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B7-0000/2010

Europa-Parlamentets beslutning om klimakonferencen i Cancún (COP 16)

Europa-Parlamentet,

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

 der henviser til den 15. partskonference (COP 15) under UNFCCC og den femte samling i 
den partskonference, der tjener som møde mellem parterne i Kyoto-protokollen 
(COP/MOP 5), som afholdtes i København den 7.-18. december 2009, samt til 
Københavnsaftalen,

 der henviser til den 16. partskonference (COP 16) under UNFCCC og den sjette 
partskonference, der tjener som møde mellem parterne i Kyoto-protokollen (COP/MOP 
6), der afholdes i Cancún, Mexico, den 29. november til den 10. december 2010, 

 der henviser til EU's klima- og energipakke fra december 2008, 

 der henviser til sine tidligere beslutninger om klimaændringer, navnlig beslutning af 4. 
februar 2009 om 2050: fremtiden begynder i dag - henstillinger til EU's fremtidige 
integrerede politik om klimaændringer og af 10. februar 2010 om resultatet af 
klimakonferencen i København (COP 15),  

 der henviser til mundtlig forespørgsel af ... fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, jf. forretningsordenens artikel 115, og til Rådets og Kommissionens 
redegørelser,

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

A. der henviser til, at de videnskabelige beviser på klimaændringer og deres indvirkning er 
entydige og derved stiller krav om en indsats på internationalt plan til imødegåelse af 
denne internationale udfordring,

B. der henviser til, at der er behov for at genetablere tilliden til de internationale 
forhandlinger om klimaændringer efter det skuffende udbytte af klimakonferencen i 
København,  

C. der henviser til, at udviklede lande, vækstlande og udviklingslande, der tegner sig for over 
80 % af de globale drivhusgasemissioner, har indgået forpligtelser/afgivet tilsagn om at
nedskære deres emissioner, 

D. der henviser til, at disse forpligtelser/tilsagn vil være utilstrækkelige til at opfylde det 
overordnede mål om at begrænse stigningen i den årlige globale gennemsnitlige 
overfladetemperatur til 2 °C (2 °C-målet),

Overordnet mål med COP 16 og EU's holdning 



RE\828482DA.doc 3/6 PE445.816v02-00

DA

1. understreger, at det er nødvendigt, at der bliver enighed om konkrete skridt i Cancún for at 
bane vejen for indgåelse af en omfattende international post 2012-aftale i Sydafrika i 
2011, som bør være i overensstemmelse med den seneste videnskabelige udvikling og i 
overensstemmelse med 2 °C-målet;

2. opfordrer Den Europæiske Union til at genfinde sin ledende rolle i klimaforhandlingerne 
og til aktivt at bidrage til en mere konstruktiv og gennemsigtig klimakonference i Cancún 
og opfordrer derfor indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at tale med en 
stemme og forbedre deres interne beslutningsprocedure, så de kan blive i stand til at 
reagere hurtigere på udvikling under forhandlingerne, til at handle mere strategisk og til at 
være mere lydhøre over for tredjelande;

3. opfordrer Den Europæiske Union til at bekræfte sin stærke forpligtelse i forhold til Kyoto-
protokollen og til at hilse fortsættelsen af arbejdet under både AWG-KP- og AWG-LCA -
forhandlingssporet, som integrerer den politiske ledelse af Københavnsaftalen, 
velkommen; kræver derfor, at Den Europæiske Union inden Cancún åbent erklærer, at den 
er klar til at fortsætte med den anden forpligtelsesperiode under Kyoto-protokollen (2013-
2020) og de dertil knyttede mål, og at den anerkender, at det er nødvendigt med 
sammenlignelige fremskridt under begge spor for at bane vejen for en post 2010-aftale, 
som kan opfylde 2 °C-målet;

4. opfordrer EU og dets medlemsstater til at håndhæve princippet om "klimaretfærdighed" i 
det langsigtede perspektiv mod 2050 og videre frem; slår derfor til lyd for en 
billighedsklausul i fremtidige internationale klimaforhandlinger;

