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PROTOKOLLSIDA

Vid sammanträdet den... 2009, uppdrog den gemensamma parlamentariska 
AVS−EU-församlingens presidium åt utskottet för ekonomisk utveckling, finanser 
och handel att, enligt artikel 2.8 i arbetsordningen, utarbeta en rapport om 
klimatförändringarnas finansiella och ekonomiska konsekvenser för AVS-länderna.

Vid sammanträdet den 28 november 2009 utsåg utskottet för ekonomisk utveckling, 
finanser och handel Buti Manamela (Sydafrika) till medföredragande för 
AVS-länderna och Frank Engel till medföredragande för EU.

Vid sammanträdena den 27 januari och den 27 mars 2010 behandlade utskottet för 
ekonomisk utveckling, finanser och handel förslaget till rapport.

Vid det senare av dessa sammanträden antog utskottet förslaget till resolution.

Följande var närvarande vid omröstningen: ...

Resolutionen ingavs den ...
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FÖRSLAG TILL RESOLUTION

om klimatförändringarnas finansiella och ekonomiska konsekvenser för 
AVS-länderna

Gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen utfärdar denna resolution

 med beaktande av sammanträdet på Teneriffa (Spanien) den 29 mars–1 april 
2010,

 med beaktande av artikel 17.1 i arbetsordningen,

 med beaktande av FN:s millenniedeklaration av den 8 september 2000 där det 
internationella samfundet gemensamt fastställt kriterier för att utrota fattigdom, 
de s.k. millennieutvecklingsmålen, 

 med beaktande av deklarationen om att integrera anpassningen till 
klimatförändringar i utvecklingssamarbetet, antagen av miljöministrarna i 
OECD:s medlemsstater den 4 april 2006,

 med beaktande av den fjärde utvärderingsrapporten från den mellanstatliga 
panelen för klimatförändringar (IPCC), som offentliggjordes i Valencia i 
Spanien den 17 november 2007,

 med beaktande av sin resolution om frågor i anslutning till en tryggad 
livsmedelsförsörjning i AVS-länder och AVS/EU-samarbetets roll, som antogs i 
Ljubljana den 20 mars 2008,

 med beaktande av sin resolution om klimatförändringens sociala och 
miljömässiga konsekvenser i AVS-länderna, som antogs i Prag den 9 april 2009,

 med beaktande av de resolutioner som antogs den 10 juli 2009 vid G8-toppmötet 
och klimat- och energimötet inom ramen för Major Economies Forum i L'Aquila 
i Italien,

 med beaktande av Världsbankens ”World Development Report 2010: 
Development and Climate Change”, som offentliggjordes i Washington 
den 15 september 2009,

 med beaktande av sin resolution om klimatförändringar, som antogs i Luanda 
den 2 december 2009,

 med beaktande av slutsatserna från Europeiska rådets möte 
den 10−11 december 2009, 
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 med beaktande av resultatet av FN:s klimatkonferens i Köpenhamn 
den 7−18 december 2009,

 med beaktande av rapporten från utskottet för ekonomisk utveckling, finanser 
och handel (AVS–EU/...), och av följande skäl:

A. Förändringar i det globala klimatet har skett under alla tider, och detta är ett 
naturligt fenomen. Den globala uppvärmning som vi ser i dag sker dock i en 
sådan hastighet och omfattning att det är uppenbart att dessa förändringar är 
kopplade till människans verksamhet.

B. Under de senaste århundradena har den globala medeltemperaturen ökat med 
cirka 0,74 C, och IPCC förutspår att temperaturen kommer att fortsätta att öka 
till mellan 1,1 C och 6,4 C beroende på scenario. 

C. De finansiella och ekonomiska konsekvenserna av dessa förändringar kommer 
att påverka många sektorer, inklusive produktiviteten inom jordbruk och i 
boskapsuppfödning, marina verksamheter, turistströmmar, infrastruktur och 
sjuk- och hälsovård.

D. Det råder enighet om att utvecklingsländerna är de som är mest hotade av 
klimatförändringarna och att de globala utvecklingstrenderna riskerar att 
hämmas eller till och med tillintetgöras av klimatförändringarna, då dessa 
förväntas förstöra utvecklingsländernas produktionspotential. 

E. Utvecklingsländernas svaga offentliga finanser och höga offentliga skulder gör 
dem sårbara för chocker utifrån. Dessa länder är kraftig beroende av produktion 
från primärsektorn, som utgör den största nationella inkomstkällan, vilket gör att 
de riskerar att drabbas hårdast av klimatförändringarna.

F. På hushållsnivå kommer klimatförändringarna att leda till minskad individuell, 
finansiell, social och fysisk trygghet samt ökad fattigdom och utsatthet, medan 
de på makronivå troligen kommer att öka behovet av offentliga satsningar och 
samtidigt minska statsintäkterna.

G. Klimatförändringarna riskerar att förvärra bristen på resurser, såsom beboelig 
mark och dricksvatten, och leda till konflikter, otrygghet och 
migrationsströmmar. Detta kommer i sin tur att skapa en allt större instabilitet i 
utvecklingsländerna och få konsekvenser för den allmänna säkerheten i dessa 
länder.

