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FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udviklingsudvalget, som 
er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

A. der henviser til, at retfærdighed er et ledende princip i UNFCCC og Parisaftalen;

1. mener, at EU har et historisk ansvar for at markere sig som den mest ambitiøse 
underskriver af Parisaftalen og bør erkende og handle ud fra sin klima- og miljøpolitiske 
gældsforpligtelse;

2. understreger, at den nuværende beslutningsproces inden for UNFCCC er vægtet til 
ugunst for de mindst udviklede lande og derfor bør forbedres for i højere grad at 
inddrage delegerede fra fattige og sårbare lande;

3. opfordrer samtlige EU-medlemsstater til hurtigt at optrappe klimafinansieringen og 
prioritere en tilskudsbaseret finansiering, navnlig til de mindst udviklede lande og de 
små udviklingsøstater, og øge den økonomiske støtte i tidsrummet 2020-2025;

4. mener, at klimafinansieringsmålet for tidsrummet efter 2025 skal sikre, at behovene i de 
mest sårbare lande bliver opfyldt gennem særskilte delmål, herunder et delmål for 
tilpasningsfinansiering og et delmål for finansiering af tab og skader;

5. minder om, at det i forbindelse med revisionen af den internationale 
Warszawamekanisme til håndtering af tab og skader i forbindelse med klimaændringer 
(WIM) i 2019 blev fastslået, at gennemførelsen af WIM er af særlig stor betydning for 
sårbare befolkningsgrupper; opfordrer indtrængende EU til at støtte de mindst udviklede 
landes krav om en særlig finansieringsfacilitet for tab og skader samt en omgående 
lettelse af gældsbyrden;

6. er foruroliget over, at internationale klimarelaterede markedsmekanismer kan få 
negative konsekvenser; opfordrer EU og medlemsstaterne til aktivt at støtte et princip 
om, at alle sådanne mekanismer ikke må gøre skade;

7. understreger, at en utilstrækkelig tilpasningskapacitet resulterer i, at mennesker bliver 
fordrevet af klimaændringer; mener, at den såkaldt WIM-taskforce om fordrivelse 
("WIM Taskforce on Displacement") bør optrappe sine aktiviteter;

8. kræver, at den retligt bindende aftale om en global ramme for biologisk mangfoldighed 
efter 2020 skal inddrage og gavne sårbare befolkningsgrupper;

9. efterlyser øget international støtte til indfødte folks ejendomsret til jord, hvilket kan 
bidrage til at begrænse den globale opvarmning.


