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Udkast til betænkning
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Efter København: teknologioverførsel, nye teknologier og teknisk 
kapacitetsopbygning i AVS-landene

Ordførere: Marlene Malahoo Forte (Jamaica) og Jo Leinen

Forslag til beslutning

Ændringsforslag 1
Elie Hoarau

Punkt A

Forslag til beslutning Ændringsforslag

A. der henviser til, hvor vigtigt det er at 
fremskynde forskningen, udviklingen og 
overførslen af teknologi med lav CO2-
udledning i AVS- og EU-landene for at 
begrænse den globale opvarmning til højst 
1.5 °C i forhold til det førindustrielle 
niveau, skabe økonomier med lav CO2-
emission og modvirke de negative 
virkninger af klimaændringerne,

A. der henviser til, hvor vigtigt det er at 
fremskynde forskningen, udviklingen og 
overførslen af teknologi med lav CO2-
udledning i AVS- og EU-landene for at 
sætte en stopper for og i første omgang
begrænse den globale opvarmning til højst 
1,5 °C i forhold til det førindustrielle 
niveau, skabe økonomier med lav CO2-
emission, også baseret på produktion af 
ren energi, modvirke de negative 
virkninger af klimaændringerne samt sikre 
effektiv bekæmpelse af den globale 
opvarmning, knapheden inden for 
biodiversitet og den udbredte forurening, 
der hærger på internationalt plan,

Or. fr
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Ændringsforslag 2
Jo Leinen

Punkt A a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Aa. der henviser til, at der bør tages 
hensyn til princippet om "fælles, men 
differentieret ansvar" for den globale 
opvarmning i forbindelse med overførslen 
af teknologi med lav CO2-emission til 
AVS-landene,

Or. en

Ændringsforslag 3
Elie Hoarau

Punkt C

Forslag til beslutning Ændringsforslag

C. der henviser til, at AVS-landene hører 
til dem, der har bidraget mindst, men som 
er mest udsatte for klimaændringernes 
negative virkninger; der henviser til, at 
hurtig udvikling og overførsel til AVS-
landene af teknologi med lav CO2-
udledning ville bidrage til at afbøde 
konsekvenserne for disse lande af den 
globale opvarmning,

C. der henviser til, at AVS-landene hører 
til dem, der har bidraget mindst, men som 
er mest udsatte for klimaændringernes 
negative virkninger; der henviser til, at 
begrænsning af energiforbruget i de 
industrialiserede lande og vækstlandene 
kombineret med hurtig udvikling og 
overførsel til AVS-landene af teknologi 
med lav CO2-udledning ville bidrage til at 
afbøde konsekvenserne for disse lande af 
den globale opvarmning,

Or. fr

Ændringsforslag 4
Jo Leinen]

Punkt C a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag
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Ca. der henviser til, at den største del af 
det teknologiske samarbejde fortsat finder 
sted på nationalt og ikke på internationalt 
plan, og at kun 2 % af de fælles patenter 
deles af virksomheder og institutioner fra 
udviklede lande og udviklingslandene,

Or. en

Ændringsforslag 5
Elie Hoarau

Punkt E

Forslag til beslutning Ændringsforslag

E. der henviser til, at biomasse er den 
vigtigste energikilde i de mindst udviklede 
lande, men at dens ekstensive og 
ureglementerede anvendelse ikke er 
bæredygtig og har en lang række negative 
følger for miljøet og menneskers sundhed,

E. der henviser til, at biomasse er den 
vigtigste vedvarende energikilde i de
mindst udviklede lande, men at dens 
ekstensive og ureglementerede anvendelse 
ikke er bæredygtig og har en lang række 
negative følger for miljøet og menneskers 
sundhed,

Or.fr

Ændringsforslag 6
Jo Leinen

Punkt E a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ea. der henviser til, at det på samme tid 
kun er en lille brøkdel af Afrikas enorme 
potentiale med hensyn til bæredygtig og 
vedvarende energi, der udnyttes1,

