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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING 

På vej til en ny international klimaaftale i Paris 

(2015/2112(INI)) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC) 

og til den dertil hørende Kyotoprotokol, 

– der henviser til den 15. partskonference (COP 15) under UNFCCC og den femte 

partskonference, der tjente som møde mellem parterne i Kyoto-protokollen (CMP5), og 

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 Kyoto-protokollen (CMP6), og 

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 Kyoto-protokollen (CMP7), 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 Kyoto-protokollen (CMP8), og 

som afholdtes i Doha, Qatar, fra den 26. november til den 8. december 2012, samt til 

vedtagelsen af aftalen "The Doha Climate Gateway", 

– der henviser til den 19. partskonference (COP 19) under UNFCCC og den niende 

partskonference, der tjente som møde mellem parterne i Kyoto-protokollen (CMP9), som 

afholdtes i Warszawa, Polen, den 11.-23. november 2013, og til den internationale 

mekanisme til håndtering af tab og skader, der blev aftalt i Warszawa, 

– der henviser til den 20. partskonference (COP 20) under UNFCCC og den tiende 

partskonference, der tjente som møde mellem parterne i Kyoto-protokollen (CMP10), som 

afholdtes i Lima, Peru, den 1.-12. december 2014, samt til Limaopfordringen til 

klimaindsats, 

 
– der henviser til den 21. partskonference (COP 21) under UNFCCC og den ellevte 

partskonference, der tjener som møde mellem parterne i Kyoto-protokollen (CMP11), som 

skal afholdes i Paris, Frankrig, fra den 30. november til den 11. december 2015, 

– der henviser til sine beslutninger af 25. november 2009 om EU's strategi for 
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klimakonferencen i København (COP 15)1, af 10. februar 2010 om resultatet af COP 152, 

af 25. november 2010 om klimakonferencen i Cancún (COP 16)3, af 16. november 2011 

om klimakonferencen i Durban (COP 17)4, af 22. november 2012 om klimakonferencen i 

Doha, Qatar (COP 18)5, af 23. oktober 2013 om klimakonferencen i Warszawa, Polen 

(COP 19)6 og af 26. november 2014 om klimakonferencen i Lima, Peru (COP 20)7, 

 

– der henviser til EU's klima- og energipakke fra december 2008, 

– der henviser til Kommissionens grønbog af 27. marts 2013 med titlen "En ramme for 

klima- og energipolitikkerne frem til 2030" (COM(2013)0169), 

– 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 Fællesskabet8, 

– der henviser til sine beslutninger af 4. februar 2009 med titlen "2050: Fremtiden begynder 

i dag – henstillinger til EU's fremtidige integrerede politik om klimaændringer"9, af 15. 

marts 2012 om en køreplan for omstilling til en konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi 

i 205010 og af 5. februar 2014 om en ramme for klima- og energipolitikkerne frem til 

203011, 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 25. februar 2015 som led i pakken om en 

energiunion med titlen "Parisprotokollen – En plan for bekæmpelsen af globale 

klimaændringer efter 2020" (COM(2015)0081), 

– der henviser til EU-strategien for tilpasning til klimaændringerne fra april 2013 og de 

ledsagende arbejdsdokumenter fra Kommissionens tjenestegrene, 

– der henviser til den sammenfattende rapport fra FN's Miljøprogram (UNEP) fra 

november 2012 med titlen "The Emissions Gap Report 2012", 

– der henviser til Verdensbankens rapporter med titlerne "Turn Down the Heat: Why a 4 °C 

Warmer World Must be Avoided", "Turn Down the Heat: Climate Extremes, Regional 

                                                 
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  EUT C 153 E af 31.5.2013, s. 83. 

5  Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0452. 

6  Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0443. 

