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B7-0000/2011

Europa-Parlamentets beslutning om klimakonferencen i Durban (COP17)

Europa-Parlamentet,

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

– der henviser til Bali-handlingsplanen (afgørelse 1/COP13),

– der henviser til den 15. partskonference (COP15) under UNFCCC og den femte samling i 
den partskonference, der tjener som møde mellem parterne i Kyotoprotokollen 
(COP/MOP5), som afholdtes i København den 7.-18. december 2009, samt til 
Københavnsaftalen,

– der henviser til den 16. partskonference (COP16) under UNFCCC og den sjette 
partskonference, der tjener som møde mellem parterne i Kyotoprotokollen (COP/MOP6), 
som afholdtes i Cancún, Mexico, den 29. november til den 10. december 2010, samt til 
Cancúnaftalerne,

– der henviser til den kommende 17. partskonference (COP17) under UNFCCC og den 
syvende partskonference, der tjener som møde mellem parterne i Kyotoprotokollen 
(COP/MOP7), som skal afholdes i Durban, Sydafrika, den 28. november til den 9. 
december 2011,

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

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/101/EF af 19. november 
2008 om ændring af direktiv 2003/87/EF med henblik på inddragelse af luftfartsaktiviteter 
i ordningen for handel med drivhusgasemissionskvoter i Fællesskabet1,

– der henviser til sine beslutninger af 25. november 2009 om EU's strategi for 
klimakonferencen i København2, af 10. februar 2010 om resultatet af klimakonferencen i 
København (COP15)3 og af 25. november 2010 om klimakonferencen i Cancún4,

– der henviser til sin beslutning af 4. februar 2009 om "2050: Fremtiden begynder i dag –
henstillinger til EU's fremtidige integrerede politik om klimaændringer"5,

– der henviser til Kommissionens hvidbog "Tilpasning til klimaændringer: et europæisk 
handlingsgrundlag" (KOM(2009)0147) og til sin beslutning af 6. maj 2010 herom6, samt 
til IPCC's særlige rapport om vedvarende energi og afbødning af klimaændringer af 9. maj 

                                               
1 EUT L 8 af 13.1.2009, s. 3.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2009)0089.
3 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0019.
4 Vedtagne tekster, P7_TA-PROV(2010)0442.
5 Vedtagne tekster, P6_TA(2009)0042.
6 EUT C 81 E af 15.3.2011, s. 115.



RE\876174DA.doc 3/6 PE469.950v01-00

DA

20111,

– der henviser til sin beslutning af 11. maj 2011 om Kommissionens grønbog 
"Skovbeskyttelse og skovinformation i EU: Skovene skal rustes til klimaændringerne"2,

– der henviser til Rådets konklusioner af 14. marts 2011 om opfølgning af konferencen i 
Cancún, 

– der henviser til forespørgsler til mundtlig besvarelse ... 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 der er stærkt videnskabeligt belæg for eksistensen af klimaændringer og 
deres konsekvenser, hvilket gør det absolut nødvendigt at handle internationalt for at 
imødegå en af de største udfordringer i det 21. århundrede og videre frem;

B. der henviser til, at en international juridisk bindende aftale i overensstemmelse med 
princippet om fælles, men differentieret ansvar stadig skal være det overordnede mål, idet 
de udviklede lande skal spille hovedrollen, mens udviklingslandene yder et passende 
bidrag;

C. der henviser til, at de gældende forpligtelser og tilsagn i henhold til Københavnsaftalen, 
som blev formaliseret med Cancúnaftalerne, ikke er tilstrækkelige til at nå målet om at 
begrænse stigningen i den årlige globale gennemsnitlige overfladetemperatur til 2 ºC ("2 
ºC-målet");

D. der henviser til, at det er vigtigt at bygge videre på den tillid og åbenhed, som blev 
genetableret på COP16-konferencen i Cancún, for at bevare den politiske vilje, der er 
nødvendig for at bane vejen for en omfattende international aftale med konkrete mål;

E. der henviser til, at der skal tages højde for de radikale geopolitiske ændringer i verden 
over det sidste årti, hvor en række udviklingslande i dag er blevet vigtige økonomiske og 
politiske aktører, hvilket har ført til en ny balance mellem magt og indflydelse, som 
indebærer nye roller og nye former for ansvar;

Centrale målsætninger

1. opfordrer indtrængende parterne til at sikre indgåelsen af en omfattende international 
juridisk bindende aftale for tiden efter 2012 på grundlag af det internationale 
regelbaserede system i Kyotoprotokollen i overensstemmelse med 2 ºC-målet;