H. Ekonomiska aktörer som konstant främjar sina egna intressen på bekostnad av 
det globala klimatet, den lokala miljön, olika livsmiljöer och den sociala 
välfärden, hålls sällan ansvariga för de skador de åsamkar.

I. I en globaliserad värld med globala vinster måste även företagens ansvar bli 
globalt, liksom skyldigheten att kompensera för skador och förluster.
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1. Den gemensamma parlamentariska församlingen noterar resultatet av 
FN:s klimatkonferens i Köpenhamn den 7–18 december 2009, som visar att det 
i princip råder enighet om vilken typ av utmaningar vi står inför men att det är 
svårt att nå enighet om hur dessa ska hanteras.

2. Den gemensamma parlamentariska församlingen konstaterar att det krävs 
omfattande globala insatser för att begränsa den globala uppvärmningen till en 
nivå där konsekvenserna fortfarande kan åtgärdas med hjälp av välavpassade 
strategier.

3. Den gemensamma parlamentariska församlingen konstaterar att 
klimatförändringarna kommer att leda till minskad produktionspotential och 
export samt minskade statsintäkter i utvecklingsländerna, vilket kommer att 
göra deras ekonomier mer sårbara.

4. Den gemensamma parlamentariska församlingen uppmanar EU och 
AVS-länderna att undersöka rena och alternativa energikällor. De uppmanas 
vidare att utvärdera vilken inverkan en sådan produktion skulle kunna ha på 
tillgången till och priset på väsentliga förnödenheter, inbegripet livsmedel, och 
vilka konsekvenser dessa energikällor skulle få för lokalbefolkningen, inklusive 
deras uppehälle och eventuell migration, samt hur hållbar dessa källors totala 
energiavkastning skulle vara, med tanke på den energitillförsel som behövs för 
att framställa dem.

5. Den gemensamma parlamentariska församlingen uppmanar EU att underlätta 
överföringen av ren teknik till AVS-länderna och att främja forskning och 
utveckling av liknande teknik i AVS-länderna, eventuellt genom att inleda ett 
AVS–EU-energiinitiativ.

6. Den gemensamma parlamentariska församlingen understryker vikten av att 
privata ekonomiska aktörer tar ett socialt ansvar medan de befinner sig i 
AVS-länderna, särskilt i fråga om den miljö och de livsmiljöer där de är 
verksamma och som lokalbefolkningen lever av.

7. Den gemensamma parlamentariska församlingen begär att stöd till 
klimatrelaterade aktiviteter ska utgöra ett komplement till bidragsgivares 
långsiktiga åtaganden i fråga om nivåerna på det offentliga utvecklingsbiståndet, 
och att noggranna rapporter upprättas för att förhindra att det offentliga 
utvecklingsbiståndet räknas två gånger i syfte att fylla ut kvoterna för 
klimatförändringsrelaterad finansiering.

8. Den gemensamma parlamentariska församlingen anser att de summor som 
avsattes vid bl.a. toppmötet i Köpenhamn för att bekämpa konsekvenserna av 
klimatförändringarna i utvecklingsländerna, i längden inte enbart bör komma 
från offentliga EU-medel utan även från avgifter som ålagts privata ekonomiska 
aktörer.
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9. Den gemensamma parlamentariska församlingen anser att de summor som 
uppbådats för att dämpa de värsta konsekvenserna av den finansiella krisen i 
samband med att den drabbade den reala ekonomin redan utgör ett absolut tak 
för EU-ländernas offentliga finansieringsåtaganden och statsskulder, och att 
principen om att förorenaren betalar hädanefter måste kompletteras med en 
princip om att den ansvariga aktören betalar.

10. Den gemensamma parlamentariska församlingen påminner om slutsatserna från 
Europeiska rådets möte den 10–11 december 2009 i vilka ”Europeiska rådet 
betonar vikten av ett förnyat ekonomiskt och socialt kontrakt mellan 
finansinstituten och det samhälle som de verkar i samt av att se till att 
allmänheten gagnas under goda tider och skyddas mot risker” och ”uppmanar 
IMF att i sin översyn beakta samtliga alternativ, inbegripet försäkringsavgifter, 
stabilitetsfonder, eventualkapitalarrangemang och en avgift på globala 
finanstransaktioner”.

11. Den gemensamma parlamentariska församlingen understryker att den strategi 
som Europeiska rådet valt inte bara är passande i efterdyningarna av den globala 
finansiella och ekonomiska krisen och med tanke på de aktörer som gav upphov 
till krisen, utan även för att dela den kolossala börda som överförts på 
världssamfundet och utvecklingsländerna i fråga om att finansiera begränsnings-
och anpassningsåtgärder i samband med klimatförändringarna.

12. Den gemensamma parlamentariska församlingen begär att EU och de 
medlemsstater som har ett direkt medlemskap i G20 inleder förhandlingar med 
G20-gruppen och OECD:s partner och, mer allmänt, i de globala finansiella 
institutionerna, för att uppnå en överenskommelse om behovet av en global 
avgift som ska användas enbart för att bekämpa de värsta konsekvenserna av 
klimatförändringarna.

13. Den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen uppdrar åt 
medordförandena att översända denna resolution till ministerrådet AVS–EU, 
Europaparlamentet, Europeiska kommissionen, Europeiska rådets 
ordförandeskap och Afrikanska unionen.


