwillige overeenkomst met de auto-industrie naar alle waarschijnlijkheid niet tot 
het gewenste resultaat zal leiden; roept er derhalve toe op om op korte termijn een beleid 
te ontwikkelen dat sterke maatregelen omvat ter beperking van de uitstoot door het 
vervoer, met inbegrip van bindende doelstellingen voor de door verbranding van fossiele 
brandstoffen veroorzaakte CO2-emissies van nieuwe voertuigen – met mogelijk een 
gemiddelde van maximaal 120 g CO2/km per verkocht voertuig voor 2012 –, evenals een 
innovatiever ruimtelijk ordeningsbeleid;

8. roept EU-autoriteiten op specifieke wetgevingsvoorstellen in te dienen om het 
toepassingsgebied van richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen uit te 
breiden, en roept hen op om de nieuwste biologische flexi-brandstoffen op te nemen in de 
richtlijn ter bevordering van de biobrandstoffen en om minimum mee- en 
bijstookpercentages in te voeren;
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9. dringt er bij de Commissie op aan onverwijld maatregelen te treffen teneinde de gevolgen 
van het luchtverkeer voor het klimaat te verminderen door het emissiehandelssysteem op 
het luchtverkeer toe te passen voor wat betreft alle vluchten van en naar EU-luchthavens; 
beklemtoont dat de CO2-uitstoot in dezen slechts een eerste stap betekent en verzoekt de 
Commissie de opties voor een toekomstig beleid te onderzoeken dat het gehele effect van 
de luchtvaart op het klimaat in aanmerking neemt;

10. is van oordeel dat de spoedige ontwikkeling van de energieopwekking uit biomassa en 
agrarische energiebronnen op korte termijn een hoge prioriteit dient te krijgen; roept de 
EU derhalve op haar ondersteuningsmechanismen voor de landbouw van de 
voedselproductie naar de stimulering van hernieuwbare energiebronnen te verleggen;

11. verzoekt de Commissie nogmaals een sectorale benadering op te nemen in de discussies 
over het toekomstige internationale beleid inzake klimaatverandering en verzoekt de 
Commissie voorts de mogelijkheid te onderzoeken het emissiehandelssysteem met derde 
landen te verweven;

12. roept de Commissie op ernstig rekening te houden met het “free-rider”-probleem op het 
gebied van de beperking van klimaatverandering; 

13. is van oordeel dat in het kader van de herziening en eventuele uitbreiding van het 
emissiehandelssysteem het idee van “grandfathering” vanwege de grote tekortkomingen 
daarvan zorgvuldig dient te worden heroverwogen en dat alternatieven zoals veiling en 
benchmarking – bij invoering van een upstream-benadering – zouden moeten worden 
onderzocht; is bovendien van mening dat ook de nationale emissiequota vanwege de 
toenemende grensoverschrijdende handel, met name in elektriciteit, moeten worden 
heroverwogen;

14. benadrukt dat alle ontwikkelingslanden recht hebben op economische ontwikkeling; 
meent echter dat de ontwikkelingslanden de vervuilende praktijken van de industrielanden 
niet noodgedwongen moeten herhalen; stelt derhalve voor een multilateraal initiatief voor 
duurzame energie in het leven te roepen – met deelneming van de EU, landen als China, 
India, Brazilië, Zuid-Afrika, enz., evenals een aantal vooraanstaande ondernemingen op 
het gebied van energie –, dat ten doel heeft technologische samenwerking op grote schaal 
te bevorderen, vooral in de energie- en vervoerssector;

15. onderstreept de noodzaak van meer financiële steun voor de aanpassing aan het 
veranderende klimaat voor de minst ontwikkelde landen; is in dit verband van oordeel dat 
het beheer van duurzame bosbouw, met name van tropische bossen, een belangrijk 
element vormt in het kader van de beperking van klimaatverandering en de aanpassing 
daaraan;

