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B7-0000/2012

Europa-Parlamentets beslutning om klimakonferencen i Doha, Qatar (COP 18)
(2012/0000(RSP))

Europa-Parlamentet,

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

– der henviser til resultaterne af De Forenede Nationers klimakonference på Bali i 2007 og 
til Balihandlingsplanen (afgørelse 1/COP13),

– der henviser til den 15. partskonference (COP 15) under UNFCCC og den femte 
partskonference, der tjente som møde for parterne i Kyotoprotokollen (COP/MOP5), og 
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 tjente som møde mellem parterne i Kyotoprotokollen (COP/MOP6), 
og som afholdtes i Cancún, Mexico, fra den 29. november til den 10. december 2010, 
samt til Cancúnaftalerne,

– der henviser til den 17. partskonference (COP 17) under UNFCCC og den syvende 
partskonference, der tjente som møde mellem parterne i Kyotoprotokollen (COP/MOP7), 
og som afholdtes i Durban, Sydafrika, fra den 28. november til den 9. december 2011, og 
navnlig til de beslutninger, der udgør Durbanplatformen for en styrket indsats,

– der henviser til den kommende 18. partskonference (COP 18) under UNFCCC og den 
ottende partskonference, der tjener som møde mellem parterne i Kyotoprotokollen 
(COP/MOP8), og som skal afholdes i Doha, Qatar, fra den 26. november til den 8. 
december 2012,

– 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 sin beslutning af 4. februar 2009 om "2050: Fremtiden begynder i dag -
henstillinger til EU's fremtidige integrerede politik om klimaændringer"2,

–  der henviser til sine beslutninger af 25. november 2009 om EU's strategi for 
klimakonferencen i København3, af 10. februar 2010 om resultatet af klimakonferencen i 
København (COP 15)4, af 25. november 2010 om klimakonferencen i Cancún1 og af 16. 

                                               
1      EUT L 8 af 13.1.2009, s. 3.
2      EUT C 67 E af 18.3.2010, s. 44.
3 EUT C 285 E af 21.10.2010, s. 1.
4 EUT C 341 E af 16.12.2010, s. 25.
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november 2011 om klimakonferencen i Durban (COP 17)2,

– der henviser til sin beslutning af 15. marts 2012 om en køreplan for omstilling til en 
konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi i 20503,

– der henviser til Rådets konklusioner af 9. marts 2012 om opfølgning af 17. samling i 
partskonferencen (COP 17) under UNFCCC og syvende samling i den partskonference, 
der tjener som møde for parterne i Kyotoprotokollen (CMP 7) (den 28. november - 9. 
december 2011 i Durban, Sydafrika), 

– der henviser til Rådets konklusioner af 15. maj 2012 om klimaændringer - hurtig
finansiering, 

– der henviser til Rådets konklusioner af 18. juli 2011 om EU's klimadiplomati,

– der henviser til den sammenfattende rapport fra november 2011 fra De Forenede 
Nationers miljøprogram (UNEP) med titlen "Bridging the Emissions Gap",

– der henviser til forespørgsel 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 det i de beslutninger, der udgør Durbanplatformen for en styrket indsats 
(Durbanpakken), erkendes, at klimaændringerne udgør en overhængende og potentielt 
irreversibel trussel mod de menneskelige samfund og planeten og derfor kræver handling 
på internationalt plan fra alle parters side;

B. der henviser til, at Durbanpakken principielt har lagt grunden til en vidtrækkende, 
ambitiøs og retligt bindende international aftale mellem alle parter, som efter planen skal 
indgås senest i 2015 og føres ud i livet senest i 2020;

C. der henviser til, at Dohakonferencen (COP 18) skal bygge videre på det momentum, der 
skabtes i Durban, for at sikre, at arbejdet med at få en sådan global retligt bindende aftale i 
stand bliver på det rette spor, således at aftalen vil kunne indgås senest i 2015;

D. der henviser til, at en sådan global retligt bindende aftale skal være forenelig med 
princippet om "fælles, men differentieret ansvar ", men at den skal anerkende behovet for, 
at alle store emittenter vedtager ambitiøse og fyldestgørende mål for reduktionen af 
drivhusgasemissioner;

E. der henviser til, at Durbanpakken kun fokuserede på modvirkningskløften indtil 2020, og 
at eksisterende forpligtelser og løfter ikke er tilstrækkelige til at nå målet om at begrænse 
den samlede globale årlige stigning i gennemsnitsoverfladetemperaturen til 2º C ("2º C-
målet"), hvorfor disse spørgsmål skal gives allerhøjeste prioritet på Dohakonferencen; 