7  Vedtagne tekster, P8_TA(2014)0063. 

8  EUT L 8 af 13.1.2009, s. 3. 

9  EUT C 67 E af 18.3.2010, s. 44. 

10  EUT C 251 E af 31.8.2013, s. 75. 

11  Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0094. 
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Impacts, and the Case for Resilience" og "Climate Smart Development: Adding up the 

Benefits of Climate Action", 

– der henviser til rapporten fra Den Globale Kommission om Økonomi og Klima med titlen 

"Better Growth, Better Climate: The New Climate Economy Report", 

– der henviser til den femte vurderingsrapport (AR5) fra Det Mellemstatslige Panel om 

Klimaændringer (IPPC) og dets sammenfattende rapport, 

– der henviser til EU's og dets medlemsstaters tilsigtede nationalt bestemte bidrag, som 

blev fremsendt til UNFCCC af Letland og Europa-Kommissionen den 6. marts 2015, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 52, 

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

og udtalelser fra Udvalget om Industri, Forskning, Energi og Udenrigsudvalget, 

Udviklingsudvalget, Udvalget om International Handel og Transport- og 

Turismeudvalget (A8-0000/2015), 

A. der henviser til, at klimaændringer udgør en akut og potentielt uafvendelig trussel mod 

menneskeskabte samfund og biosfæren, og at de derfor nødvendiggør handling på 

internationalt plan fra alle parters side; 

B. der henviser til, at opvarmningen af klimasystemet i henhold til den videnskabelige 

dokumentation, som blev forelagt i IPCC AR5 fra 2014, er indiskutabel; der henviser til, 

at klimaet er under forandring, og at den opvarmning, som har kunnet observeres siden 

midten af det 20. århundrede, primært skyldes menneskelige aktiviteter; der henviser til, 

at de udbredte og dybtgående virkninger, som klimaændringerne afstedkommer, allerede 

er tydelige i naturlige og menneskeskabte systemer på alle kontinenter og i 

verdenshavene;  

C. der henviser til, at NOAA's seneste resultater viser, at den samlede månedlige 

gennemsnitlige koncentration af kuldioxid i atmosfæren for første gang, siden målingerne 

blev påbegyndt, oversteg 400 dele pr. million i marts 2015; 

D. der henviser til, at EU har reduceret sine emissioner med 19 % i 2013 i forhold til 1990 

inden for rammerne af Kyotoprotokollen, samtidig med at EU's BNP steg med mere end 

45 %; 

Behov for hurtig handling på globalt plan  

1. anerkender det ekstraordinære omfang og alvoren af de trusler, der opstår som følge af 

klimaændringer, og er yderst bekymret over, at verden er alvorligt på afveje i forhold til 

at begrænse den globale opvarmning til under 2 °C; opfordrer regeringerne til omgående 

at træffe konkrete foranstaltninger over for klimaændringerne og i retning af en global 

aftale i Paris i 2015 med henblik på at nå dette mål; 

2. bemærker, at det globale kulstofbudget, der er tilgængeligt efter 2011, i henhold til 

konklusionerne i IPCC AR5 er på 1010 gigaton CO2, hvis der skal være en rimelig 

chance for at holde stigningen i den globale gennemsnitstemperatur på under 2 °C; 
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understreger, at alle lande skal bidrage, og at en forsinkelse af processen vil forøge 

omkostningerne og reducere valgmulighederne; 

En ambitiøs, global og juridisk bindende aftale 

3. understreger, at 2015-protokollen skal være ambitiøs fra starten, når den vedtages i Paris, 

og at den bør sigte efter at udfase de globale kulstofemissioner senest i 2050 eller kort tid 

herefter; opfordrer EU til at arbejde sammen med sine internationale partnere med 

henblik herpå;  