16. roept de Europese instellingen op een goed voorbeeld te geven door de uitstoot van 
broeikasgassen bij hun diverse activiteiten te beperken, door middel van een verhoogde 
energie-efficiëntie in kantoorgebouwen en van alle gebruikte apparaten, CO2-arme reizen, 
enz.; is van mening dat bijzondere inspanningen nodig zijn met betrekking tot reizen van 
leden van het Parlement, wat een heroverweging van de dubbele locatie van het EP, CO2-
arme voertuigen voor de vervoersdienst, enz. betekent;
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17. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en het Secretariaat van het 
UNFCCC, met het verzoek deze onder alle verdragsluitende partijen buiten de EU te 
verspreiden.
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TOELICHTING

Klimaatverandering verschilt van alle andere milieuproblemen waarmee wij te kampen 
hebben. De belangrijkste reden daarvoor is dat het klimaat een cyclisch natuurfenomeen is 
met een zelfherstellend vermogen. Als de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer 
echter een bepaald peil overschrijdt, dreigt het gehele systeem een drastische verandering te 
ondergaan. Wereldwijd kan dit tot ondraaglijke weersinvloeden met rampzalige gevolgen 
leiden, zoals een door extreme weersomstandigheden veroorzaakte materiële schade die in de 
honderden miljarden loopt, tientallen miljoenen ontheemden, zware hittegolven, een 
grootscheepse verandering van de spreiding van landbouwgewassen en soorten, enz.

De ontwikkelingslanden zullen naar verwachting het hardst door de gevolgen daarvan worden 
getroffen. Armen zijn bijzonder kwetsbaar voor fenomenen als overstromingen, stormen en 
droogten. In sommige regio’s zal een droger klimaat tot een teruglopende voedselproductie 
leiden. Daar komt bij dat door een stijging van het zeeniveau uitgestrekte gebieden in het 
zuiden ernstig getroffen zullen worden.

Ondanks dit bijzondere karakter wordt klimaatverandering veelal nog steeds als een 
milieuprobleem beschouwd waarvoor de ministers van Milieu verantwoordelijk zijn. Hier 
moet verandering in komen. Klimaatverandering heeft ernstige gevolgen, niet alleen voor 
ecosystemen, maar voor de gehele economie, voor de volksgezondheid, veilig drinkwater en 
voedselveiligheid, migratie, enz.

De mededeling van de Commissie “Naar de zege in de strijd tegen de wereldwijde 
klimaatverandering” bevat een grote hoeveelheid nuttige informatie en een aantal 
toekomstgerichte voorstellen. Gezien de ernst van het probleem had de Commissie in haar 
voorstel echter een grotere mate van dringendheid tot uitdrukking moeten brengen. De 
stabilisering van de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer is een enorme uitdaging 
en daarom is het nodig om ons gedrag radicaal te wijzigen.

Naleving van de bepalingen van Kyoto is voor de EU een zaak van de hoogste prioriteit. In te 
veel lidstaten is de uitstoot duidelijk hoger dan het peil waartoe zij zich in Kyoto hebben 
verplicht. Dit mag ons niet verbazen. Voor het merendeel komt de verlaging van de CO2-
uitstoot binnen de EU immers tot stand door de sluiting van oude, inefficiënte kolencentrales, 
voornamelijk in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Daarom moeten nog meer krachtige 
beleidsmaatregelen worden getroffen om te waarborgen dat de EU daadwerkelijk aan de 
doelstellingen van Kyoto kan voldoen.

Kyoto is echter slechts een eerste bescheiden stap. We moeten vanaf 2012 een aanmerkelijke 
beperking van de broeikasgasemissies in de EU tot stand brengen. Hoewel het aandeel van de 
EU-uitstoot aanzienlijk is, maakt het slechts rond 14 % van de totale uitstoot van 
broeikasgassen uit. Daarom lopen wij kans dat onze inspanningen vergeefs zullen zijn indien 
zij op zichzelf blijven staan.