                                                                                                                                                  
1 EUT C 99 E af 3.4.2012, s. 77.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0504.
3 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0086.
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F.  der henviser til, at 2° C-målet ifølge videnskabeligt materiale forelagt af Det 
Mellemstatslige Panel om Klimaændringer (IPCC) kræver, at de globale emissioner 
topper i 2015, reduceres med mindst 50 % i forhold til 1990 senest i 2050 og fortsætter 
med at falde i tiden derefter; der henviser til, at EU derfor bør udøve pres for at få 
vedtaget konkrete foranstaltninger og få dem gennemført effektivt inden 2020;

Durbanplatformen for en styrket indsats

1. glæder sig over nedsættelsen af Ad hoc-gruppen vedrørende Durbanplatformen for En 
Styrket Indsats og konstaterer, at beslutning 1/CP 17 som et hasteanliggende kræver, at 
gruppen påbegynder sit arbejde med at udarbejde en protokol, et retligt instrument eller et 
ved fælles overenskomst fastlagt resultat, som har retskraft under konventionen og finder 
anvendelse på alle parter, og at den afslutter sit arbejde så tidligt som muligt og senest i 
2015; konstaterer endvidere, at gruppen skal basere sit arbejde på IPCC's femte 
evalueringsrapport, som efter planen skal forelægges senest i 2014; 

2. konstaterer, at Durbanpakken parallelt hermed kræver, at Ad hoc-gruppen vedrørende en 
Langsigtet Samarbejdsindsats når de ved fælles overenskomst fastsatte resultater inden 
Dohakonferencens påbegyndelse;

3. konstaterer derfor med nogen bekymring, at der hidtil ikke er gjort mange fremskridt i 
2012, og navnlig, at visse parter indtog en obstruktionistisk holdning under Bonn-
drøftelserne i maj 2012;

4. mener derfor, at der påhviler alle EU-institutionerne et ansvar for forud for 
Dohakonferencen at indlede et intensivt klimadiplomati og opbygge internationale 
alliancer for at sikre, at forpligtelserne i Durbanpakken opfyldes, og at UNFCCC-
processen strømlines med henblik på vedtagelsen af en ny multilateral ordning senest i 
2015;

Kyotoprotokollen - anden forpligtelsesperiode  

5. støtter parternes beslutning om som krævet i Durbanpakken at nå til enighed om 
Kyotoprotokollens anden forpligtelsesperiode, der skal tage sig begyndelse den 1. januar 
2013 og fungere som en overgangsperiode forud for en ny international ordning med 
deltagelse af alle parter, som skal være på plads senest i 2020;

6. opfordrer til, at man i Doha vedtager de nødvendige ændringer, således at 
Kyotoprotokollens anden forpligtelsesperiode straks kan påbegyndes på et foreløbigt 
grundlag;

7. bemærker tilsagnet i beslutning 1/CMP 7 i Durbanpakken om, at slutdatoen for anden 
forpligtelsesperiode vil blive fastlagt på Dohakonferencen, og navnlig om, at denne dato 
vil blive enten den 31. december 2017 eller 2020; 

8. understreger behovet for, at de kvantitative emissionsbegrænsnings- og 
reduktionsforpligtelser, som parterne efter planen skulle have forelagt senest i maj 2012, 
fremsættes som ændringsforslag til Kyotoprotokollen på Dohakonferencen i 
overensstemmelse med beslutning 1/CMP 7; konstaterer, at overførslen af tildelte enheder 
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(AAU'er) til anden forpligtelsesperiode er et spørgsmål, det stadig står tilbage at løse 
sådan, at det sikres, at Kyotoprotokollen får størst mulig miljøintegritet; 

Modvirkningskløften

9. fremhæver det presserende behov for, at alle parter hæver deres ambitionsniveau mellem i 
dag og 2020 for at holde sig inden for 2º C-målet; understreger navnlig på ny det 
presserende behov for at gøre fremskridt med lukningen af gigatonkløften mellem 
videnskabelige konstateringer og parternes nuværende tilsagn, for at indgå sådanne 
forpligtelser og tage sådanne tiltag med henblik på reduktion af emissionerne, som er 
mere ambitiøse end dem, der er indeholdt i Københavnsaftalen, og som er baseret på 
princippet om et "fælles, men differentieret ansvar", og for at tage fat på spørgsmålene om 
emissioner fra international luftfart og søtransport og HFC'er, sod og andre kortlivede 
klimapåvirkende stoffer med henblik på at sikre foreneligheden med 2º C-målet; 

