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B7-0000/2010

Europaparlamentets resolution om klimatförändringskonferensen i Cancún (COP 16)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

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

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

– med beaktande av den sextonde partskonferensen (COP 16) inom ramen för UNFCCC 
och den sjätte partskonferensen, i dess egenskap av möte mellan parterna i 
Kyotoprotokollet (COP/MOP 6), som kommer att hållas i Cancún den 29 november–
18 december 2010, 

– med beaktande av EU:s klimatförändrings- och energipaket från december 2008, 

– med beaktande av sina tidigare resolutioner om klimatförändringar, särskilt resolutionerna 
av den 4 februari 2009 ”2050 – Framtiden börjar idag: rekommendationer för 
EU:s framtida integrerade politik i klimatfrågan1” och av den 10 februari 2010 om 
resultatet av Köpenhamnskonferensen om klimatförändringar (COP 15), 

– med beaktande av den muntliga frågan ... från utskottet för miljö, folkhälsa och 
konsumentfrågor, som lagts fram i enlighet med artikel 115 i arbetsordningen, och rådets 
och kommissionens uttalanden,

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

A. De vetenskapliga bevisen på klimatförändringarna är entydiga och deras inverkan är 
otvetydig. Därför krävs det åtgärder på internationell nivå för att bemöta denna globala 
utmaning.

B. Förtroendet för de internationella klimatförhandlingarna måste återupprättas efter det 
nedslående resultatet av klimatkonferensen i Köpenhamn.

C. De industriländer, tillväxtländer och utvecklingsländer som tillsammans står för 
80 procent av de globala utsläppen av växthusgaser har gjort åtaganden/utfästelser om att 
minska sina utsläpp. 

D. Dessa åtaganden/utfästelser är inte tillräckliga för att nå det övergripande målet om att 
begränsa den globala temperaturökningen till två grader Celsius (tvågradersmålet).

                                               
1 Antagna texter, P6_TA(2009)0042.
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Övergripande mål för COP 16 och EU:s ståndpunkt 

1. Europaparlamentet framhåller att det måste träffas överenskommelser om konkreta 
åtgärder vid konferensen i Cancún för att bana väg för ett omfattande internationellt avtal i 
Sydafrika 2011. Avtalet bör ligga i linje med de senaste vetenskapliga framstegen och 
vara förenligt med tvågradersmålet.

2. Europaparlamentet uppmanar EU att återta sin ledande roll i klimatförhandlingarna och att 
aktivt bidra till en mer konstruktiv och öppen klimatkonferens i Cancún. Därför riktas en 
kraftig uppmaning till kommissionen och medlemsstaterna att uttala sig samstämmigt och
att förbättra sina interna beslutsförfaranden, så att de kan reagera snabbare på olika 
utvecklingar i förhandlingarna, handla mer strategiskt och vara mer lyhörda inför 
tredjeländer.

3. Europaparlamentet yrkar på att EU bekräftar sitt åtagande gentemot Kyotoprotokollet och 
välkomnar de fortsatta förhandlingarna, både i ad hoc-gruppen för ytterligare åtaganden 
för parterna i bilaga I till Kyotoprotokollet (AWG-KP) och i ad hoc-gruppen för 
långsiktigt samarbete enligt konventionen (AWG-LCA), som syftar till att integrera de
politiska riktlinjerna från Köpenhamnsöverenskommelsen. Unionen uppmanas således att 
före konferensen i Cancún offentligt meddela att man är beredd att gå vidare med 
Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod (2013–2020), enligt dess målsättning. Detta 
åtagande ska göras med insikt om att det krävs liknande framsteg inom båda 
förhandlingsområden för att en internationell överenskommelse som uppfyller 
tvågradersmålet ska kunna träffas för tiden efter 2012.

4. Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att stärka principen om 
”klimaträttvisa” på lång sikt, till 2050 och därefter. Därför förespråkar parlamentet att 
framtida internationella klimatförhandlingar innefattar en rättviseklausul.

5. Europaparlamentet välkomnar rådets och kommissionens förslag om ett stegvist 
tillvägagångssätt men betonar samtidigt klimatförhandlingarnas brådskande karaktär. 
Parlamentet understryker vikten av att förhandlingarna i Cancún resulterar i konkreta 
beslut om finansiering (omfattning, källor och styrning), omställning, skogsvård, 
tekniköverföring och -övervakning, rapportering samt kontroll, och av att 
snabbstartsfinansieringen sker på ett öppet sätt.