4. mener, at det i tilfælde af en kløft mellem ambitionsniveauet for de samlede INDC 

fremlagt før Paris og den nødvendige reduktion af drivhusgasemissionerne vil være 

nødvendigt at udarbejde et arbejdsprogram, der vil blive påbegyndt i 2016, med henblik 

på at fastlægge yderligere reduktionsforanstaltninger; opfordrer til en omfattende 

revisionsproces, der skal foretages hvert femte år, og som vil sikre dynamikken i den 

gennemførte mekanisme og gøre det muligt at styrke ambitionsniveauet for forpligtelser 

til emissionsreduktioner i overensstemmelse med de seneste videnskabelige data; 

opfordrer EU til at støtte juridisk bindende femårige forpligtelsesperioder for at undgå en 

fastlåsning i et lavt ambitionsniveau, øge den politiske ansvarlighed og give mulighed for 

en revision af målsætningerne, således at de passer til de videnskabelige henstillinger; 

5. opfordrer til en generel fornyet styrkelse af EU's klimapolitik, der vil bidrage til at skabe 

fremdrift i de internationale klimadrøftelser og er i overensstemmelse med loftet for EU's 

tilsagn om at reducere drivhusgasemissionerne til 95 % under 1990-niveauerne inden 

2050; mener, at et bindende EU-mål om at reducere drivhusgasemissionerne med 50 % 

inden 2030 i forhold til 1990-niveauerne er det absolutte minimum for at kunne nå målet 

om at holde temperaturstigningen på under 2 °C, og at det både er realistisk og 

overkommeligt; opfordrer desuden til, at der udarbejdes et bindende EU-

energieffektivitetsmål for 2030 på 40 % i tråd med forskningen i potentialet for 

omkostningseffektive energibesparelser og et bindende EU-mål for 2030 om at producere 

mindst 45 % af det samlede endelige energiforbrug ved hjælp af vedvarende energikilder; 

6. understreger behovet for en effektiv overholdelsesordning, der gælder for alle parter 

inden for rammerne af 2015-aftalen; understreger, at 2015-aftalen skal fremme 

gennemsigtighed og ansvarlighed gennem en ordning baseret på fælles regler, herunder 

regnskabsregler og tilsyns-, rapporterings- og verificeringsordninger; 

Præ-2020-ambitioner og Kyotoprotokollen 

7. minder i særdeleshed om det presserende behov for fremskridt med hensyn til at få lukket 

det gigaton-hul, der er mellem det videnskabeligt dokumenterede behov og parternes 

nuværende løfter for perioden frem til 2020; understreger den vigtige rolle, som andre 

politiske foranstaltninger, herunder energieffektivitet, væsentlige energibesparelser, 

vedvarende energi, ressourceeffektivitet og udfasning af HFC'er, spiller for udfasningen 

af subsidier til fossile brændstoffer og styrkelsen af en mere udbredt prisfastsættelse af 

CO2 som bidrag til lukningen af gigaton-hullet; 

8. præciserer, at Kyotoprotokollen, selv om dens anden forpligtelsesperiode vil blive 

begrænset i omfang, bør ses som et meget vigtigt midlertidigt skridt, og opfordrer derfor 

parterne, herunder EU-medlemsstaterne, til hurtigt at ratificere den anden 
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forpligtelsesperiode, mens Europa-Parlamentet afslutter sin del ved at give sit samtykke; 

mener, at sådanne bestræbelser og en sådan gennemsigtighed er nødvendige for at 

bidrage til at forstå de gensidige bestræbelser og opbygge tillid blandt alle parterne op til 

konferencen i Paris; 

Samlet indsats fra alle sektorer 

9. opfordrer til en aftale, der dækker sektorer og emissioner på en sammenhængende måde 

og fastlægger absolutte mål for hele økonomien, kombineret med emissionsbudgetter, der 

bør sikre det højest mulige ambitionsniveau; understreger, at arealanvendelse (landbrug, 

skovbrug og anden arealanvendelse) i tråd med IPCC's konklusioner har et betydeligt 

omkostningseffektivt potentiale for modvirkning og for at fremme 

modstandsdygtigheden; understreger, at aftalen bør opstille en omfattende 

regnskabsmæssig ramme for emissioner og optag gennem arealanvendelse (LULUCF);  

 