Het probleem van de klimaatverandering kan niet op doeltreffende wijze worden aangepakt 
zonder het actieve engagement van alle grote actoren. Het besluit van de regering van de VS 
om het Protocol van Kyoto niet te ratificeren betekende een flinke klap voor de internationale 
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samenwerking inzake klimaatverandering. De rol van de VS is beslissend. De actieve 
deelname van de VS wordt als essentieel beschouwd om de ontwikkelingslanden sterker te 
kunnen betrekken bij de inspanningen ter beperking van de klimaatverandering.

De mededeling benadrukt terecht dat het nodig is sectoren op te nemen die geen deel 
uitmaken van het Kyoto-kader, met name de luchtvaart en het maritiem vervoer, en tevens 
nauwkeuriger te onderzoeken welke gevolgen verschillende manieren van landgebruik hebben 
voor het klimaatsysteem. Er wordt eveneens sterk voor gepleit nieuwe technologieën in te 
zetten, met inbegrip van inspanningen ter verhoging van de energie-efficiëntie. 

Het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering stelt dat het 
“uiteindelijk tot doel heeft” binnen de ecologische grenzen te blijven, d.w.z. een “stabilisering 
van de concentraties van broeikasgassen in de atmosfeer te bewerkstelligen op een niveau 
waarop gevaarlijke antropogene [door de mens veroorzaakte] verstoring van het 
klimaatsysteem wordt voorkomen”. De EU interpreteert deze doelstelling zó dat “het 
streefdoel van een duurzaam EU-klimaatbeleid moet zijn, de gemiddelde mondiale 
temperatuurstijging te beperken tot maximaal 2 graden Celsius boven het pre-industriële 
niveau”. Indien men dit streefdoel wil vertalen naar een specifiek peil voor de concentratie 
van broeikasgassen in de atmosfeer, wordt door deskundigen geadviseerd dat naar stabilisatie 
op een peil beneden 500 ppm CO2-equivalent dient te worden gestreefd. Dit peil is niet ver 
verwijderd van de huidige waarden, wat aantoont hoe urgent de situatie is. 

De Commissie heeft verklaard dat tegen 2050 een beperking van de mondiale emissies van 
minstens 15 % ten opzichte van het niveau van 1990 nodig zal zijn. Deze doelstelling zou wel 
eens niet ambitieus genoeg kunnen blijken. Waarschijnlijk is een vermindering van 25 tot 
30% noodzakelijk om een gevaarlijke klimaatverandering te kunnen voorkomen.

De staatshoofden en regeringsleiders van de EU zijn overeengekomen dat reducties “voor de 
groep van ontwikkelde landen van 15-30 % tegen 2020 ten opzichte van de referentie in het 
Protocol van Kyoto moeten worden overwogen en voor de periode na 2020 reducties volgens 
de strekking van de conclusies die de Raad Milieu heeft aangenomen”, en dat moet worden 
onderzocht hoe andere landen daarbij kunnen worden betrokken. Daarvan uitgaand dient de 
EU als doelstelling voor 2050 een vermindering van 60 tot 80% in overweging te nemen. 

Een beperking van de klimaatverandering is hoofdzakelijk een energiekwestie. Er zijn echter 
ook andere belangrijke elementen die tot een algehele heroriëntering van het energiesysteem 
nopen. Niemand kan met zekerheid zeggen of de snel stijgende olieprijs niet een aanwijzing is 
voor de uitputting van de natuurlijke hulpbronnen. Vele onafhankelijke studies wijzen echter 
in deze richting en voorspellen dat het hoogtepunt van de productie spoedig bereikt zou 
kunnen zijn.

De wereldwijde vraag naar energie zal naar verwachting in de komende jaren nog groeien. 
Het vormt een grote uitdaging om in steeds grotere hoeveelheden energie te voorzien, en 
daarvoor zijn nieuwe technologieën zowel aan de aanbod- als aan de vraagkant vereist.