2. opfordrer indtrængende Den Europæiske Union til offentligt og entydigt at bekræfte sin 
stærke forpligtelse i forhold til Kyotoprotokollen og til at træffe alle de nødvendige 
foranstaltninger for at undgå ethvert ophold mellem forpligtelsesperioderne under 
Kyotoprotokollen; opfordrer derfor Den Europæiske Union til forud for Durban åbent at 

                                               
1 http://srren.ipcc-wg3.de/report 
2 Vedtagne tekster, P7_TA-PROV(2011)0226.
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erklære, at den er rede til at fortsætte med den anden forpligtelsesperiode under 
Kyotoprotokollen (2013-2020);

3. erkender dog, at der er behov for tilsvarende fremskridt inden for konventionssporet for at 
sikre en international juridisk bindende aftale for tiden efter 2012, som opfylder 2 ºC-
målet;

4. opfordrer alle internationale parter til at give tilsagn om emissionsreduktioner, der er mere 
ambitiøse end Københavnsaftalens, på grundlag af princippet om fælles, men 
differentieret ansvar for at sikre, at 2 °C-målet kan overholdes;

5. understreger vigtigheden af fremskridt på Durbankonferencen for så vidt angår yderligere 
gennemførelse af Cancúnaftalerne og fastlæggelse af en dato for, hvornår de globale 
emissioner senest skal toppe, samt et globalt emissionsreduktionsmål for 2050 og for så 
vidt angår behandling af det overordnede spørgsmål om fremtidens form for forpligtelser 
for både de udviklede lande og udviklingslandene; erindrer om, at det ifølge videnskabelig 
dokumentation fremlagt af IPCC er nødvendigt, at de globale drivhusgasemissioner topper 
senest i 2015, reduceres med mindst 50 % i forhold til 1990-niveauet inden 2050 og 
fortsætter med at falde derefter, for at 2 °C-målet kan opfyldes;

EU's strategi

6. understreger behovet for en bredere og effektiv udvikling af EU's klimadiplomati i alle 
EU-institutioner forud for Durban (navnlig hvad angår forbindelser mellem EU og 
Afrika), som gennem inddragelse af den nye Tjeneste for EU’s Optræden Udadtil og den 
højtstående repræsentant bør søge at fremlægge en klarere EU-profil på 
klimapolitikområdet og dermed sætte skub i de internationale klimaforhandlinger og 
opmuntre partnere i hele verden til også at indføre bindende emissionsreduktioner;

7. understreger i denne forbindelse betydningen af, at Den Europæiske Union som en af 
hovedaktørerne taler med én stemme og forbliver forenet;

Videreførelse af Cancúnaftalerne på Durbankonferencen

8. glæder sig over, at det lykkedes at nå til enighed om Cancúnaftalerne på COP16 i 2010, 
idet klimaændringerne blev anerkendt som et globalt og presserende problem, og der blev 
fastsat mål og midler til at nå disse, samtidig med at tilliden til UNFCCC-processen blev 
genetableret som det rette middel til at finde en løsning på klimaændringerne på globalt 
plan; anmoder alle deltagerne om at fastholde den positive forhandlingsatmosfære fra 
Cancún;

9. erindrer især om Cancúnaftalernes anerkendelse af 2 ºC-målet (herunder erkendelsen af 
behovet for i forbindelse med den første gennemgang at overveje en styrkelse af det 
langsigtede globale mål på grundlag af den bedst tilgængelige videnskabelige viden om en 
global middeltemperaturstigning på 1,5 ºC) og indledningen af en proces med henblik på 
at fastlægge, hvornår de globale emissioner senest skal toppe, samt et globalt 
emissionsreduktionsmål for 2050;

10. opfordrer parterne til at anvende Durbankonferencen til at bringe de nødvendige aftalte 
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mekanismer i anvendelse, dvs. Den Grønne Klimafond, tilpasningsudvalget, og til at 
fokusere på udviklingen af teknologimekanismen (herunder klimateknologicenteret og -
netværket) samt samlingen af planer for udviklingslandenes begrænsning af 
drivhusgasemissioner;

11. fremhæver behovet for at træffe yderligere foranstaltninger på COP17 og gennemføre 
REDD+ (reduktion af emissioner fra afskovning og skovforringelse) samt behandle 
eventuelle mangler i denne forbindelse;