10. gentager, at der er behov for, at ICAO og IMO yder en indsats for effektivt at regulere 

emissionerne fra henholdsvis luft- og søfarten inden udgangen af 2016 i 

overensstemmelse med behovene og situationens hastende karakter;  

11. opfordrer EU til at intensivere bestræbelserne på at regulere en global udfasning af 

HFC'er i henhold til Montrealprotokollen; minder om, at EU har vedtaget en ambitiøs 

lovgivning med henblik på at udfase HFC'er med 79 % frem til 2030, idet klimavenlige 

alternativer er bredt tilgængelige, og deres potentiale skal udnyttes fuldt ud; bemærker, at 

udfasningen af anvendelsen af HFC'er repræsenterer en lavthængende frugt i form af 

modvirkende foranstaltninger i og uden for EU, og opfordrer EU til at være aktivt 

engageret i at fremme den globale indsats mod HFC'er; 

Klimafinansiering: hjørnestenen i Parisaftalen 

12. mener, at finansiering kommer til at spille en afgørende rolle med hensyn til at nå frem til 

en aftale på konferencen i Paris, og at det derfor synes nødvendigt at forberede en 

troværdig "finansiel pakke" med henblik på at støtte en større indsats for reduktion af 

drivhusgasemissioner og tilpasning til virkningerne af klimaændringer; 

13. anmoder om, at EU enes om en køreplan for optrapning af forudsigelig, ny og yderligere 

finansiering i tråd med eksisterende forpligtelser i retning af dets rimelige andel af de 100 

mia. USD om året senest i 2020; opfordrer til en robust overvågnings- og 

ansvarlighedsramme med henblik på en effektiv opfølgning af gennemførelsen af 

klimafinansieringsforpligtelser og -mål;  

14. opfordrer til konkrete forpligtelser til at levere yderligere kilder til klimafinansiering, som 

f.eks. vedtagelse af en afgift på finansielle transaktioner, tildeling af indtægterne fra 

emissionshandelsordningen til klimarelaterede investeringer og indtægter fra CO2-

prissætning af brændstoffer til transport; opfordrer til konkrete foranstaltninger, bl.a. en 

tidsplan for udfasning af subsidier til fossile brændstoffer, en ambitiøs køreplan for 

offentlige og multilaterale bankers forpligtelse til at finansiere den økologiske omstilling, 

særlige offentlige garantier til fordel for grønne investeringer, mærker og skattemæssige 

fordele til grønne investeringsfonde og i forbindelse med udstedelse af grønne 

obligationer; 
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Opnåelse af modstandsdygtighed over for klimaændringer ved hjælp af tilpasning  

15. understreger, at tilpasningstiltag er en uundgåelig nødvendighed og skal spille en central 

rolle i den nye aftale;  

16. erindrer om, at udviklingslandene, særligt de mindst udviklede lande og små østater, der 

er udviklingslande, har bidraget mindst til klimaforandringer, er de mest sårbare over for 

klimaændringernes negative konsekvenser og er dårligst i stand til at tilpasse sig; 

opfordrer til, at tilpasningsstøtte og -tab samt -skader bliver afgørende elementer i 

Parisaftalen, således at det sikres, at deres behov for tilpasning vil blive imødekommet 

både på kort og på lang sigt; 

Udvidelse af klimadiplomati 

17. understreger i denne forbindelse betydningen af, at EU spiller en ambitiøs og central rolle 

på konferencen, taler med "én stemme" med henblik på at gøre fremskridt hen imod en 

international aftale og forbliver samlet i denne henseende; 

18. opfordrer indtrængende EU til at fortsætte og intensivere sin diplomatiske indsats før og 

under konferencen med henblik på at forbedre forståelsen af sine partneres holdninger og 

til at opfordre andre parter til at træffe effektive foranstaltninger til at sikre de fortsatte 

bestræbelser på at opfylde 2 °C-målsætningen; 