Het huidige energiesysteem schiet ook in andere opzichten te kort. Het draagt nauwelijks bij 
tot de armoedebestrijding. De millenniumontwikkelingsdoelstellingen impliceren dat 2 
miljard mensen, die thans niet over schone en veilige brandstoffen of elektriciteit beschikken, 
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toegang tot moderne vormen van energie moeten krijgen. Lokale en regionale 
milieuproblemen vormen eveneens een belangrijke reden om het huidige energiesysteem te 
vervangen. Dergelijke problemen hebben ernstige gevolgen voor de gezondheid en 
veroorzaken directe economische kosten voor de gemeenschap. In China belopen die kosten 
naar schatting 7 % van het BBP. 

De belangrijkste technologieën die de voorwaarde voor een duurzaam energiesysteem 
vormen, staan reeds vast en zijn reeds ontwikkeld. Daarbij gaat het onder andere om een 
alternatief energiebeheer door de verbruiker en nieuwe vormen van energievoorziening. 
Wetenschappers van de universiteit Princeton hebben vijftien bestaande technologieën 
gevonden die ieder op lange termijn goed zijn voor een vermindering van de CO2-uitstoot 
met jaarlijks 1 miljard ton (de totale emissies belopen momenteel rond de 7 Gton per jaar) en 
weerleggen daarmee het argument dat op grote schaal nieuwe technologieën moeten worden 
ontwikkeld voordat een noemenswaardige reductie van de emissies kan worden bereikt.

Het feit dat een groot aantal alternatieve technologieën ter beschikking staat, betekent echter 
niet dat deze zich vanzelf verspreiden. Er zijn veel obstakels die veranderingen tegenhouden, 
zoals gebrek aan informatie, averechtse subsidies, zwakke prikkels, overbodige regulering, 
onvoldoende technische capaciteiten, hoge kosten, enz. Deze problemen worden binnen de 
Europese Unie duidelijk ondervonden, maar zij gelden ook voor de situatie in de meeste 
ontwikkelingslanden.

Er is een duidelijke toename in de financiering van onderzoek nodig – zowel om een 
doorbraak op het gebied van nieuwe technologieën te helpen bereiken als om de kosten te 
drukken. Het voorgestelde nieuwe kaderprogramma voor onderzoek in de EU impliceert een 
verhoging van de financiering, maar de voorgestelde middelen voor onderzoek op het gebied 
van alternatieve energieën zijn verre van toereikend. Er dient een spoedprogramma voor 
onderzoek en innovatie op het gebied van duurzame energiebronnen te komen.

Wanneer de industrielanden de ontwikkelingslanden benaderen wat betreft de 
klimaatverandering, wordt vaak gedacht dat zij de economische ontwikkeling in deze landen 
aan banden willen leggen. De ontwikkelingslanden benadrukken terecht dat de 
industrielanden zich tijdens hún ontwikkelingsproces nooit om de uitstoot van broeikasgassen 
hebben hoeven bekommeren. Daarom is voor de toekomst een samenhangende aanpak vereist 
om de nodige samenwerking met de ontwikkelingslanden tot stand te brengen.

