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B7-0000/2013

Europa-Parlamentets beslutning om klimakonferencen i Warszawa, Polen (COP 19)
(2013/0000(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/COP 13),

– der henviser til den 15. partskonference (COP 15) under UNFCCC og den femte 
partskonference, der tjente som møde mellem parterne i Kyotoprotokollen (CMP 5), 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 (CMP 6), som 
afholdtes i Cancún, Mexico, 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 (CM P7), 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 18. partskonference (COP 18) under UNFCCC og den ottende 
partskonference, der tjente som møde mellem parterne i Kyotoprotokollen (CMP 8), som 
afholdtes i Doha, Qatar den 26. november - 8. december 2012, samt til vedtagelsen af 
aftalen "The Doha Climate Gateway",

– der henviser til den nittende partskonference (COP 19) under UNFCCC og den niende 
partskonference, der tjener som møde mellem parterne i Kyotoprotokollen (CMP 9), som 
afholdes i Warszawa, Polen, den 11.-23. november 2013,

– 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 

                                               
1 EUT L 8 af 13.1.2009, s. 3.
2 EUT C 67 E af 18.3.2010, s. 44.
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klimakonferencen i København1, af 10. februar 2010 om resultatet af klimakonferencen i 
København (COP 15)2, af 25, november 2010 om klimakonferencen i Cancún (COP 16)3, 
af 6. november 2011 om klimakonferencen i Durban (COP 17)4 og af 22, november 2012 
om klimakonferencen i Doha, Qatar (COP 18)5,

– der henviser til sin beslutning af 15. marts 2012 om en køreplan for omstilling til en 
konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi i 20506,

– der henviser til Kommissionens høringsmeddelelse af 26. marts 2013 om den 
internationale aftale om klimaforandringer 2015: Udformningen af den internationale 
klimapolitik efter 2020 (SWD(2013)0097),

– der henviser til Rådets konklusioner af 9. marts 2012 om opfølgning på den 17. 
partskonference (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 klimafinansiering - hurtig 
startfinansiering,

– der henviser til Rådets konklusioner af 18. juli 2011 og 24. juni 2013 om EU's 
klimadiplomati,

– der henviser til den sammenfattende rapport fra november 2012 fra De Forenede 
Nationers Miljøprogram (UNEP) med titlen "The Emissions Gap Report 2012",

– 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 klimaændringer udgør en akut og potentielt uafvendelig trussel mod de 
menneskeskabte samfund og vores planet, og at de derfor kræver handling på 
internationalt plan fra alle parters side;

B. der henviser til, at det i aftalen fra Doha "Doha Climate Gateway" med alvorlig 
bekymring konstateres, at der er en betydelig kløft mellem den samlede virkning af 
parternes nuværende løfter om modvirkning af de globale årlige emissioner af 
drivhusgasser senest i 2020 og de samlede udviklingsforløb for emissioner, der er 
forenelige med en rimelig chance for at holde den årlige stigning i den gennemsnitlige 
overfladetemperatur på 2 ºC (2-graders-målsætningen);

                                               
1 EUT C 285 E af 21.10.2010, s. 1.
2 EUT C 341 E af 16.12.2010, s. 25.
3 EUT C 99 E af 3.4.2012, s. 77.
4 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0504.
5 P7_TA-PROV(2012)0045.
6 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0086.
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C. der henviser til, at 2-graders-målsætningen ifølge videnskabelig dokumentation fremlagt 
af FN's Klimapanel (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 presse på for at få vedtaget konkrete foranstaltninger og få 
dem gennemført effektivt inden 2020;

D. der henviser til, at konferencen i Warszawa (COP 19) vil være af afgørende betydning for 
at sikre det nødvendige fremskridt i retning af at fremme Durbanplatformen og bane vejen 
for udarbejdelsen af forpligtelser og indgåelsen af en retligt bindende global aftale senest i 
2015;

E. der henviser til, at en sådan retligt bindende global aftale skal være i overensstemmelse 
med princippet om fælles, men differentieret ansvar og indsats efter evne, men at den skal 
anerkende behovet for, at alle store emissionslande vedtager ambitiøse og fyldestgørende 
mål og tilsvarende politiske foranstaltninger til reduktion af drivhusgasemissioner, som 
afspejler udviklingsmulighederne;

F. der henviser til, at de udviklede lande på COP 16 i Cancún (2010) forpligtede sig til inden 
2020 at yde 100 mia. USD i "ny og supplerende" årlig finansiering for at imødegå 
udviklingslandenes behov i forbindelse med klimaændringer, men henviser til, at der indtil 
videre ikke findes nogen internationalt anerkendt definition af, hvad "ny og supplerende" 
egentlig betyder;

