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FÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och 
utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvariga utskott infoga följande i 
sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet erkänner att EU och andra stora producenter av växthusgaser har ett 
historiskt ansvar gentemot utvecklingsländerna och missgynnade grupper, särskilt 
kvinnor, som är de huvudsakliga offren för klimatförändringarna. Parlamentet pekar på 
behovet av ett förnyat EU-ledarskap i internationella klimatförhandlingar för att få till 
stånd ett bindande avtal med högt ställda mål vid partskonferensen för FN:s 
ramkonvention om klimatförändringar i Paris 2015, med en rättvis insatsfördelning. 
Parlamentet betonar att EU, för att vara trovärdigt i denna ledarroll och för att få alla andra 
länder att göra utfästelser om utsläppsminskningar, först måste stärka sina insatser för att 
minska de egna utsläppen, med siktet inställt på övre delen av 2050 års mål om en 80–
95-procentig minskning av växthusgasutsläppen.

2. Europaparlamentet inser att fristen för globala åtgärder snabbt rinner ut enligt de senaste 
forskningsrapporterna från den mellanstatliga panelen för klimatförändringar, och att 
kostnaderna för overksamhet är mångdubbelt större än kostnaden för tidiga 
klimatåtgärder. Parlamentet uttrycker oro över att klimateffekterna kan upphäva de 
senaste framstegen i riktning mot att uppnå millennieutvecklingsmålen, att de kan öka 
hungern i världen med 10–20 procent fram till 2050 och att de redan leder till att 
människor i de fattigaste och mest sårbara länderna dör och förlorar sina 
försörjningsmöjligheter.

3. Europaparlamentet betonar behovet av att framför allt se till att industriländerna minskar 
sina egna utsläpp först och snabbt samt behovet av att slussa de nödvändiga medlen till 
utvecklingsländerna för anpassning och begränsning av klimatförändringarna. Parlamentet 
varnar dock för att istället använda kompensationsmekanismer, exempelvis mekanismen 
för ren utveckling, eftersom sådana mekanismer inte har visat sig vara effektiva 
instrument för minskning av växthusgasutsläppen och eftersom de fördröjer viktiga 
strukturförändringar i industriländernas ekonomier.

4. Europaparlamentet erkänner det överenskomna internationella klimatmålet att begränsa 
den globala genomsnittliga temperaturökningen till högst 2 °C över den förindustriella 
nivån. 

5. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att anta tre bindande mål för 2030: att 
minska växthusgasutsläppen till minst 50 procent av 1990 års nivå, att se till att andelen 
förnybar energi är minst 40 procent och att öka energieffektiviteten med minst 30 procent. 
Parlamentet erinrar om att både energieffektiviteten och utbyggnaden av den förnybara 
energin bidrar till att minska växthusgasutsläppen, vilket därför gör det lättare att uppnå 
en minst 50-procentig minskning av växthusgasutsläppen i EU.

6. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen och medlemsstaterna att fasa ut 
alla subventioner och allt statligt stöd för fossila bränslen och kärnkraft och att slutföra 
den interna marknaden för elektricitet till förmån för förnybar energi.
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7. Europaparlamentet betonar behovet av att minska transportsektorns koldioxidavtryck. 
Parlamentet konstaterar i detta avseende att man i användandet av vissa biodrivmedel 
misslyckas med att leva upp till de förväntningar som finns på minskning av 
växthusgasutsläpp, att det kan bidra till att driva upp priset på mat genom att konkurrera 
om marken och att det kan hota tillgången till resurser, såsom mark och vatten, som är av 
central betydelse för lokala samhällen och ursprungssamhällen i utvecklingsländer. För att 
undvika negativa effekter på rätten till mat anser parlamentet att offentliga incitament för 
produktion av biodrivmedel som är baserade på grödor (exempelvis EU:s bindande mål 
om tio procent förnybar energi inom transport eller subventioner) måste minskas eller 
slopas senast 2020. Parlamentet efterlyser i synnerhet effektiva åtgärder för att förhindra 
eventuella skadliga sociala och miljömässiga effekter till följd av produktionen av 
biomassa för europeiska marknader.

