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FORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som 
er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. anerkender det historiske ansvar, som EU og andre store drivhusgasudledere har over for 
udviklingslandene og udsatte personer, navnlig kvinder, som er de største ofre for 
klimaændringerne; påpeger behovet for fornyet EU-lederskab i de internationale 
klimaforhandlinger for at nå frem til en ambitiøs bindende aftale ved UNFCCC i Paris i 
2015 baseret på en proces med en ligelig fordeling af indsatsen; understreger, at EU for at 
være troværdig i denne lederrolle og kunne tilskynde alle andre lande til at afgive løfter 
om emissionsreduktioner først er nødt til at sætte nyt liv i bestræbelserne på at nedbringe 
sine egne emissioner med henblik på at nå op i toppen af EU's mål om at reducere 
drivhusgasemissionerne med 80-95 % inden 2050;

2. erkender at tidshorisonten for global handling hastigt svinder ind ifølge de seneste 
videnskabelige rapporter fra IPCC, og at omkostningerne ved ikke at handle er mange 
gange større end omkostningerne ved en tidlig klimaindsats; udtrykker forfærdelse over, 
at klimakonsekvenserne potentielt kan udligne de senere års fremskridt mod opfyldelse af 
2015-målene, øge sulten på verdensplan med 10-20 % inden 2050 og allerede medfører 
tab af menneskeliv og levebrød i de fattigste og mest sårbare lande;

3. understreger, at det er nødvendigt som en prioritet at sikre, at de industrialiserede lande 
reducerer deres egne emissioner først og hurtigt og tilvejebringer de nødvendige 
finansstrømme til udviklingslandene til tilpasning og afbødning; advarer dog imod i stedet 
at benytte modregningsmekanismer, som f.eks. CDM-mekanismen, i betragtning af at 
sådanne mekanismer ikke har vist sig at være effektive redskaber til at nedbringe 
drivhusgasemissionerne og forsinker afgørende strukturelle ændringer af de 
industrialiserede landes økonomier;

4. godtager det klimamål, der er vedtaget på internationalt plan, om at holde stigningen i den 
gennemsnitlige globale opvarmning på højst 2 grader celsius over det førindustrielle 
niveau; 

5. opfordrer medlemsstaterne til at vedtage tre bindende mål for 2030: dvs. mindst 50 % 
reduktion i drivhusgasemissionerne under 1990-niveauet, mindst 40 % andel af 
vedvarende energi og mindst 30 % stigning i energieffektivitet; minder om, at både 
energieffektivitet og udnyttelse af vedvarende energi mindsker drivhusgasemissionerne og 
dermed gør det lettere at nå et EU-mål for reduktion af drivhusgasemissioner på mindst 50 
%;

6. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udfase alle subsidier og al statsstøtte til 
fossile brændstoffer og atomkraft og til at færdiggøre det indre marked for elektricitet på 
en måde, der gavner vedvarende energi;

7. understreger, at det er nødvendigt at mindske transportsektorens CO2-aftryk; bemærker i 
den forbindelse, at nogle biobrændstoffer ikke formår at leve op til forventningerne med 
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hensyn til reduktion af drivhusgasemissioner, kan bidrage til stigningen i fødevarepriserne 
ved at konkurrere om jord og kan true adgangen til livsvigtige ressourcer, herunder jord 
og vand, for lokale og oprindelige samfund i udviklingslandene; er af den opfattelse, at det 
for at undgå negativ indvirkning på retten til mad er nødvendigt at reducere offentlige 
incitamenter til produktion af afgrødebaserede biobrændstoffer (såsom EU's bindende mål 
om 10 % vedvarende energi på transportområdet eller tilskud) og fjerne dem helt senest i 
2020; opfordrer navnlig til effektive foranstaltninger til forebyggelse af skadelige sociale 
og miljømæssige konsekvenser af biomasse til energiproduktion til europæiske markeder;

8. understreger, at det er nødvendigt at reducere energiforbruget i transportsektoren, 
eftersom et procentmål for energi fra vedvarende energikilder sandsynligvis vil blive 
stadigt vanskeligere at nå på en bæredygtig måde, hvis den samlede efterspørgsel efter 
energi til transport forsætter med at stige.

9. understreger nødvendigheden af at skabe overensstemmelse mellem udviklingsmål og 
klimamål; understreger, at klimaændringer truer hele regioners muligheder for at brødføde 
sig selv og dermed viser forbindelserne mellem målet om global fattigdomsudryddelse, 
som ligger til grund for både 2015-målene og målene om bæredygtig udvikling, der blev 
lanceret under Rio+20-konferencen; opfordrer til, at disse to processer integreres i en 
samlet overordnet ramme for tiden efter 2015;

10. minder om EU's forpligtelser i henhold til FN's rammekonvention om klimaændringer til 
at støtte indsatsen i udviklingslandene, navnlig de mindst udviklede lande, til at afbøde og 
tilpasse sig klimaændringerne og forbedre modstandsdygtighed gennem 
kapacitetsopbygning, investering i forskning, teknologioverførsel og bidrag til den grønne 
klimafond, som hurtigst muligt skal gøres fuldt operationsdygtig;

11. understeger den afgørende rolle, som adgang til finansiering spiller for udviklingslandenes 
muligheder for at træffe ambitiøse klimaforanstaltninger; insisterer derfor på, at det er 
nødvendigt at opbygge en sammenhængende finansiel struktur for klimaændringer; 
opfordrer til en større indsats fra medlemsstaterne med hensyn til at hjælpe med at opfylde 
de udviklede landes forpligtelse til at tildele mindst 100 mia. USD om året i 
klimafinansiering, ud over forpligtelsen til at betale 0,7 % i officiel udviklingsbistand, 
inden 2020;

12. fremhæver, at kvinderne i de mindst udviklede lande er dem, der har det største ansvar for 
de sektorer, der er truet af klimaændringer; understreger betydningen af og behovet for 
kønsanalyser og inddragelse af kønsperspektivet i alle handlingsprogrammer for 
klimaafbødning eller -tilpasning og nedbringelse af katastroferisici, der finansieres af EU 
eller medlemsstaterne;

13. understreger, at det er nødvendigt at gøre noget ved luftfartsemissionernes voksende 
indvirkning på klimaændringerne; beklager derfor dybt, at EU har været nødt til 
midlertidigt at fastfryse gennemførelsen af EU's emissionshandelssystem for flyvninger 
uden for EU; understreger behovet for et udvidet og mere velfungerende 
emissionshandelssystem (ETS), der giver effektive klimamål og incitamenter til reduktion 
af drivhusgasemissionerne, sikrer en meningsfuld pris på CO2 og afspejler de reelle 
omkostninger ved fossile brændstoffer; understreger, at det samlede antal 
emissionskreditter skal sættes gradvist ned, således at der opnås klimaneutralitet i år 2050; 
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finder det afgørende at rejse yderligere klimafinansiering og inden for ETS' rammer at 
afsætte en procentdel af auktionsindtægterne som klimafinansiering til en fuldt 
operationsdygtig grøn klimafond;

14. bemærker, at en nylig rapport fra Det Europæiske Miljøagentur konstaterer, at EU mellem 
1999 og 2012 reducerede sine emissioner med 18 %, hvilket er tæt på målet om en 
emissionsreduktion på 20 % senest i 2020; opfordrer derfor EU's ledere til at forhøje det 
nuværende klimamål for 2020 til 30 % for at undgå, at der ikke gøres noget i perioden 
frem til 2020.
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