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ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-38

Förslag till rapport                                                                                          (AP/100.739/A)
Efter Köpenhamn: tekniköverföring, ny teknik och uppbyggnad av teknisk 
kapacitet i AVS-länderna

Medföredragande: Marlene Malahoo Forte (Jamaica) och Jo Leinen

Förslag till resolution

Ändringsförslag 1
Elie Hoarau

Skäl A

Förslag till resolution Ändringsförslag

A. För att kunna begränsa den globala 
uppvärmningen till högst 1,5 över 
förindustriella nivåer, skapa koldioxidsnåla 
ekonomier och bemöta 
klimatförändringens skadliga konsekvenser 
är det nödvändigt att AVS- och 
EU-länderna påskyndar forskningen kring 
och utvecklingen och överföringen av 
koldioxidsnål teknik.

A. För att kunna bromsa och i ett första 
skede begränsa den globala 
uppvärmningen till högst 1,5 över 
förindustriella nivåer, skapa koldioxidsnåla 
ekonomier som också grundar sig på 
framställning av ren energi, göra det 
möjligt för alla att bemöta 
klimatförändringens skadliga konsekvenser
och göra det möjligt för alla att på ett 
effektivt sätt bekämpa 
klimatuppvärmningen, försämringen av 
den biologiska mångfalden och den 
allmänna miljönedsmutsning som sker
världen över, är det nödvändigt att 
AVS- och EU-länderna påskyndar 
forskningen kring och utvecklingen och 
överföringen av koldioxidsnål teknik.

Or. fr
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Ändringsförslag 2
Jo Leinen

Skäl Aa (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Aa. Principen om ”gemensamt men 
differentierat ansvar” för den globala 
uppvärmningen bör tas i beaktande när 
det gäller överföring av koldioxidsnål 
teknik till AVS-länderna.

Or. en

Ändringsförslag 3
Elie Hoarau

Skäl C

Förslag till resolution Ändringsförslag

C. AVS-länderna är bland de länder som 
har bidragit minst härvidlag men som 
samtidigt är mest utsatta för 
klimatförändringens skadliga 
konsekvenser. En snabb utveckling och 
överföring av koldioxidsnåla tekniker till 
AVS-länderna skulle bidra till att minska 
klimatförändringens konsekvenser för 
dessa länder.

C. AVS-länderna är bland de länder som 
har bidragit minst härvidlag men som 
samtidigt är mest utsatta för 
klimatförändringens skadliga 
konsekvenser. En begränsad 
energikonsumtion i industriländerna och 
i tillväxtländerna, i kombination med en
snabb utveckling och överföring av 
koldioxidsnåla tekniker till AVS-länderna 
skulle bidra till att minska 
klimatförändringens konsekvenser för 
dessa länder.

Or. fr
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Ändringsförslag 4
Jo Leinen

Skäl Ca (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ca. Tekniskt samarbete är i dag betydligt 
mer förekommande på nationell än på 
internationell nivå, och knappt 2 procent 
av alla gemensamma patent innehas av 
företag och institutioner i både industri-
och utvecklingsländer. 

Or. en

Ändringsförslag 5
Elie Hoarau

Skäl E

Förslag till resolution Ändringsförslag

E. Biomassa utgör den främsta 
energikällan i de minst utvecklade länderna 
men det omfattande och oreglerade sätt på 
vilket detta råmaterial utnyttjas är både 
ohållbart och förknippat med en rad 
negativa effekter för såväl miljön som 
människors hälsa.

E. Biomassa utgör den främsta förnybara 
energikällan i de minst utvecklade länderna 
men det omfattande och oreglerade sätt på 
vilket detta råmaterial utnyttjas är både 
ohållbart och förknippat med en rad 
negativa effekter för såväl miljön som 
människors hälsa.

Or.fr
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Ändringsförslag 6
Jo Leinen

Skäl Ea (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ea. Samtidigt utnyttjas bara en bråkdel av 
Afrikas enorma möjligheter att framställa
förnybar energi1.

Or. en

Ändringsförslag 7
Elie Hoarau

Skäl Eb (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Eb. Merparten av alla bekämpningsmedel
säljs av företag i de rikaste länderna till 
AVS-länderna, och bekämpningsmedlens 
utbredda och oreglerade användning 
påverkar miljön och människors hälsa på 
ett negativt sätt. Det tekniska samarbetet 
på det kemiska området borde göra det 
möjligt för jordbruksproducenter i 
AVS-länderna att köpa så miljövänliga 
produkter som möjligt till låga priser.

