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B7-0000/2012

Europaparlamentets resolution om klimatförändringskonferensen i Doha, Qatar (COP 
18)
(2012/0000(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

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

– med beaktande av resultaten från FN:s klimatförändringskonferens i Bali 2007 och 
handlingsplanen från Bali (beslut 1/COP 13),

– med beaktande av UNFCCC:s femtonde partskonferens (COP 15) och 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 UNFCCC:s sextonde partskonferens (COP 16) 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 
Cancúnöverenskommelsen,

– med beaktande av UNFCCC:s sjuttonde partskonferens (COP 17) och den sjunde 
partskonferensen, i dess egenskap av möte mellan parterna i Kyotoprotokollet (COP/MOP 
7) som hölls i Durban i Sydafrika den 28 november–9 december 2011, särskilt besluten 
rörande Durbanplattformen för förstärkta insatser,

– med beaktande av UNFCCC:s kommande artonde partskonferens (COP 18) och den 
åttonde partskonferensen, i dess egenskap av möte mellan parterna i Kyotoprotokollet 
(COP/MOP 8) som ska hållas i Doha, Qatar den 26 november–8 december 2012 ,

– 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 sin resolution av den 4 februari 2009 ”2050: Framtiden börjar i dag –
rekommendationer för EU:s framtida integrerade politik i klimatfrågan”2,

– med beaktande av sin resolution av den 25 november 2009 om EU:s strategi inför 
Köpenhamnskonferensen om klimatförändringar (COP 15)3, av den 10 februari 2010 om 

                                               
1      EUT L 8, 13.1.2009, s. 3.
2      EUT C 67 E, 18.3.2010, s. 44.
3 EUT C 285 E, 21.10.2010, s. 1.
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resultatet av Köpenhamnskonferensen om klimatförändringar (COP 15)1, av den 
25 november 2010 om klimatförändringskonferensen i Cancún (COP 16)2, och av den 
16 november 2011 om klimatförändringskonferensen i Durban (COP 17)3,

– med beaktande av sin resolution av den 15 mars 2012 om färdplan för ett 
konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 20504,

– med beaktande av rådets slutsatser av den 9 mars 2012 om uppföljningen av UNFCCC:s 
sjuttonde partskonferens (COP 17) och den sjunde sessionen i partsmötet för 
Kyotoprotokollet (CMP 7) (Durban, Sydafrika den 28 november–den 9 december 2011), 

– med beaktande av rådets slutsatser av den 15 maj 2012 om snabbstartsfinansiering för 
klimat, 

– med beaktande av rådets slutsatser av den 18 juli 2011 om EU:s klimatdiplomati,

– med beaktande av den sammanfattande rapporten från FN:s miljöprogram (Unep) från 
november 2011 ”Bridging the Emissions Gap”,

– med beaktande av de muntliga frågorna … från utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet 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. Besluten rörande Durbanplattformen för förstärkta insatser (Durbanpaketet) erkänner att 
klimatförändringarna utgör ett akut och eventuellt oföränderligt hot mot samhället och 
planeten och måste sålunda åtgärdas på internationell nivå av alla parter.

B. I Durbanpaketet lades i princip grunden för ett omfattande, ambitiöst och internationellt 
rättsligt bindande avtal som omfattar alla parter och som ska nås före 2015 och tillämpas 
före 2020.

C. Dohakonferensen (COP 18) måste bygga vidare på den dynamik som nåddes i Durban för 
att garantera att man fortsätter att utarbeta ett internationellt rättsligt bindande avtal som 
ska vara klart före 2015.

D. Ett sådant internationellt rättsligt bindande avtal måste vara förenligt med principen om 
”gemensamt men differentierat ansvar”, och måste erkänna behovet av att alla betydande 
utsläppskällor antar ambitiösa och tillräckliga mål för att minska utsläppen av 
växthusgaser. 