5. glæder sig, samtidig med at det understreger klimaforhandlingernes hastende karakter, 
over den trinvise strategi, som Europa-Parlamentet og Kommissionen har foreslået, og 
understreger betydningen af, at der træffes konkrete beslutninger i Cancún med hensyn til 
finansiering (størrelsesorden, kilder og styring), tilpasning, skovbrug, teknologioverførsel 
samt overvågning, rapportering og verifikation og betydningen af at sikre fuld 
gennemsigtighed ved gennemførelsen af hurtig opstartsfinansiering; 

6. mener, at EU's fremtidige klimadiplomati bør fokusere på politiske aftaler med 
tredjelande, politikker om opbygning af effektive mekanismer for internationalt 
samarbejde om klimaændringer både i og uden for UNFCC og klimasamarbejde med 
tredjelande med henblik på levering af praktisk støtte til klimaforenelig udvikling med 
lavt kulstofforbrug rundt om i verden;

Reduktionsforpligtelser

7. gentager, at 2 °C-målsætningen ifølge IPCC forudsætter, at de globale 
drivhusgasemissioner topper senest i 2015, reduceres med mindst 50 % i forhold til 1990 
senest i 2050 og fortsætter med at falde derefter;

8. opfordrer alle internationale parter, inklusive USA og Kina, til at tilbyde mere ambitiøse 
forpligtelser/tilsagn om emissionsreduktioner på grundlag af princippet om fælles, men 
differentieret ansvar for at sikre, at 2 °C-målet kan overholdes; 
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9. gentager behovet for, at der vedtages et internt drivhusgasreduktionsmål for Den 
Europæiske Union på 30 % for 2020, når betingelserne er i orden; 

10. erindrer om, at den internationale aftale bør sikre, at de samlede reduktioner af 
drivhusgasemissioner i de udviklede lande når op i den høje ende af de 25-40 % i forhold
til 1990-niveauerne inden 2020, som anbefalet af IPCC, og at de nyeste forskningsdata 
tyder på, at der mindst er behov for en 40 % emissionsreduktion; opfordrer til, at disse 
reduktioner opnås internt; erindrer om, at der bør fastsættes et langsigtet mål for EU og de 
andre udviklede lande på mindst 80 % inden 2050 i forhold til 1990; 

11. erkender, at det kun er muligt at nå 2 °C-målet, hvis også de udviklede lande som gruppe, 
navnlig de mest fremskredne af dem, opnår en væsentlig og kvantificerbar afvigelse i
forhold til den aktuelt forventede emissionsvækstrate i størrelsesordenen 15-30 % under 
"business as usual"-scenariet i 2020;

Finansiering

12. erindrer om, at de udviklede lande i Københavnsaftalen har forpligtet sig til at stille nye 
og supplerende midler på op mod ca. 30 mia. USD til rådighed i perioden 2010-2012 med 
særlig vægt på de sårbare og mindst udviklede lande;

13. anser en rettidig gennemførelse af hurtig opstartsfinansiering for at være en nøglefaktor i 
opbygningen af en atmosfære af tillid før og under Cancún, understreger behovet for de 
7,2 mia., som EU-medlemsstaternes har givet tilsagn om i ny og yderligere offentlig 
udviklingsbistand, og opfordrer Den Europæiske Union til at sikre fuld gennemsigtighed, 
når den forelægger koordinerede rapporter om gennemførelsen i Cancún og efterfølgende 
på årlig basis; 

14. erindrer om, at det samlede bidrag fra EU til udviklingslandenes afbødningsindsats og 
tilpasningsbehov bør være på mindst 30 mia. 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;

15. betoner, at etablerede principper for udviklingspolitik såsom god forvaltningsskik skal 
respekteres og gennemføres i forbindelse med finansiering til afbødning og tilpasning 
gennem nye mekanismer; 

Overvågning, rapportering og verifikation

16. glæder sig over bestemmelserne i Københavnsaftalen om overvågning, rapportering og 
verifikation og om internationale drøftelser og analyser og opfordrer Den Europæiske 
Union til at samarbejde med alle parter om at få vedtaget retningslinjer for 
gennemførelsen af disse bestemmelser i Cancún;

Samarbejde med udviklingslande og tilpasning

17. understreger, at de udviklede lande har et historisk ansvar for uoprettelige 
klimaændringer, og erindrer om forpligtelsen til at bistå udviklingslandene og de mindst 
udviklede lande med at tilpasse sig disse ændringer, herunder ved at yde støtte til 
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nationale handlingsplaner for tilpasning (NAPA’er), der er vigtige instrumenter for 
tilpasning til klimaændringerne, som fremmer ejerskab;