Ontwikkelingslanden werden aanvankelijk bij de inspanningen ten behoeve van de beperking 
van broeikasgasemissies betrokken via het mechanisme voor milieuvriendelijke ontwikkeling 
(CDM) en het Wereldmilieufonds. Hoewel het daarbij om nuttige instrumenten gaat, sorteren 
zij te weinig effect in verhouding tot de grootte van de uitdaging. Op deze plaats wordt 
derhalve voorgesteld om een strategisch partnerschap te ontwikkelen met de meer 
ontwikkelde landen (in eerste instantie China, India, Brazilië, Zuid-Afrika en Indonesië). Er 
wordt voorgesteld een initiatief voor duurzame energie te starten waarbij zowel de Europese 
Unie als een aantal vooraanstaande ondernemingen op het gebied van energie betrokken zijn. 
Dit initiatief dient ertoe de energieproblemen aan te pakken, beginnend met de naleving van 
de millenniumontwikkelingsdoelstellingen door de energiediensten, en moet de economische 
ontwikkeling helpen stimuleren en tegelijkertijd het milieu beschermen (met inbegrip van een 
ambitieuze beperking van de klimaatverandering).
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Een speciaal geval vormt de zogenaamde technologiesprong, d.w.z. de invoering in 
ontwikkelingslanden van geavanceerde technologie die soms nog niet op brede schaal in de 
industrielanden is ingevoerd. In de context van de ontwikkelingslanden kunnen zulke 
oplossingen soms om verschillende redenen de beste blijken.

Zo’n technologiesprong zou op het eerste gezicht doeltreffend kunnen worden gewaarborgd 
indien de EU, en hopelijk ook andere OESO-landen, een bijdrage zou leveren aan de 
financiering van het kostenverschil tussen investeringen in nieuwe, geavanceerde technologie 
en investeringen in conventionele technologie. 

Velen beschouwen het klimaatbeleid in eerste instantie als een kostenfactor en als een 
belemmering van de economische groei. Onder dit aspect zullen de discussies over de periode 
na 2012 erg moeilijk worden. Sommigen vinden het misschien naïef klinken, maar het zou 
mogelijk moeten zijn een andere draai te geven aan de discussie over de mondiale opwarming 
en daarin een kans voor Europa te zien in plaats van een probleem. Ongetwijfeld zijn met het 
klimaatbeleid kosten gemoeid. Er zijn echter ook duidelijke voordelen – voor de samenleving 
als geheel, maar ook voor het bedrijfsleven. Zo zijn er vele voorbeelden te vinden van 
ondernemingen die hun emissies aanzienlijk hebben verminderd en tegelijkertijd enorme 
besparingen hebben bereikt.

De uitdaging zal erin bestaan een beleidskader op te zetten om bedrijven aan te moedigen de 
bestaande kansen te benutten teneinde zowel efficiënter gebruik te maken van energie als in 
CO2-vrije of CO2-arme technologieën te investeren. Het verband met de Lissabon-strategie is 
onmiskenbaar. De sector milieutechnologie beleeft reeds nu een jaarlijkse groei met 5 % – en 
was in 2003 naar schatting goed voor meer dan 500 miljard euro. Waarom niet de nodige 
transformatie van ons energie- en vervoerssysteem aangrijpen als middel in het kader van de 
Lissabon-strategie, om zodoende binnen de EU de economische groei, het 
concurrentievermogen en de groei van de uitvoer te stimuleren?

In een openbare verklaring hebben kopstukken van het Britse zakenleven de regeringen er 
onlangs toe opgeroepen een ambitieuzer beleid inzake klimaatverandering te ontwikkelen. Het 
uitstellen van maatregelen, aldus de verklaring, zal waarschijnlijk tot hogere kosten voor de 
vermindering van de klimaatverandering leiden. De zakenmensen adviseren nu reeds 
streefdoelen vast te leggen voor de uitstootbeperking en emissiehandel voor het jaar 2025. 
Bovendien moedigen zij de regeringen in Europa aan om onsamenhangende en averechtse 
prikkels die het klimaatbeleid ondermijnen, af te schaffen. De regeringen wordt tevens 
verzocht alle nieuwe wetgeving te beoordelen op het effect daarvan op de uitstoot van CO2 en 
overheidsopdrachten te benutten om markten voor nieuwe en reeds bestaande CO2-vrije 
technologieën te stimuleren.