8. Europaparlamentet betonar behovet av att minska energiförbrukningen i transportsektorn, 
eftersom ett procentbaserat mål för förnybar energi sannolikt kommer att bli allt svårare 
att uppnå på ett hållbart sätt om den totala efterfrågan på energi för transporter fortsätter 
att öka.

9. Europaparlamentet betonar att utvecklings- och klimatförändringsmålen behöver vara 
samstämda. Parlamentet betonar att klimatförändringarna hotar hela regioners förmåga att 
livnära sig själva, vilket visar på kopplingarna till målet att utrota fattigdomen i världen, 
som millennieutvecklingsmålen bygger på, och arbetet i riktning mot målen för hållbar 
utveckling som inleddes vid Rio+20-konferensen. Parlamentet kräver att de båda 
processerna integreras till en enda övergripande ram för perioden efter 2015.

10. Europaparlamentet påminner om EU:s åtaganden under FN:s ramkonvention om 
klimatförändringar (UNFCCC) om att stödja i synnerhet de minst utvecklade 
utvecklingsländernas ansträngningar att dämpa effekterna av klimatförändringarna samt 
att anpassa sig till dem och att stärka motståndskraften genom kapacitetsuppbyggnad, 
investering i forskning, tekniköverföring och bidrag till Köpenhamnsfonden för grönt 
klimat, som snarast måste bli helt funktionsduglig.

11. Europaparlamentet betonar finansieringens viktiga roll för att utvecklingsländerna ska 
kunna vidta ambitiösa klimatåtgärder. Därför insisterar parlamentet på att man upprättar 
ett sammanhängande finansiellt system mot klimatförändring. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna till större insatser för att hjälpa utvecklingsländerna att fullgöra sitt 
åtagande att tillhandahålla minst 100 miljarder US-dollar per år till klimatfinansiering, 
utöver åtagandena att tilldela 0,7 procent av bruttonationalinkomsten i offentligt 
utvecklingsbistånd (ODA), fram till år 2020.

12. Europaparlamentet betonar att kvinnor i de minst utvecklade länderna är de som har det 
största ansvaret i de sektorer som hotas av klimatförändringen. Parlamentet betonar vikten 
och behovet av jämställdhetsanalys och inkluderingen av ett jämställdhetsperspektiv i alla 
åtgärdsprogram för minskning av eller anpassning till klimatförändringarna och 
minskning av katastrofrisker som EU och medlemsstaterna finansierar.

13. Europaparlamentet betonar behovet av att ta itu med den ökande effekten av luftfartens 
utsläpp på klimatförändringen. Parlamentet beklagar därför att EU tillfälligt har stoppat 
genomförandet av EU:s utsläppshandelssystem för flygningar utanför EU. Parlamentet 



AD\1008495SV.doc 5/6 PE521.456v02-00

SV

understryker behovet av ett utvidgat och bättre fungerande system för en utsläppshandel 
som tillhandahåller effektiva klimatmål och incitament för minskning av växthusgaser, 
garanterar ett meningsfullt koldioxidpris och speglar den verkliga kostnaden för fossila 
bränslen. Parlamentet framhåller att den totala mängden koldioxidkrediter gradvis måste 
minska och uppnå klimatneutralitet senast 2050. Parlamentet anser det vara mycket viktigt 
att ytterligare öka klimatfinansieringen och att inom ramen för EU:s 
utsläppshandelssystem avsätta en procentandel av auktionsintäkterna till 
klimatfinansiering för en fullt fungerande grön klimatfond.

14. Europaparlamentet konstaterar att slutsatsen i en nyligen offentliggjord rapport från 
Europeiska miljöbyrån var att EU mellan 1990 och 2012 minskade sina utsläpp med 
18 procent, vilket ligger nära målet om 20 procents utsläppsminskning fram till 2020. 
Parlamentet uppmanar därför EU:s ledare att öka det nuvarande klimatmålet till 
30 procent fram till 2020, för att undvika att det inte vidtas några åtgärder fram till det 
året.
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