
Doel klimaattop Kopenhagen dichterbij

Kopenhagen Akkoord
Aan het eind van de VN Klimaatconferentie, in december 2009, is het Kopenhagen Akkoord gesloten. Hierin zijn landen 
overeengekomen om de opwarming van de aarde wereldwijd te beperken tot maximaal twee graden. Op basis van dit akkoord 
hebben de geïndustrialiseerde landen doelen geformuleerd voor 2020 om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Ook zeven 
snel groeiende ontwikkelingslanden (China, India, Brazilië, Mexico, Zuid-Afrika, Zuid-Korea en Indonesië) hebben hun doelen in het 
Akkoord gezet. Deze toezeggingen komen overeen met de aankondigingen die de landen in de aanloop van de top van Kopenhagen 
hadden gedaan. 

Tweegradendoel
Uit analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat deze toezeggingen in totaal zorgen voor zestig tot zeventig procent 
van de terugdringing van uitstoot die noodzakelijk is voor het halen van de tweegradendoelstelling. 

Kansen
Er zijn verschillende mogelijkheden om het resterende gat te overbruggen en zo het tweegradendoel te bereiken. Dat kan door onder 
andere door:
• Het aanscherpen van toezeggingen van de geïndustrialiseerde landen 
• Terugdringing van de uitstoot door de luchtvaart en scheepvaart
• Het beperken van het meetellen van herbebossing in de broeikasgasreducties van geïndustrialiseerde landen
• Halvering van ontbossing in ontwikkelingslanden
• Het toevoegen van de nationale klimaatplannen van China en India aan het Kopenhagen akkoord

Risico’s
Er is kans dat de daadwerkelijke vermindering van broeikasgassen lager uitvalt dan nu wordt toegezegd. De belangrijkste risico’s zijn 
dat:
• Rusland en Oekraïne de overtollige CO2-rechten uit het Kyoto-tijdperk op de markt brengen, wat kan leiden to extra emissies van   
 1,5 miljard ton
• De VS geen klimaatwet aannemen. 
• De benodigde financiering voor de toegezegde maatregelen niet wordt gerealiseerd

Het rapport “Evaluation of the Copenhagen Accord: Chances and risks for the 2°C climate goal” is beschikbaar via 
http://www.pbl.nl/nl/publicaties/2010/Evaluation-of-the-Copenhagen-Accord-Chances-and-risks-for-the-2degreeC-climate-goal.html
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Aanvullende reducties voor bereiken
doel geïndustrialiseerde landen van -25%
Internationale lucht- en scheepvaartdoelen

Geen extra emissierechten door regels landgebruik
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50% reductie van ontbossingsemissies in 2020
(additioneel effect)
Nationale klimaatplannen China en India
(additioneel effect)

Volgens het Kopenhagen Akkoord

Ontwikkelingslanden, hoge toezeggingen
(additioneel effect)
Geïndustrialiseerde landen, hoge toezeggingen
(additioneel effect)
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Geïndustrialiseerde landen, lage toezeggingen

Reductie van mondiale broeikasgasemissies, inclusief CO 2 van landgebruik en exclusief overschotten emissierechten
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