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B7-0000/2009

Europaparlamentets resolution om EU:s strategi inför Köpenhamnskonferensen om 
klimatförändringar (COP-15)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) och 
Kyotoprotokollet till den,

– med beaktande av den kommande femtonde partskonferensen (COP 15) inom ramen för 
UNFCCC och den femte partskonferensen i dess egenskap av möte mellan parterna till 
Kyotoprotokollet (COP/MOP 5) som ska hållas den 7–18 december 2009 i Köpenhamn,

– med beaktande av energi- och klimatpaketet som antogs av parlamentet den 
17 december 2008, särskilt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/29/EG av den 
23 april 2009 om ändring av direktiv 2003/87/EG i avsikt att förbättra och utvidga 
gemenskapssystemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser1 och 
Europaparlamentets och rådets beslut nr 406/2009/EG av den 23 april 2009 om 
medlemsstaternas insatser för att minska sina växthusgasutsläpp i enlighet med 
gemenskapens åtaganden om minskning av växthusgasutsläppen till 20202,

– med beaktande av sina tidigare resolutioner om klimatförändringar, särskilt resolutionen 
av den 4 april 2009 ”2050: Framtiden börjar i dag: rekommendationer för EU:s framtida 
integrerade politik i klimatförändringsfrågan”3 och av den 11 mars 2009 om en 
EU-strategi för ett övergripande klimatförändringsavtal i Köpenhamn och tillräckliga 
medel för finansieringen av klimatförändringspolitiken4,

– med beaktande av den muntliga frågan av den … till kommissionen och rådet om 
EU:s strategi inför Köpenhamnskonferensen om klimatförändringar (COP 15) (O-.../2009 
– B7-.../2009, O-.../2009 – B7-.../2009),

– med beaktande av artiklarna 115.5 och 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Förhandlingarna om ett omfattande internationellt avtal om klimatförändringen för 
perioden efter 2012 beräknas kunna slutföras i Köpenhamn i december 2009. Ett sådant 
avtal ska vara förenligt med målet att begränsa ökningen av den globala 
genomsnittstemperaturen vid jordytan till 2°C över de förindustriella nivåerna 
(2°C-målet).

B. För att uppnå 2°C-målet måste de industrialiserade länderna gå i bräschen för rejäla 
utsläppsminskningar. Även utvecklingsländerna måste hjälpa till att uppnå detta mål.

                                               
1 EUT L 140, 5.6.2009, s. 63.
2 EUT L 140, 5.6.2009, s. 136.
3 Antagna texter, P6_TA(2009)0042.
4 Antagna texter, P6_TA(2009)0121.
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C. Det krävs kraftigt ökade ekonomiska resurser för att man i utvecklingsländerna ska kunna 
vidta både nödvändiga åtgärder för att minska effekterna samt anpassningsåtgärder. För 
att hantera klimatförändringarna bör man därför avsätta resurser i den omfattning som 
krävdes för att bemöta den nuvarande finanskrisen.

D. EU har antagit det ovannämnda energi- och klimatpaket som består av lagstiftande 
åtgärder för att före 2020 genomföra en ensidig 20-procentig minskning av 
växthusgasutsläppen jämfört med 1990-års nivåer. Det ingår även ett åtagande om en 
30-procentig minskning ifall ett tillräckligt ambitiöst och bindande internationellt avtal 
skulle nås i Köpenhamn.

1. Europaparlamentet uppmanar EU att tala med en röst för att behålla sin ledande ställning 
i förhandlingarna vid COP 15-mötet, och att ha en fortsatt hög ambitionsnivå i 
diskussionerna med sina internationella partner för att åstadkomma ett ambitiöst 
internationellt avtal i Köpenhamn, som ligger i fas med den senaste utvecklingen inom 
vetenskap och överensstämmer med 2ºC-målet.

Minskningsåtaganden

2. Europaparlamentet betonar att det internationella avtalet bör bygga på principen om ett 
gemensamt men differentierat ansvar. De industrialiserade länderna bör gå i spetsen för 
att minska sina nationella utsläpp medan utvecklingsländerna och tillväxtekonomierna, 
särskilt Kina, Indien och Brasilien också bör åta sig att, i enlighet med handlingsplanen 
från Bali, vidta lämpliga nationella åtgärder för att minska effekterna. Utgångspunkten 
ska vara en hållbar utveckling, som stöds och möjliggörs på ett mätbart, rapporterbart och 
kontrollerbart sätt av teknik, finansiering och kapacitetsuppbyggande från 
industriländerna.