Or. en

                                               
1 Kun 7 % af potentialet inden for vandenergi og 1 % af potentialet inden for geotermisk energi 
udnyttes.
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Ændringsforslag 7
Elie Hoarau

Punkt E b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Eb. der henviser til, at størsteparten af de 
pesticider, som virksomhederne i de 
rigeste lande sælger til AVS-landene, 
samt deres intensive og ureglementerede 
anvendelse har en lang række negative 
følger for miljøet og menneskers sundhed; 
der henviser til, at den teknologiske 
udveksling inden for kemiens verden 
burde kunne give AVS-landenes 
landbrugere mulighed for at købe de mest 
miljøvenlige produkter til lav pris,

Or. fr

Ændringsforslag 8
Elie Hoarau

Punkt E c (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ec. der henviser til, at den massive 
udførsel af affald af enhver art fra de 
udviklede lande og de rigeste lande til 
AVS-landene udgør en alvorlig trussel 
mod den økologiske balance i AVS-
landene, som oven i købet ikke har 
adgang til effektive teknologier, der er 
egnede til oparbejdning, ompakning og 
genanvendelse af dette affald, som 
spænder fra det mest banale til det mest 
farlige affald,

Or. fr

Ændringsforslag 9
Elie Hoarau
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Punkt E d (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

Ed. der henviser til, at for 
protektionistiske intellektuelle 
ejendomsrettigheder er en af de største 
hindringer for en form for 
teknologioverførsel, som giver AVS-
landene mulighed for at udvikle sig, idet 
den muliggør overgangen til nye 
eksisterende teknologier, navnlig inden 
for bæredygtig udvikling, 

Or. fr

Ændringsforslag 10
Elie Hoarau

Punkt G

Forslag til beslutning Ændringsforslag

G. der henviser til, at samtlige politiske, 
institutionelle, finansielle, informations- og 
personalemæssige hindringer for 
overførslen af teknologi med lav CO2-
udledning bør fjernes,

G. der henviser til, at samtlige politiske, 
institutionelle, finansielle, kommercielle og
informations- og personalemæssige 
hindringer for overførslen af teknologi med 
lav CO2-udledning bør fjernes,

Or. fr

Ændringsforslag 11
Jo Leinen

Punkt I (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

I. der henviser til, at den vigtige rolle, som 
informations- og 
kommunikationsteknologierne spiller i 
forbindelse med udbredelsen af teknologi, 
også bør anerkendes,

Or. en
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Ændringsforslag 12
Elie Hoarau

Punkt 1

Forslag til beslutning Ændringsforslag

1. understreger, at optrapningen af 
innovation, udbredelse samt overførsel af 
relevant teknologi og knowhow til AVS-
landene udgør et nøgleelement i enhver 
effektiv international reaktion på de 
globale udfordringer fra klimaændringerne;

1. understreger, at optrapningen af 
forskning og innovation i AVS-landene, 
udbredelse samt overførsel af relevant 
teknologi og knowhow til AVS-landene 
udgør et nøgleelement i enhver effektiv 
international reaktion på de globale 
udfordringer fra klimaændringerne;

Or. fr

Ændringsforslag 13
Elie Hoarau

Punkt 3

Forslag til beslutning Ændringsforslag

3. er af den overbevisning, at en succesrig 
international aftale om klimabeskyttelse vil 
skulle omfatte robuste institutionelle regler 
og bestemmelser for udvikling og 
overførsel af teknologi, som kan gøre det 
lettere at foretage offentlige og private 
investeringer på dette område; opfordrer 
derfor COP 16 til allerede nu at træffe 
specifikke beslutninger om teknisk 
kapacitetsopbygning samt udvikling og 
overførsel af teknologi med udgangspunkt i 
de under UNFCCC-processen fremkomne 
bestemmelser på dette område;

