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B7-.../2011

Europaparlamentets resolution om klimatförändringskonferensen i Durban (COP 17) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

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

– med beaktande av handlingsplanen från Bali (beslut 1/COP 13),

– 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 hölls i Cancún i Mexiko den 29 november–
10 december 2010 samt av Cancúnavtalen,

– med beaktande av den kommande sjuttonde partskonferensen (COP 17) inom ramen för 
UNFCCC och den sjunde partskonferensen, i dess egenskap av möte mellan parterna i 
Kyotoprotokollet (COP/MOP 7) som ska hållas den 28 november–9 december 2011 i 
Durban i Sydafrika,

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

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/101/EG av den 
19 november 2008 om ändring av direktiv 2003/87/EG så att luftfartsverksamhet införs i 
systemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen1,

– med beaktande av sina resolutioner av den 25 november 2009 om EU:s strategi inför 
Köpenhamnskonferensen om klimatförändringar (COP 15), av den 10 februari 2010 om 
resultatet av Köpenhamnskonferensen om klimatförändringar (COP 15)3 och av den 
25 november 2010 om klimatförändringskonferensen i Cancún 4,

– med beaktande av sin resolution av den 4 februari 2009 med titeln ”2050: Framtiden 
börjar i dag - rekommendationer för EU:s framtida integrerade politik i 
klimatförändringsfrågan”5,

– med beaktande av kommissionens vitbok ”Anpassning till klimatförändring: en europeisk 
handlingsram” (KOM(2009)0147) och sin resolution om denna av den 6 maj 20106 och av 

                                               
1 EUT L 8, 13.1.2009, s. 3.
2 Antagna texter, P7_TA(2009)0089.
3 Antagna texter, P7_TA(2010)0019.
4 Antagna texter, P7_TA-PROV (2010)0442.
5 Antagna texter, P6_TA(2009)0042.
6 EUT C 81 E, 15.3.2011, s.115.
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den särskilda rapporten från FN:s mellanstatliga panel för klimatförändringar (”FN:s 
klimatpanel”) om förnybara energikällor och begränsning av klimatförändringarna av den 
9 maj 20111,

– med beaktande av sin resolution av den 11 maj 2011 om kommissionens grönbok om 
skogsskydd och skoglig information i EU: Att förbereda skogen för klimatförändring2,

– med beaktande av rådets slutsatser av den 14 mars 2011 om uppföljningen av 
Cancúnkonferensen, 

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

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

A. Det finns övertygande vetenskapliga belägg för klimatförändringarna och deras 
konsekvenser och därför måste det ovillkorligen göras något på det internationella planet 
för att bemöta en av de viktigaste utmaningarna för tjugohundratalet och tiden därefter.

B. Ett rättsligt bindande internationellt avtal som följer principen om ”gemensamt men olika 
ansvar” måste kvarstå som övergripande mål, så att det erkänns både att de utvecklade 
länderna har att spela en ledande roll och att utvecklingsländerna måste ge lämpliga 
bidrag.

C. Det räcker inte med de nuvarande åtagandena och utfästelserna som gjorts med stöd av 
Köpenhamnsöverenskommelsen och formaliserats i Cancúnavtalen för att vi ska kunna nå 
målet om att över hela världen begränsa den totala årliga ökningen av medeltemperaturen 
vid markytan till 2 °C (”tvågradersmålet”).

D. Vi måste bygga vidare på den tillit och insyn som återställts vid COP 16-konferensen i 
Cancún för att ha kvar den politiska handlingskraft som behövs för att bana väg för ett 
heltäckande internationellt avtal med konkreta mål.

E. Det måste tas hänsyn till att det under de gångna årtiondena skett radikala förändringar på 
det geopolitiska planet, så att somliga utvecklingsländer numera blivit viktiga ekonomiska 
och politiska aktörer och vi fått en ny makt- och inflytandebalans med nya roller och ny 
ansvarsfördelning.

Huvudmål

1. Europaparlamentet uppmanar med kraft parterna att se till att det ingås ett heltäckande 
rättsligt bindande internationellt avtal för perioden efter 2012 utgående från 
Kyotoprotokollets system med internationella regler och i överensstämmelse med 
tvågradersmålet.

2. Europaparlamentet uppmanar med kraft Europeiska unionen att offentligen och otvetydigt 
                                               
1 http://srren.ipcc-wg3.de/report
2 Antagna texter, P7_TA(2011)0226.
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bekräfta sitt starka engagemang till förmån för Kyotoprotokollet och vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att det inte ska uppstå några luckor mellan Kyotoprotokollets 
åtagandeperioder. Parlamentet uppmanar därför Europeiska unionen att före Durban öppet 
förklara sig beredd att fortsätta med Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod (2013–
2020).

