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FORSLAG

Den Europæiske Unions, medlemsstaternes og Islands tilsagn i henhold til Doha-ændringen 
om at reducere deres gennemsnitlige årlige drivhusgasemissioner for perioden 2013-2020 til 
80 % af deres emissioner i referenceåret betragtes som utilstrækkelig i betragtning af den 
stadig mere udbredte overbevisning om konsekvenserne af menneskeskabt global 
opvarmning. 

Ordføreren bemærker, at USA aldrig har ratificeret Kyotoprotokollen, at Canada ikke længere 
er en part, og at Japan, New Zealand og Den Russiske Føderation ikke har givet tilsagn om et 
bestemt mål for den anden forpligtelsesperiode. For at skabe tillid i de internationale 
forhandlinger mellem udviklede lande og udviklingslande er det derfor afgørende, at EU lever 
op til sine forpligtelser og sikrer kontinuiteten i bindende de internationale juridiske rammer.

Uanset ovenstående indebærer Doha-ændringen positive elementer, såsom den automatiske 
justering af en parts mål for at forhindre en stigning i emissionerne ud over dets 
gennemsnitlige tidligere emissioner, og det faktum, at processen for at øge ambitionsniveauet 
bliver meget lettere. Det er ligeledes positivt, at der blandt parterne i klimakonventionen er 
enighed om senest i 2015 at godkende et forhandlingsresultat med retsvirkning i henhold til 
klimakonventionen, som vil gælde for alle parter og efter planen skal træde i kraft og 
gennemføres fra 2020.

Ordføreren mener, at klima-diplomati, herunder de sikkerhedsmæssige aspekter af denne 
politik, bør være en integreret del af EU-udenrigspolitik, og at opbakning bag Doha-
ændringen bør behandles blandt prioriteterne på bilaterale møder med tredjelande og især 
inden for rammerne af alle de topmøder med EU's strategiske partnere, der endnu ikke har 
indgået den. 

***********

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er 
korresponderende udvalg, til at indstille, at Parlamentet godkender forslaget. 
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