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RESULTAAT BESPREKINGEN 
van: het secretariaat-generaal van de Raad 
d.d.: 6 maart 2017 
aan: de delegaties 
nr. vorig doc.: 6626/17 
Betreft: Uitvoering van de integrale strategie van de EU - versterken van 

synergieën tussen de klimaat- en de energiediplomatie van de EU en 
elementen voor prioriteiten voor 2017  
- Conclusies van de Raad (6 maart 2017) 

  

Voor de delegaties gaan in de bijlage de conclusies van de Raad over "Uitvoering van de integrale 

strategie van de EU - versterken van synergieën tussen de klimaat- en de energiediplomatie van de 

EU en elementen voor prioriteiten voor 2017", zoals die door de Raad tijdens zijn 3525e zitting 

op 6 maart 2017 zijn aangenomen. 
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BIJLAGE 

Uitvoering van de integrale strategie van de EU - versterken van synergieën tussen de 
klimaat- en de energiediplomatie van de EU en elementen voor prioriteiten voor 2017 

Conclusies van de Raad 

 

1. De Raad herinnert aan zijn conclusies van 20 juli 2015 en 15 februari 2016 die als leidraad 

blijven dienen voor de gemeenschappelijke werkzaamheden van de EU en haar lidstaten 

op het gebied van de energie- en de klimaatdiplomatie, aan de respectieve actieplannen 

inzake EU-energiediplomatie en EU-klimaatdiplomatie, alsmede aan de conclusies over 

de integrale strategie voor het buitenlands en veiligheidsbeleid van de Europese Unie van 

17 oktober 2016, waarin wordt verzocht om de uitvoering van gezamenlijke maatregelen 

op deze gebieden, en de conclusies over energie en ontwikkeling van 28 november 2016, 

waarin wordt gewezen op de noodzaak van een strategische aanpak. 

2. Onder verwijzing naar de Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering, de 

kaderstrategie voor de energie-unie en de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling, 

benadrukt de Raad dat het tegengaan van de klimaatverandering, het ijveren voor een 

klimaatneutrale en veerkrachtige toekomst, alsmede het bevorderen van de mondiale 

overgang naar een lage uitstoot van broeikasgassen, klimaatbestendige, concurrerende 

en duurzame economieën en energiezekerheid, elkaar onderling versterkende doelstellingen 

zijn en integrerend deel uitmaken van de integrale strategie van de EU. 

3. De Raad feliciteert de Verenigde Naties en het Marokkaanse voorzitterschap van de CoP 22 

met de aanzienlijke inspanningen die zij hebben geleverd om van de CoP 22 een succes te 

maken, en hij spreekt zijn steun uit voor het volgende voorzitterschap van de CoP 23, dat door 

Fiji zal worden bekleed. De Raad wijst er andermaal op dat de EU en haar lidstaten hechten 

aan de Overeenkomst van Parijs, zoals blijkt uit de ambitie om klimaatdoelstellingen te 

vertalen in klimaatactie, en onderstreept zijn niet-aflatende steun voor het bestendigen van 

deze positieve dynamiek in de UNFCCC-processen en andere internationale klimaatfora, 

onder meer door vast te houden aan het mondiale ownership van de Overeenkomst van Parijs. 

Hij wijst erop dat de EU een leidende rol moet blijven spelen bij de uitvoering van de 

Overeenkomst van Parijs en bij de overgang naar emissiearme en klimaatbestendige 

economieën. Tevens roept hij Europa op wereldleider te worden op het gebied van 

hernieuwbare energie en onderzoek, innovatie en technologie ter zake. 
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4. In overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs, de Agenda 2030 en de "Marrakech 

Action Proclamation", waarin wordt herhaald dat de wereld vastbesloten is klimaat-
verandering te bestrijden en wordt bevestigd dat de overgang naar emissiearme en 
klimaatbestendige economieën en samenlevingen onomkeerbaar is, besluit ook de Raad 

de klimaatdiplomatie van de EU een nieuwe impuls te geven en klimaatverandering te 
handhaven als een strategische prioriteit in diplomatieke dialogen, rekening houdend met de 

meest recente ontwikkelingen en een veranderend geopolitiek landschap. De Raad verzoekt 
het EU-netwerk voor groene diplomatie het huidige actieplan voor klimaatdiplomatie zo 

spoedig mogelijk te actualiseren met het oog op de uitvoering van deze Raadsconclusies in 
de loop van 2017-2018. 

5. De Raad besluit synergieën en gezamenlijke acties tussen de relevante onderdelen van de 

klimaat- en de energiediplomatie van de EU en die van de lidstaten waar nodig te versterken. 
Dit houdt in dat de instrumenten voor financiële en technische bijstand van de EU en de 

lidstaten beter moeten worden benut en dat moet worden gezorgd voor nauwere banden met 
andere belangrijke beleidsterreinen zoals economische diplomatie, duurzame ontwikkelings-

samenwerking, nucleaire veiligheid, migratie, water en voedselzekerheid, oceaan- en 
zeerijkdommen, rampenparaatheid, en onderzoek en innovatie. De delegaties van de EU 
hebben, in overleg met de ambassades van de lidstaten, een belangrijke rol te vervullen 

bij het bevorderen van meer gezamenlijke acties. 