3. Europaparlamentet påminner om att det internationella avtalet bör garantera 
gemensamma minskningar av växthusgasutsläppen i de industrialiserade länderna som 
ligger på den övre delen av skalan 25–40 procent för 2020, jämfört med 1990-årsnivåer, 
vilket rekommenderas i den fjärde konsekvensbedömningen från FN:s internationella 
klimatpanel. Dessa minskningar måste vara inhemska. Parlamentet påminner vidare om 
att ett långsiktigt minskningsmål på minst 80 procent för 2050 jämfört med 1990-års 
nivåer bör fastställas för EU och andra industrialiserade länder.

4. Europaparlamentet påminner också om sin rekommendation om att vissa principer som 
antogs i klimat- och energipaketet bör användas som utgångspunkt för det internationella 
avtalet, särskilt den bindande linjära kurvan för industriländernas åtaganden, 
differentiering på grundval av de utsläpp som fastställts och en skärpt efterlevnad med en 
årlig faktor för utsläppsminskning.

Finansiering

5. Europaparlamentet understryker att ett avtal i Köpenhamn skulle kunna ge tillräckliga 
incitament för en ”Green New Deal” som verkar för ekonomisk tillväxt, främjar grön 
teknik och säkrar nya arbetstillfällen i både de industrialiserade länderna och 
utvecklingsländerna. Parlamentet anser att direkta investeringar från den offentliga 
sektorn i en grön energiinfrastruktur och i kompletterande forskning och utveckling 
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skulle sänka kostnaderna.

6. Europaparlamentet framhåller att ett aktivt deltagande från alla länder för att hantera 
klimatförändringarna endast kan komma till stånd om den hållbara ekonomiska tillväxten 
i utvecklingsländerna fortsätter. Parlamentet efterlyser därför en mer genuint integrerad 
politik för att bemöta utvecklingen och klimatförändringarna.

7. Europaparlamentet betonar de industrialiserade ländernas ansvar att bistå 
utvecklingsländerna med hållbart och förutsägbart ekonomiskt och tekniskt stöd så att de 
kan minska växthusgasutsläppen, anpassa sig till klimatförändringens konsekvenser och 
minska utsläppen från avskogning och skogsdegradering, samt stärka 
kapacitetsuppbyggnad i syfte att fullgöra sina skyldigheter enligt framtida internationella 
avtal. Parlamentet vidhåller att sådana åtaganden måste ge en förutsägbar finansiering för 
mekanismer som inrättas inom ramen för UNFCCC och kompletterar det officiella 
utvecklingsbiståndet (ODA) och är fristående från de årliga budgetförfarandena i 
medlemsstaterna.

8. Europaparlamentet påminner om att år 2020 får EU:s gemensamma bidrag till 
utvecklingsländernas begränsningsåtgärder och anpassningsbehov inte ligga under 
30 000 miljoner EUR/år, en siffra som kan komma att höjas i takt med att vi får ny 
kunskap om allvaret i klimatförändringen och kostnadernas omfattning.

9. Europaparlamentet understryker att merparten av intäkterna från auktioneringen av 
utsläppsrätter i EU:s system för handel med utsläppsrätter, däribland auktioneringen för 
luftfart och sjötransporter, bör avsättas för att hjälpa utvecklingsländerna att motverka 
och anpassa sig till klimatförändringarna. 

10. Europaparlamentet understryker att man bör dra nytta av erfarenheter från 
utvecklingspolitiken och låta etablerade principer såsom god samhällsstyrning råda för att 
garantera att ekonomiska överföringar används på ett hållbart sätt. 

11. Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att stärka sina nuvarande 
klimatpartnerskap med utvecklingsländerna, och att ingå nya partnerskap då sådana inte 
finns, för att ge ökat ekonomiskt stöd till teknikutveckling och tekniköverföring, till avtal 
om immateriella rättigheter och institutionell kapacitetsuppbyggnad.

En global koldioxidmarknad

12. Samtidigt som man betonar att marknadslösningar, bl.a. en global koldioxidmarknad i 
form av system med utsläppstak och handel med utsläppsrätter eller skattesystem i 
utvecklade länder, inte är någon lösning för utvecklingsländerna inom den närmaste 
framtiden, uppmanar Europaparlamentet EU och dess partner världen över att hitta det 
mest effektiva sättet att stödja framtida kopplingar mellan EU:s system för handel med 
utsläppsrätter och regionala eller federala handelssystem i Förenta staterna eller på annat 
håll. Detta skulle i sin tur ge fler alternativ till utsläppsminskning, ökad marknadsstorlek 
och marknadslikviditet, och i slutändan en effektivare fördelning av resurser.