REDD og ørkendannelse 

18. mener, at der skal ydes en betydelig økonomisk, teknologisk og administrativ bistand til 
udviklingslandene for at standse bruttorydningen af tropisk skov senest i 2020, og 
gentager, at offentlig finansiering er det mest realistiske redskab i dette tidsperspektiv, og
opfordrer Den Europæiske Union til at arbejde hen imod konkrete beslutninger om 
begrænsning af emissioner fra skovrydning og skovforringelse (REDD) i Cancún, 
herunder konkrete mål;

19. støtter oprettelsen af en mekanisme til reduktion af emissionerne fra skovrydning og 
skovforringelse og forbedring af optagelsen af drivhusgasser; 

20. mener, at synergien mellem de tre Rio-konventioner om biodiversitet (CBD), 
klimaændringer (UNFCCC) og ørkendannelse (UNCCD) bør styrkes; opfordrer
Kommissionen og medlemsstaterne til aktivt at støtte tanken om at afholde et møde på 
højt plan inden for rammerne af de tre Rio-konventioner som led i Rio+20-topmødet i 
2012;

Lavkulstoføkonomi og teknologisk samarbejde 

21. mener, at Den Europæiske Union uanset fremskridtene i de internationale forhandlinger 
omgående bør modernisere sin økonomi i retning af en mere bæredygtig, kulstoffattig og 
ressourceeffektiv økonomi, som vil mindske klimaændringerne, forbedre luftkvaliteten, 
skabe energisikkerhed og sikre, at Den Europæiske Union bliver den mest 
konkurrencedygtige økonomi i en verden, hvor investeringerne kanaliseres mere og mere 
over mod renere teknologier;

Et globalt CO2-marked

22. opfordrer EU og dens partnere til inden for den nærmeste fremtid at finde frem til den 
mest effektive måde at fremme forbindelser på mellem EU's emissionshandelsordning og 
andre handelsordninger med henblik på at skabe et globalt CO2-marked, hvilket vil kunne 
sikre større mangfoldighed i reduktionsmulighederne, forbedre størrelsen af og 
likviditeten på markedet og i sidste ende føre til en mere effektiv tildeling af ressourcer;

23. opfordrer til en reform af de projektbaserede mekanismer såsom CDM (Clean 
Development Mechanism - mekanisme for bæredygtig udvikling) og JI (Joint 
Implementation - fælles gennemførelse) ved at indføre strenge projektkvalitetsstandarder, 
der sikrer høje standarder i disse projekter med pålidelige, verificerbare og faktiske 
yderligere emissionsreduktioner, som også støtter bæredygtig udvikling i
udviklingslandene; er endvidere enig i Kommissionens opfattelse af, at der for perioden 
efter 2012 bør indgås en aftale om sektorbestemte mekanismer for økonomisk mere 
fremskredne udviklingslande, mens der bør være adgang til CDM for de mindst udviklede 
lande; 

24. fastholder, at EU og dens medlemsstater primært skal opfylde afbødningsforpligtelser 
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inden for EU, og erindrer alle parter om, at anvendelse af fleksible mekanismer bør holdes 
på et minimum;

International luftfart og søtransport

25. beklager de manglende fremskridt i håndteringen af den globale luftfart og søtransport og 
insisterer på nødvendigheden af at inkorporere den internationale luftfart og søtransport i 
en aftale under UNFCCC;

26. opfordrer EU til at sikre, at de samlede virkninger fra luftfart og søtransport tages i 
betragtning i den internationale aftale, og at reduktionsmålene for luftfartssektoren og 
skibsfartssektoren er de samme som for andre industrisektorer;

Delegation fra Europa-Parlamentet

27. mener, at EU's delegation spiller en vigtig rolle i klimaforhandlingerne, og finder det 
derfor uacceptabelt, at medlemmerne af Europa-Parlamentets del af denne delegation ikke 
kunne deltage i EU's koordineringsmøder på den foregående partskonference; forventer, at 
i det mindste formandskabet for Europa-Parlamentets delegation vil få adgang til møder af 
denne art i Cancún med observatørstatus, med eller uden taleret;

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


