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PROCEDURESIDE

Præsidiet for Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU gav på sit møde 
den 29. november 2009 sit Udvalg om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 
tilladelse til at udarbejde en betænkning i henhold til forretningsordenens artikel 2, 
stk. 8, med titlen ”Efter København: teknologioverførsel, nye teknologier og teknisk 
kapacitetsopbygning i AVS-landene”.  

På sine møder den 28. januar 2010 og 27. marts 2010 udnævnte Udvalget om 
Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel Marlene Malahoo Forte (Jamaica) som 
AVS-ordfører og Jo Leinen som EU-ordfører.

Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel behandlede udkastet til 
betænkning på sine møder den 29. september og den 30. november 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

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

Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU,

 der samledes i Kinshasa (Den Demokratiske Republik Congo) den 2.-5. december 
2010,

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

 der henviser til FN's rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC) og navnlig 
dennes artikel 4, stk. 5,

 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 AVS-EU partnerskabsaftalen, som blev underskrevet i Cotonou den 
23. juni 2000, og navnlig til den anden revision af aftalen, underskrevet ved AVS-
EU-Rådets møde i juni 2010, og dennes artikel 32 a (klimaændringer),

 der henviser til Nicholas Sterns rapport med titlen "The Economics of Climate 
Change. The Stern Review" (Stern-rapporten) fra 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 Bali-handlingsplanen (afgørelse 1/COP 13),

 der henviser til den femtende partskonference (COP 15) under UNFCCC og femte 
samling i den partskonference, der tjener som møde for parterne i 
Kyotoprotokollen (COP/MOP 5), som afholdtes i København den 7.-18. december 
2009, samt til Københavnsaftalen,

 der henviser til udkastet til tekst af 15. december 2009 om "Enhanced action on 
technology development and transfer", 
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 der henviser til EU’s globale klimaalliance og bestemmelserne om forstærket 
samarbejde med udviklingslandene i forbindelse med bekæmpelsen af 
klimaændringer,

 der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 10. februar 2010 om resultaterne 
af klimakonferencen i København (COP 15),

 der henviser til Kommissionens meddelelse af 9. marts 2010 til Rådet, Europa-
Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget 
”International klimapolitik efter København: Handling nu for at sætte nyt skub i 
den globale indsats mod klimaforandringer” (KOM(2010) 86 endelig),

 der henviser til Rådets rapport af 11. maj 2010 om finansiering af klimaændringer 
og  hurtig opstartsfinansiering,

 der henviser til AVS-EU programmet for samarbejde på det videnskabelige og 
teknologiske område, som blev indledt i juni 2008,

 der henviser til Afrika-EU programmet for samarbejde om vedvarende energi, som 
planlægges igangsat ved udgangen af 2010,

 der henviser til den fælles erklæring mellem AVS og EU om klimaændringer, som 
den 22. juni 2010 blev vedtaget af AVS-EU-Ministerrådet på den 35. samling i 
Ouagadougou, Burkina Faso,

 der henviser til sin beslutning om klimaforandringernes økonomiske og finansielle 
indvirkning på AVS-staterne, vedtaget på Tenerife den 1. april 2001,

 der henviser til den næste partskonference (COP 16), der skal afholdes i Mexico,

 der henviser til betænkning fra Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og 
Handel (AVS/EU)/...),

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,

B. der henviser til, at teknologioverførsel skal indgå som et supplement og en 
styrkelse af alle de bestræbelser, herunder afhjælpning, kapacitetsopbygning og 
tilpasning, der iværksættes på globalt plan som led i bekæmpelsen af 
klimaændringerne,

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-
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udledning ville bidrage til at afbøde konsekvenserne for disse lande af den 
globale opvarmning,

