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B7-0000/2009

Europa-Parlamentets beslutning om EU's strategi for klimakonferencen i København 
(COP 15)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC) 
og den dertil hørende Kyotoprotokol,

– der henviser til den kommende femtende partskonference (COP 15) under UNFCCC og 
den femte partskonference i dens egenskab af møde mellem parterne under 
Kyotoprotokollen (COP/MOP 5), som afholdes i København, Danmark, den 7. - 18. 
december 2009,

– der henviser til den klima- og energipakke, som Europa-Parlamentet og Kommissionen 
vedtog den 17. december 2008, navnlig Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/29/EF af 23. april 2009 om ændring af direktiv 2003/87/EF med henblik på at 
forbedre og udvide ordningen for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i 
Fællesskabet1 og Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 406/2009/EF af 23. april 
2009 om medlemsstaternes indsats for at reducere deres drivhusgasemissioner med 
henblik på at opfylde Fællesskabets forpligtelser til at reducere drivhusgasemissionerne 
frem til 20202,

– der henviser til sine tidligere beslutninger om klimaændringer, navnlig beslutninger af 4. 
februar 2009 om "2050: Fremtiden begynder i dag - henstillinger til EU's fremtidige 
integrerede politik om klimaændringer"3 og af 11. marts 2009 om "en EU-strategi for en 
global klimaaftale i København og passende tilvejebringelse af finansiering for 
klimapolitikken"4,

– der henviser til mundtlige forespørgsler af ... til Kommissionen og Rådet om EU's strategi 
for klimakonferencen i København (COP 15) (O-0000/2009 – B7 0000/2009, O-
0000/2009 – B7 0000/2009),

– der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5, og artikel 110, stk. 2

A. der henviser til at forhandlingerne om en omfattende international klimaaftale for 
perioden efter 2012 forventes afsluttet i København i december 2009; der henviser til, at 
aftalen bør være i overensstemmelse med formålet om at begrænse den samlede stigning i 
den globale årlige middeltemperatur ved jordoverfladen til under 2° C over det 
førindustrielle niveau (2 graders-målsætningen),

B. der henviser til, at for at kunne opfylde 2 graders-målsætningen er det nødvendigt, at de 

                                               
1 EUT L 140 af 5.6.2009, s. 63.
2 EUT L 140 af 5.6.2009, s. 136.
3 Vedtagne tekster, P6_TA(2009)0042.
4 Vedtagne tekster, P6_TA(2009)0121.
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industrialiserede lande går i spidsen og reducerer deres emissioner, og at 
udviklingslandene også bidrager til at opnå dette mål,

C. der henviser til, at der er behov for væsentlig øget finansiel støtte for at gøre det muligt at 
træffe de nødvendige modvirknings- og tilpasningstiltag i udviklingslandene, og der bør 
derfor øremærkes midler til at tackle klimaændringer i en størrelsesorden svarende til 
dem, der var nødvendige for at tackle den nuværende finanskrise,

D. der henviser til, at EU har vedtaget den ovennævnte klima- og energipakke bestående af 
lovgivningsmæssige foranstaltninger til gennemførelse af en ensidig reduktion af 
drivhusgasemissioner på 20 % i forhold til 1990-niveauerne inden 2020 og med en 
forpligtelse til at øge reduktionen til 30 %, hvis der indgås en tilstrækkelig ambitiøs og 
bindende international aftale i København,

1. opfordrer indtrængende EU til tale med én stemme, således at den opretholder sin førende 
rolle i forhandlingerne på COP 15-konferencen og opretholder et højt ambitionsniveau i 
forhandlinger med sine internationale partnere med henblik på at opnå en ambitiøs 
international aftale i København i tråd med de seneste videnskabelige udviklinger og i 
overensstemmelse med 2 graders-målsætningen;

Reduktionsforpligtelser 

2. understreger, at den internationale aftale bør bygge på princippet om "fælles men 
differentieret ansvar", idet de industrialiserede lande må gå i spidsen og reducere deres 
nationale emissioner, mens udviklingslandene og nye vækstøkonomier, navnlig Kina, 
Indien og Brasilien, i overensstemmelse med Balihandlingsplanen ligeledes må forpligte 
sig til at træffe modvirkningstiltag med henblik på bæredygtig udvikling, som er tilpasset 
de enkelte lande, og som på målbar, rapporterbar og verificerbar vis støttes og muliggøres 
af teknologi, finansiering og kapacitetsopbygning fra industrilandene;

