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De zelfverklaarde klimaatgids is even de weg kwijt 
 

Hans Bruyninckx stelt dat de EU moeite heeft om haar reputatie van 'ambitieus leider' waar te 
maken. Bruyninckx is specialist internationaal klimaatbeleid (KU Leuven) en voorzitter van de Bond 
Beter Leefmilieu (BBL). Hij schrijft regelmatig klimaatbijdragen voor 'De Gedachte'. 
 
 

Terwijl Obama's klimaatoffensief in de VS hopeloos laat komt met het oog op een sterk akkoord in 
Kopenhagen (DM 26/10), dreigt de EU, de zelfverklaarde leider in klimaatbeleid, aan verdeeldheid 
ten prooi te vallen. 'In de Europese debatten is een behoudsgezinde twijfel geslopen', aldus Hans 
Bruyninckx. 
 

De Europese Unie profileert zich volgens Commissievoorzitter Barroso als 'ambitieus leider' in 
klimaatbeleid. De EU heeft een sterke capaciteit opgebouwd in 'klimaatdiplomatie' en de 27 
lidstaten hebben samen het meest coherente en functionele klimaatbeleid uitgewerkt, inclusief het 
systeem van verhandelbare emissierechten (ETS). 
 

Ook in de aanloop naar Kopenhagen stelt de EU zich op als de leider in de onderhandelingen. De 
positie van de EU laat zich samenvatten in de elegante formule 20-20-20 tegen 2020. Dat is 20 
procent vermindering in CO2-uitstoot in vergelijking met 1990, 20 procent energieproductie uit 
hernieuwbare bronnen en 20 procent verbetering van de energie-efficiëntie van de economie. 
Bovendien wil de EU verder gaan. Op voorwaarde dat andere grote industrielanden (VS, Japan, 
Canada, Rusland, enzovoort) ook bereid zijn om hun uitstoot significant te verminderen en de 
snelst groeiende ontwikkelingslanden (onder meer China, India, Brazilië, Mexico) de toename van 
hun uitstoot willen beperken, is de EU bereid om haar eigen uitstoot met 30 procent te reduceren. 
Daarmee trekken de EU-lidstaten alvast met een duidelijk standpunt en sterke politieke ambities 
naar de top in Kopenhagen. "We zijn klaar om het politiek leiderschap te tonen dat nodig is om het 
klimaat te redden en om in Kopenhagen tot een akkoord te komen", stelde de Zweedse minister 
Carlgren eerder deze week na een vergadering van de milieuministers in Luxemburg. 
 

En toch is er de laatste maanden in toenemende mate kritiek op de EU. Een directe aanleiding was 
de financieel-economische crisis. Een aantal lidstaten waaronder Italië en Polen gaf het signaal dat 
er best geen extra milieuengagementen werden aangegaan om de weerbots op de Europese 
economie te beperken en de concurrentiepositie te beschermen. Berlusconi stelde onomwonden dat 
Europa niet de rol van Don Quichot moest spelen. Commissievoorzitter Barroso deed zijn best om 
iedereen ervan te overtuigen dat de crisis niet mocht leiden tot verslapte aandacht voor 
klimaatbeleid en een aantal Europese leiders - Gordon Brown en verrassend ook Nicolas Sarkozy - 
staken hun nek uit en verdedigden het standpunt dat de crisis opportuniteiten bood voor een 
verdere ecologische innovatie van het Europese productieapparaat. Toch is er in de Europese 
debatten een behoudsgezinde twijfel geslopen. 
 

'Too little, too late' 
 

De meest fundamentele discussie betreft het ambitieniveau. Enerzijds vertrekt men van het 
zogenaamde tweegradenscenario, dat stelt dat wanneer we de temperatuurstijging kunnen 
beperken tot twee graden Celsius, de gevolgen nog beheersbaar zullen zijn. Anderzijds bepaalt de 
EU haar beleid vanuit de langetermijnstrategie om tegen 2050 80 tot 95 procent 
uitstootvermindering te halen. De vraag is of een vermindering met 20 procent tegen 2020 ons 
voldoende op het pad zet om deze twee doelstellingen ook effectief te realiseren. Volgens de 
recentste gegevens van de klimaatwetenschappers alleszins niet. De engagementen zijn too little, 
too late. De reductie van 30 procent indien de andere landen ook harde beloften willen nakomen, 
gaat al meer in de goede richting, maar staat sterk ter discussie in het licht van de financieel-
economische crisis. Bovendien is ondertussen binnenskamers te horen dat zelfs het 
tweegradenscenario niet meer haalbaar is. 
 

