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B7-0000/2013

Europaparlamentets resolution om klimatförändringskonferensen i Warszawa, Polen 
(COP 19)
(2013/0000(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 den femtonde partskonferensen (COP 15) inom ramen för UNFCCC 
och av den femte partskonferensen, i dess egenskap av möte mellan parterna i 
Kyotoprotokollet (CMP5), 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 av den sjätte partskonferensen, i dess egenskap av möte mellan parterna i 
Kyotoprotokollet (CMP6), som hölls i Cancún i Mexiko den 29 november–
10 december 2010, samt av Cancúnavtalen,

– med beaktande av den sjuttonde partskonferensen (COP 17) inom ramen för UNFCCC 
och av den sjunde partskonferensen, i dess egenskap av möte mellan parterna i 
Kyotoprotokollet (CMP7), som hölls i Durban i Sydafrika den 28 november–
9 december 2011, särskilt besluten rörande Durbanplattformen för förstärkta insatser,

– med beaktande av den artonde partskonferensen (COP 18) inom ramen för UNFCCC och 
av den åttonde partskonferensen, i dess egenskap av möte mellan parterna i 
Kyotoprotokollet (CMP8), som hölls i Doha i Qatar den 26 november–8 december 2012, 
samt av antagandet av avtalet ”Doha Climate Gateway”,

– med beaktande av den nittonde partskonferensen (COP 19) inom ramen för UNFCCC och 
av den nionde partskonferensen, i dess egenskap av möte mellan parterna i 
Kyotoprotokollet (CMP9), som ska hållas i Warszawa i Polen, den 11–23 november 2013,

– med beaktande av EU:s klimat- 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,

                                               
1 EUT L 8, 13.1.2009, s. 3.
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– med beaktande av sin resolution av den 4 februari 2009 ”2050: Framtiden börjar i dag –
rekommendationer för EU:s framtida integrerade politik i klimatfrågan”1,

– med beaktande av sina resolutioner av den 25 november 2009 om EU:s strategi inför 
Köpenhamnskonferensen om klimatförändringar2, av den 10 februari 2010 om resultatet 
av Köpenhamnskonferensen om klimatförändringar (COP 15)3, av den 25 november 2010 
om klimatförändringskonferensen i Cancún (COP 16)4, av den 16 november 2011 om 
klimatförändringskonferensen i Durban (COP 17)5 och av den 22 november 2012 om 
klimatförändringskonferensen i Doha i Qatar (COP 18)6,

– med beaktande av sin resolution av den 15 mars 2012 om färdplan för ett 
konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 20507,

– med beaktande av kommissionens samrådsmeddelande av den 26 mars 2013 2015 års 
internationella klimatavtal: Utformningen av den internationella klimatpolitiken efter 
2020 (SWD(2013)0097),

– med beaktande av rådets slutsatser av den 9 mars 2012 om uppföljningen av den sjuttonde 
partskonferensen inom ramen för UNFCCC (COP 17) och av den sjunde sessionen i 
partsmötet för Kyotoprotokollet (CMP 7) (Durban, Sydafrika den 28 november–
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 och den 24 juni 2013 om 
EU:s klimatdiplomati,

– med beaktande av den sammanfattande rapporten från FN:s miljöprogram (Unep) från 
november 2012 The Emissions Gap Report 2012,

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

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

A. Klimatförändringar utgör ett akut och potentiellt oåterkalleligt hot mot våra samhällen och 
vår planet och måste därför tas itu med på internationell nivå av samtliga parter.

B. Enligt ”Doha Climate Gateway” ser man med oro på den stora klyftan mellan den samlade 
effekten av parternas nuvarande åtaganden om att begränsa de globala årliga 

                                               
1      EUT C 67 E, 18.3.2010, s. 44.
2 EUT C 285 E, 21.10.2010, s. 1.
3 EUT C 341 E, 16.12.2010, s. 25.
4 EUT C 99 E, 3.4.2012, s. 77.
5      Antagna texter, P7_TA(2011)0504.
6    P7_TA-PROV(2012)045.
7      Antagna texter, P7_TA(2012)0086.
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växthusgasutsläppen senast 2020 å ena sidan och de samlade utsläppsvägar som skulle 
innebära en rimlig chans att begränsa ökningen av den årliga genomsnittstemperaturen vid 
jordytan till 2 ºC (tvågradersmålet) å andra sidan.

C. Enligt vetenskapliga bevis som FN:s klimatpanel lagt fram kan tvågradersmålet endast 
uppnås 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.

D. Warszawakonferensen (COP 19) kommer att bli avgörande för att nödvändiga framsteg 
görs med Durbanplattformen, så att man kan bana väg för förberedelsen av åtaganden och 
ingåendet av ett globalt rättsligt bindande avtal senast 2015.

E. Ett sådant globalt rättsligt bindande avtal måste vara förenligt med principen om 
”gemensamt men differentierat ansvar och respektive kapaciteter”, men måste erkänna 
behovet av att alla betydande utsläppare antar sådana ambitiösa och tillräckliga mål och 
motsvarande åtgärder för att minska växthusgasutsläppen som låter deras 
kapacitetsutveckling framgå.

F. Vid COP 16 i Cancún (2010) utfäste sig de utvecklade länderna att fram till 2020 ställa 
100 miljarder US-dollar till förfogande i form av ”ny och ytterligare finansiering” årligen 
för att tillgodose de behov som klimatförändringarna förorsakar i utvecklingsländerna, 
men hittills finns det inte någon internationell definition av vad som verkligen menas med 
”ny och ytterligare finansiering”.

