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Den 17. partskonference (COP17) under De Forenede Nationers rammekonvention om 
klimaændringer (UNFCCC) i Durban i Sydafrika 

Europa-Parlamentet,

– der henviser til fælleserklæringen af 20. december 2005 fra Rådet og repræsentanterne for 
medlemslandenes regeringer, forsamlet i Rådet, Europa-Parlamentet og Kommissionen 
vedrørende Den Europæiske Unions udviklingspolitik: "Den europæiske konsensus om 
udvikling", og navnlig punkt 22, 38, 75, 76 og 105 heri1,

– der henviser til rapporten fra det britiske underhus' Miljøkontroludvalg: "Virkningerne af 
Det Forenede Kongeriges oversøiske bistand til miljøbeskyttelse samt tilpasning til og 
modvirkning af klimaændringer", der blev offentliggjort den 29. juni 2011, 

– der henviser til FN's årtusindeerklæring af 8. september 2000, der fastsætter 2015-målene 
som målsætninger, der er opstillet i fællesskab af det internationale samfund for at 
udrydde fattigdom i verden,

– der henviser til Rådets konklusioner af 25. juni 2009 om inddragelse af miljøhensyn i 
udviklingssamarbejdet,

– der henviser til Nairobierklæringen af 25.-29. maj 2009 om den afrikanske proces for 
bekæmpelse af klimaændringer, 

A. der henviser til, at Verdensbankens rapport om udviklingen i verden (2010) anslår, at de 
samlede meromkostninger, der er forbundet med modvirkningen af og tilpasningen til 
klimaforandringer i de fattige lande, vil beløbe sig til mellem 170 mia. USD og 275 mia. 
USD om året senest i 2030; 

B. der henviser til, at enhver aftale om klimaforandringer bør tage højde for de allerede 
eksisterende udviklingsprocesser både på internationalt plan (dvs. 2015-målene og Paris-
erklæringen om bistandseffektivitet) og nationalt plan (de nationale handlingsplaner for 
tilpasning);

C. der henviser til, at EU's bistand bør hjælpe udviklingslande med at udfase kulstofintensiv 
udvikling og opbygge en kulstoffattig infrastruktur; der henviser til, at EU's bistand 
ligeledes bør støtte den lokale økonomiske udvikling, grøn beskæftigelse og 
fattigdomsbekæmpelse, og at den ikke må være bundet til eller udnyttes til at subsidiere 
EU-virksomheder; 

D. der henviser til, at det aktuelle omfang af Verdensbankens långivning til at finansiere 
energiproduktion baseret på fossile brændstoffer skal være i overensstemmelse med målet 
om at reducere udledningen af drivhusgasser;

                                               
1 EUT C 46 af 24.2.2006, s. 1.
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E. der henviser til, at parlamentsmedlemmer, navnlig fra udviklingslandene, kan og bør spille 
en afgørende rolle i dette anliggende ved at sikre regeringernes ansvarlighed og 
effektivitet såvel som ved at skabe et afgørende vidensbindeled til vælgerne - begge dele 
er vigtige for at sikre landets modstandsdygtighed over for klimaforandringer; 

F. der henviser til, at de eksisterende finansielle mekanismer er komplekse og 
fragmenterede; der henviser til, at de fleste donorlande ikke har levet op til deres 
forpligtelse til at sætte 0,7 % af deres BNP af til officiel udviklingsbistand med henblik på 
at opnå 2015-målene; og som henviser til, at UNFCCC's finansielle mekanismer er 
afhængige af at blive genopfyldt via frivillige bidrag fra donorer;

G. der henviser til, at en forbedring af skovforvaltningen er en nødvendig forudsætning for at 
nedbringe skovrydningen på sigt; der henviser til, at det i klimaforhandlingerne er 
nødvendigt at inddrage tidligere erfaringer med at håndtere skovrydning og 
skovforringelse, som f.eks. EU's FLEGT-handlingsplan (Forest Law Enforcement, 
Governance and Trade), der har til formål at bekæmpe ulovlig tømmerhugst via 
skovforvaltningen;

H. der henviser til, at der bør oprettes et fælles system til at føre tilsyn med alle de midler, der 
er til rådighed til tilpasningsfinansiering, med henblik på at sikre, at finansieringssystemet 
er ansvarligt og gennemsigtigt; 

1. gør opmærksom på, at de fattige lande har den ringeste tilpasningsevne til 
klimaforandringer, og at de også er de mest udsatte for virkningerne heraf;

2. gør opmærksom på, at de nuværende kapitalstrømme til udviklingslande, der er øremærket 
til klimaområdet, til trods for at de er stigende, kun udgør en brøkdel (mindre end 5 %) af 
det anslåede beløb, som udviklingslandene vil få brug for i adskillige årtier;

3. betoner nødvendigheden af at opbygge en sammenhængende finansiel struktur for 
klimaforandring i Durban, navnlig for at garantere, at der ikke vil være noget 
finansieringshul efter 2012; understreger i den sammenhæng, at der er behov for såvel nye 
midler (dvs. afgifter på finansielle transaktioner, udstedelse af særlige 
trækningsrettigheder, shipping-/luftfartsafgifter osv.) som effektive 
gennemførelsesmekanismer;