6. Europaparlamentet anser att EU:s framtida ”klimatdiplomati” bör inriktas på politiska 
överenskommelser med tredjeländer, på handlingsprogram för utveckling av effektiva 
mekanismer för internationell samverkan på klimatförändringsområdet, både i och utanför
FN:s ramkonvention om klimatförändringar, och på klimatsamarbeten med tredjeländer, i 
syfte att praktiskt stödja klimattålig utveckling som ger låga koldioxidutsläpp runtom i 
världen.

Minskningsåtaganden

7. Europaparlamentet påminner om att tvågradersmålet enligt FN:s klimatpanel endast kan 
nås om de globala utsläppen av växthusgaser når sitt högsta värde senast 2015 och om 
utsläppen minskas med åtminstone 50 procent jämfört med 1990 års nivåer senast 2050 
och därefter fortsätter att minska.
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8. Europaparlamentet uppmanar alla internationella partner, inklusive Förenta staterna och 
Kina, att utifrån principen om ett gemensamt men differentierat ansvar göra mer 
långtgående åtaganden/utfästelser i fråga om utsläppsminskningar så att tvågradersmålet 
kan uppnås.

9. Europaparlamentet upprepar sitt krav på att ett inhemskt mål om att minska utsläppen av 
växthusgaser med 30 procent senast 2020 antas när rätt omständigheter råder.

10. Europaparlamentet påminner om att det internationella avtalet bör garantera att 
industriländerna gemensamt minskar sina växthusgasutsläpp till 2020 enligt 
rekommendationerna från FN:s klimatpanel. Minskningarna bör hamna i den övre delen 
av intervallet 25–40 procent jämfört med 1990 års nivåer. Parlamentet erinrar om att det 
enligt de senaste forskningsrönen behövs en utsläppsminskning på minst 40 procent och 
anser att dessa minskningar måste vara inhemska. Parlamentet påpekar även att EU och 
övriga industriländer bör sätta upp ett långsiktigt minskningsmål om åtminstone 
80 procent fram till 2050 jämfört med 1990 års nivåer. 

11. Europaparlamentet erkänner att tvågradersmålet endast kan uppnås om 
utvecklingsländerna som grupp, särskilt de mer avancerade, senast 2020 uppnår en 
betydande och mätbar minskning i storleksordningen 15–30 procent jämfört med den 
utsläppsökning som förutses i dag.

Finansiering

12. Europaparlamentet påminner om att industriländerna i Köpenhamnsöverenskommelsen 
har åtagit sig att tillhandahålla nya och extra resurser om nära 30 miljarder US-dollar 
2010–2012, med särskild tonvikt på de mest utsatta och minst utvecklade länderna.

13. Europaparlamentet anser att det är av högsta vikt att snabbstartsfinansieringen genomförs i 
tid för att man ska kunna skapa en förtroendefull atmosfär före och under konferensen i 
Cancún. Parlamentet framhäver behovet av de 7,2 miljarder euro som EU:s medlemsstater 
utlovat i tillägg till det offentliga utvecklingsbiståndet och yrkar på att unionen garanterar 
fullständig insyn när den lägger fram samordnade rapporter om genomförandet i Cancún, 
och därefter årligen.

14. Europaparlamentet påminner om att EU:s gemensamma bidrag till utvecklingsländernas 
minskningsåtgärder och anpassningsbehov år 2020 ska vara minst 30 000 miljoner euro 
per år, en siffra som kan komma att höjas i takt med att vi får ny kunskap om allvaret i 
klimatförändringarna och kostnadernas omfattning.

15. Europaparlamentet vidhåller att vedertagna principer för politikutformningen, såsom goda 
styrelseformer, bör respekteras och användas i samband med finansieringen av 
minsknings- och anpassningsåtgärderna med hjälp av nya mekanismer.

Övervakning, rapportering och kontroll

16. Europaparlamentet välkomnar bestämmelserna i Köpenhamnsöverenskommelsen om 
övervakning, rapportering och kontroll och om internationella samråd och analyser. 
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Parlamentet uppmanar EU att tillsammans med alla parter arbeta fram och anta riktlinjer 
för genomförandet av dessa bestämmelser i Cancún.

Samarbete med utvecklingsländer och anpassning

17. Europaparlamentet understryker industriländernas historiska ansvar för oåterkalleliga 
klimatförändringar och påminner om skyldigheten att bistå utvecklingsländerna och de 
minst utvecklade länderna i anpassningen till dessa förändringar, bland annat genom att 
finansiellt stödja nationella åtgärdsprogram för anpassning, vilka är viktiga verktyg för 
anpassning till klimatförändringar och vilka främjar egenansvar.