Heibel over klimaatfonds 
 

De concrete voorbereidingen op Kopenhagen worden verder bemoeilijkt door enkele fundamentele 
discussiepunten binnen de EU. 
 

Ten eerste is er de discussie over het financieringsmechanisme voor de ontwikkelingslanden. De 
lidstaten hebben zich uitgesproken voor een verbeterd systeem om investeringen in 
klimaatvriendelijke technologie te ondersteunen en ontwikkelingslanden toe te staan om zich aan 
te passen aan de gevolgen van klimaatverandering. Volgens de Europese Commissie zou zo'n 
'klimaatfonds' tegen het jaar 2020 over ongeveer 100 miljard euro per jaar moeten beschikken. 
Binnen de EU geraken de lidstaten het op dit moment niet eens over de bijdrage van de EU of over 
hoe dit element te gebruiken in de onderhandelingen. Het is alvast het hoofdgerecht op het menu 
van de Europese top vandaag en morgen in Brussel. 
 



De nieuwe lidstaten zijn niet erg bereid om bij te dragen aan een klimaatfonds. Zij vrezen dat het 
middelen zal wegzuigen voor hun eigen economische ontwikkeling. De Poolse minister van 
Financiën drukte het als volgt uit: "Om eerlijk te zijn, vanuit ons standpunt is het totaal 
onaanvaardbaar dat de arme Europese landen de rijke Europese landen moeten bijstaan in de hulp 
aan de arme landen in de rest van de wereld." Met Bulgarije en Roemenië als bondgenoten trekt 
Polen alvast stevig aan de handrem in dit dossier. 
 

Onder andere Frankrijk en Duitsland laten de hoogte van de EU-bijdrage liever in het midden en 
willen hiervan gebruikmaken als drukkingsmiddel bij de onderhandelingen. Enerzijds om andere 
rijke landen te dwingen om ook over de brug te komen met concrete bedragen, anderzijds om iets 
in aanbieding te hebben om klimaatbeloften van de ontwikkelingslanden af te dwingen. Andere 
lidstaten zoals Nederland en Groot-Brittannië zouden liefst met een duidelijk engagement naar 
Kopenhagen gaan om de ontwikkelingslanden te overtuigen van de goede wil van de EU. De cijfers 
die circuleren over de hoogte van het bedrag zijn in ieder geval niet van die aard dat 
ontwikkelingslanden zwaar onder de indruk zijn. Er gaapt een diepe kloof met wat nodig zal zijn: 
de lidstaten zouden tussen de 2 en 15 miljard euro bijdragen. 
 

Het gebrek aan een EU-standpunt met sterke consensus verzwakt haar leiderschap in de 
onderhandelingen. Het ambitieniveau en het financieringsmechanisme zijn twee breekpunten in de 
aanloop naar Kopenhagen. Een sterke en eensgezinde EU is in deze dossiers zeer wenselijk, maar 
voorlopig niet de realiteit. Het verzwakt de positie ten opzichte van de ontwikkelingslanden. Maar 
ook ten opzichte van de VS, waar men recentelijk wijst op die onenigheid binnen de EU. Dit is ten 
dele onterecht: de VS zijn zelf niet klaar, noch bereid om verregaande afspraken te maken, maar 
een sterker EU-standpunt zou meer druk op de ketel zetten. Onenigheid binnen Europa over 
klimaatbeleid is koren op de molen van diegenen in de VS die vinden dat de EU helemaal geen te 
volgen voorbeeld is, stelt Dan Kammen, adviseur van president Obama voor Klimaatbeleid. 
 

Ondanks alle interne discussies blijft de EU wel de meest vooruitstrevende actor. Wel in het besef 
dat er nog heel veel huiswerk is op het thuisfront en dat veel verregaander afspraken niet alleen 
wenselijk, maar steeds meer en dringend noodzakelijk zijn. Het is alvast afwachten wat het 
resultaat zal zijn van de Europese top in Brussel. Hopelijk geeft Europa een positief signaal in de 
aanloop naar de Kopenhagen. Dat is nodig, want de verwachtingen gaan steeds meer gebukt onder 
het gebrek aan datgene waar de EU net zo trots op is, namelijk proactief leiderschap en 
internationale legitimiteit. 
 

Een sterke en eensgezinde EU in de klimaatdossiers is zeer wenselijk, maar voorlopig niet de 
realiteit. Dat verzwakt de positie van Europa ten opzichte van de ontwikkelingslanden en ten 
opzichte van de VS 
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