3. minder om, at den internationale aftale bør sikre, at de samlede 
drivhusgasemissionsreduktioner i de industrialiserede lande når op i den høje ende af de 
25-40 % i forhold til 1990-niveauerne inden 2020, der er anbefalet i IPCC's fjerde 
evalueringsrapport, og at disse reduktioner opnås internt; minder om, at der bør fastsættes 
et langsigtet mål for EU og de andre industrialiserede lande på mindst 80 % inden 2050 i 
forhold til 1990; 

4. henviser yderligere til sin henstilling om, at visse af de principper, der blev vedtaget i 
klima- og energipakken, benyttes som model ved indgåelsen af internationale aftaler, 
navnlig de bindende lineære stier for industrilandenes forpligtelser, differentiering på 
grundlag af fastslåede emissioner og en styrket godkendelsesordning med en årlig faktor 
for nedbringelse;

Finansiering

5. understreger, at en aftale i København vil kunne give den nødvendige stimulus for en 
sådan ny grøn aftale, der vil kunne sætte skub i den økonomiske vækst, fremme grønne 
teknologier og sikre nye jobs i såvel industrialiserede lande som udviklingslande;
anerkender, at forudgående investeringer af den offentlige sektor i miljøvenlig 
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energiinfrastruktur og i supplerende forskning og udvikling vil nedbringe udgifterne;

6. understreger, at den aktive deltagelse af alle lande i bekæmpelsen af klimaændringerne 
kun vil finde sted, hvis udviklingslandene kan opretholde en bæredygtig økonomisk 
vækst; opfordrer derfor til en mere reel integreret politik vedrørende udfordringer på 
områderne for udvikling og klima;

7. understreger, at de industrialiserede lande har et ansvar for at yde udviklingslandene 
tilstrækkelig, bæredygtig og forudsigelig finansiel og teknisk støtte for at gøre det muligt 
for dem at forpligte sig til reduktion af deres drivhusgasemissioner, til at tilpasse sig til 
konsekvenserne af klimaændringer og til at nedbringe emissionerne fra skovrydning og -
forringelse samt til at styrke kapacitetsopbygningen med henblik på at kunne overholde 
forpligtelserne forbundet med den fremtidige internationale klimaaftale; insisterer på, at 
disse forpligtelser skal tilvejebringe forudsigelig finansiering til mekanismer, der er
etableret i tilknytning til UNFCCC, og at denne finansiering skal ligge ud over den 
officielle udviklingsbistand og være uafhængig af de årlige budgetprocedurer i 
medlemsstaterne;

8. minder om, at det kollektive bidrag fra EU til udviklingslandenes modvirkningsindsats og 
tilpasningsbehov bør være på mindst 30 000 mio. EUR om året frem til 2020, et tal, som 
kan stige i takt med ny viden om alvoren af klimaændringerne og omfanget af de dermed 
forbundne omkostninger;

9. understreger, at en væsentlig del af indtægterne fra auktioner over certifikater inden for 
rammerne af EU's emissionshandelsordning, herunder bortauktionering inden for luftfart 
og søtransport, bør øremærkes til at gøre det muligt for udviklingslandene at bekæmpe og 
tilpasse sig klimaændringer;

10. understreger, at erfaringer fra udviklingspolitikken og principper som f.eks. "god 
forvaltningsskik" bør finde anvendelse for at sikre at finansielle overførsler anvendes på 
en bæredygtig måde;

11. opfordrer EU og dets medlemsstater til at styrke deres eksisterende klimapartnerskaber 
med udviklingslande og til at indgå nye partnerskaber, hvis de ikke allerede findes, og 
yde væsentlig øget finansiel støtte til udvikling og overførsel af teknologi, indgå aftale 
intellektuelle ejendomsrettigheder samt fremme institutionel kapacitetsopbygning;

Et globalt CO2-marked

12. understreger, at markedsløsninger, herunder udvikling af et globalt CO2-marked gennem 
"cap and trade"-ordninger eller afgiftsordninger i de industrialiserede lande ikke er en 
løsning for udviklingslande i den nærmeste fremtid; opfordrer EU og dets partnere verden 
over til at finde den mest effektive måde til at fremme fremtidige forbindelser mellem 
EU's emissionshandelsordning og regionale eller føderale emissionshandelsordninger i 
USA eller andre steder, hvilket på sin side vil kunne muliggøre større mangfoldighed i 
reduktionsmulighederne, forbedre størrelsen af og likviditeten på markedet og i sidste 
ende føre til en mere effektiv tildeling af ressourcer;