3. er af den overbevisning, at en succesrig 
international aftale om klimabeskyttelse vil 
skulle omfatte robuste institutionelle regler 
og bestemmelser for udvikling og fri
overførsel af teknologi, som kan gøre det 
lettere at foretage offentlige og private 
investeringer på dette område; opfordrer 
derfor COP 16 til allerede nu at træffe 
specifikke beslutninger om teknisk 
kapacitetsopbygning samt udvikling og 
overførsel af teknologi med udgangspunkt i 
de under UNFCCC-processen fremkomne 
bestemmelser på dette område; 

Or. fr

Ændringsforslag 14
Elie Hoarau

Punkt 3 a (nyt)
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

3a. er bekymret over, at Kommissionen 
inden for rammerne af de internationale 
handelsforhandlinger, navnlig i 
forhandlingerne om økonomiske 
partnerskabsaftaler og ACTA-
forhandlingerne, gennemtvinger 
ambitiøse afsnit om beskyttelse af 
intellektuel ejendomsret, der præsenteres 
som værende en del af EU's offensive 
interesser, hvilket bl.a. vanskeliggør den 
bæredygtige udvikling i udviklingslandene 
og adgangen til teknologier, navnlig de 
grønne teknologier; anmoder 
Kommissionen om at revidere sin strategi 
for de internationale 
handelsforhandlinger på området 
intellektuel ejendomsret med henblik på at 
skabe sammenhæng mellem denne 
strategi og dens udviklingsmål;

Or. fr

Ændringsforslag 15
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kackmarek, Peter Stastny

Punkt 4 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4a. bemærker, at for at udviklingen og 
overførslen af teknologi og 
kapacitetsopbygningsprojekterne i AVS-
landene skal blive en succes, skal de 
nationale forsknings- og udviklingsbehov, 
erfaringer, barrierer og endogene 
muligheder først identificeres; 
understreger, at de iværksatte tiltag bør 
tilpasses forholdene i de enkelte lande og 
fremme landets ejerskab til disse 
aktiviteter;

Or. en

Ændringsforslag 16
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Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kackmarek, Peter Stastny

Punkt 4 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4b. påpeger behovet for at tage hensyn til 
de særlige forhold i forbindelse med de 
skrøbelige økonomier i de mindst 
udviklede lande samt de små 
udviklingsøstaters fjerne beliggenhed og 
de ringe muligheder for at skabe 
stordriftsfordele der;

Or. en

Ændringsforslag 17
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kackmarek, Peter Stastny

Punkt 5 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5a. bemærker, at kapacitetsstøtten fortsat 
er fragmenteret og afhænger af nationale 
forhold såsom arbejdskraftintensitet og 
tjenesternes decentralisering; 
understreger, at opbygningen af kapacitet 
til udvikling og overførsel af teknologi i 
AVS-landene skal ses som et prioriteret 
kernemål og ikke som en foranstaltning 
til fremme af kortsigtede 
projektresultater; fremhæver, at det er en 
langsigtet proces, der kræver en 
systematisk tilgang, som tager højde for 
de lande- og sektorspecifikke forhold og 
forener udviklingen af institutionel, 
organisatorisk og menneskelig kapacitet; 
understreger endvidere, at 
kapacitetsopbygningen bør fremme 
efterspørgslen efter udvikling og/eller 
overførsel af teknologi blandt AVS-
landene;

Or. en
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Ændringsforslag 18
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kackmarek, Peter Stastny

Punkt 5 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

5b. påpeger behovet for at gøre en indsats 
for at tilvejebringe 
uddannelsesprogrammer med henblik på 
at fremme den endogene kapacitet i 
forbindelse med projektudvikling, 
forvaltning, drift og vedligeholdelse af 
teknologier; bemærker imidlertid, at 
årsagerne til udstrømningen af 
uddannede arbejdstagere i nogle AVS-
lande, herunder lave lønninger og dårlige 
arbejdsforhold, omgående skal afhjælpes;

Or. en

Ændringsforslag 19

Elie Hoarau

Punkt 6

Forslag til beslutning Ændringsforslag

6. er af den opfattelse, at udviklingen af 
teknologi med lav CO2-udledning bør 
opfattes som et offentligt ansvar, så det 
bliver lettere at udbrede dem;