Or. fr

                                               
1 Endast 7 procent av vattenresurserna och 1 procent av de geotermiska resurserna utnyttjas.
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Ändringsförslag 8
Elie Hoarau

Skäl Ec (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ec. Industriländernas och de rikaste 
ländernas omfattande export av alla typer 
av avfall till AVS-länderna utgör ett 
allvarligt hot mot den ekologiska balansen 
i AVS-länderna och främjar knappast en 
specialutformad och effektiv teknik för 
upparbetning, renovering och återvinning
av avfall, alltifrån det mest vardagliga 
avfallet till det allra giftigaste.

Or. fr

Ändringsförslag 9
Elie Hoarau

Skäl Ed (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ed. Tillämpningen av en alltför snäv 
immaterialrätt utgör ett av de största 
hindren för en form av tekniköverföring 
som skulle göra det möjligt för 
AVS-länderna att utvecklas genom att de 
ges möjlighet att övergå till den nya teknik 
som redan finns bland annat på området 
för hållbar utveckling.

Or. fr
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Ändringsförslag 10
Elie Hoarau

Skäl G

Förslag till resolution Ändringsförslag

G. I den mån politiska, institutionella eller
ekonomiska omständigheter, eller brister i 
informationsutbytet eller i tilldelningen av 
personalresurser, reser hinder för 
överföring av koldioxidsnål teknik till 
AVS-länderna bör dessa hinder undanröjas.

G. I den mån politiska, institutionella, 
ekonomiska eller handelsmässiga 
omständigheter, eller brister i 
informationsutbytet eller i tilldelningen av 
personalresurser, reser hinder för 
överföring av koldioxidsnål teknik till 
AVS-länderna bör dessa hinder undanröjas.

Or. fr

Ändringsförslag 11
Jo Leinen

Skäl I (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

I. Informations- och 
kommunikationsteknikens viktiga 
funktion när det gäller spridningen av 
teknik bör också erkännas. 

Or. en

Ändringsförslag 12
Elie Hoarau

Punkt 1

Förslag till resolution Ändringsförslag

1. Den gemensamma parlamentariska 
församlingen understryker att den 
internationella satsningen för att möta den 
globala utmaning som 
klimatförändringarna utgör måste, för att 
vara effektiv, omfatta åtgärder för att utöka 

1. Den gemensamma parlamentariska 
församlingen understryker att den 
internationella satsningen för att möta den 
globala utmaning som 
klimatförändringarna utgör måste, för att 
vara effektiv, omfatta åtgärder för att utöka 
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innovation, spridning och överföring av 
relevant teknik och kunskap till AVS-
länderna.

forskning och innovation i AVS-länderna
samt spridning och överföring av relevant 
teknik och kunskap till AVS-länderna.

Or. fr

Ändringsförslag 13
Elie Hoarau

Punkt 3

Förslag till resolution Ändringsförslag

3. Den gemensamma parlamentariska 
församlingen anser att ett framgångsrikt 
internationellt avtal om klimatskydd måste 
omfatta ett kraftfullt institutionellt 
regelverk för utveckling och överföring av 
teknik som främjar såväl privata som 
offentliga investeringar på detta område. 
Församlingen uppmanar COP 16 att redan 
nu fatta specifika beslut om teknisk 
kapacitetsuppbyggnad och 
teknikutveckling och -överföring som utgår 
från de bestämmelser på detta område som 
utvecklats inom ramen för UNFCCC.

3. Den gemensamma parlamentariska 
församlingen anser att ett framgångsrikt 
internationellt avtal om klimatskydd måste 
omfatta ett kraftfullt institutionellt 
regelverk för utveckling och fri överföring 
av teknik som främjar såväl privata som 
offentliga investeringar på detta område. 
Församlingen uppmanar COP 16 att redan 
nu fatta specifika beslut om teknisk 
kapacitetsuppbyggnad och 
teknikutveckling och -överföring som utgår 
från de bestämmelser på detta område som 
utvecklats inom ramen för UNFCCC.