Europa-Parlamentets delegation 

19. mener, at Europa-Parlamentet, da det også vil skulle give sit samtykke til alle 

internationale aftaler, skal være godt integreret i EU's delegation; forventer derfor at få 

mulighed for at deltage i EU's koordineringsmøder i Paris; 

20. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen, 

medlemsstaternes regeringer og parlamenter og UNFCCC's sekretariat med anmodning 

om, at den bliver fremsendt til alle parter uden for EU. 
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BEGRUNDELSE 

Den globale opvarmning udgør én af de største udfordringer for menneskeheden for så vidt 

angår bæredygtig udvikling, folkesundheden og verdensøkonomien. Stigende temperaturer, 

smeltende gletsjere, hyppigere tørkeperioder og oversvømmelser er tegn på, at 

klimaændringerne er begyndt. Klimaændringerne kræver en hurtig, ansvarlig og global 

reaktion, der skal baseres på solidaritet fra det internationale samfund. 

 

Den 25. februar 2015 vedtog Kommissionen en meddelelse med titlen "Parisprotokollen – et 

dokument for at imødegå de globale klimaændringer efter 2020", som forbereder EU på den 

sidste runde af forhandlinger inden FN's 21. klimakonference i Paris, der vil blive afholdt fra 

den 30. november til den 11. december 2015.  

 

Den 6. marts 2015 vedtog EU's miljøministre formelt forpligtelserne til at reducere 

drivhusgasemissionerne i Den Europæiske Union. EU og medlemsstaterne har forpligtet sig 

til i fællesskab at overholde et bindende mål om reduktion af EU's egne drivhusgasemissioner 

på mindst 40 % senest i 2030 i forhold til 1990-niveauerne. EU fremsatte sit "tilsigtede 

nationalt bestemte bidrag" (INDC) for klimakonventionens (UNFCCC's) sekretariat i marts 

2015. 

 

Disse mål går i den rigtige retning, men bør være mere ambitiøse. Med henblik på at styrke 

Den Europæiske Unions position i internationale forhandlinger skal Parlamentet forsvare 

fastsættelsen af ambitiøse og realistiske mål, der skal reducere drivhusgasemissionerne med 

50 % inden 2030 i forhold til 1990, øge de vedvarende energikilders andel til 45 % i 

energisammensætningen og opnå energibesparelser på 40 %. 

 

Konferencen i Paris skal ikke være et møde for at forsøge at opnå resultater, men et møde for 

at træffe afgørelser. Denne konference vil markere et afgørende stadium i forhandlingerne om 

en ny global klimaaftale, der skal træde i kraft i 2020.  

 

Konferencen i Paris er ikke et mål i sig selv, men en dynamisk proces, der konstant er i 

udvikling, og som vil give det internationale samfund mulighed for at udbedre situationen og 

vælge den rette kurs for at holde temperaturstigningen under 2°C. 

 

En ambitiøs, global og juridisk bindende aftale 

 

Parisaftalen skal: 

 

- være ambitiøs, global og juridisk bindende for at sikre en langsigtet indsats, der er på højde 

med klimaudfordringen og målet om at begrænse temperaturstigningen til under 2°C  

 

- være holdbar og dynamisk, således at den kan styre og styrke indsatsen mod 

klimaændringerne ud over de oprindelige bidrag, der blev forelagt af staterne, idet den især 

skal baseres på en langsigtet reduktionsmålsætning 

 

- være differentieret for gradvist at tage hensyn til landes behov og kapacitet og deres 

nationale forhold og give dem de nødvendige midler til at opfylde deres forpligtelser 
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- give mulighed for at finde en balance mellem reduktion og tilpasning for at fremme 

modstandsdygtigheden i de lande, der er mest sårbare over for virkningerne af 

klimaændringer, fremme landes bæredygtige udviklingsplaner, give mulighed for at begrænse 

temperaturstigningen til under 2°C og hjælpe landene med at gennemføre og styrke nationale 

handlingsplaner for tilpasning 

 

- være betydningsfuld for at sende de økonomiske aktører signaler, der vil muliggøre 

overgangen til en lavemissionsøkonomi.  