13. Europaparlamentet välkomnar mekanismen för ren utveckling enligt Kyotoprotokollet 
(CDM) som ett sätt att få utvecklingsländerna att delta på koldioxidmarknaden och ge 
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dem modern och effektiv teknik. Parlamentet betonar dock att industrialiserade länders 
utnyttjande av utsläppskompensation för att uppfylla utsläppsminskningsmålen inte kan 
ingå i utvecklingsländernas ansvar att minska sina utsläpp av växthusgaser i ett 
internationellt avtal om klimatförändringen. Det är heller ingen ersättning för ekonomiskt 
och tekniskt stöd till utvecklingsländernas minskningsåtgärder.

14. Europaparlamentet insisterar dessutom på att strikta kvalitetskriterier för projekt måste 
ingå i framtida utsläppskompenserande mekanismer för att hindra industriländerna från 
att ta ifrån utvecklingsländerna möjligheten att minska utsläppen till en låg kostnad. 
Kriterierna måste garantera att sådana projekt håller en hög standard med tillförlitliga, 
bevisliga och genuina kompletterande utsläppsminskningar och samtidigt skapar en 
hållbar utveckling i dessa länder.

Förändrad markanvändning, avskogning och skogsdegradering

15. Europaparlamentet anser att betydande ekonomiskt stöd såväl som teknisk och 
administrativ assistans måste ges till utvecklingsländerna för att stoppa den totala tropiska 
avskogningen senast 2020. I de internationella förhandlingarna om ett omfattande 
internationellt klimatavtal för perioden efter 2012 kommer ett uppvisat engagemang för 
detta vara avgörande.

16. Europaparlamentet stöder kommissionens förslag att inrätta mekanismen Global Forest 
Carbon Mechanism (GFCM) inom ramen för FN:s ramkonvention om klimatförändringar 
(UNFCCC), som grundar sig på en permanent finansieringsordning. Parlamentet 
uppmanar medlemsstaterna att stå fast vid sina åtaganden om att stoppa den globala 
avskogningen genom att öronmärka större delen av auktionsintäkterna från EU:s system 
för utsläppshandel till minskad avskogning och skogsdegradering i utvecklingsländerna. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att stödja kommissionens förslag om att anta det 
finansieringsförslag som Norge lagt fram och låta framtida intäkter från auktioner på 
tilldelade utsläppsenheter delvis gå till GFCM.

17. Europaparlamentet uppmanar EU att främja starka sociala och miljömässiga standarder 
för minskning av utsläppen från avskogning och skogsdegradering (REDD). Parlamentet 
uppmanar EU att förespråka REDD-mekanismer som går utöver den befintliga 
projektstrategin i mekanismen för ren utveckling och som tar itu med underliggande 
orsaker till avskogning, t.ex. bristfällig förvaltning, fattigdom, korruption och brist på 
kontroll av efterlevnad, genom att stödja politiska och institutionella reformer på både 
lokal och nationell nivå.

Internationell luftfart och sjötransport

18. Europaparlamentet insisterar på att den internationella luft- och sjöfartssektorn bör 
omfattas av samma mål som andra branscher och på så sätt generera ytterligare intäkter 
från auktionering om denna ingår i system med utsläppstak och handel.

19. Europaparlamentet uppmanar EU att – med tanke på de misslyckade förhandlingarna i 
internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO) och internationella 
sjöfartsorganisationen (IMO) – sikta på att få med växthusgasutsläppen från internationell 
luftfart och sjötransport i det internationella avtalet, inklusive ett ambitiöst bindande 
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minskningsmål där 2°C-målet ingår.

Europaparlamentets delegation

20. Europaparlamentet anser att EU-delegationen har en viktig funktion att fylla i 
förhandlingarna om klimatförändringar. Det är därför oacceptabelt att de 
Europaparlamentsledamöter som ingår i delegationen inte fick närvara vid
EU:s samordningsmöten vid tidigare partskonferenser. Parlamentet förväntar sig att 
deltagare från Europaparlamentet får tillträde till dessa möten i Köpenhamn och 
åtminstone observatörsstatus, med eller utan rätt att uttala sig.

21. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament och sekretariatet för 
Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar, med begäran om att den 
cirkuleras till alla konventionsparter som inte är EU-medlemmar.