6. er af den opfattelse, at udviklingen af 
teknologier med lav CO2-udledning bør 
opfattes som et offentligt ansvar og langt 
mere ambitiøst, så det bliver lettere og 
hurtigere at udbrede dem og få sat en 
stopper for afhængigheden af fossile 
brændstoffer;

Or. fr

Ændringsforslag 20
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kackmarek, Peter Stastny

Punkt 6

Forslag til beslutning Ændringsforslag
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6. er af den opfattelse, at udviklingen af 
teknologi med lav CO2-udledning bør 
opfattes som et offentligt ansvar, så det 
bliver lettere at udbrede dem;

6. er af den opfattelse, at tilgangen til 
udvikling af teknologi med lav CO2-
udledning bør være klar og gennemsigtig, 
så det bliver lettere at udbrede dem; 
bemærker behovet for at styrke de 
eksisterende nationale og regionale 
offentlige institutioners kapacitet til at 
indgå i den nævnte tilgang;

Or. en

Ændringsforslag 21
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kackmarek, Peter Stastny

Punkt 7

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7. opfordrer de udviklede lande til aktivt at 
støtte forskning og udvikling i AVS-
landene, så det bliver muligt for de 
offentlige og private aktører fra 
udviklingslandene at deltage som ejere i 
det voksende globale marked for teknologi 
med lav CO2-udledning;

7. opfordrer de udviklede lande til aktivt at 
støtte forskning og udvikling i AVS-
landene, så det bliver muligt for de 
offentlige og private aktører fra 
udviklingslandene at deltage som ejere i 
det voksende globale marked for teknologi 
med lav CO2-udledning; opmuntrer til, at 
der oprettes nationale institutioner, som 
arbejder med innoverende systemer, der 
kan udmønte sig i endogen udvikling af 
teknologier; påpeger, at initiativerne bør 
forene det tekniske og sociale område og 
sikre, at projekterne er lokalt ejede og 
efterspørgselsstyrede; understreger, at 
spørgsmål om ejendomsrettigheder 
ligeledes bør tages i betragtning;

Or. en

Ændringsforslag 22
Robert Sturdy, Jan Zahradil

Punkt 7 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7a. fremhæver behovet for at udnytte 
EU's virksomheders og offentlige 
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tjenesters innoverende potentiale inden 
for vedvarende energier og teknologier, 
herunder energieffektivitetsteknologier og 
avanceret ikt, til gennem handelsaftaler at 
fremme et gradvist skift til en 
lavemissionsøkonomi på verdensplan og 
dermed sikre nye muligheder for at sælge 
EU-produkter og knowhow inden for dette 
område til udviklingslandene, eller til i 
påkommende tilfælde at overføre denne 
knowhow til dem;

Or. en

Ændringsforslag 23
Robert Sturdy, Jan Zahradil

Punkt 7 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7b. mener, at diversificeringen af 
energikilder, forsyningsveje og 
infrastruktur samt sammenkoblingen af 
olie-, gas- og intelligente forsyningsnet er 
nøglen til langsigtet 
energiforsyningssikkerhed og 
-bæredygtighed for såvel EU- som AVS-
landene; minder om, at disse politiske 
tendenser også medvirker til at fremme 
udviklingen af ny energiteknologi og 
jobskabelsen i EU- og AVS-landene;

Or. en

Ændringsforslag 24
Robert Sturdy, Jan Zahradil

Punkt 7 c (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

7c. bekræfter vigtigheden af, at EU og 
AVS i højere grad indgår i et fælles 
forskningsarbejde og foretager 
kapitalindsprøjtninger i opbygningen og 
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moderniseringen af energiinfrastrukturen 
i såvel EU- som AVS-landene, navnlig 
gennem offentlig-private partnerskaber og 
joint ventures, eller i påkommende 
tilfælde offentlig-offentlige partnerskaber, 
og dermed opmuntrer til gensidigt gavnlig 
handel med energi eller eventuelt 
teknologioverførsel og fremmer 
diversificeringen af energimixet i AVS-
landene;