Durbanplattformens framskridande

1. Europaparlamentet betonar det betydande arbete som behöver göras i den tillfälliga 
arbetsgruppen för Durbanplattformen för förstärkta insatser i fråga om de principer och 
den ram som ska gälla för det nya globala klimatavtalet och vägen mot att uppnå detta 
senast 2015. Parlamentet noterar ytterligare att dess arbete måste påverkas av 
klimatpanelens femte bedömningsrapport som ska vara klar 2014.

2.  Europaparlamentet välkomnar Ban Ki-Moons förslag om att hålla ett klimattoppmöte för 
världens ledare i september 2014. Parlamentet betonar vikten av ett välorganiserat 
evenemang med betydelsefulla resultat och med deltagande på högsta politiska nivå, för 
att säkra och bibehålla den nödvändiga politiska dynamiken inför konferenserna 2014 och 
2015.

3. Europaparlamentet anser att parternas föreslagna begränsningsåtaganden måste stödjas av 
principen om gemensamt men differentierat ansvar och respektive kapaciteter, vara 
mätbara, rapporteringsbara och verifierbara samt vara tillräckliga för att uppnå 
tvågradersmålet. Parlamentet upprepar att de befintliga åtagandena följaktligen bör ses 
över och göras mer ambitiösa så att tvågradersmålet kan uppnås.
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Kyotoprotokollet

4. Europaparlamentet ser positivt på EU:s och ett antal andra parters beslut att ansluta sig till 
en andra åtagandeperiod för Kyotoprotokollet med början den 1 januari 2013, och som 
en övergång till en ny internationell ordning som omfattar alla parter och som ska ha 
upprättats senast 2020, och kräver att den ratificeras omgående såsom man kom överens 
om i Doha.

Klyftan mellan åtaganden och mål

5. Europaparlamentet erinrar om att industriländerna enligt resultaten från den fjärde 
utvärderingsrapporten till 2020 måste 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.

6. Europaparlamentet påminner därför om att samtliga parter omgående måste höja sina 
ambitionsnivåer mellan nu och 2020 för att uppnå tvågradersmålet. Det finns ett särskilt 
akut behov av framsteg med att överbrygga den så kallade gigatonklyfta som råder mellan 
de vetenskapliga resultaten och parternas nuvarande åtaganden. Parlamentet betonar den 
viktiga roll som andra politiska åtgärder spelar, däribland energieffektivitet och utfasning 
av fluorklorväten, för att bidra till överbryggandet av gigatonklyftan. 

Klimatfinansiering

7. Europaparlamentet betonar att konkreta åtaganden och arbete för att öka 
klimatfinansieringen till 100 miljarder US-dollar senast 2020 är kritiska för att säkra 
framsteg i Warszawa och för att uppnå de nödvändiga övergripande 
begränsningsåtagandena. Parlamentet noterar utvecklingsagendan för perioden efter 2015 
och efterlyser skapandet av verkliga synergier mellan de två processerna med positiva 
resultat för både utvecklingspolitiken och klimatpolitiken. Parlamentet erinrar om att de 
flesta medlemsstater ännu inte gjort några åtaganden om klimatfinansiering för perioden 
efter 2013.

Anpassning; förlust och skador

8. Europaparlamentet bekräftar det fokus som i Doha lagts på behovet att ta itu med förlust 
och skador med anknytning till klimatförändringarnas effekter i utvecklingsländerna, som 
är särskilt sårbara för de negativa effekterna av klimatförändringarna. Parlamentet noterar 
beslutet att under Warszawakonferensen upprätta de institutionella arrangemang som 
behövs för att ta itu med denna fråga.

Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF) och minskade 
utsläpp från avskogning och skogsförstörelse (Redd+)

9. Europaparlamentet noterar den avgörande roll som LULUCF och Redd+ spelar för att 
minska utsläppen och i synnerhet för att överbrygga klyftan mellan åtaganden och mål 
senast 2020. Parlamentet konstaterar att det krävs ytterligare arbete med omfattande 
redovisning för att garantera miljöintegritet för sektorns bidrag till utsläppsminskningarna.
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Internationell luft- och sjöfart

10. Europaparlamentet betonar att även om EU nyligen enades om att ”stoppa klockan” när 
det gäller inkluderandet av internationell luftfart i EU:s utsläppshandelssystem, är detta 
undantag begränsat till endast ett år och underställt villkoret att man vid de internationella 
förhandlingarna ska fatta konkreta beslut om en global marknadsbaserad åtgärd om 
utsläpp från den internationella luftfarten. 

11. Europaparlamentet efterlyser återigen ett internationellt instrument med globala 
utsläppsminskningsmål för att minska sjöfartens klimateffekter.

Klimatdiplomati

12. Europaparlamentet betonar i detta sammanhang vikten av att EU som ledande aktör 
(särskilt i år med tanke på ordförandeskapet i COP 19 och att värdnationen är en 
EU-medlemsstat) ger ett enhetligt budskap vid konferensen i strävan efter framsteg mot 
ett internationellt avtal och att det förblir enat i detta hänseende.

Europaparlamentets delegation

13. 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 ordföranden för parlamentets 
delegation får närvara vid EU:s samordningsmöten i Warszawa.

14. Europaparlamentet konstaterar att det ramavtal som ingicks mellan kommissionen och 
parlamentet i november 2010 ålägger kommissionen att göra det lättare för 
parlamentsledamöter 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.

°

°         °

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


