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Europa-Parlamentets beslutning om finansieringen af klimapolitik

Europa-Parlamentet,

 der henviser til EF-traktatens artikel 175,

 der henviser til den klima- og energipakke, som Europa-Parlamentet og Kommissionen 
vedtog den 17. december 2008, navnlig Europa-Parlamentets holdning vedrørende 
forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/87/EF 
med henblik på at forbedre og udvide ordningen for handel med kvoter for 
drivhusgasemissioner i Fællesskabet1 og vedrørende forslaget til Europa-Parlamentets og 
Rådets beslutning om medlemsstaternes indsats for at nedbringe deres 
drivhusgasemissioner med henblik på at opfylde Fællesskabets forpligtelser til at 
nedbringe drivhusgasemissionerne frem til 20202,

 der henviser til formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råd den 19.-20. juni 
2008 og den 11.-12. december 2008,

 der henviser til sin beslutning af 4. februar 2009 om "2050: Fremtiden begynder i dag -
henstillinger til EU's fremtidige integrerede politik om klimaændringer"3,

 der henviser til den 14. konference mellem parterne i FN's rammeaftale om 
klimaændringer (UNFCCC) (COP 14) og den fjerde partskonference, der tjente som møde 
mellem parterne i Kyoto-protokollen (COP/MOP 4), 1.-12. december 2008 i Posen 
(Polen),

 der henviser til Kommissionens meddelelse af 28. januar 2009 "Mod en global 
klimaændringsaftale i København" (KOM(2009)0039),

 der henviser til forretningsordenens artikel 108, stk. 5,

A. der henviser til, at forhandlingerne om en global international klimaaftale, der lever op til 
målet om at begrænse den globale temperaturstigning til under 2°C , forventes afsluttet i 
København i december 2009,

B. der henviser til, at et stigende antal videnskabsmænd erkender, at skal en farlig 
klimaændring undgås, er det nødvendigt at stabilisere niveauet for drivhusgasser i 
atmosfæren på 350 ppmv CO2-ækvivalenter, hvilket er et betydeligt lavere niveau end 
tidligere anbefalet, 

C. der henviser til, at Den Europæiske Union vil fastlægge sin forhandlingsposition på Det 
Europæiske Råd i foråret 2009, 

                                               
1 Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0610.
2 Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0611.
3 Vedtagne tekster, P6_TA-PROV(2009)0042.
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D. der henviser til, at Den Europæiske Union har stræbt efter at spille en ledende rolle i 
kampen mod global opvarmning og fuldt ud støtter UNFCCC-forhandlingsprocessen,

E. der henviser til, at EU for nylig har vedtaget en klima- og energipakke bestående af 
lovforanstaltninger til gennemførelse af en ensidig reduktion af drivhusgasemissioner på 
20 % i forhold til 1990-niveauerne og med en forpligtelse til at øge reduktionen til 30 %, 
hvis der indgås en tilstrækkelig ambitiøs aftale i København,

F. der henviser til, at emissionerne stiger hastigt i udviklingslandene, som ikke kan 
nedbringe dem uden betydelig teknisk og finansiel støtte, 

G. der henviser til, at EU's emissionshandelsordning kan anvendes som en model for 
udviklingen af emissionshandel i andre udviklede lande og regioner,  

H. der henviser til, at auktionering i forbindelse med emissionshandel rummer potentiale for 
betydelige indtægter i fremtiden, som vil kunne anvendes til at finansiere afbødnings- og 
tilpasningsforanstaltninger i udviklingslande,

I. der henviser til, at der ifølge de seneste vurderinger er behov for nye investeringer i 
emissionsreduktioner globalt i størrelsesordenen 175.000 mio. EUR i 2020, hvoraf over 
halvdelen skal investeres i udviklingslande,

1. understreger, at Den Europæiske Union skal fastholde en ledende rolle i den internationale 
klimapolitik; 

2. opfordrer EU til aktivt at arbejde for en aftale i København, som tager højde for de seneste 
videnskabelige rapporter om klimaændringer, forpligter sig på stabiliseringsniveauer og 
temperaturmål, som giver stærk sandsynlighed for, at en farlig klimaændring kan undgås, 
og som indebærer regelmæssige revisioner for at sikre, at målene er på linje med den 
nyeste videnskab; glæder sig over Kommissionens forslag på dette område;

