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KORTFATTAD MOTIVERING

EU:s, dess medlemsstaters och Islands åtagande enligt Dohaändringen att begränsa sina 
genomsnittliga årliga utsläpp av växthusgaser under perioden 2013–2020 till 80 procent av 
basårsutsläppen anses otillräckligt med tanke på den allt större samsynen när det gäller global 
uppvärmning som orsakas av människan. 

Föredraganden noterar att Förenta staterna aldrig har ratificerat Kyotoprotokollet, att Kanada 
inte längre är en part och att Japan, Nya Zeeland och Ryssland inte har antagit mål för 
en andra åtagandeperiod. För att bygga upp ett förtroende för de internationella 
förhandlingarna mellan utvecklade länder och utvecklingsländer är det därför nödvändigt att 
EU uppfyller sina åtaganden och säkerställer kontinuiteten i internationellt bindande rättsliga 
ramverk.

Trots ovanstående innehåller Dohaändringen positiva inslag, såsom den automatiska 
anpassningen av en parts mål för att förhindra en ökning av den partens utsläpp utöver dess 
genomsnittliga tidigare utsläpp samt den betydligt förenklade processen för höjd 
ambitionsnivå. Att konventionsparterna är eniga om att senast 2015 anta ett överenskommet 
resultat med rättskraft enligt konventionen som gäller alla parter och som bör träda i kraft och 
genomföras från och med 2020 är också något positivt.

Föredraganden anser att klimatdiplomati, inbegripet klimatet ur säkerhetssynpunkt, bör vara 
en integrerad del av EU:s utrikespolitik och att åtagandet enligt Dohaändringen bör tillhöra de 
prioriterade områdena vid bilaterala möten med tredjeländer och i synnerhet inom ramen för 
alla toppmöten med EU:s strategiska partner som ännu inte har åtagit sig att följa 
Dohaändringen. 

***********

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att 
som ansvarigt utskott föreslå att Europaparlamentet ger sitt godkännande. 
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