3. Europaparlamentet inser dock att jämförbara framsteg utgående från klimatkonventionens 
tidtabell och arbetsprogram är en förutsättning för att vi för perioden efter 2012 ska kunna 
få ett rättsligt bindande internationellt avtal som gör det möjligt att uppnå tvågradersmålet.

4. Europaparlamentet uppmanar med kraft alla internationella partner att trygga 
konsekvensen med tvågradersmålet genom att lägga fram utsläppsminskningsåtaganden 
som är mera vittsyftande än de som ingår i Köpenhamnsöverenskommelsen och bygger på 
principen om ”gemensamt men olika ansvar”.

5. Europaparlamentet framhåller att man vid Durbankonferensen måste göra framsteg med 
att ytterligare genomföra Cancúnavtalen och fastställa tidpunkten för när de globala 
utsläppen av växthusgaser ska nå sitt högsta värde och ett globalt utsläppsminskningsmål 
för 2050, samt med att åtgärda den övergripande frågan om den framtida formen av 
åtaganden för både utvecklade länder och utvecklingsländer. Parlamentet upprepar att 
tvågradersmålet, enligt vetenskapliga bevis som lagts fram av FN:s klimatpanel, kan nås 
endast om de globala utsläppen 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.

EU:s strategi

6. Europaparlamentet understryker att alla EU-institutioner inför Durban effektivt måste 
utveckla EU:s klimatdiplomati på bredare bas (framför allt beträffande förbindelserna 
mellan EU och Afrika), varvid denna diplomati bör sträva efter att ge EU en tydligare 
klimatpolitisk profil, införa en ny dynamik i de internationella klimatförhandlingarna och 
uppmuntra partnerna runtom i världen att också införa bindande utsläppsminskningar.

7. Europaparlamentet betonar i detta sammanhang vikten att Europeiska unionen, såsom en 
viktig aktör, intar en gemensam förhandlingsposition och förblir enig.

Att vid Durbankonferensen bygga vidare på Cancúnavtalen

8. Europaparlamentet välkomnar att man vid COP 16-konferensen 2010 lyckats nå fram till 
Cancúnavtalen genom att erkänna att klimatförändringarna innebär ett världsomfattande 
och akut problem och ställa upp mål och metoder för att åtgärda dem och samtidigt 
återställa tilliten till UNFCCC:s arbete, såsom ett sätt att finna en världsomfattande 
lösning på klimatförändringarna. Parlamentet uppmanar alla deltagare att bevara den goda 
förhandlingsstämningen från Cancún.

9. Europaparlamentet erinrar framför allt om att man i Cancúnavtalen erkänt tvågradersmålet 
(och bland annat insett att man måste överväga att vid en första översyn förstärka det 
långsiktiga globala målet utgående från bästa tillgängliga vetenskapliga kunskaper, så att 
den globala ökningen av medeltemperaturen hålls vid 1,5 °C), tillsammans med att man 
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börjat arbeta med att fastställa såväl en tidpunkt för när de globala utsläppen ska ha nått 
sitt högsta värde som ett globalt utsläppsminskningsmål för 2050.

10. Europaparlamentet uppmanar parterna att använda Durbankonferensen för att sätta i gång 
de nödvändiga mekanismer som det överenskommits om, alltså den gröna klimatfonden 
och anpassningskommittén och inrikta sig på att utveckla den teknikrelaterade 
mekanismen (också centrumet och nätverket för klimatteknik) och registret över 
utvecklingsländernas planer för att minska växthusgasutsläppen.

11. Europaparlamentet framhåller att det vid COP 17-konferensen behövs ytterligare åtgärder 
för att genomföra REDD+ (att minska utsläpp från avskogning och skogsförstörelse) och 
för att åtgärda eventuella brister i detta hänseende.

12. Europaparlamentet framhåller att man vid Durbankonferensen måste vidareutveckla 
bestämmelserna om insyn och komma överens om ett tydligt arbetsprogram för detta 
ändamål, bland annat om mätning, rapportering och verifiering.