6. De Raad benadrukt het belang van duurzame, op maat gesneden partnerschappen met 

derde landen en niet-statelijke actoren, waaronder lokale en regionale autoriteiten, 
het maatschappelijk middenveld en de particuliere sector, met als doel de uitvoering van 

de Agenda 2030, de Overeenkomst van Parijs en de strategie voor de energie-unie te 
ondersteunen en te stimuleren dat nationaal bepaalde bijdragen worden gekoppeld aan 
nationale ontwikkelingsstrategieën en worden omgezet in haalbaar beleid en uitvoerbare 

maatregelen in alle sectoren van de economie. De Raad wijst tevens op de positieve 
economische impact die de overgang naar emissiearme economieën heeft op economische 

actoren in de EU en derde landen wereldwijd, en op het belang van een betere energie-
efficiëntie en meer hernieuwbare energie teneinde universele toegang tot duurzame energie 

te waarborgen. In dit verband is de Raad van oordeel dat acties in het kader van de klimaat- 
en de energiediplomatie in de G20-landen, die verantwoordelijk zijn voor 80% van de wereld-
wijde emissies, van bijzonder belang zijn, en is hij zich ervan bewust dat de steun voor en 

de samenwerking met ontwikkelingslanden bij het lenigen van hun mitigatie- en adaptatie-
behoeften moeten worden voortgezet. 
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7. De Raad moedigt tevens aan dat EU-doelstellingen op het gebied van klimaat en energie 

actief worden geïntegreerd in EU-partnerschappen met de internationale financiële 

instellingen, ontwikkelingsbanken en andere financiële instellingen, alsmede in andere 

multilaterale organisaties en fora, en erkent het belang van alle inheemse energiebronnen 

en veilige en duurzame emissiearme technologieën, conform de Overeenkomst van Parijs 

en de EU-strategie voor de energie-unie. 

8. De Raad bevestigt het belang van energiediplomatie ter ondersteuning van de inspanningen 

om te zorgen voor duurzame, concurrerende, continu geleverde, veilige en betaalbare energie 

door middel van diversificatie van bronnen, leveranciers en routes, alsmede van universele 

toegang tot duurzame energie, in aansluiting op de doelstellingen van de energie-unie in het 

kader van de externe dimensie ervan en de betrekkingen met derde landen op basis van een 

gelijk speelveld. In dit verband blijft sturing door middel van regelmatig overleg op hoog 

niveau van belang. De Raad is zich er tevens van bewust hoe de overgang naar schone energie 

economische kansen, energiezekerheid, klimaatveiligheid, welvaart en veerkrachtige staten 

en samenlevingen bevordert, en herhaalt hoe belangrijk het is dat intensiever overleg 

wordt gepleegd met niet-statelijke actoren zoals lokale overheden, bedrijven, ngo's, het 

maatschappelijk middenveld, de veiligheidsgemeenschap en de wetenschappelijke wereld. 

Inzake nucleaire veiligheid blijft de EU zich inzetten voor de bevordering en voortdurende 

verbetering van de striktste normen in derde landen. 

9. De Raad benadrukt met name dat er dringend aandacht moet worden besteed aan de 

mogelijke destabiliserende effecten van klimaatverandering en aan de ontwikkelings-

implicaties van energiearmoede voor veerkracht, veiligheid en migratie, en dat zijn 

werkzaamheden moeten worden afgestemd op alle duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen, 

met name doelstelling 13 (klimaat), 7 (duurzame energie), 16 (vrede), 6 (schoon water en 

sanitaire voorzieningen) en 2 (voedselzekerheid). Van de G7 en de G20 tot de VN-

Veiligheidsraad en andere internationale fora moeten de EU en de lidstaten, voortbouwend 

op bestaande initiatieven, zich ervoor beijveren dat klimaatrisico's in een ruimer kader worden 

begrepen, geanalyseerd en beheerd, en moeten zij EU-partners in de hele wereld helpen om de 

gevolgen van klimaatverandering voor binnenlandse stabiliteit, internationale veiligheid en 

ontheemding beter te begrijpen, te integreren, te anticiperen en te beheren. 
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10. De Raad benadrukt dat in het kader van de klimaat- en de energiediplomatie van de EU 

steun en aanmoediging moet gaan naar initiatieven in kwetsbare landen die lijden onder de 

gevolgen van klimaatverandering en onder geen of ongelijke toegang tot veilige en duurzame 

energie. In het verlengde van hun bestaande afspraken voorzien de EU en haar lidstaten in 

financiële middelen, technologieoverdracht en capaciteitsopbouw om ontwikkelingslanden te 

helpen ervoor te zorgen dat klimaatadaptatie en -mitigatie en een betere toegang tot duurzame 

energie worden geïntegreerd op alle relevante niveaus van ontwikkelingsbesluitvorming. 

De belangrijke bijdragen voor klimaatfinanciering uit diverse bronnen, zoals het Groen 

Klimaatfonds, internationale financiële instellingen, multilaterale ontwikkelingsbanken 

alsmede particuliere financiering, moeten in dit verband voor het voetlicht worden gebracht 

en worden voortgezet, rekening houdend met de doelstelling van de Overeenkomst van Parijs 

om financieringsstromen te doen stroken met emissiearme en klimaatbestendige ontwikkeling. 

 