12. fremhæver behovet for yderligere udvikling af gennemsigtighedsbestemmelserne på 
Durbankonferencen samt behovet for at nå til enighed om et klart arbejdsprogram i 
forbindelse hermed, herunder om måling, rapportering og verifikation (MRV);

13. bemærker, at der stadig er mangler i de sektor- og ikke-markedsbaserede tilgange, og 
understreger behovet for især at behandle produktion og forbrug af HFC i henhold til 
Montrealprotokollen; opfordrer til en reform af de projektbaserede mekanismer, såsom 
CDM (mekanismen for bæredygtig udvikling) og JI (fælles gennemførelse), gennem 
indførelse af strenge projektkvalitetsstandarder, der sikrer respekt for 
menneskerettighederne og pålidelige, verificerbare og reelle supplerende 
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 udviklede udviklingslande, 
mens der stadig bør være adgang til CDM for de mindst udviklede udviklingslande;

Finansiering 

14. erindrer om, at de udviklede lande har forpligtet sig til at stille nye og supplerende midler 
på mindst 30 mia. USD til rådighed i perioden 2010-2012 og 100 mia. USD pr. år fra 
2020 med særlig vægt på de sårbare og mindst udviklede lande; opfordrer Kommissionen 
og medlemsstaterne til at overholde deres forpligtelser og garantere, at midlerne til 
tilpasning og modvirkning ligger ud over målet om officiel udviklingsbistand på 0,7 % af 
BNI, og angive, hvor stor en del af forpligtelsen der vil komme fra offentlig finansiering; 
understreger endvidere, at der skal mobiliseres både nationale og internationale ressourcer 
fra alle mulige kilder for at bidrage til, at dette mål nås;

Arealudnyttelse, ændringer i arealudnyttelse og skovbrug (LULUCF)

15. opfordrer til en aftale i Durban om faste regler om LULUCF, der styrker bilag I-parternes 
ambitionsniveau, er udformet for at mindske emissioner fra skovbrug og arealudnyttelse, 
kræver, at bilag I-parter gør rede for eventuelle stigninger i emissionerne fra LULUCF, og 
er i overensstemmelse med parternes eksisterende forpligtelser til at beskytte og forbedre 
dræn og reservoirer for drivhusgasser for at sikre den miljømæssige integritet i sektorens 
bidrag til emissionsreduktioner;

Søtransport og international luftfart

16. glæder sig over det nylige fremskridt i Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) med 
hensyn til indførelse af obligatoriske energieffektivitetsforanstaltninger for international 
søtransport, men bemærker, at dette kun er et første skridt på vejen; opfordrer derfor IMO 
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til at træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på indførelse af globale bindende 
reduktioner af emissioner fra søtransport inden for UNFCCC;

17. opfordrer EU til at sikre, at der tages hensyn til luftfartens samlede virkning i en 
international aftale i form af bindende reduktionsmål for luftfartsaktiviteter; mener, at 
løsningen af dette spørgsmål er blevet endnu mere presserende i lyset af de nylige 
internationale indvendinger mod direktiv 2008/101/EF;

18. påpeger behovet for at undersøge, hvordan fordelingen af eventuelle overskud fra en 
verdensomspændende politisk ramme med globale emissionsreduktionsmål for 
international luftfart og søtransport kan gennemføres;

Delegation fra Europa-Parlamentet

19. mener, at EU's delegation spiller en afgørende rolle i klimaforhandlingerne, og finder det 
derfor uacceptabelt, at medlemmerne af Europa-Parlamentet ikke kunne deltage i EU's 
koordineringsmøder på de foregående partskonferencer; forventer, at formændene for 
Europa-Parlamentets delegation i det mindste får lov til at deltage i EU's 
koordineringsmøder i Durban;

20. påpeger, at Kommissionen i henhold til den rammeaftale, der blev indgået mellem 
Kommissionen og Europa-Parlamentet i november 2010, skal lette Europa-Parlamentets 
medlemmers deltagelse som observatører i EU-delegationer, der forhandler multilaterale 
aftaler; minder om, at Europa-Parlamentet i henhold til Lissabontraktaten (EUF-traktatens 
artikel 218) skal godkende aftaler mellem EU og tredjelande eller internationale 
organisationer;

21. erindrer om parternes forpligtelser over for UNFCCC om at tilskynde til den bredest 
mulige deltagele i UNFCCC-processen, herunder for ikke-statslige organisationer; 
opfordrer til, at det internationale forum for oprindelige folk deltager i drøftelserne på 
COP17, eftersom disse folk er særlig påvirket af klimaændringerne og tilpasningen til 
klimaændringer;

*

*        *

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