Or. en

Ændringsforslag 25

Elie Hoarau

Punkt 8 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8a. opfordrer EU til at støtte innoverende 
løsninger og de projekter, der allerede er i 
gang i AVS-landene;

Or. fr

Ændringsforslag 26

Elie Hoarau

Punkt 8 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8b. opfordrer EU og dets medlemsstater til 
at lægge pres på og ad lovgivningsmæssig 
vej tvinge de europæiske virksomheder, 
der har afdelinger i AVS-landene, til at gå 
foran som et godt eksempel inden for 
områderne bæredygtig udvikling, lav 
CO2-emission, miljøbeskyttelse, nul 
forurening af jord og vand; mener, at 
dette også kan udgøre en form for 
udveksling af teknologi og knowhow via 
virksomhedernes eksemplaritet;
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Or. fr

Ændringsforslag 27

Elie Hoarau

Punkt 8 c (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8c. opfordrer AVS-landene til at slå hårdt 
ned på de europæiske virksomheder, der 
har afdelinger på deres territorium, og 
som ikke indgår i en logik med bæredygtig 
udvikling, lav CO2-emission, 
miljøbeskyttelse, nul forurening af jord og 
vand, og som således ikke indgår i en 
form for udveksling af teknologi og 
knowhow via deres eksemplaritet;

Or. fr

Ændringsforslag 28
Elie Hoarau

Punkt 8 d (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

8d. opfordrer AVS-landene til at afvise 
enhver eksport af farligt og ufarligt 
affald, som kommer fra de europæiske 
lande, så længe der ikke er blevet iværksat 
et fuldstændigt, behørigt EU-finansieret 
program for teknologisk udveksling med 
henblik på at give AVS-landene mulighed 
for at erhverve passende midler og 
industrier til at ompakke, behandle og 
genanvende det europæiske affald på en 
bæredygtig og miljøvenlig måde, der 
tilgodeser menneskers sundhed; 

Or. fr

Ændringsforslag 29
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Elie Hoarau

Punkt 9 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

4a. opfordrer EU og AVS-landene til i 
fællesskab at iværksætte og EU til at 
finansiere et omfattende offentligt-privat 
forskningsprogram, der inddrager 
innoverende virksomheder samt 
specialiserede forskningscentre med 
henblik på udvikling af nye effektive 
teknologier til udnyttelse af bæredygtige 
energikilder og andre rene energikilder, 
hvis patenter og fabrikationsmåder er 
gratis tilgængelige og kan udnyttes gratis 
af de offentlige myndigheder såvel som de 
offentlige og private virksomheder i EU 
og i AVS-landene;

Or. fr

Ændringsforslag 30
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kackmarek, Peter Stastny

Punkt 9 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

9b. opfordrer til, at partnerskaberne med 
mellemstatslige og internationale 
institutioner fremmes; understreger, at 
samarbejdet på lavere lokalt plan, 
herunder mellem ngo'er og 
organisationer i lokalsamfundet, også bør 
fremmes; 

Or. en

Ændringsforslag 31
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kackmarek, Peter Stastny

Punkt 10
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. understreger nødvendigheden af at 
oprette et klimateknologisk center og 
netværk2 med det formål at stimulere til 
internationalt samarbejde om 
nøgleteknologier og at yde teknisk bistand, 
uddannelse og fælles kapacitetsopbygning;

10. understreger nødvendigheden af at 
oprette et klimateknologisk center og 
netværk3 med det formål at stimulere til 
internationalt samarbejde om 
nøgleteknologier og at yde teknisk bistand, 
uddannelse og fælles kapacitetsopbygning; 
understreger, at den nye globale 
arkitektur for 
klimaændringsteknologioverførsel bør 
være mindre tung og bureaukratisk;

Or. en

Ændringsforslag 32
Jo Leinen

Punkt 13 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13a. opfordrer til, at de lokale ngo'er 
inddrages grundigt i 
teknologiudbredelses- og 
kapacitetsopbygningsprocesserne; 
fremhæver, at ngo'ernes kendskab til det 
lokale miljø er vigtigt for at opnå en 
vellykket indførelse af nye teknologier;

