HET EUROPESE KLIMAATBELEID IN HET KADER VAN HET AKKOORD VAN PARIJS
Aanbevelingen voor de EU Milieuraad van 4 maart 2016 en de EU Raad van 17 en 18 maart
In het Akkoord van Parijs verbond de internationale gemeenschap zich ertoe inspanningen te leveren om de
opwarming tot maximaal 1,5 °C te beperken. De huidige Europese klimaatdoelstellingen voldoen niet om dat
doel te behalen en vragen dus om verhoogde ambitie. De Europese Unie moet een krachtig signaal geven aan
de rest van de wereld door zo snel mogelijk actie te ondernemen om de eigen ambities voor 2020, 2030 en
2050 op te schroeven.
Minister Marghem heeft zich tijdens haar debriefing van COP21 voor de Belgische delegatie uitgesproken voor
een verhoging van de Belgische en Europese klimaatambitie. Wij verwachten van de verschillende
regeringsniveaus die deelnemen aan de Belgische positiebepaling in de DGE om België toe te laten een actieve
rol te spelen in de ondersteuning van klimaatambitie in de komende maanden.
In het bijzonder doet het Platform Klimaatrechtvaardigheid, in het kader van de EU Milieuraad op 4 maart
2016 en de EU Raad van 17 en 18 maart, de volgende aanbevelingen:










Verhoog de 2020-doelstelling tot minimum 30% emissiereducties t.o.v. 1990. De huidige 2020doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen met 20% te verminderen is onvoldoende en werd
bovendien al behaald. Een verhoging van de ambitie vraagt een beperkte toename in reële
inspanningen en stelt terwijl een voorbeeld voor andere landen en regio’s in pre-2020 ambitie.
Pleit actief voor een verhoging van het energie- en klimaatpakket 2030. Dit moet zo snel mogelijk
gebeuren, voor de vertaling ervan naar Europese richtlijnen. Concreet vraagt de 1,5 °Cdoelstelling om veel verder te gaan dan de vooropgestelde 40% reductie van uitstoot van
broeikasgassen[1] en investeringen die zorgen voor minstens 40% energie-efficiëntie en meer dan
30% hernieuwbare energie tegen 2030, wat zal leiden tot de creatie van groene en duurzame jobs.
Op die manier stelt Europa een voorbeeld voor alle landen om hun INDC op te schroeven vóór de
facilitative dialogue in 2018.
Schroef het lange termijndoel van de EU om de uitstoot met 80% te verminderen tegen 2050 op,
want het is niet in lijn met het lange termijndoel van Parijs. Om tot een evenwicht tussen uitstoot
en absorptie van broeikasgassen te komen tegen de tweede helft van de eeuw moeten de meeste
Europese sectoren een nuluitstoot behalen in de komende decennia.
Streef naar 100% hernieuwbare energie in 2050 in het kader van de pijlers van een rechtvaardige
transitie. Pleit er voor dat de EU een tijdlijn aanneemt voor de volledige uitfasering van kool, gas
en olie.
Zorg er voor dat de geplande hervorming van het EU ETS rekening houdt met het globale karakter
van het Akkoord van Parijs, dat zorgt voor een verminderd risico op carbon leakage.
Annuleer de surplus aan koolstofkredieten van de eerste verbintenisperiode van het Kyoto
Protocol (AAUs) in navolging van Nederland, Denemarken, Duitsland, Zweden en het VK.

Gelieve in bijlage opnieuw onze uitgebreide analyse en aanbevelingen voor de implementatie van het Akkoord
van Parijs te vinden.
Het Platform Klimaatrechtvaardigheid is een Belgisch federaal politiek platform gecoördineerd door
11.11.11 en CNCD-11.11.11 en gevormd met ABVV-FGTB, ACLVB-CGSLB, ACV-CSC, ADG, APERe,
Associations21, Bond Beter Leefmilieu (BBL), Beweging.net, Broederlijk Delen, CADTM, Climate Express,
Climaxi, Conseil de la Jeunesse, EcoKerk, Entraide et Fraternité, FSTM, Geneeskunde voor de Derde Wereld

[1]

Het Europese NGO-netwerk Climate Action Network Europe (CAN-E) vraagt, in lijn met de aanbevelingen van het IPCC,
minstens 55% emissiereducties t.o.v. 1990, minstens 45% hernieuwbare energie en minstens 40% energie-efficiëntie
tegen 2030.

(G3W), Greenpeace, Inter-environnement Wallonie (IEW), Natuurpunt, Oxfam-Solidariteit, Oxfam
Wereldwinkels, Protos, SLCD, SOS FAIM, Vlaamse Jeugdraad, Vredeseilanden en WWF.

