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Ang. EU Kommissionens udspil om finansieringen af en klimaaftale i København
Kære Lars Løkke Rasmussen
Jeg skriver til dig, fordi vi i 92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling er stærkt bekymrede over
det udspil til finansiering af en ny global klimaaftale, som EU Kommissionen fremlagde den 10.
september (”Stepping up international climate finance: A European blueprint for the Copenhagen
deal”).
Vi mener, det er på høje tid, at EU nu endelig kommer med et konkret udspil om, hvilken støtte der
skal ydes til udviklingslandene i forbindelse med en ny aftale, og herunder hvilket bidrag EU selv vil
yde. Men vi er samtidigt af den opfattelse, at det foreliggende udspil til en EU-position er stærkt
problematisk på flere områder, og således ikke er egnet som grundlag for en endelig EU-position.
For det første er det vores opfattelse, at udspillet kraftigt undervurderer behovet for statslig
(”public”) støtte fra de rige til de fattige lande, og ikke mindst at det foreslåede EU-bidrag i denne
sammenhæng er sat alt for lavt. Som du ved, har en lang række NGO’er – bl.a. på baggrund af
EU’s egne analyser - tidligere vurderet, at de rige landes samlede statslige bidrag til klimafinansiering bør være mindst 110 mia. Euro om året - og at en rimelig EU-andel af dette er mindst 35
mia. Euro per år. At EU Kommissionens udspil kun indeholder et forslag om 2-15 mia. Euro i
offentlig finansiering fra EU til udviklingslandene i 2020 – og derudover skubber en meget stor del
af finansieringen over på udviklingslandene selv og den private sektor - mener vi er klart
utilstrækkeligt.
Vi mener også, det er stærkt problematisk, at EU Kommissionen, så vidt vi kan se, i sine udregninger af EU’s bidrag ikke anerkender EU’s historiske ansvar, men her alene bruger EU’s nuværende udslip som baggrund for beregningen af sit ansvar. Ligeledes er vi stærkt bekymrede over, at
EU Kommissionen i udspillet har valgt ikke at referere til det norske forslag om international
auktionering af CO2 kvoter som en mulig finansieringsmekanisme. En sådan udeladelse er et
meget uheldigt signal at sende i en situation, hvor der netop er brug for at finde ny, additionel og
tilstrækkelig finansiering af en ny klimaaftale.
Derudover indeholder EU Kommissionens udspil en meget problematisk fortolkning af, hvorledes
den fremtidige klimafinansiering skal være additionel i forhold til den udviklingsbistand, som de rige
lande har lovet verdens udviklingslande for at nå FN’s 2015 mål. Som EU Kommissionen selv
skriver, udgør klimaændringerne et nyt udviklingsproblem for udviklingslandene, som vi i den rige
92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling, er et samarbejde mellem 21 danske miljø- og udviklingsorganisationer.
92-gruppen arbejder for fremme af en bæredygtig udvikling i hele verden.
92-gruppen består af: Afrika Kontakt, Care Danmark, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Jægerforbund, Dansk International
Bosætningsservice, Dansk Ornitologisk Forening/BirdLife Danmark, Det Økologiske Råd, FN-forbundet, Folkekirkens Nødhjælp, Greenpeace,
IWGIA, Kvindernes U-landsudvalg, Landsforeningen for Økosamfund, Mellemfolkeligt Samvirke, Natur og Ungdom, Nepenthes, Netværket for
økologisk folkeoplysning og praksis/Øko-net, Organisationen for Vedvarende Energi/OVE, U-landsforeningen Svalerne, U-landsorganisationen
Ibis, WWF Verdensnaturfonden.

del af verden i høj grad er ansvarlige for, og derfor må klimafinansieringen ikke belaste indsatsen
mod de andre udviklingsproblemer. På trods af dette er EU Kommissionens udspil et klart forsøg
på at udhule additionalitetsprincippet.
I vores øjne er EU Kommissionens udspil heller ikke tilstrækkelig imødekommende i forhold til
udviklingslandenes ønsker om en retfærdig og ligeværdig forvaltning af midlerne i FN-regi under
en ny klimaaftale.
Vi mener således, at udspillet fra EU Kommissionen er helt utilstrækkeligt, og at det ikke løsner op
for men tværtimod risikerer at blokere fremdriften frem mod en ny klimaaftale på topmødet i
København – hvilket vil være katastrofalt på nuværende tidspunkt med under tre måneder til
topmødet.
Vi skal derfor stærkt opfordre dig til, i forbindelse med processen frem mod en endelig EU-position
- herunder på EU stats- og regeringsledermødet den 17. september - at arbejde målrettet for, at
EU kommissionens udspil styrkes væsentligt blandt andet på overstående punkter. Vi tror, dette er
afgørende for muligheden for at indgå en tilstrækkelig og retfærdig klimaaftale på klimatopmødet i
København til december.
Vi er i den forbindelse interesseret i et møde med dig for at diskutere, hvordan en tilstrækkelig
position fra EU’s side kan sikres.
Med venlig hilsen

Troels Dam Christensen
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