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Resolutie van het Europees Parlement over over de strategie van de EU voor de 
Conferentie van Nairobi over klimaatverandering (COP 12 en COP/MOP 2)

Het Europees Parlement,

– gelet op het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering 
(UNFCCC), het Kyoto-protocol bij het UNFCCC en de toepassingsprocedures voor de 
tenuitvoerlegging daarvan die werden goedgekeurd op de conferenties van Bonn (juli 
2001), Marrakech (november 2001), New Delhi (november 2002), Milaan (december 
2003), Buenos Aires (december 2004) en Montréal ( november 2005),

– gezien de aanstaande twaalfde conferentie van de partijen bij het UNFCCC (COP 12) en 
de tweede conferentie van de partijen die dient als bijeenkomst van de partijen bij het 
Kyoto-protocol (COP/MOP 2), welke tussen 6 en 17 november 2006 in Nairobi, Kenia, 
zullen worden gehouden,

– onder verwijzing naar zijn vorige resoluties betreffende klimaatverandering, in het 
bijzonder die van 16 november 2005 over de zege in de strijd tegen de wereldwijde 
klimaatverandering1, die van 18 januari 2006 over de resultaten van de conferentie van 
Montréal (COP 11 - COP/MOP 1)2 en die van 4 juli 2006 over "Terugdringing van het 
effect van de luchtvaart op de klimaatverandering"3,

– gezien de mondeling vraag B6-0/2006 van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid 
en voedselveiligheid, overeenkomstig artikel 108 van het Reglement, en gezien de 
verklaringen van de Raad en de Commissie, 

A. overwegende dat de volledige implementatie van het UNFCCC en het Kyoto-protocol 
door alle partijen van fundamenteel belang is voor de aanpak van de klimaatverandering, 
al zullen de maatregelen niet werkelijk effectief zijn voordat er een globale oplossing 
gevonden is die ook de steun heeft van de grote economische blokken, welke 
verantwoordelijk zijn voor het leeuwendeel van de verontreinigende emissies,

B. overwegende dat op de elfde conferentie van de partijen bij het UNFCCC (COP 11) en de 
eerste conferentie van de partijen dienende als bijeenkomst van de partijen bij het Kyoto-
protocol (COP/MOP 1), die plaatvonden in december 2005 in Montréal, is besloten een 
proces van bezinning op gang te brengen over verdere verbintenisen van de partijen van 
bijlage I voor de periode na 2012, en een dialoog te beginnen met het doel ervaringen uit 
te wisselen en de strategieën voor samenwerking op lange termijn op het gebied van 
klimaatverandering aan een analyse te onderwerpen, 

C. overwegende dat spoedig nieuwe streefdoelen moeten worden vastgesteld om 
investeringszekerheid te verschaffen voor koolstofarme energiebronnen, voor 

  
1 Aangenomen teksten, P6_TA (2005)0433
2 Aangenomen teksten, P6_TA (2006)0019
3 Aangenomen teksten, P6_TA (2006)0296
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technologieën met een geringe uitstoot van broeikasgassen en voor hernieuwbare energie, 
en om te vermijden dat geïnvesteerd wordt in niet-compatibele energie-infrastructuur,

D. overwegende dat de emissies van broeikasgassen in vele lidstaten nog steeds toenemen, 
een duidelijk teken dat krachtige actie van de Europese Unie nodig is, wil zij aan haar 
Kyoto-verplichtingen kunnen voldoen,

E. overwegende dat de Europese Unie zich ertoe verplicht heeft de klimaatverandering aan te 
pakken en als algemene doelstelling heeft voorgesteld de wereldwijde temperatuurstijging 
te beperken tot +2 °C in vergelijking met de pre-industriële niveaus,

F. overwegende dat het Europees Parlement in bovengenoemde resolutie van 16 november 
2005 heeft verklaard dat de ontwikkelde landen hun emissies fors moeten verlagen, 
namelijk  met 30% in 2020 en met 60-80% in 2050,

1. dringt er bij de Europese Unie op aan haar leidende rol bij de onderhandelingen van de 
COP 12-COP/MOP 2-Conferentie in Nairobi te blijven spelen, en zich ook bij 
toekomstige besprekingen met haar internationale partners ambitieus op te stellen;

2. dringt erop aan dat de Europese Unie bij die gelegenheid een ambitieuze agenda voorlegt, 
zowel voor de besprekingen over verdere verbintenissen van de partijen van bijlage I bij 
het Kyoto-protocol als voor de dialoog van het UNFCCC over samenwerking op lange 
termijn;

