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PROCEDURESIDE

Præsidiet for Den Blandede Parlamentariske Forsamling  AVS-EU gav på sit møde den ...sit 
Udvalg om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel tilladelse til at udarbejde en betænkning i 
henhold til forretningsordenens artikel 2, stk. 8, om Klimaforandringernes økonomiske og 
finansielle indvirkning på AVS-staterne.

Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel udnævnte på sit møde den 28. 
november 2009 Buti Manamela (Sydafrika) som AVS-ordfører og Frank Engel som EU-
ordfører.

 Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel behandlede udkastet til betænkning på 
sine møder den 27. januar og den 27. marts 2010.

På sidstnævnte møde vedtog Udvalget det medfølgende udkast til forslag til beslutning.

Følgende var til stede under afstemningen: ...

Beslutningen blev fremlagt til vedtagelse den ...
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FORSLAG TIL BESLUTNING

om klimaforandringernes økonomiske og finansielle indvirkning på AVS-staterne

Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU,

 forsamlet på Tenerife (Spanien) den 29. marts-1. april 2010,

 der henviser til sin forretningsordens artikel 17, stk. 1,

 der henviser til FN's årtusinderklæring af 8. september 2000, der fastsætter 2015-målene) som 
kriterier fastsat i fællesskab af det internationale samfund med henblik på udryddelse af 
fattigdom,

 der henviser til erklæringen om integrering af tilpasningen til klimaændringerne i 
udviklingssamarbejdet, der blev vedtaget af OECD-landenes udviklings- og miljøministre den 
4. april 2006,

 der henviser til den fjerde vurderingsrapport fra Det Mellemstatslige Panel om 
Klimaændringer (IPCC), der blev offentliggjort i Valencia, Spanien, den 17. november 2007, 

 der henviser til sin betænkning om fødevaresikkerhed i AVS-landene og om AVS-EU-
samarbejdets rolle, vedtaget i Ljubljana den 20. marts 2008, 

 der henviser til sin beslutning om de samfunds- og miljømæssige virkninger af 
klimaændringer i AVS-landene, vedtaget i Prag den 9. april 2001,

 der henviser til de resolutioner, der blev vedtaget den 10. juli 2009 på G8-topmødet og de 
store økonomiers forum for energi og klima i L'Aquila,

 der henviser til Verdensbankens rapport om udviklingen i verden (World Development 
Report) for 2010: Development and Climate Change of the World Bank), der blev 
offentliggjort i Washington, USA, den 15. september 2009,

 der henviser til sin beslutning om klimaforandringer, vedtaget i Luanda den 2. december 
2009,

 der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råd den 10.-11. december 2009, 

 der henviser til resultaterne af De Forenede Nationers konference om klimaændringer, som 
fandt sted i København den 7.-18. december 2009,

 der henviser til betænkning fra Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 
(AVS/EU)/...),
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A. der henviser til, at der har forekommet klimaforandringer igennem historiens løb, og at der er 
tale om et naturfænomen, men at hastigheden og omfanget af den globale opvarmning, som 
foregår på nuværende tidspunkt, er af en sådan karakter, at der ikke længere kan være tvivl 
om sammenhængen med menneskelige aktiviteter, 

B. der henviser til, at der i sidste århundrede forekom en gennemsnitlig stigning i den globale 
overfladetemperatur på 0, 74 ºC, og at IPCC forudser, at stigningen fortsat vil øges til mellem 
1,1 ºC og 16,4 º, afhængigt af scenariet,  

C. der henviser til, at de finansielle og økonomiske virkninger af disse ændringer vil blive 
mærkbare inden for mange sektorer, herunder landbruget og husdyravlen, de marine 
aktiviteter, turismen, den fysiske infrastruktur og sundhedsvæsenet,

D. der henviser til, at der er generel konsensus om, at udviklingslandene er mest udsatte for at 
blive ramt af klimaforandringerne, og at disse eventuelt vil kunne begrænse eller ødelægge 
de globale udviklingstendenser ved at ødelægge produktionspotentialet i udviklingslandene, 

E. der henviser til, at skrøbelige offentlige finanser og stor offentlig gæld, som er karakteristisk 
for udviklingslandene, gør dem udsatte for chok fremkaldt af ydre årsager; der henviser til, at 
udviklingslandene meget betydelige afhængighed af produktionen i den primære sektor, der 
er den vigtigste kilde til nationalindkomsten, bevirker, at disse lande er mest udsatte for 
klimaforandringer,

F. der henviser til, at for husstandenes vedkommende vil klimaforandringerne begrænse den 
individuelle økonomiske, sociale og fysiske tryghed på grund af tiltagende fattigdom og 
sårbarhed, mens forandringerne på makroniveau formentlig vil øge behovet for offentlige 
udgifter og dermed samtidig begrænse kilderne til offentlige indtægter,

G. der henviser til, at klimaforandringer kan bevirke en større knaphed på ressourcer såsom 
beboelige landområder og drikkevand, give anledning til konflikter, usikkerhed og 
migrationsstrømme, som vil øge ustabiliteten i udviklingslandene, og påvirke den generelle 
sikkerhed i industrilandene,