Minskade utsläpp från avskogning och skogsförstörelse i utvecklingsländerna (Redd) 
och ökenspridning 

18. Europaparlamentet anser att betydande finansiellt stöd, liksom tekniskt och administrativt 
bistånd, måste tillhandahållas för att stoppa bruttoavskogningen senast 2010, och upprepar 
på nytt att offentlig finansiering är det mest realistiska verktyget inom denna tidsram. EU
uppmanas att i Cancún arbeta för konkreta beslut om minskade utsläpp från avskogning 
och skogsförstörelse i utvecklingsländerna (Redd), inklusive konkreta mål. 

19. Europaparlamentet stöder upprättandet av en mekanism för att minska utsläpp från 
avskogning och skogsförstörelse och främja upptag av koldioxidutsläpp.

20. Europaparlamentet anser att synergieffekterna mellan Riokonventionen om biologisk 
mångfald (CBD), FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) och 
konventionen för bekämpning av ökenspridning bör stärkas och uppmanar kommissionen 
och medlemsstaterna att aktivt stödja idén om att hålla ett högnivåmöte om de tre 
konventionerna inom ramen för toppmötet Rio+20 under 2012.

Ekonomi med låga koldioxidutsläpp och tekniksamarbete 

21. Europaparlamentet anser att EU, trots framgångarna i de internationella förhandlingarna, 
omgående bör modernisera sin ekonomi och omvandla den till en hållbar och 
energieffektiv ekonomi med låga koldioxidutsläpp och därigenom minska 
klimatförändringarna, förbättra luftkvaliteten, trygga energiförsörjningen och se till att EU
blir den mest konkurrenskraftiga ekonomin i en värld där investeringar i ren teknik ökar.

En global koldioxidmarknad

22. Europaparlamentet uppmanar EU och dess partner att inom den närmaste framtiden hitta 
det mest effektiva sättet att stödja framtida kopplingar mellan EU:s system för handel med 
utsläppsrätter och andra handelssystem i syfte att skapa en global koldioxidmarknad. 
Detta skulle ge fler alternativ till utsläppsminskning, ökad marknadsstorlek och 
marknadslikviditet och, i slutändan, en effektivare resursfördelning.

23. Europaparlamentet efterlyser en förbättring av de projektbaserade mekanismerna, såsom 
mekanismen för ren utveckling och gemensamt genomförande, genom införande av strikta 
kvalitetsstandarder som garanterar att projekten håller hög nivå, inklusive ytterligare 
pålitliga, kontrollerbara och verkliga utsläppsminskningar som även underbygger en 
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hållbar utveckling i utvecklingsländerna. Parlamentet stöder kommissionens ståndpunkt 
att det för tiden efter 2012 bör träffas en överenskommelse om sektorsbaserade 
mekanismer för ekonomiskt mer avancerade utvecklingsländer medan mekanismen för ren 
utveckling fortfarande bör finnas tillgänglig för de minst utvecklade länderna.

24. Europaparlamentet insisterar på att EU och dess medlemsstater i första hand måste 
uppfylla sina minskningsåtaganden inom EU och påminner alla parter om att 
användningen av flexibla mekanismer bör minimeras.

Internationell luftfart och sjötransport

25. Europaparlamentet beklagar bristen på framgång i hanteringen av den internationella luft-
och sjöfarten och understryker behovet att införliva den internationella luft- och sjöfarten i 
ett avtal inom ramarna för UNFCCC.

26. Europaparlamentet uppmanar EU att se till att luft- och sjöfartens totala miljöpåverkan 
beaktas i det internationella avtalet och att minskningsmålen för luft- och 
sjöfartssektorerna är de samma som för andra industrisektorer.

Europaparlamentets delegation

27. Europaparlamentet anser att EU:s delegation har en viktig roll att spela i 
klimatförändringsförhandlingarna och finner det därför oacceptabelt att parlamentets del 
av delegationen inte fick närvara vid EU:s samordningsmöten vid den tidigare 
partskonferensen. Parlamentet förväntar sig att åtminstone ordförandena för denna 
delegation får närvara vid sådana möten i Cancún i egenskap av observatörer, med eller 
utan rätt att yttra sig.

28. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament samt sekretariatet för 
FN:s ramkonvention om klimatförändringar, med begäran om att den vidarebefordras till 
alla konventionsparter som inte är medlemmar i EU.