Or. fr

Ändringsförslag 14
Elie Hoarau

Punkt 3a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

3a. Den gemensamma parlamentariska 
församlingen ser med oro på att 
Europeiska kommissionen vid
internationella handelsförhandlingar, till 
exempel förhandlingar i samband med 
EPA och Acta, införlivar ambitiösa 
avsnitt om skydd av immateriella 
rättigheter, och att dessa avsnitt framställs 
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som en del av EU:s offensiva intressen.
Detta leder bland annat till att det blir 
svårare för utvecklingsländerna att få till 
stånd en hållbar utveckling och att få 
tillgång till teknik, i synnerhet till grön 
teknik. Församlingen uppmanar 
kommissionen att se över sin strategi i 
internationella handelsförhandlingar när 
det gäller immateriella rättigheter så att 
den överensstämmer med kommissionens 
utvecklingsmål. 

Or. fr

Ändringsförslag 15
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kackmarek, Peter Šťastný

Punkt 4a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

 4a. För att utvecklingen och överföringen 
av teknik såväl som de kapacitetshöjande 
projekten ska bli framgångsrika i 
AVS-länderna måste man först ta reda på 
vad de olika länderna har för behov av 
forskning och utveckling samt vilken 
erfarenhet och vilka hinder och 
möjligheter som finns i länderna. 
Församlingen betonar att de strategier 
som antas bör anpassas till enskilda 
länders särskilda villkor och öka landets 
inflytande över denna verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 16
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kackmarek, Peter Šťastný

Punkt 4b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

 4b. Den gemensamma parlamentariska 
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församlingen pekar på behovet av att ta 
hänsyn till de särskilda villkoren i de 
minst utvecklade ländernas bräckliga 
ekonomi, och till de små östaterna under 
utveckling som är isolerade och har små 
möjligheter att uppnå stordriftsfördelar.

Or. en

Ändringsförslag 17
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kackmarek, Peter Šťastný

Punkt 5a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

 5a. Den gemensamma parlamentariska 
församlingen konstaterar att 
kapacitetsstödet fortfarande är 
fragmenterat och beroende av nationella 
förhållanden som arbetskraftsintensitet 
och decentralisering av tjänster. 
Församlingen betonar att ökad kapacitet 
för utveckling och överföring av teknik i 
AVS-länder måste betraktas som ett 
prioriterat kärnmål, och inte som en 
åtgärd för att förbättra resultaten i 
kortsiktiga projekt. Församlingen betonar 
att det är fråga om en långsiktig process 
som kräver en systematisk strategi med 
kunskaper om de särskilda 
förutsättningarna i enskilda länder och 
sektorer och där man kopplar samman
kapacitetsutvecklingen hos institutioner, 
organisationer och bland personal.
Församlingen betonar också att 
kapacitetsuppbyggandet bör stödja kravet 
på utveckling och/eller överföring av 
teknik bland AVS-länderna.

Or. En
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Ändringsförslag 18
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kackmarek, Peter Šťastný

Punkt 5b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

5b. Den gemensamma parlamentariska 
församlingen påpekar att 
utbildningsprogram måste göras 
tillgängliga i syfte att öka den inhemska 
kompetensen inom projektutveckling, 
ledning samt drift och underhåll av 
tekniken. Församlingen konstaterar dock 
att man omedelbart måste ta itu med
orsakerna till utflödet av utbildad 
personal från vissa AVS-länder, dvs. de 
låga lönerna och de dåliga 
arbetsförhållandena.

Or. en

Ändringsförslag 19
Elie Hoarau

Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. För att underlätta spridningen av 
koldioxidsnål teknik anser den 
gemensamma parlamentariska 
församlingen att man bör välja att betrakta 
utvecklingen av denna teknik som ett 
offentligt uppdrag.

6. För att underlätta och påskynda
spridningen av koldioxidsnål teknik och få 
ett slut på beroendet av fossil energi anser 
den gemensamma parlamentariska 
församlingen att man på ett mycket mer 
ambitiöst sätt bör välja att betrakta 
utvecklingen av denna teknik som ett 
offentligt uppdrag.

Or. fr



AA\833904SV.doc 11/20 AP100.793/1-38

SV

Ändringsförslag 20
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kackmarek, Peter Šťastný

Punkt 6

Förslag till resolution Ändringsförslag

6. För att underlätta spridningen av 
koldioxidsnål teknik anser den 
gemensamma parlamentariska 
församlingen att man bör välja att betrakta 
utvecklingen av denna teknik som ett 
offentligt uppdrag.