13. Europaparlamentet konstaterar att det fortfarande finns luckor i de sektorsbaserade och 
icke-marknadsbaserade tillvägagångssätten och framhåller att man i synnerhet måste 
åtgärda frågan om produktion och konsumtion av fluorkolväten med stöd av 
Montrealprotokollet. Parlamentet vill att de projektbaserade mekanismerna, såsom 
mekanismen för ren utveckling och gemensamt genomförande, reformeras genom att det 
införs strikta kvalitetsstandarder som garanterar respekten för de mänskliga rättigheterna, 
tillsammans med ytterligare pålitliga, kontrollerbara och verkliga utsläppsminskningar 
som även underbygger en hållbar utveckling i utvecklingsländerna. Parlamentet stöder 
dessutom 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.

Finansiering 

14. Europaparlamentet påminner om att de utvecklade länderna i 
Köpenhamnsöverenskommelsen har åtagit sig att tillhandahålla nya ytterligare resurser på 
åtminstone 30 miljarder USA-dollar 2010–2012 och 100 miljarder USA-dollar per år från 
och med 2020, särskilt för de mest utsatta och minst utvecklade länderna. Parlamentet 
uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att fullgöra sina åtaganden och garantera 
att medlen för anpassning och begränsning fogas till målet om ett utvecklingsbistånd på 
0,7 procent av BNI samt att ange hur stor andel av åtagandena som ska komma från 
offentlig finansiering. Därutöver understryker parlamentet behovet av att uppbåda såväl 
inhemska som internationella resurser från alla tänkbara källor för att bidra till att detta 
mål uppnås.

Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk

15. Europaparlamentet efterfrågar ett avtal i Durban om fasta regler för markanvändning, 
förändrad markanvändning och skogsbruk som höjer ambitionsnivån hos parterna i 
bilaga I, är utformade för att minska utsläppen från skogsbruk och markanvändning, 
innebär att parterna i bilaga I ska redovisa för alla eventuella utsläppsökningar från 
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markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk och är förenliga med 
parternas nuvarande åtaganden om att skydda och förbättra sänkorna för och reservoarerna 
av växthusgaser, för att garantera miljöintegriteten i sektorns bidrag till 
utsläppsminskningarna.

Sjöfart och internationell luftfart

16. Europaparlamentet välkomnar den senaste tidens framsteg inom Internationella 
sjöfartsorganisationen (IMO) med att införa obligatoriska energieffektivitetsåtgärder för 
den internationella sjöfarten, men konstaterar att detta kan betraktas endast som ett första 
steg. Parlamentet uppmanar därför med kraft IMO att vidta nödvändiga åtgärder för 
globalt bindande utsläppsminskningar från sjöfarten inom ramen för UNFCCC.

17. Europaparlamentet uppmanar EU att se till att det tas hänsyn till luftfartens hela 
miljöpåverkan i ett internationellt avtal om bindande minskningsmål för luftfarten. 
Parlamentet anser att det brådskar alltmer med en lösning på denna fråga, mot bakgrund 
av att direktiv 2008/101/EG på sistone kommit att ifrågasättas internationellt.

18. Europaparlamentet påpekar att det måste undersökas hur man skulle kunna fördela de 
potentiella intäkterna från en världspolitisk ram med världsomfattande 
utsläppsminskningsmål för den internationella luftfarten och sjöfarten.

Europaparlamentets delegation

19. Europaparlamentet anser att EU:s delegation har en väsentlig roll att spela i 
klimatförändringsförhandlingarna och finner det därför oacceptabelt att parlamentets 
ledamöter inte kunnat närvara vid EU:s samordningsmöten vid de tidigare 
partskonferenserna. Parlamentet förväntar sig att åtminstone ordförandena för 
parlamentets delegation får närvara vid EU-samordningsmöten i Durban.

20. Europaparlamentet konstaterar att det ramavtal som ingicks mellan kommissionen och 
Europaparlamentet i november 2010 ålägger kommissionen att göra det lättare för 
ledamöter av parlamentet att delta som observatörer i unionens delegationer vid 
förhandlingar om multilaterala avtal. Parlamentet erinrar om att Lissabonfördraget (artikel 
218 i TFEU) föreskriver att Europaparlamentet måste ge sitt godkännande till avtal mellan 
unionen och tredjeländer eller internationella organisationer.

21. Europaparlamentet erinrar om att det åligger parterna i UNFCCC att uppmuntra till 
deltagande i arbetet med UNFCCC på så bred bas som möjligt, också från icke-statliga 
organisationers sida. Parlamentet vill att Internationella forumet för ursprungsfolk ska 
delta i COP 17-förhandlingarna, eftersom dessa folk drabbas särskilt hårt av 
klimatförändringarna och anpassningarna till dem.

*

*        *

22. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament samt till UNFCCC:s 
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sekretariat, med begäran om att den skickas ut till alla fördragsslutande parter utanför EU.