E. Durbanpaketet behandlade enbart klyftan mellan åtaganden och mål fram till 2020. De 
nuvarande åtagandena och utfästelserna är inte tillräckliga för att vi ska kunna nå målet 
om att över hela världen minska den totala årliga ökningen av medeltemperaturen vid 

                                               
1 EUT C 341 E, 16.12.2010, s. 25.
2 EUT C 99 E, 3.4.2012, s. 77.
3 Antagna texter, P7_TA(2011)0504.
4 Antagna texter, P7_TA(2012)0086.
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markytan till 2° C (”tvågradersmålet”). Därför måste dessa frågor ges största prioritet vid 
Dohakonferensen. 

F.  Enligt vetenskapliga bevis som FN:s klimatpanel lagt fram, kan tvågradersmålet endast 
nås 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 bör därför kräva konkreta åtgärder och ett effektivt genomförande av dessa 
före 2020.

Durbanplattformen för förstärkta insatser

1. Europaparlamentet välkomnar att en ad hoc-grupp om Durbanplattformen för förstärkta 
insatser inrättas och noterar att beslut 1/CP 17 kräver att gruppen omedelbart inleder sitt 
arbete för att utarbeta ett protokoll, ett rättsinstrument eller ett överenskommet resultat 
med rättskraft enligt konventionen som ska tillämpas på alla parter samt avsluta sitt arbete 
så tidigt som möjligt, men senast 2015. Parlamentet noterar ytterligare att dess arbete 
måste påverkas av klimatpanelens femte bedömningsrapport som ska vara klar 2014. 

2. Europaparlamentet noterar att Durbanpaketet även kräver att ad hoc-gruppen för 
långsiktigt samarbete (LCA) ska nå överenskommet resultat före Dohakonferensen.

3. Europaparlamentet noterar därför med en viss oro bristen på framsteg som hittills nåtts 
2012, särskilt vissa parters blockering under diskussionerna i Bonn i maj 2012.

4. Europaparlamentet anser därför att det är alla EU-institutioners ansvar att före 
Dohakonferensen engagera sig i intensiv klimatdiplomati och skapa internationella 
allianser för att garantera att åtagandena i Durbanpaketet respekteras och UNFCCC:s 
process likriktas mot ett nytt multilateralt system som ska fastslås före 2015.

Kyotoprotokollet – andra åtagandeperioden  

5. Europaparlamentet stöder parternas beslut, i den form det ingår i Durbanpaketet, att 
komma överens om en andra åtagandeperiod i Kyotoprotokollet från och med den 
1 januari 2013 och om en övergång till ett nytt internationellt system som ska omfatta alla 
parter och träda i kraft före 2020.

6. Europaparlamentet uppmanar att nödvändiga ändringsförslag ska antas i Doha så att den 
andra åtagandeperioden i Kyotoprotokollet omedelbart kan börja tillämpas provisoriskt. 

7. Europaparlamentet noterar löftet i beslut 1/CMP 7 i Durbanpaketet att slutdatumet för den 
andra åtagandeperioden ska fastställas vid Dohakonferensen, framför allt att slutdatumet 
kommer att vara den 31 december 2017 eller 2020. 

8. Europaparlamentet understryker behovet av att kvantifierade åtaganden om begränsning 
och minskning av utsläpp, som parterna skulle lägga fram före maj 2012, ska omvandlas 
till ändringsförslag till Kyotoprotokollet vid Dohakonferensen, i enlighet med beslut 
1/CMP 7.  Europaparlamentet noterar att överföringen av tilldelade utsläppsenheter 
(AAU) till den andra åtagandeperioden är en fråga som fortfarande måste lösas på ett sätt 
som garanterar högsta möjliga miljöintegritet av Kyotoprotokollet. 
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Klyftan mellan åtaganden och mål