 

Det finansielle aspekt: hjørnestenen i Parisaftalen 

 

Inden 2020 skal 100 mia. USD overføres pr. år til udviklingslandene for at hjælpe dem med at 

finansiere reduktionen af drivhusgasemissioner og projekter, som tager sigte på at beskytte de 

befolkningsgrupper, der er truet af klimaændringernes virkninger, som f.eks. den stigende 

vandstand i havene, de langvarige tørkeperioder og ødelæggelserne af afgrøder. 

 

På Limakonferencen i slutningen af 2014 lykkedes det den grønne klimafond at samle 10,4 

mia. USD. Det er efter ordførerens mening utilstrækkeligt. For at genvinde tilliden fra 

udviklingslandene skal EU og de industrialiserede lande være klare og præcise om, hvordan 

de agter at samle de 100 mia. USD, der blev givet tilsagn om på konferencen i København i 

2009.  

 

Desværre er Kommissionens meddelelse af 25. februar 2015 fortsat uklar vedrørende 

mobiliseringen af ressourcer, selv om nye finansieringsbidrag vil være hjørnestenen i 

Parisaftalen.  

 

Med henblik på at opfylde de tilsagn, der blev givet inden for rammerne af COP 21, er det 

nødvendigt at udarbejde, studere og gennemføre innovative finansieringsmekanismer.  Dette 

vil kræve:  

 

- fastsættelse af en korrekt CO2-pris i alle store økonomier i verden med henblik på at 

udarbejde klimavenlige løsninger 

 

- incitamenter til alle finansielle aktører, således at de omdirigerer deres investeringer i 

nødvendigt omfang for at finansiere en ægte overgang til modstandsdygtige 

lavemissionsøkonomier 

 

- særlige offentlige garantier for grønne investeringer 

 

- anvendelsen af Juncker-planen i Europa gennem Den Europæiske Fond for Strategiske 

Investeringer  

 

- en ambitiøs køreplan for offentlige og multilaterale bankers forpligtelser til at finansiere den 

miljømæssige omstilling 

 

- mærker og skattemæssige fordele til grønne investeringsfonde og i forbindelse med 

udstedelse af grønne obligationer 

 

- en afgift på finansielle transaktioner og tildeling af en del af indtægterne heraf til grønne 
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investeringer.  

 

Finansiering kommer til at spille en afgørende rolle i forbindelse med at opnå en aftale inden 

konferencen i Paris. Følgelig er det hensigtsmæssigt at udarbejde en troværdig 

"finansieringspakke" for både industrialiserede lande og udviklingslande med henblik på at 

muliggøre en øget indsats for at reducere drivhusgasemissioner og tilpasse sig virkningerne af 

klimaændringerne.  

 

En forbilledlig intern klimapolitik i Den Europæiske Union  
 

Selv om han er fortaler for mere ambitiøse mål, glæder ordføreren sig over EU's forelæggelse 

af det tilsigtede nationalt bestemte bidrag (INDC) inden den vejledende frist i marts 2015, der 

blev fastlagt ved Warszawa-afgørelsen. Dette bidrag har haft en indvirkning og en betydelig 

spillovereffekt i forhold til internationale partnere og skal forlænges gennem vedtagelsen af 

konkrete foranstaltninger, der vil muliggøre gennemførelsen af overgangen til en 

lavemissionsøkonomi i EU.  

Når arbejdet med stabilitetsreserven er fuldendt, skal Kommissionen iværksætte revisionen af 

direktivet om det europæiske CO2-marked og derefter forberede arbejdet vedrørende 

indsatsfordelingen mellem medlemsstaterne.  

EU skal hurtigst muligt fuldføre ratificeringen af Dohaændringen til Kyotoprotokollen og 

opfordre de andre parter til at gøre det samme, således at denne omgående kan træde i kraft.  

