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B6-0000/2009

Resolutie van het Europees Parlement over de financiering van het klimaatbeleid

Het Europees Parlement,

– gelet op artikel 175 van het EG-Verdrag,

– gezien het door het Europees Parlement op 17 december 2008 aangenomen klimaat- en 
energiepakket, met name zijn standpunt met betrekking tot het voorstel voor een richtlijn 
van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG teneinde 
de regeling van de handel in broeikasemissierechten van de Gemeenschap te verbeteren en 
uit te breiden1 en met betrekking tot het voorstel voor een beschikking van het Europees 
Parlement en de Raad inzake de inspanningen van de lidstaten om hun 
broeikasgasemissies terug te dringen om aan de verbintenissen van de Gemeenschap op 
het gebied van het terugdringen van broeikasgassen tot 2020 te voldoen2,

– gezien de conclusies van het voorzitterschap van de Europese Raad van 19-20 juni 2008 
en 11-12 december 2008,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 4 februari 2009 over "2050: de toekomst begint 
vandaag - aanbevelingen voor het toekomstig geïntegreerd beleid van de EU inzake 
klimaatverandering"3,

– gezien de 14de conferentie van de partijen bij het raamverdrag van de Verenigde Naties 
inzake klimaatverandering (UNFCCC) (COP 14) en de Vierde conferentie van de partijen 
die dient als overleg van de partijen bij het Protocol van Kyoto (COP/MOP 4) van 1 tot 
12 december 2008 in Poznán (Polen),

– gezien de mededeling van de Commissie van 28 januari 2009 getiteld "Naar een 
uitgebreidere klimaatveranderingsovereenkomst in Kopenhagen" (COM(2009)0039),

– gelet op artikel 108, lid 5 van zijn Reglement,

A. overwegende dat de onderhandelingen over een alomvattende internationale 
klimaatveranderingsovereenkomst die aansluit bij de nagestreefde beperking van de 
mondiale temperatuurstijging tot minder dan 2°C in december 2009 in Kopenhagen 
moeten worden afgerond,

B. overwegende dat een toenemend aantal wetenschappers van mening is dat het voorkomen 
van de gevaarlijke klimaatverandering een stabilisatie vereist van de broeikasgassen in de 
atmosfeer op 350 ppm(vol)CO2-equivalent, een niveau dat aanzienlijk lager is dan eerder 
werd aanbevolen,

                                               
1 Aangenomen teksten, P6_TA(2008)0610.
2 Aangenomen teksten, P6_TA(2008)0611.
3 Aangenomen teksten, P6_TA(2009)0000.
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C. overwegende dat de Europese Unie haar onderhandelingspositie zal vaststellen op de 
Europese Raad in het voorjaar van 2009,

D. overwegende dat de Europese Unie streeft naar een leidende rol in de strijd tegen de 
wereldwijde opwarming van de aarde en volledig achter het onderhandelingsproces in het 
kader van het UNFCCC staat,

E. overwegende dat de EU onlangs een klimaat- en energiepakket heeft aangenomen dat 
bestaat uit wetgevingsmaatregelen om de broeikasgasemissies in vergelijking met het 
niveau van 1990 tegen 2020 eenzijdig met 20% te verminderen, waarbij zij zich verbindt 
tot een beperking van 30% indien in Kopenhagen een voldoende ambitieuze internationale 
overeenkomst wordt bereikt,

F. overwegende dat de emissies in de ontwikkelingslanden in snel tempo toenemen en dat 
deze landen de emissies niet kunnen beperken zonder aanzienlijke technische en 
financiële steun,

G. overwegende dat de regeling van de EU inzake de handel in emissierechten (EU ETS) als 
model kan fungeren voor de ontwikkeling van de handel in emissierechten in andere 
ontwikkelde landen en regio's,

H. overwegende dat de veiling van emissierechten in de toekomst een aanzienlijk bedrag aan 
inkomsten kan genereren die kunnen worden gebruikt voor de financiering van 
emissiereductie- en aanpassingsmaatregelen in ontwikkelingslanden,

I. overwegende dat volgens de jongste ramingen voor emissiereductie wereldwijd nieuwe 
investeringen nodig zijn voor een bedrag van 175 miljard euro tegen 2020 waarvan meer 
dan de helft in ontwikkelingslanden moet worden geïnvesteerd,

1. onderstreept dat de Europese Unie in het internationale klimaatbeleid een voortrekkersrol 
moet blijven spelen;

2. verzoekt de EU actief te streven naar een overeenkomst van Kopenhagen die rekening 
houdt met de meest recente wetenschappelijke rapporten over klimaatverandering, zich 
verbindt tot stabilisatieniveaus en temperatuurdoelstellingen die grote kans bieden dat de 
gevaarlijke klimaatverandering wordt voorkomen en die regelmatige herzieningen 
mogelijk maakt om ervoor te zorgen dat de doelstellingen in overeenstemming zijn met de 
jongste wetenschappelijke inzichten; is verheugd over de voorstellen van de Commissie 
terzake;