3. herinnert eraan dat, zoals is verklaard in bovengenoemde resolutie van 16 november 2005, 
de EU-strategie inzake klimaatverandering geschraagd moet worden op zeven pijlers:

- voortbouwen op Kyoto - bindende streefdoelen inzake uitstoot van broeikasgassen, een 
mondiaal systeem van uitstootbeperking en emissiehandel, en flexibele mechanismen, 

- de emissies tussen nu en 2020 met 30% reduceren, door gebruik te maken van een 
combinatie van marktstimulansen en van regelgeving die investeringen in energie-
efficiëntie en/of in CO2-vrije en CO2-arme technologieën bevordert,

- een pro-actieve houding innemen om andere belangrijke actoren in de beweging mee te 
nemen, met name de VS,

- een strategisch partnerschap met landen als China, Zuid-Afrika, Brazilië en India 
ontwikkelen, ten einde hen te helpen bij de ontwikkeling van strategieën inzake duurzame 
energie en ten einde hun deelname te 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, averechtse prikkels, zoals subsidies voor 
fossiele brandstoffen, afschaffen, en externe kosten, waaronder die welke veroorzaakt 
worden door de klimaatverandering, in de prijs van de energieproductie internaliseren,

- gebruik maken van de Europese en nationale wetgeving om een grotere energie-efficiëntie 
te bevorderen en de prijs verlagen van technologie die het klimaateffect vermindert,
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- aanmoedigen tot een grotere rechtstreekse betrokkenheid van de Europese burger bij de 
inspanningen ter beperking van de klimaatverandering, waarvoor het noodzakelijk is 
gedetailleerde informatie te verstrekken over de hoeveelheid koolstof die gebruikt wordt 
bij de vervaardiging van producten en de verlening van diensten, en waarbij een systeem 
van persoonlijke verhandelbare quota een optie voor de toekomst is;

4. herhaalt dat er geen caesuur mag zijn tussen de eerste en de tweede periode van 
verbintenissen krachtens het Kyoto-protocol en dat de tijdlimiet voor het bereiken van 
overeenstemming over toekomstige klimaatverbintenissen eind 2008 dient te zijn;

5. pleit nogmaals voor een voortgezet gebruik van flexibele mechanismen en voor de 
langetermijndoelstelling van een mondiale CO2-markt die gebaseerd is op 
uitstootbeperking en emissiehandel;

6. is van mening dat de industrielanden een fundamentele rol moeten blijven spelen bij de 
aanpak van de klimaatverandering op mondiaal niveau; doet derhalve een beroep op de 
partijen van bijlage I hun bestaande verplichtingen na te komen en zich ambitieuze 
streefdoelen te geven voor een tweede periode van verbintenissen na 2012; roept voorts de 
industrielanden die het Kyoto-protocol niet hebben geratificeerd ertoe op hun standpunt te 
heroverwegen, op nationaal niveau krachtige maatregelen te nemen en een actievere rol te 
spelen bij toekomstige internationale onderhandelingen, opdat zij deel kunnen hebben aan 
de toekomstige aanpak van de klimaatverandering;

7. onderstreept het fundamentele belang de zich in snel tempo industrialiserende 
ontwikkelingslanden te betrekken bij een toekomstige internationale aanpak van de 
klimaatverandering, evenwel met volledige inachtneming van hun vitale belangen, zijnde 
bevordering van hun economische ontwikkeling en de strijd tegen armoede;

8. dringt erop aan dat de individuele EU-landen en de Europese Unie als geheel hun 
bestaande verplichtingen krachtens het Kyoto-protocol nakomen, evenals de 
overeenkomst inzake lastenverdeling, aangezien de leidende positie van de EU in de 
internationale besprekingen zal worden ondermijnd als dit niet kan worden bereikt;

9. is van mening dat de delegatie van de EU een belangrijke rol speelt bij deze 
onderhandelingen over klimaatverandering en acht het derhalve onaanvaardbaar dat de 
leden van het Europees Parlement die deel uitmaken van deze delegatie bij de vorige 
Conferentie van de Partijen de coördinatievergaderingen van de EU niet mochten 
bijwonen; verwacht dat de deelnemers van het Europees Parlement nu wel toegang zullen 
hebben tot soortgelijke vergaderingen in Nairobi, en wel op zijn minst met de status van 
waarnemer, met of zonder spreekrecht;

10. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie, de Raad, de 
regeringen en parlementen van de lidstaten en het secretariaat van het Raamverdrag van 
de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, met het verzoek het eveneens te doen 
toekomen aan alle partijen bij dit Raamverdrag die geen deel uitmaken van de EU.