6. För att underlätta spridningen av 
koldioxidsnål teknik anser den 
gemensamma parlamentariska 
församlingen att man bör välja en tydlig 
strategi. Församlingen konstaterar att det 
finns ett behov av att stärka befintliga 
nationella och regionala offentliga organs 
kapacitet att bidra till en sådan strategi.

Or. en

Ändringsförslag 21
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kackmarek, Peter Šťastný

Punkt 7

Förslag till resolution Ändringsförslag

7. Den gemensamma parlamentariska 
församlingen uppmanar industriländerna 
att aktivt stödja forsknings- och 
utvecklingsverksamhet i AVS-länderna i 
syfte att låta offentliga och privata aktörer i 
utvecklingsländerna medverka som 
fullvärdiga intressenter i den växande 
marknaden för koldioxidsnål teknik.

7. Den gemensamma parlamentariska 
församlingen uppmanar industriländerna 
att aktivt stödja forsknings- och 
utvecklingsverksamhet i AVS-länderna i 
syfte att låta offentliga och privata aktörer i 
utvecklingsländerna medverka som 
fullvärdiga intressenter i den växande 
marknaden för koldioxidsnål teknik.
Församlingen stöder inrättandet av 
nationella institutioner som arbetar med 
innovativa system som kan leda till en 
inhemsk teknikutveckling. Församlingen 
påpekar att initiativen bör koppla samman 
tekniska och sociala områden och se till 
att projekten ägs på lokal nivå och styrs 
av efterfrågan. Församlingen betonar att 
frågor om immaterialrättigheter också bör 
omfattas.

Or. en
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Ändringsförslag 22
Robert Sturdy, Jan Zahradil

Punkt 7a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

7a. Den gemensamma parlamentariska 
församlingen betonar behovet av att 
utnyttja den innovativa potentialen hos
företagen inom EU och EU:s offentliga 
organ när det gäller förnybar energi och 
teknik, inbegripet energieffektiv teknik 
och avancerad informations- och 
kommunikationsteknik och att genom 
handelsavtal främja en stegvis övergång 
till en koldioxidsnål ekonomi världen 
över, för att på så sätt se till att EU får 
nya möjligheter att sälja produkter och 
kompetens på detta område till 
utvecklingsländerna, alternativt överföra 
sådan kompetens till dem. 

Or. en

Ändringsförslag 23
Robert Sturdy, Jan Zahradil

Punkt 7b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

7b. Den gemensamma parlamentariska 
församlingen betraktar diversifieringen av 
energikällor, försörjningsvägar och 
infrastruktur och sammankopplingen av 
oljenät, gasnät och intelligenta energinät 
som nyckeln till långsiktig energitrygghet 
och en hållbar energiförsörjning både för 
EU och för AVS-länderna. Församlingen 
erinrar om att dessa politiska trender
också bidrar till att främja utvecklingen 
av ny energiteknik och skapandet av 
arbetstillfällen i EU och AVS-länderna.
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Or. en

Ändringsförslag 24
Robert Sturdy, Jan Zahradil

Punkt 7c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

7c. Den gemensamma parlamentariska 
församlingen upprepar hur viktigt det är 
att utöka EU:s och AVS-ländernas 
gemensamma forskning och 
kapitaltillskotten i byggandet och 
moderniseringen av energiinfrastruktur 
både i EU och i AVS-länderna, i 
synnerhet genom offentlig-privata 
partnerskap och samriskprojekt eller 
offentlig-offentliga partnerskap. På så sätt 
är det möjligt att främja en energihandel 
eller, i tillämpliga fall, en 
tekniköverföring som gynnar båda parter 
samt att främja en diversifierad energimix
i AVS-länderna.

Or. en

Ändringsförslag 25
Elie Hoarau

Punkt 8a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

8a. Den gemensamma parlamentariska 
församlingen uppmanar EU att stödja 
innovativa lösningar och pågående 
projekt i AVS-länderna.