Ambitiøse tilsagn fra Unionen er afgørende for dens troværdighed i forhandlingerne. Unionen 

skal føre en ambitiøs og effektiv politik med henblik på en energiomstilling inden 2050, som 

ikke kun mobiliserer klima- og energipolitiske instrumenter, men også andre områder, som 

f.eks. transport, forskning og innovation, handel og udviklingssamarbejde.  

En effektiv udenrigspolitik i Den Europæiske Union for at udvikle en spillovereffekt 

Den Europæiske Union skal mobilisere sig intensivt i forbindelse med alle internationale 

møder i 2015 med henblik på COP 21 og over for alle aktører.  

EU's bidrag skal være en inspiration for de andre parter for så vidt angår klarhed, 

gennemsigtighed og ambitionsniveau. EU's succes med hensyn til at mindske sine emissioner 

med 19 % mellem 1990 og 2012, mens BNP steg med 45 %, og det, at der fortsat sker en 

nedgang i EU's andel af de globale emissioner, beviser foreneligheden mellem 

reduktionsforanstaltninger og økonomisk udvikling.  

EU skal fortsætte og intensivere sine diplomatiske bestræbelser med henblik på at få en bedre 

forståelse af partnerlandenes holdninger, tilskynde disse lande til at iværksætte ambitiøse 

politikker til bekæmpelse af klimaændringer og skabe alliancer med henblik på opfyldelse af 

disse målsætninger.  

Ordføreren noterer sig Kommissionens hensigt om i fællesskab med Marokko at afholde en 

konference i efteråret 2015 om "ambitionskløften", dvs. forskellen mellem parternes 

forpligtelser og målet om at holde den globale opvarmning under 2 °C.  Han opfordrer 

imidlertid Kommissionen til at sikre, at det primære formål med et sådant arrangement vil 

være at arbejde hen imod en aftale inden konferencen i Paris.  Det er med dette for øje, at 
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dette møde bør fremme en positiv tilgang til ambitioner og give parterne mulighed for 

konstruktive og handlingsorienterede drøftelser. 

 

Ordføreren opfordrer til, at de interne europæiske drøftelser optrappes så hurtigt som muligt 

for at nå frem til en fælles holdning, navnlig vedrørende de forskellige hovedpunkter i 

internationale forhandlinger, såsom finansiering, kapacitetsopbygning og teknologioverførsel. 

Troværdigheden af de tilsagn, som parterne i Parisaftalen har givet, vil også afhænge af 

indsatsen fra de ikkestatslige aktører, som f.eks. byerne, regionerne, industrien og 

investorerne. Konferencen i Paris skal tilskynde disse aktører til at træffe foranstaltninger, 

bl.a. gennem international anerkendelse af deres indsats. Organisationen for International 

Civil Luftfart (ICAO), Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) og parterne af 

Montrealprotokollen skal ligeledes yde en indsats for at regulere emissionerne fra 

international transport og fra produktionen og forbruget af fluorholdige gasser inden 

udgangen af 2016.  

 

EU skal være talerør for ambitiøse målsætninger under forhandlingerne. Ordføreren mener, at 

det vil være til skade for EU's troværdighed, hvis Unionen godkender en aftale, der tydeligvis 

vil være utilstrækkelig til at begrænse klimaændringerne.  Samtidig med at der udvises den 

fleksibilitet, der er nødvendig for at opnå konsensus, skal Unionen nægte ethvert 

utilstrækkeligt kompromis.  

 

Europa-Parlamentet er fortsat en central aktør i en ambitiøs EU-politik til bekæmpelse af 

klimaændringerne. Ordføreren ønsker afslutningsvis at minde om, at Europa-Parlamentet vil 

skulle give sit samtykke til Den Europæiske Unions ratificering af den juridisk bindende 

aftale, der bliver resultatet af konferencen i Paris. Parlamentet skal følgelig deltage fuldt ud i 

koordineringsmøderne under konferencen i Paris.  

 