10. minder om, at industrilandene ifølge konstateringerne i IPCC's fjerde evalueringsrapport 
er nødt til at reducere deres emissioner med 25-40 % i forhold til 1990-niveauet inden 
2020, mens udviklingslandene som gruppe betragtet bør indrømmes en væsentlig 
afvigelse, som bør ligge under den nuværende forventede emissionsvækstrate, dvs. i 
størrelsesordenen 15-30 % inden 2020;

Klimafinansiering

11. understreger det presserende behov for at undgå et finansieringsgab efter 2012 (hvor 
perioden med hurtig finansiering slutter) og for at arbejde hen imod at finde frem til, 
hvorledes klimastøtten kan forhøjes mellem 2013 og 2020; mener, at det er af vital 
betydning, at der indgås konkrete finansieringsforpligtelser for perioden 2013-2020;

12. konstaterer, at der på Dohakonferencen er brug for en yderligere indsats for at aktivere 
Den Grønne Klimafond, der vedtoges som led i Cancúnaftalerne;

Arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug (LULUCF) 

13. glæder sig over vedtagelsen af beslutning 2/CMP.7 på Durbankonferencen som et vigtigt 
skridt hen imod indførelsen af robuste regnskabsregler for LULUCF-sektoren; bemærker, 
at beslutningen indeholder bestemmelse om et toårigt arbejdsprogram, hvormed målet er 
at undersøge behovet for mere omfattende regnskabsaflægning for at sikre 
miljøintegriteten af sektorens bidrag til reduktionen af emissioner;

Reduktion af emissioner fra skovrydning og skovforringelse (REDD+).

14. glæder sig over vedtagelsen i Durban af beslutninger vedrørende finansierings-, 
beskyttelses- og referenceniveauer; mener, at der må gøres yderligere fremskridt i Doha, 
navnlig med hensyn til den tekniske vurdering af referenceniveauer for skove; konstaterer, 
at REDD+ har en vigtig rolle at spille, når det gælder udjævning af modvirkningskløften 
frem til 2020;

International luftfart og søtransport
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15. gentager, at der er behov for internationale instrumenter med globale 
emissionsreduktionsmål for at begrænse international luftfarts og søtransports 
miljøpåvirkning; går fortsat ind for medtagelsen af luftfart i den europæiske 
emissionshandelsordning;

Klimadiplomati

16. understreger, at EU fortsat skal handle konstruktivt i internationale klimaforhandlinger, og 
at alle EU-institutionerne under EU-Udenrigstjenestens ledelse forud for Doha må udvikle 
EU's klimadiplomati yderligere med det formål at stille med en klarere EU-klimaprofil, 
bibringe de internationale klimaforhandlinger en ny dynamik og tilskynde partnere overalt 
i verden til også at indføre bindende emissionsreduktioner og passende foranstaltninger til 
afbødning af og tilpasning til klimaændringer;

17. understreger i denne forbindelse betydningen af, at Den Europæiske Union som en meget 
vigtig aktør indtager en fælles forhandlingsposition på Dohakonferencen i forsøget på at 
gøre fremskridt hen imod en international aftale og på at optræde som en samlet blok i 
denne henseende; 

Europa-Parlamentets delegation

18. mener, at EU's delegation spiller en afgørende rolle i klimaforhandlingerne, og finder det 
derfor uacceptabelt, at medlemmer af Europa-Parlamentet ikke har kunnet deltage i EU's 
koordineringsmøder på de foregående partskonferencer; forventer, at i det mindste 
formanden for Europa-Parlamentets delegation får lov til at deltage i EU's 
koordineringsmøder i Doha;

19. påpeger, at Kommissionen i henhold til den rammeaftale, der blev indgået mellem 
Kommissionen og Parlamentet i november 2010, skal gøre det lettere for medlemmer af 
Europa-Parlamentet at deltage som observatører i EU-delegationer, der forhandler om 
indgåelse af multilaterale aftaler; minder om, at Parlamentet i henhold til 
Lissabontraktaten (artikel 218 i TEUF) skal godkende aftaler mellem EU og tredjelande 
eller internationale organisationer;

°

°         °

20. 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.