H. der henviser til, at de økonomiske aktører konsekvent forfølger deres egne interesser til skade 
for det globale klima, det lokale miljø, levesteder og den sociale velfærd, og at de kun 
sjældent kan gøres ansvarlige for de skader, som de forårsager,

I. der henviser til, at i en globaliseret verden med globale profitter bør virksomhedernes sociale 
ansvar være globalt i lighed med pligten til at erstatte skader og tab,

1. noterer sig resultaterne af De Forenede Nationers konference om klimaændringer, som fandt 
sted i København den 7.-18. december 2009, og som demonstrerede, at selv om der næsten er 
enighed om udfordringernes karakter, er der langt mindre enighed om, hvordan de skal 
imødegås;

2. konstaterer, at der skal gøres en betydelig global indsats for at begrænse den globale 
opvarmning til et niveau, hvor dens virkninger stadig kan imødegås gennem hensigtsmæssige 
politikker;
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3. bemærker, at klimaforandringens virkninger for udviklingslandene vil bestå i 
indskrænkninger i deres produktionspotentiale, faldende eksport og mindskede offentlige 
indtægter, hvad der vil gøre deres økonomier mere skrøbelige;

4. opfordrer EU- og AVS-landene til at forske i alternative og rene energikilder og vurdere dem 
ud fra, hvilken indvirkning produktionen af disse kan få for tilgængeligheden af og priserne 
på elementære nødvendigheder, herunder fødevarer, deres virkninger for befolkningen og 
dens udkomme og enhver mulig migration samt levedygtigheden af den samlede 
energiproduktion fra alternative kilder under hensyntagen til den tilførsel af energi, som er 
nødvendig for produktionen; 

5. opfordrer EU til at lette overførslen af rene teknologier til AVS-landene og, eventuelt 
gennem oprettelse af et AVS-EU-energiinitiativ, at støtte forskning og udvikling af 
tilsvarende teknologier i AVS-landene;

6. betoner, at de private økonomiske aktører fra EU-landene skal udvise en socialt ansvarlig 
adfærd under deres tilstedeværelse i AVS-landene, navnlig respekt for det miljø og de 
levesteder, hvor de udfører deres aktiviteter, og som den lokale befolkning er afhængig af;

7. kræver, at midlerne til klimarelaterede aktiviteter skal udgøre et supplement til donorernes 
langsigtede tilsagn i forbindelse med den officielle udviklingsstøtte (ODA), og at der skal 
føres omhyggelige regnskaber for at hindre, at ODA-midler tælles dobbelt for at kompensere 
for kvoter for klimarelateret finansiering;

8. mener, at på langt sigt bør de midler, som blev afsat på topmødet i København og andre 
steder til bekæmpelse af klimaforandringens virkninger i udviklingslandene, ikke 
udelukkende stamme fra offentlige EU-midler, men også fra afgifter på private økonomiske 
aktører;

9. mener, at de beløb, som er tilvejebragt for at afbøde de værste virkninger af finanskrisen, da 
denne ramte den reelle økonomi med fuld styrke, allerede udgør et absolut loft for de 
offentlige finansieringsforpligtelser og den offentlige gæld i EU, og at der derfor bør gælde et 
princip om, at "den ansvarlige enhed betaler" som supplement til "forureneren betaler"-
princippet;

10. henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råd den 10.-11. december, hvori det hed, at 
"Det Europæiske Råd understreger, at det er vigtigt at forny den økonomiske og sociale 
kontrakt mellem de finansielle institutioner og det samfund, de betjener, og sikre sig, at 
offentligheden tilgodeses i gode tider og er beskyttet mod risiko", og at "Det Europæiske Råd 
tilskynder IMF til i sin undersøgelse at overveje det fulde spektrum af valgmuligheder, 
herunder forsikringsgebyrer, saneringsfonde, betingede kapitalordninger og en global afgift 
på finansielle transaktioner";

11. understreger, at den fremgangsmåde, som Det Europæiske Råd har valgt, er hensigtsmæssig, 
ikke kun i kølvandet på den finansielle og økonomiske krise og over for de enheder, som har 
forårsaget krisen, men også for at kunne bære den enorme byrde, som er blevet lagt på 
verdenssamfundet og på udviklingslandene i forbindelse med finansieringen af 
modvirkningen af klimaforandringer og tilpasningen til disse forandringer;
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12. anmoder om, at EU og de medlemsstater, der har sæde i G20, indleder forhandlinger med 
partnerne i G20-landene og OECD og mere generelt inden for rammerne af de globale 
finansielle institutioner med henblik på at nå til enighed om behovet for en global afgift, hvis 
provenu udelukkende skal anvendes til imødegåelse af de alvorligste følger af 
klimaforandringen; 

13. pålægger sine formænd at sende denne beslutning til AVS-EU-Ministerrådet, Europa-
Parlamentet, Kommissionen, formandskabet for Den Europæiske Union og Den Afrikanske 
Union.