3. påpeger, at en emissionsreduktion i udviklingslandene under de gængse niveauer vil være 
afgørende for at kunne begrænse den gennemsnitlige globale temperaturstigning til under 
2°C;

4. understreger, at de industrialiserede lande har et ansvar for at yde udviklingslandene en 
tilstrækkelig finansiel og teknisk støtte til udviklingslandene, der kan tilskynde dem til at 
forpligte sig på reduktion af deres drivhusgasemissioner, til at tilpasse sig til 
konsekvenserne af klimaændringer og til at nedbringe emissionerne fra skovrydning og -
ødelæggelse; 

5. erindrer om sin ovennævnte beslutning af 4. februar 2009 og navnlig de dele af den, der 
vedrører den internationale dimension og finansierings- og budgetanliggender;

6. er bekymret over, at der ikke er en præcis angivelse af niveauet for EU's finansielle ansvar 
i Kommissionens ovennævnte meddelelse;  opfordrer Det Europæiske Råd til at indgå 
konkrete finansieringsforpligtelser, som modsvarer den globale indsats, der er nødvendig 
for at begrænse klimaændringen til +2°C, når det vedtager et forhandlingsmandat for 
konferencen i København; 
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7. mener, at disse finansieringsforpligtelser som foreskrevet af Det Europæiske Råd i 
december 2008 bør omfatte et tilsagn fra medlemsstaterne om at anvende en stor del af 
auktionsindtægterne fra EU's emissionshandelsordning til at finansiere aktioner til 
afbødning af og tilpasning til klimaforandringer i udviklingslande, som har ratificeret den 
internationale aftale; 

8. understreger, at bindende mål vil gøre det lettere for investorer at vurdere risici og 
muligheder i forbindelse med klimaændringer og at involvere investorer i projekter, som 
både opfylder afbødnings- og tilpasningsmål; understreger desuden behovet for klarhed 
med hensyn til den private kapitals rolle i de nødvendige investeringer til opnåelse af 
målene;

9. finder det imidlertid af største betydning, at der vedtages en mere omfattende 
handlingsplan om den fremtidige finansiering af klimapolitikken, som dækker alle 
relevante finansieringsområder og -kilder; betragter Kommissionens ovennævnte 
meddelelse som et godt udgangspunkt for dette arbejde, men understreger, at den skal 
styrkes med klart definerede foranstaltninger; opfordrer Det Europæiske Råd til at 
pålægge Kommissionen at udvikle en sådan handlingsplan med henblik på 
forhandlingerne i København;

10. understreger, at industrialiserede landes anvendelse af kompenserende kreditter til 
opfyldelse af deres emissionsreduktionsmål ikke bør kunne indgå som en del af 
udviklingslandenes ansvar for at afbøde deres drivhusgasemissioner i en international 
aftale om klimaændringer; insisterer derfor på, at der i en fremtidig 
kompensationsmekanisme skal indgå strenge projektkvalitetskriterier for at undgå, at 
industrialiserede lande udnytter lavomkostningsreduktionsforanstaltninger i 
udviklingslande;

11. opfordrer Det Europæiske Råd til at undersøge princippet om bindende 
afbødningsforpligtelser i udviklingslande for industrialiserede lande i tillæg til deres egne 
emissionsreduktioner; 

12. mener, at det kollektive bidrag til udviklingslandenes afbødningsindsats og 
tilpasningsbehov fra EU bør beløbe sig til omkring 25.000 mio. EUR i 2020;

13. mener, at chancerne for succes under forhandlingerne i København vil være betragteligt 
forbedret, hvis Den Europæiske Union indtager en ledende rolle med hensyn til 
tilrådighedsstillelse af finansiel og teknisk støtte til udviklingslandene; mener, at et 
europæisk lederskab på finansieringsområdet, der opstiller konkrete forhandlingsmål på et 
tidligt stadium, er nødvendigt for at kunne mobilisere en tilstrækkelig intern offentlig 
støtte og for at kunne tilskynde andre OECD-lande til at bidrage på en lignende facon;

14. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Det Europæiske Råd, Rådet, 
Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter og UNFCC's sekretariat med 
en anmodning til sidstnævnte om at fremsende den til alle de af konventionens 
kontraherende parter, som ikke er medlemmer af EU.
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