Or. fr
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Ändringsförslag 26
Elie Hoarau

Punkt 8b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

8b. Den gemensamma parlamentariska 
församlingen uppmanar EU och 
medlemsstaterna att utöva påtryckningar 
och införa lagstiftning som tvingar de 
europeiska företag som bedriver 
verksamhet i AVS-länderna att agera 
föredömligt i fråga om en hållbar 
utveckling och låga koldioxidutsläpp, 
respekt för miljön och att inte förorena
marken och vattnet. Detta kan t.ex. ske 
genom någon form av utbyte av teknik 
och know-how och genom att föregå med 
gott exempel.

Or. fr

Ändringsförslag 27
Elie Hoarau

Punkt 8c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

8c. Den gemensamma parlamentariska 
församlingen uppmanar AVS-länderna 
att tillämpa stränga sanktioner mot de 
europeiska företag som bedriver sin 
verksamhet på deras territorium och som 
inte bidrar till en hållbar utveckling, låga 
koldioxidutsläpp, respekt för miljön och 
icke förorenade marker och vatten, och 
som på så sätt inte deltar i någon form av
utbyte av teknik och know-how genom att 
föregå med gott exempel.

Or. fr
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Ändringsförslag 28
Elie Hoarau

Punkt 8d (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

8d. Den gemensamma parlamentariska 
församlingen uppmanar AVS-länderna 
att vägra ta emot något avfall, vare sig 
giftigt eller ej, från EU-länder så länge 
det inte finns något fullständigt och 
EU-finansierat program för utbyte av 
teknik som gör det möjligt för 
AVS-länderna att utveckla lämpliga 
metoder och kunskaper för att renovera, 
bearbeta och återvinna EU:s avfall på ett 
hållbart och miljövänligt sätt som tar 
hänsyn till människors hälsa.

Or. fr

Ändringsförslag 29
Elie Hoarau

Punkt 9a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

9a. Den gemensamma parlamentariska 
församlingen kräver att EU och 
AVS-länderna gemensamt inrättar och att 
EU finansierar ett omfattande program 
för ett offentlig-privat partnerskap för 
forskning, som ska omfatta innovativa 
företag och center för specialiserad 
forskning i syfte att utveckla nya effektiva 
metoder för att utnyttja förnybara 
energikällor och andra rena energikällor. 
De patent och tillverkningsprocesser som 
utvecklas ska vara tillgängliga och 
möjliga att utnyttja avgiftsfritt för 
offentliga myndigheter och offentliga 
företag såväl som för privata företag i EU 
och AVS-länderna.

Or. fr
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Ändringsförslag 30
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kackmarek, Peter Šťastný

Punkt 9b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

9b. Den gemensamma parlamentariska 
församlingen efterlyser ett förbättrat 
partnerskapssamarbete med
mellanstatliga och internationella 
institutioner. Församlingen betonar att 
samarbetet på lägre lokal nivå, inbegripet 
frivilligorganisationer och organisationer
på gräsrotsnivå, också bör främjas.

Or. en

Ändringsförslag 31
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kackmarek, Peter Šťastný

Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Den gemensamma parlamentariska 
församlingen understryker behovet att 
inrätta ett center och nätverk för 
klimatteknik* med uppgift att främja 
internationellt samarbete kring 
nyckelteknik och att tillhandahålla teknisk 
assistans, utbildning och gemensam 
kapacitetsuppbyggnad.

10. Den gemensamma parlamentariska 
församlingen understryker behovet att 
inrätta ett center och nätverk för 
klimatteknik1 med uppgift att främja 
internationellt samarbete kring 
nyckelteknik och att tillhandahålla teknisk 
assistans, utbildning och gemensam 
kapacitetsuppbyggnad. Församlingen 
betonar att den nya globala strukturen för 
tekniköverföring för att motverka 
klimatförändringen bör bli mindre 
tungrodd och byråkratisk. 

Or. en

                                               
1 Såsom skisseras i utkastet om ”Enhanced Action on Technology development and transfer” 
(”förstärkta åtgärder när det gäller utveckling och överföring av teknik”).
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Ändringsförslag 32
Jo Leinen

Punkt 13a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

13a. Den gemensamma parlamentariska 
församlingen efterlyser en långtgående 
delaktighet från de lokala 
frivilligorganisationers sida i samband 
med spridningen av teknik och 
uppbyggandet av kapaciteten. 
Församlingen betonar hur betydelsefull 
frivilligorganisationernas lokalkännedom
är för att ny teknik ska kunna införas på 
ett framgångsrikt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 33
Jo Leinen

Punkt 13b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

13b. Den gemensamma parlamentariska 
församlingen påpekar att det bland 
AVS-länderna finns ett stort antal 
isolerade samhällen och öar och att man 
därför bör prioritera stöd till lokalt 
producerad energi.