Een toekomstig actieprogramma inzake het klimaat moet zich tot de drie voornaamste 
sectoren van de economie uitstrekken. De verbetering van de energie-efficiëntie moet de 
hoogste prioriteit krijgen. Het potentieel daarvan is enorm. Het Groenboek van de Commissie 
over energie-efficiëntie bevat weliswaar goede suggesties, maar moet worden aangevuld, niet 
in de laatste plaats op vervoersgebied. Het systeem van economische prikkels is van cruciaal 
belang, maar dat geldt ook voor de toegang tot financieringsmogelijkheden en voor de 
verbetering van de kennis binnen bedrijven en huishoudens met betrekking tot de beschikbare 
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technologieën.

Europa moet energie op een andere manier gaan opwekken. Subsidies voor fossiele 
brandstoffen (die thans rond de 25 miljard euro belopen) moeten komen te vervallen en in 
plaats daarvan in hernieuwbare energiebronnen worden geïnvesteerd. Warmtekrachtkoppeling 
moet worden bevorderd. De vervoerssector blijft een moeilijk terrein wat betreft de reductie 
van emissies. Hier dient een combinatie van maatregelen te worden overwogen. Voor nieuwe 
voertuigen moeten bindende doelstellingen voor een efficiënt brandstofverbruik worden 
ingevoerd. Een realistische doelstelling voor 2012 is een maximum van gemiddeld 120 g 
CO2/km per verkocht voertuig. De productie van alternatieve brandstoffen moet worden 
gestimuleerd. Op het gebied van de productie van biobrandstoffen vallen de laatste tijd 
veelbelovende ontwikkelingen te constateren, bijvoorbeeld de gecombineerde productie van 
voedingsmiddelen en biobrandstoffen en de productie van biodiesel in de tropen (waarbij 
gebruik wordt gemaakt van tropische plantaardige oliën). Hoewel de productie van 
biobrandstoffen ten zeerste dient te worden aangemoedigd door een herziening van de huidige 
ondersteuningssystemen in het kader van het GLB, moet de EU ook openstaan voor de 
toenemende invoer uit de ontwikkelingslanden. De invoerrechten op ethanol moeten 
bijvoorbeeld worden afgeschaft.

Met de invoering van het Europees systeem voor de handel in emissierechten (ETS) is een 
belangrijke stap gezet. Het vormt een beleidsinstrument dat vooral op kosteneffectiviteit is 
gericht. Het systeem wordt volgend jaar herzien. Een veelgehoorde opvatting is dat het ETS 
kan worden geoptimaliseerd indien het niet tot de zware industrie wordt beperkt, maar zich 
ook uitstrekt tot andere sectoren, zoals de luchtvaart. Een uitbreiding van de huidige 
downstream-aanpak, d.w.z. een aanpak die gericht is op de afzonderlijke emissiebronnen, is 
evenwel geen haalbare kaart voor de meeste andere sectoren, zoals KMO’s of huishoudens. 
Daarentegen zou een op het begin van de brandstofketen gerichte upstream-aanpak, zoals 
deze door Duitse wetenschappers werd gesuggereerd, doeltreffender zijn. In de toekomst kan 
een uitbreiding van het ETS het best worden bereikt door de emissierechten niet door middel 
van “grandfathering” toe te wijzen, maar door benchmarking en/of de veiling van een 
geleidelijk slinkende “broeikasgasbel”. 

Een ander belangrijk commentaar heeft te maken met de mededingingsproblemen waarmee 
energie-intensieve industrietakken die onder zware internationale concurrentiedruk staan, 
worden geconfronteerd. Derhalve is de taak des te urgenter, andere grote actoren ertoe te 
bewegen tot het ETS toe te treden en manieren te bedenken om zoveel mogelijk voor gelijke 
mededingingsvoorwaarden te zorgen.
Een laatste commentaar heeft betrekking op het huidige systeem van nationale quota in het 
kader van het “burden sharing-akkoord” binnen de EU. Het is niet duidelijk hoe dit systeem 
kan worden gehandhaafd in een situatie waarin de grensoverschrijdende handel, met name 
van elektriciteit, alom toeneemt.