9. Europaparlamentet understryker att det är ytterst nödvändigt att samtliga parter höjer sina 
ambitionsnivåer mellan nu och 2020 för att nå tvågradersmålet. Europaparlamentet 
upprepar än en gång att det framför allt är ytterst viktigt att tvågradersmålet kan uppfyllas, 
genom att överbrygga det gigatonglapp som råder mellan forskningsrönen och de 
nuvarande parternas åtaganden och att lägga fram åtaganden om och åtgärder för 
utsläppsminskningar som går längre än de som ingår i Köpenhamnsöverenskommelsen, 
utifrån principen om ”gemensamt men differentierat ansvar”, samt att ta itu med utsläpp 
från den internationella luftfarten och sjöfarten liksom utsläpp i form av fluorkolväten, 
kimrök och andra kortlivade klimatpåverkare. 

10. Europaparlamentet erinrar om att enligt resultaten från den fjärde utvärderingsrapporten 
måste industriländerna till 2020 minska sina utsläpp med 25–40 procent jämfört med 
1990 års nivåer samtidigt som utvecklingsländerna som grupp till 2020 bör uppnå en 
avvikelse som på ett väsentligt sätt – dvs. i storleksordningen 15–30 procent – understiger 
den nu förväntade takten på ökning av utsläppen.

Klimatfinansiering

11. Europaparlamentet understryker att det är oerhört viktigt att undvika att en 
finansieringslucka uppstår efter 2012 (då perioden för snabbstartsfinansiering upphör) och 
att arbeta för att öka klimatfinansieringen mellan 2013 och 2020. Parlamentet anser att 
konkreta finansieringsåtaganden under perioden 2013–2020 är av största betydelse.

12. Europaparlamentet noterar att ytterligare arbete krävs vid Dohakonferensen för att få den 
gröna klimatfonden att fungera, så som man kom överens om som en del av 
Cancúnöverenskommelsen.

Markanvändning, förändring av markanvändning, skogsbruk (LULUCF) 

13. Europaparlamentet välkomnar antagandet av beslut 2/CMP 7 vid Durbankonferensen som 
ett viktigt steg för att införa stabila redovisningsregler för LULUCF-sektorn. Parlamentet 
noterar att det i beslutet ingår ett tvåårigt arbetsprogram för att undersöka behovet av mer 
omfattande redovisning i syfte att garantera miljöintegritet för sektorns bidrag till 
utsläppsminskningarna.

Minskade utsläpp från avskogning och skogsförstörelse (REDD+)

14. Europaparlamentet välkomnar att man i Durban fattade beslut om finansiering, kontroll 
och referensnivåer. Parlamentet anser att ytterligare framsteg måste göras i Doha, särskilt 
rörande teknisk bedömning av referensnivåer för skog. Parlamentet noterar ytterligare att 
REDD+ spelar en viktig roll när det gäller att minska klyftan mellan åtaganden och mål 
fram till 2020.

Internationell luft- och sjöfart

15. Europaparlamentet upprepar att det finns ett behov av internationella instrument med 
internationella utsläppsminskningsmål för att minska den internationella luft- och 
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sjöfartens klimateffekter. Parlamentet håller fortfarande fast vid att luftfarten ska tas med i 
EU:s utsläppshandelssystem.

Klimatdiplomati

16. Europaparlamentet understryker att EU måste fortsätta att agera på ett konstruktivt sätt i 
internationella klimatförhandlingar. EU:s klimatdiplomati måste utvecklas ytterligare av 
alla EU-institutioner före Doha, under Europeiska utrikestjänstens egid, i syfte att 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 och ändamålsenliga begränsningar av klimatförändringarna 
och anpassningsåtgärder.  

17. Europaparlamentet betonar i detta sammanhang vikten av att unionen, som är en 
betydande aktör, intar en gemensam förhandlingsposition vid Dohakonferensen och 
försöker nå ett internationellt avtal och förblir enigt i detta avseende.

Europaparlamentets delegation

18. 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 Doha.

19. 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 EUF-fördraget) föreskriver att Europaparlamentet måste ge sitt godkännande 
till avtal mellan unionen och tredjeländer eller internationella organisationer.

°

°         °

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


