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B9-0211/2019

Europaparlamentets resolution om klimat- och miljönödläget
(2019/2930(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar 
(UNFCCC) och Kyotoprotokollet till denna,

– med beaktande av det avtal som antogs vid den 21:a partskonferensen inom ramen för 
UNFCCC (COP21) i Paris den 12 december 2015 (Parisavtalet),

– med beaktande av Förenta nationernas konvention om biologisk mångfald,

– med beaktande av de senaste och mest omfattande vetenskapliga beläggen för 
klimatförändringarnas skadliga effekter, som återges i den särskilda rapporten från 
Mellanstatliga panelen för klimatförändringar (IPCC) om global uppvärmning på 1,5 °C 
samt i IPCC:s femte utvärderingsrapport (AR5), dess sammanfattande rapport och dess 
särskilda rapporter Climate Change and Land (Klimatförändringarna och marken) och 
Ocean and Cryosphere in a Changing Climate (Havet och kryosfären i ett förändrat 
klimat),

– med beaktande av det oerhört stora hot om förlust av biologisk mångfald som beskrivs i 
den globala bedömningsrapporten om biologisk mångfald och ekosystemtjänster av den 
6 maj 2019 från den mellanstatliga plattformen för biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster,

– med beaktande av den 25:e partskonferensen för Förenta nationernas ramkonvention om 
klimatförändringar (UNFCCC), som ska hållas i Madrid, Spanien, den 2–
13 december 2019,

– med beaktande av UNFCCC:s 26:e partskonferens, som ska hållas i december 2020, då 
samtliga parter i UNFCCC behöver höja sina nationellt fastställda bidrag i enlighet med 
Parisavtalets mål,

– med beaktande av den 15:e partskonferensen för konventionen om biologisk mångfald 
(COP15), som ska hållas i Kunming, Kina, i oktober 2020, då parterna måste enas om 
den globala ramen för arbetet med att stoppa förlusten av biologisk mångfald 
efter 2020,

– med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

1. Europaparlamentet utlyser ett miljö- och klimatnödläge och uppmanar kommissionen 
och medlemsstaterna – samt utfäster sig självt – att vidta omedelbara följdriktiga 
åtgärder.

2. Europaparlamentet anser att vidtagandet av omedelbara och ambitiösa åtgärder under de 
närmaste fem åren är helt avgörande för att vi ska kunna begränsa den globala 
uppvärmningen till under 1,5 °C och förhindra massutrotning.
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3. Europaparlamentet riktar en kraftfull uppmaning till den nya kommissionen om att på 
ett uttömmande sätt bedöma klimat- och miljökonsekvenserna av samtliga lagstiftnings- 
och budgetförslag och säkerställa att de till fullo överensstämmer med målet att 
begränsa den globala uppvärmningen till under 1,5 °C och nå klimatneutralitet i unionen 
så snart som möjligt och allra senast 2040 samt att de inte bidrar till förlusten av 
biologisk mångfald.

4. Europaparlamentet uppmanar den nya kommissionen att lägga fram ambitiösa förslag 
till en europeisk klimatlag, inbegripet bindande mål om att minska unionens inhemska 
växthusgasutsläpp med minst 65 % till 2030 jämfört med 1990 års nivåer.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen eftertryckligen att åtgärda bristen på 
enhetlighet i EU:s rådande politik i fråga om klimat- och miljönödläget, särskilt med 
hjälp av en omfattande reform av unionens jordbruks-, handels-, transport-, energi- och 
infrastrukturinvesteringspolitik.

6. Europaparlamentet utfäster sig att säkerställa att inte en enda euro från nästa fleråriga 
budgetram används till att finansiera verksamheter eller projekt som strider mot 
Parisavtalets mål eller som bidrar till förlusten av biologisk mångfald.

7. Europaparlamentet utfäster sig att ge sitt samtycke till handelsavtal med tredje länder 
enbart om dessa har undertecknat Parisavtalet och antagit bindande och verkställbara 
åtgärder för att uppnå dess mål.

8. Europaparlamentet begär att klimatåtgärderna åtföljs av kraftfulla sociala åtgärder, så att 
man kan garantera en rättvis och jämlik omställning, särskilt med hjälp av skatterättvisa 
och grön skatteväxling.

9. Europaparlamentet konstaterar att fossilbränsleföretag historiskt sett är skyldiga till en 
avsevärd andel av världens växthusgasutsläpp och uppmanar därför kommissionen 
eftertryckligen att ta fram en obligatorisk ram för sådana företag och den privata sektorn 
i allmänhet i syfte att rätta sig efter Parisavtalet och de globala målen för den biologiska 
mångfalden.

10. Europaparlamentet anser att det är oerhört viktigt att göra allmänheten, i synnerhet den 
yngre generationen, delaktig i utformningen av politiken på detta område, så att de kan 
vara med och påverka sin framtid. Parlamentet uppmanar den blivande 
kommissionsledamoten med ansvar för den ”europeiska gröna given” att sammankalla 
ett medborgarforum i början av 2020 i syfte att engagera hela befolkningen, särskilt de 
unga, i detta arbete.

11. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaternas nationella, regionala och lokala 
myndigheter att vidta konkreta åtgärder för att uppnå klimatneutralitet och upphöra med 
miljöskadliga bidrag, samt förbinder sig att noga övervaka genomförandet av dessa 
planer.

12. Europaparlamentet erkänner sitt institutionella ansvar för att minska sitt 
koldioxidavtryck och föreslår att parlamentet från och med 2020 ska anta 
utsläppsminskningsåtgärder, bland annat genom att anta en policy för ett enda säte och 
ersätta fordonsparken med utsläppsfria fordon.
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13. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till 
kommissionen och rådet samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.