4. opfordrer til, at der oprettes en efterlevelsesmekanisme for at sikre en mere effektiv 
gennemførelse af de forpligtelser, der er indgået med hensyn til begrænsning af 
drivhusgasser, finansiering, teknologi og kapacitetsopbygning; 

5. opfordrer donorerne til at give tilsagn om, hvor mange midler de vil donere til 
genopfyldning af Den Globale Miljøfacilitet (GEF), og til inden for disse rammer fortsat 
at prioritere de afrikanske lande højt og tildele de finansielle midler ud fra landenes behov 
og prioriteter; 

6. opfordrer til, at der oprettes en fond til belønning for eller incitament til at nedbringe 
udledningen af drivhusgasser via bæredygtige praksisser for anvendelse af jorden, 
herunder skovbevaring, bæredygtig skovforvaltning, forebyggelse af skovrydning, 
skovrejsning og bæredygtigt landbrug;
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7. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at skabe bedre sammenhæng mellem 
2015-målene og klimaforandringer ved at indarbejde virkningerne af og tilpasning til 
klimaforandringer i projekter og programmer, der er rettet mod at opnå 2015-målene, samt 
i alle større strategier for fattigdomsbekæmpelse og udviklingspolitikker; opfordrer i 
denne sammenhæng indtrængende Kommissionen til at forbedre sit finansielle 
rapporteringsredskab for at lette finansielle analyser af EU's forpligtelser på 
klimaområdet, såvel som til at integrere klimaaspektet i udviklingspolitikker 
(klimamainstreaming); 

8. opfordrer indtrængende til, at der skabes institutionelle rammer for håndteringen af alle 
aspekter af teknologisk udvikling og overførsel, navnlig ved at fokusere på såkaldt egnet 
teknologi, der er designet med særligt hensyn til miljømæssige, etiske, kulturelle, sociale, 
politiske og økonomiske aspekter i det samfund, som den er tiltænkt; opfordrer 
indtrængende til oprettelsen af patentpuljer, hvorved et antal patenter, der indehaves af 
forskellige foretagender som f.eks. virksomheder, universiteter eller forskningsinstitutter, 
stilles til rådighed for andre i en fælles pulje til produktion eller supplerende forskning og 
udvikling, samt til udviklingslandenes ret til fuldt ud at udnytte den fleksibilitet, der er 
indeholdt i TRIPS-aftalen;

9. erindrer om, at det alene er offentlig finansiering, der er afgørende for at nå de mest 
udsatte samfund, som kæmper med at tilpasse sig til klimaforandringer, samt for at hjælpe 
de fattige lande med at indføre bæredygtige udviklingsstrategier; understreger desuden, at 
Kommissionen og medlemsstaternes regeringer skal sikre, at disse midler supplerer de 
allerede eksisterende bistandsmålsætninger i henhold til artikel 4, stk. 3, i UNFCCC; 
opfordrer Kommissionen til i overensstemmelse med Balihandlingsplanen af december 
2007 at opstille kriterier for "supplerende klimafinansiering" på en målelig, rapporterbar 
og kontrollerbar måde;

10. bemærker det enorme potentiale for vedvarende energi i mange udviklingslande; 
opfordrer EU og dets medlemsstater til at gennemføre projekter om vedvarende energi i 
udviklingslandene ved at stille teknologi, ekspertise og investeringsmuligheder til 
rådighed;

11. erindrer om, at princippet om, at forureneren betaler, har til hensigt at nedbringe 
forureningen, men at gennemførelsen heraf er forbundet med vanskeligheder i 
udviklingslandene; opfordrer derfor indtrængende til, at der ved finansieringen af 
klimaforanstaltninger i udviklingslandene skal tages nærmere højde herfor;

12. gør opmærksom på, at der for at nedbringe udledningerne fra skovrydning og ødelæggelse 
af skov er behov for at gå væk fra den rene kvantificering af CO2-strømme fra 
skovområder og over til en bredere tilgang, hvor også de direkte og bagvedliggende 
årsager til skovrydning identificeres, på baggrund af en høringsproces lig den fra den 
frivillige partnerskabsaftale;

13. opfordrer desuden EU til at sikre, at REDD-plus indeholder beskyttelsesforanstaltninger, 
der sikrer, at rettighederne for de mennesker, der bor i skovene, ikke krænkes, og at tabet 
af skov stoppes effektivt; betoner i særlig grad, at REDD-plus ikke må underminere nogen 
af de fremskridt, som FLEGT hidtil har opnået, navnlig hvad angår skovforvaltning, 
afklaring og anerkendelse af sædvanebaserede ordninger for jordbesiddelse;
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14. finder, at finansieringsordningen for REDD bør være baseret på præstationsbaserede 
kriterier, herunder på skovforvaltning, og tage højde for målene i strategiplanen for 
biodiversitet 2011, der blev vedtaget på COP 10 under CBD i Nagoya;

15. opfordrer Verdensbanken til at sikre, at dens portefølje er klimavenlig;

16. finder, at hensigtsmæssig forskning af migration, der er forårsaget af klimaforandringer, er 
nødvendig for at behandle dette emne på fyldestgørende vis. 