Or. en
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Ändringsförslag 34
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kackmarek, Peter Šťastný

Punkt 14

Förslag till resolution Ändringsförslag

14. Den gemensamma parlamentariska 
församlingen påpekar att särskild 
uppmärksamhet bör ägnas utvecklingen 
och överföringen av energirelaterad teknik. 
Församlingen anser att det offentliga 
utvecklingsbiståndet i större mån bör 
inriktas på att utveckla energieffektiv 
teknik och decentraliserade och hållbara 
energiformer i AVS-länderna, vilket i sin 
tur skulle skapa nya arbetstillfällen och 
bidra till att minska fattigdomen. 
Församlingen erinrar om att när det gäller 
att säkra koldioxidsnål utveckling erbjuder 
kärnkraft inte någon lösning.

14. Den gemensamma parlamentariska 
församlingen påpekar att särskild 
uppmärksamhet bör ägnas utvecklingen 
och överföringen av energirelaterad och 
miljövänlig teknik. Församlingen anser att 
det offentliga utvecklingsbiståndet i större 
mån bör inriktas på att utveckla 
energieffektiv teknik och decentraliserade 
och hållbara energiformer i AVS-länderna, 
vilket i sin tur skulle skapa nya 
arbetstillfällen och bidra till att minska 
fattigdomen. Församlingen erinrar om att 
när det gäller att säkra koldioxidsnål 
utveckling erbjuder kärnkraft inte någon 
lösning. Församlingen betonar att 
tekniken också måste vara effektiv och 
ekonomiskt lönsam, och att den för att 
kunna införas förutsätter en helhetssyn
med flera olika aspekter på hållbarhet, 
bl.a. hälsomässiga, miljömässiga, 
tekniska, ekonomiska, sociokulturella och 
institutionella.

Or. en

Ändringsförslag 35
Elie Hoarau

Punkt 15

Förslag till resolution Ändringsförslag

15. Den gemensamma parlamentariska 
församlingen understryker att avtalen om 
ekonomiskt partnerskap bör bidra till att 
främja spridningen av tekniskt kunnande 
och främja innovationskapaciteten i 
AVS-regionerna.

15. Den gemensamma parlamentariska 
församlingen understryker att avtalen om 
ekonomiskt partnerskap måste bidra till att 
främja spridningen av tekniskt kunnande 
och främja innovationskapaciteten i 
AVS-regionerna, i linje med vad som 
framförs i utkastet om förstärkta åtgärder 
när det gäller utveckling och överföring 
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av teknik.
Or. fr

Ändringsförslag 36
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kackmarek, Peter Šťastný

Punkt 15a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

15a. Den gemensamma parlamentariska 
församlingen betonar att AVS-länderna 
bör få större nytta av den s.k. mekanismen
för ren utveckling, som ska omarbetas i 
det scenario som uppstått efter 
Köpenhamnskonferensen.

Or. en

Ändringsförslag 37
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kackmarek, Peter Šťastný

Punkt 15b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

15b. Den gemensamma parlamentariska 
församlingen betonar behovet av att 
särskilt fokusera på de möjligheter som
tekniken erbjuder för att man ska kunna 
mildra effekterna av och anpassa sig till 
klimatförändringarna i AVS-länderna.

Or. en

Ändringsförslag 38
Maria da Graça Carvalho, Gay Mitchell, Filip Kackmarek, Peter Šťastný

Punkt 15c (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

15c. Den gemensamma parlamentariska 
församlingen betonar behovet av att se till 
att utvecklingen och överföringen av 
teknik samt kapacitetsbyggande projekt 
regelbundet följs upp, övervakas och 
utvärderas. Församlingen efterlyser 
periodiska rapporter om status, 
möjligheter och behov av ytterligare 
förbättringar för att man ska kunna 
utfärda rekommendationer på grundval 
av resultaten från utvärderingarna. 
Församlingen betonar hur viktigt det är 
att dela med sig av erfarenheterna.

Or. en