Fremme af Durbanplatformen

1. fremhæver det betydelige arbejde, der kræves gennemført i Ad hoc-gruppen vedrørende 
Durbanplatformen for en styrket indsats, ud fra de principper og rammer, der gælder for 
den nye globale klimaaftale, og vejen til at nå dette inden 2015; konstaterer endvidere, at 
gruppen skal basere sit arbejde på IPCC's femte evalueringsrapport, som efter planen skal 
foreligge senest i 2014;

2. glæder sig over Ban-Ki Moons forslag om at afholde et klimatopmøde for de store aktører 
i verden i september 2014; understreger betydningen af en velforberedt begivenhed med et 
meningsfyldt resultat og engagement på højeste politiske plan med henblik på at sikre og 
opretholde det nødvendige politiske momentum forud for konferencerne i 2014 og 2015;

3. mener, at de tilsagn om modvirkninger, som parterne fremsætter, skal understøttes af 
princippet om fælles, men differentieret ansvar og indsats efter evne og være målbare, 
rapporterbare og kontrollerbare, ligesom de skal være tilstrækkeligt til at nå 2-graders-
målsætningen; gentager, at eksisterende forpligtelser følgeligt bør revideres og gøres mere 
ambitiøse for at nå 2-graders-målsætningen;

Kyotoprotokollen

4. glæder sig over Den Europæiske Unions og en række andre parters beslutning om at indgå 
i en anden forpligtelsesperiode under Kyotoprotokollen, begyndende den 1. januar 2013, 
som en overgang til en ny international ordning, der involverer alle parter, og som skal 
være på plads i 2020, og efterlyser en hurtig ratificering som aftalt i Doha;
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Modvirkningskløften

5. minder om, at industrilandene ifølge konklusionerne 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, i størrelsesordenen 15-
30 %, inden 2020;

6. gentager derfor det presserende behov for at hæve ambitionsniveauet mellem i dag og 
2020 for at holde sig inden for 2 graders-målsætningen; og minder i særdeleshed om det 
presserende behov for fremskridt inden for lukningen af det gigaton-hul, der er mellem de 
videnskabelige resultater og de nuværende parters løfter; understreger den vigtige rolle, 
som andre politiske foranstaltninger, herunder energieffektivitet og nedtrapning af HFC, 
spiller i at lukke gigaton-hullet; 

Klimafinansiering

7. understreger, at konkrete tilsagn og arbejde hen imod en opskalering af 
klimafinansieringen til 100 mia. USD i 2020 er afgørende for at sikre fremskridt i 
Warszawa og opnå de nødvendige modvirkningsforpligtelser generelt set; noterer sig 
udviklingsdagsorden efter 2015 og opfordrer til oprettelse af reelle synergier mellem de to 
processer med positive resultater både for udvikling og klimapolitik; minder om, at 
flertallet af medlemsstaterne stadig ikke har afgivet tilsagn om klimafinansiering efter 
2013;

Tilpasning tab og skader

8. anerkender, at fokus i Doha var på behovet for at gøre noget ved de tab og skader, der er 
forbundet med klimaændringernes virkninger i udviklingslandene, som er særligt sårbare 
over for de negative konsekvenser af klimaændringerne; noterer sig beslutningen om 
under Warszawakonferencen at etablere de institutionelle ordninger, der er nødvendige for 
at håndtere dette spørgsmål;

Arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug (LULUCF) og reduktion af 
emissioner fra skovrydning og skovforringelse (REDD +)

9. noterer sig den afgørende rolle, som LULUCF og REDD + spiller i at reducere emissioner 
og især i at lukke modvirkningskløften inden 2020; noterer sig videre, at der er behov for 
en yderligere indsats inden for omfattende regnskabsregler for at sikre den miljømæssige 
integritet i sektorens bidrag til emissionsreduktionerne;

International luftfart og søtransport

10. understreger, at EU for nylig enedes om at "stoppe uret" i forhold til inddragelse af 
international luftfarts flyvninger i EU's emissionshandelssystem, men at denne undtagelse 
er begrænset til ét år og er betinget af, at de internationale forhandlinger frembringe 
håndgribelige beslutninger om en global markedsbaseret foranstaltning vedrørende 
emissioner fra international luftfart; 
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11. gentager sin opfordring til at oprette et internationalt instrument med globale 
emissionsreduktionsmål for at bremse klimapåvirkningen fra søtransport; 

Klimadiplomati

12. understreger i denne sammenhæng betydningen af, at Den Europæiske Union som en 
vigtig aktør (især i år, med COP 19-formandskabet, hvor værtsnationen er en 
medlemsstat) taler med "én stemme" på konferencen for at fremme en international aftale, 
og forblive forenet i denne henseende;

Europa-Parlamentets delegation

13. 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 Warszawa;

14. 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;

°

°         °

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