13. glæder sig over Kyotoprotokollens mekanisme for bæredygtig udvikling (Clean 
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Development Mechanism - CDM), der er en mulig løsning til at sætte udviklingslandene i 
stand til at deltage i CO2-markedet og forsyne dem med moderne og effektiv teknologi; 
understreger imidlertid, at industrialiserede landes anvendelse af kompenserende kreditter 
til opfyldelse af deres emissionsreduktionsmål ikke kan indgå som del af 
udviklingslandenes ansvar for at afbøde deres drivhusgasemissioner som led i en 
international aftale om klimaændringer og ikke er en erstatning for finansiel og 
teknologisk støtte til udviklingslandenes modvirkningstiltag; 

14. insisterer endvidere på, at der i fremtidige kompensationsmekanismer skal indgå strenge 
projektkvalitetskriterier for at forhindre, at industrialiserede lande fratager 
udviklingslandene mulighederne for at iværksætte reduktionsforanstaltninger til lave 
omkostninger, og at der sikres en høj standard for disse projekter med pålidelige, 
verificerbare og reelle yderligere emissionsreduktioner, som også bidrager til en 
bæredygtig udvikling i disse lande;

Ændringer i arealanvendelse, skovrydning og skovforringelse

15. mener, at der skal ydes en betydelig økonomisk, teknologisk og administrativ bistand til 
udviklingslandene for at standse bruttorydningen af tropisk skov senest inden 2020, og at 
det vil være afgørende, at der gøres en indsats i den henseende i de internationale 
forhandlinger om en omfattende global klimaaftale for perioden efter 2012;

16. støtter Kommissionens forslag om at oprette en Global Forest Carbon Mechanism 
(GFCM) inden for rammerne af UNFCCC, der er baseret på en permanent 
finansieringsordning; opfordrer medlemsstaterne til at støtte deres indsats for at bremse 
den globale skovrydning og skovforringelse ved at øremærke en betydelig del af 
auktionsindtægterne fra EU's emissionshandelsordning til reduktion af skovrydning og 
skovforringelse i udviklingslandene; opfordrer medlemsstaterne til at støtte 
Kommissionens forslag om at tilslutte sig Norges finansieringsforslag og til at tildele 
GFCM en del af de fremtidige indtægter fra bortauktionering af tildelte enheder 
(Assigned Amount Units);

17. opfordrer EU til at fremme stærke sociale og miljømæssige standarder for reduktion af 
drivhusgasemissioner fra skovrydning og skovforringelse (REDD); Opfordrer EU til at 
fremme REDD-mekanismer, som er mere vidtrækkende end CDM-mekanismens 
nuværende projekttilgang, og som beskæftiger sig med de underliggende årsager til 
skovrydning, f.eks. dårlig forvaltningspraksis, fattigdom, korruption og mangel på 
retshåndhævelse, ved at støtte politiske og institutionelle reformer på både lokale og 
nationale niveauer;

International luftfart og søtransport

18. insisterer på, at international luftfart og søtransport bør være underlagt de samme mål 
som andre industrier, idet de derved skaber yderligere indtægter fra auktioner inden for 
"cap and trade"-systemerne;

19. opfordrer indtrængende EU til - i betragtning af de mislykkede forhandlinger i 
Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO) og Den Internationale 
Søfartsorganisation (IMO) - at arbejde for, at drivhusgasemissioner fra international 
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luftfart og søtransport bliver omfattet af den internationale aftale, herunder et ambitiøst 
bindende reduktionsmål i overensstemmelse med 2 graders-målsætningen;

Delegation fra Europa-Parlamentet

20. mener, at EU's delegation spiller en vigtig rolle i disse forhandlinger om klimaændringer, 
og finder det derfor uacceptabelt, at medlemmerne af Parlamentet, der er en del af denne 
delegation, ikke kunne deltage i EU's koordineringsmøder på den foregående 
partskonference; forventer, at Parlamentets deltagere vil få adgang til sådanne møder i 
København med i det mindste observatørstatus, med eller uden taleret;

21. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter og til sekretariatet for FN's rammekonvention 
om klimaændringer med anmodning om, at den bliver fremsendt til alle kontraherende 
parter uden for EU.