3. wijst erop dat de emissiereductie in de ontwikkelingslanden onder het "business as usual"-
niveau van groot belang is voor de beperking van de gemiddelde wereldwijde 
temperatuurstijging tot minder dan 2°C;

4. onderstreept de verantwoordelijkheid van de geïndustrialiseerde landen om de 
ontwikkelingslanden voldoende financiële en technische steun te verlenen om hen te 
stimuleren zich te verplichten tot de beperking van hun broeikasgasemissies, zich aan te 
passen aan de gevolgen van de klimaatverandering en de door ontbossing en aantasting 
van de bossen veroorzaakte emissies te verminderen;
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5. herinnert aan zijn bovengenoemde resolutie van 4 februari 2009, met name de delen die 
zijn gewijd aan de internationale dimensie en aan financiering en begrotingskwesties;

6. is bezorgd dat in de bovengenoemde mededeling van de Commissie geen nauwkeurige 
aanduidingen worden gegeven voor het niveau van de financiële verantwoordelijkheid van 
de EU; doet een beroep op de Europese Raad om bij de vaststelling van een 
onderhandelingsmandaat voor de conferentie van Kopenhagen concrete afspraken over de 
financiering te maken die in overeenstemming zijn met de wereldwijde inspanningen die 
nodig zijn om de temperatuurstijging tot 2°C te beperken;

7. is van mening dat dergelijke afspraken over de financiering overeenkomstig het besluit 
van de Europese Raad in december 2008 onder meer de belofte van de lidstaten moeten
inhouden om een groot gedeelte van de door de EU ETS gegenereerde veilingopbrengsten 
te gebruiken voor de financiering van maatregelen ter beperking van en aanpassing aan de 
klimaatverandering in ontwikkelingslanden die de internationale overeenkomst hebben 
geratificeerd;

8. onderstreept dat bindende doelstellingen de investeerders in staat stellen de kansen en 
risico's in verband met de klimaatverandering beter te beoordelen en hen zouden 
betrekken bij projecten die voldoen aan de emissiereductie- en aanpassingsdoelstellingen; 
onderstreept verder de noodzaak van duidelijkheid over de rol van particulier kapitaal in 
de noodzakelijke investeringen ter verwezenlijking van de doelstellingen;

9. acht het echter van het grootste belang om een meer omvattend actieplan voor de 
toekomstige financiering van het klimaatbeleid vast te stellen dat alle relevante terreinen 
en bronnen van financiering bestrijkt; is van mening dat bovengenoemde mededeling van 
de Commissie hiervoor een goed uitgangspunt is, maar benadrukt dat een en ander moet 
worden versterkt met duidelijk omschreven maatregelen; verzoekt de Europese Raad de 
Commissie mandaat te verlenen om een dergelijk actieplan op te stellen met het oog op de 
onderhandelingen in Kopenhagen;

10. onderstreept dat het gebruik van compensaties waarmee geïndustrialiseerde landen aan de 
emissiereductiedoelstellingen voldoen geen deel kan uitmaken van de 
verantwoordelijkheid van de ontwikkelingslanden om hun broeikasgasemissies in het 
kader van een internationaal klimaatverandersovereenkomst te beperken; dringt er 
derhalve op aan dat strenge kwaliteitscriteria voor projecten deel moeten uitmaken van 
toekomstige compensatiemechanismen om te voorkomen dat de geïndustrialiseerde 
landen in plaats van de ontwikkelingslanden goedkope reductieopties voor zich opeisen;

11. verzoekt de Europese Raad zich te buigen over het beginsel van bindende 
reductieverbintenissen in ontwikkelingslanden door geïndustrialiseerde landen bovenop
hun eigen emissiereducties;

12. is van mening dat de collectieve bijdrage van de EU voor de reductie-inspanningen en 
aanpassingsbehoeften van de ontwikkelingslanden tegen 2020 ca. 25 miljard euro per jaar 
dient te bedragen;

13. is van mening dat met het leiderschap van de Europese Unie bij de verlening van 
financiële en technische steun voor de ontwikkelingslanden de kansen voor het welslagen 
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van de onderhandelingen in Kopenhagen aanzienlijk zullen worden vergroot; is van 
mening dat Europees leiderschap op het gebied van de financiering, door in een vroeg 
stadium concrete onderhandelingscijfers te verstrekken, nodig is om voldoende 
binnenlandse overheidssteun te mobiliseren en andere OESO-landen aan te moedigen tot 
een soortgelijke bijdrage;

14. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Europese Raad, de Raad, 
de Commissie, de regeringen en parlementen van de lidstaten, alsmede aan het secretariaat 
van het UNFCCC met het verzoek om deze tekst door te sturen aan alle verdragsluitende 
partijen die geen lidstaten van de EU zijn.
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