
 
 

AANBEVELINGEN VOOR DE EUROPESE RAAD VAN MILIEUMINISTERS (18/9) IN HET KADER VAN DE 
KLIMAATTOP IN PARIJS 

 
Op 18 september vindt een Europese Raad van Milieuministers plaats waarop de EU haar positie voor de 
klimaattop in Parijs (COP21) zal vastleggen. Het Platform Klimaatrechtvaardigheid, dat bestaat uit de 
milieuorganisaties, de vakbonden en de Noord-Zuid organisaties, vraagt een ambitieuze stellinginname. Zeker 
gezien de tussentijdse onderhandelingssessie in Bonn die in juni onvoldoende opleverde. Het Platform heeft 
volgende aanbevelingen voor de Belgische beleidsmakers: 
 

A. Op het mondiale niveau 
 
Een universeel, ambitieus en bindend akkoord met verbintenisperiodes van vijf jaar (met 2021-2025 als eerste 
periode) dat: 

- de opwarming beperkt tot maximaal 2°C en streeft naar 1,5°C. Dit kan door het vooropstellen van een 
koolstofbudget van maximaal 1000 GtCO2 (zoals voorgesteld door het IPCC) en een mondiale 
emissiepiek voor 2020 zonder het gebruik van valse oplossingen1; 

- de uitfasering van fossiele en kernenergie verzekert en geleidelijk aan evolueert naar 100% hernieuwbare 
energie tegen 2050 onder de voorwaarden van een rechtvaardige transitie; 

- internationale solidariteit voorziet voor mitigatie en adaptatie en ‘loss and damage’ erkent als derde pijler 
in de strijd tegen klimaatverandering (naast mitigatie en adaptatie). Daarnaast moet een groeipad 
voorzien worden om de beloofde internationale klimaatfinanciering tegen 2020 te kunnen nakomen.  

 
B. Voor België en de EU 

 
Een sterke en transparante positie die de ambitie toont om doeltreffend samen te werken op het internationale 
niveau, en dus die: 

- de ambitie van het « klimaat- en energiepakket 2030 » verhoogt: meer dan 40% interne emissiereducties 
in vergelijking met 1990, minstens 40% energie-efficiëntie en minstens 30% hernieuwbare energie tegen 
20302 om voor de creatie van duurzame en groene jobs te zorgen; 

- een tussentijdse doelstelling voor 2025 voorziet in lijn met de vijfjarige doelstellingen verwacht voor het 
akkoord in Parijs; 

- een rechtvaardige transitie naar een koolstofarme economie garandeert dankzij sociale dialoog, 
vormingen (waaronder blijvende opleidingen voor werknemers), duurzame investeringen en een sterke 
sociale bescherming vertaald in nationale actieplannen; 

- het bereiken van een akkoord in Parijs ondersteunt door: 
o de optie open te laten om de Europese milieuambitie opnieuw te verhogen tijdens de 

onderhandelingen; 
o opnieuw een ‘Durban alliantie’ te vormen met de ontwikkelingslanden; 
o een roadmap voor de internationale klimaatfinanciering 2015-2020 op te stellen: voor België 

betekent dit een roadmap die moet landen op €500 miljoen per jaar vanaf 2020 (dit komt overeen 
met het billijk aandeel van België in het mondiale engagement van $100 miljard per jaar tegen 
2020)3; 

o publieke klimaatfinanciering te verzekeren die additioneel is aan de ontwikkelingssamenwerking 
door beroep te doen op innovatieve financieringsbronnen (financiële transactietaks, ETS-
inkomsten, taks op maritiem en vliegverkeer,…). De geblokkeerde Belgische ETS-inkomsten 
moeten integraal aan intern klimaatbeleid en internationale klimaatfinanciering besteed worden. 

 
Onze regionale en federale overheden moeten zo snel mogelijk en ten laatste voor de COP21 tot een akkoord 
komen over de interne verdeling voor een ambitieus, gecoördineerd en doeltreffend Belgisch klimaat- en 
energiebeleid. 

                                                 
Het Platform Klimaatrechtvaardigheid is een Belgisch federaal politiek platform gecoördineerd door 11.11.11 en CNCD-11.11.11 en 
gevormd met ABVV-FGTB, ACV-CSC,  ADG, APERe, Associations21, Bond Beter Leefmilieu (BBL), Beweging.net, Broederlijk 
Delen, CGSLB-ACLVB, Climate Express, Climaxi, EcoKerk, Entraide et Fraternité, FSTM, Geneeskunde voor de Derde Wereld 
(G3W), Greenpeace, Inter-environnement Wallonie (IEW), Klimaat en sociale Rechtvaardigheid, Natuurpunt, Oxfam-Solidariteit, 
Oxfam Wereldwinkels, Protos, SLCD, SOS FAIM, Vredeseilanden en WWF. 
 
1 Onder andere koolstofcompensatiemechanismen, niet-duurzame biobrandstoffen, CCS toegepast in steenkoolcentrales en het gebruik 
van niet-duurzame biomassa (zowel van nationale oorsprong als import uit het Zuiden).  
2 Het Europese NGO netwerk Climate Action Network (CAN) vraagt, in lijn met de aanbevelingen van het IPCC, minstens 55% CO2-
reductie in vergelijking met 1990, minstens 45% hernieuwbare energie en minstens 40% energie-efficiëntie tegen 2030. 
3 De globale Fast Start Finance doelstelling was jaarlijks $10 miljard waarvan €50 miljoen voor België. Tegen 2020 is de doelstelling jaarlijks 
$100 miljard, wat overeenkomt met €500 miljoen voor België.   