Or. en

Ændringsforslag 33
Jo Leinen

Punkt 13 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

13b. påpeger, at AVS-landene omfatter et 
stort antal isolerede samfund og øer, og at 
fremme af lokalt produceret energi derfor 
bør prioriteres;

                                               
2 Som anført i udkastet til tekst om "Enhanced Action on Technology development and transfer".
3 Som anført i udkastet til tekst om "Enhanced Action on Technology development and transfer".
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Or. en

Ændringsforslag 34
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kackmarek, Peter Stastny

Punkt 14

Forslag til beslutning Ændringsforslag

14. peger på, at der navnlig bør tages 
hensyn til udvikling og overførsel af 
energirelaterede teknologier; mener, at der 
i EU’s officielle udviklingsstøtte bør 
fokuseres mere på at udvikle 
energieffektive teknologier og 
decentraliserede vedvarende energikilder i 
AVS-landene, eftersom dette efterfølgende 
vil mindske fattigdommen og øge 
beskæftigelsesmulighederne; erindrer om, 
at atomkraftenergi ikke er en løsning, der 
sikrer udvikling med lav CO2-emission;

14. peger på, at der navnlig bør tages 
hensyn til udvikling og overførsel af 
energirelaterede og miljøvenlige 
teknologier; mener, at der i EU's officielle 
udviklingsstøtte bør fokuseres mere på at 
udvikle energieffektive teknologier og 
decentraliserede vedvarende energikilder i 
AVS-landene, eftersom dette efterfølgende 
vil mindske fattigdommen og øge 
beskæftigelsesmulighederne; erindrer om, 
at atomkraftenergi ikke er en løsning, der 
sikrer udvikling med lav CO2-emission; 
understreger, at teknologierne skal være 
effektive og økonomisk bæredygtige, og at 
deres indførelse bør kræve en holistisk 
tilgang med forskellige dimensioner af 
bæredygtighed, herunder sundheds- og 
miljømæssige, teknologiske, økonomiske, 
sociokulturelle og institutionelle aspekter;

Or. en

Ændringsforslag 35
Elie Hoarau

Punkt 15

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15. understreger, at de økonomiske 
partnerskabsaftaler burde indvirke positivt 
på udbredelsen af teknologi og forøgelsen 
af den innovative kapacitet i AVS-
regionerne;

15. understreger, at de økonomiske 
partnerskabsaftaler skal indvirke positivt 
på udbredelsen af teknologi og forøgelsen 
af den innovative kapacitet i AVS-
regionerne, som beskrevet i udkastet til 
tekst om en øget indsats inden for 
udvikling og overførsel af teknologi;
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Ændringsforslag 36
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kackmarek, Peter Stastny

Punkt 15 a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15a. fremhæver, at AVS-landene i højere 
grad bør drage fordel af mekanismen for 
bæredygtig udvikling, som skal omformes 
inden for scenariet efter København;

Or. en

Ændringsforslag 37
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kackmarek, Peter Stastny

Punkt 15 b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15b. understreger behovet for at fokusere 
specifikt på teknologiens potentiale med 
hensyn til afhjælpning og tilpasning til 
klimaændringerne i AVS-landene;

Or. en

Ændringsforslag 38
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kackmarek, Peter Stastny

Punkt 15 c (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

15c. understreger behovet for at sikre, at 
udviklingen og overførslen af teknologi og 
kapacitetsopbygningsprojekterne spores, 
overvåges og evalueres rutinemæssigt; 
opfordrer til, at der jævnligt udarbejdes 
rapporter om status, muligheder og behov 
for yderligere forbedringer med henblik 



AP100.739/1-38v01-00 18/18 AA\833904DA.doc

DA

på at udstikke anbefalinger udledt af 
evalueringsresultater; understreger 
vigtigheden af at udveksle erfaringer;

Or. en