D. der henviser til, at de udviklede lande i december 2010 i København forpligtede 
sig til at yde optrappet, ny og supplerende, forudsigelig og passende finansiering 
på i første omgang 30 mia. USD i perioden 2010-2012 og 100 mia. USD inden 
20201 som støtte til foranstaltninger til afhjælpning, tilpasning, teknologisk 
udvikling og teknologioverførsel samt kapacitetsopbygning: der henviser til, at 
Den Europæiske Union (EU) har forpligtet sig til at yde 7,2 mia. Euro ud af de 
30 mia. USD i perioden 2010-2012,

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,

F. der henviser til, at en udvidelse af decentraliserede vedvarende energikilder i 
AVS-landene kunne mindske fattigdommen ved at øge adgangen til 
energiforsyning, give bedre muligheder for udvikling af landområder og 
bevarelse af skovområder samt føre til en direkte forbedring af den
menneskelige sundhed og af beskæftigelsesmulighederne; der henviser til, at 
den målrettede investering i decentraliseret vedvarende energiforsyning i 
øjeblikket kun udgør 0,2 % af EU’s officielle udviklingsstøtte,  

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

H. der henviser til, at teknologi- og innovationsunderskuddet i AVS-landene ofte 
opfattes som symptomer på markedssvigt i stedet for som tegn på, at der er 
behov for at forbedre det internationale samarbejde om teknologiudvikling,

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;

2. beklager, at det under COP 15-konferencen ikke lykkedes at nå frem til en 
mekanisme for udvikling, overførsel og samarbejde omkring grøn teknologi til 
trods for, at udvikling og overførsel af teknologi til afhjælpning og tilpasning til 
klimaændringerne udgjorde et af grundelementerne i Bali-handlingsplanen og et 
centralt emne i FN’s forhandlinger om klimaændringer i København i 2009;

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; 

                                               
1 Københavnsaftalen.
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4. påpeger, at den teknologiske mekanisme, som blev foreslået under COP 15 i 
København, bør udbygges yderligere som led i enhver fremtidig international 
ramme for klimabeskyttelse; opfordrer også forhandlerne til at sørge for, at der 
inden for rammerne af Den Grønne Københavnsklimafond afsættes passende 
finansiering til udvikling og overførsel af teknologi, således at den teknologiske 
mekanisme kan gennemføres effektivt; 

5. opfordrer de udviklede lande til at støtte udviklingen og yderligere styrke den 
institutionelle, videnskabelige, teknologiske og menneskelige kapacitet og 
knowhow i AVS-landene ved at følge eksemplet fra AVS-programmet for 
videnskab og teknologi, så det kan blive muligt for dem at tilegne sig, 
gennemføre og udvikle hensigtsmæssige teknologier med lav CO2-udledning;

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;

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; 

8. opfordrer AVS-landene til at skræddersy og gennemføre nationale innovative 
strategier for klimaændringer i henhold til deres egne behov og politikker, idet 
der også tages hensyn til de positive afsmittende virkninger for sundhed, 
uddannelse og beskæftigelse;

9. understreger betydningen af et samarbejde til gensidig fordel mellem de 
udviklede landes virksomheder, offentlige sektorer, forskningsinstitutioner og 
deres modparter i AVS-landene og opfordrer til, at der indgås teknologiske 
partnerskaber mellem dem; efterlyser bedre viden om allerede eksisterende 
samarbejdsordninger på området for teknologioverførsel samt oprettelsen af et 
register for sådanne aktiviteter og en global database for licensoplysninger og 
bedste praksis;

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; 

11. henviser til betydningen af et syd-syd-samarbejde, som vil kunne føre til 
teknologisk selvstændighed og dermed undgå eventuelle konflikter i forbindelse 
med intellektuelle ejendomsrettigheder; opfordrer AVS-landene til at knytte 
indenlandske forskningsinstitutioner for udvikling af klimaændringsteknologier 
sammen i regionale samarbejdsplatforme eller netværker, så det bliver muligt at 
dele ressourcer og omkostninger i forbindelse med forskning og udvikling; 

                                               
2 Som anført i udkastet til tekst om "Enhanced Action on Technology development and transfer".
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12. opfordrer indtrængende EU og AVS-regeringerne til at videreudvikle og øge 
finansieringen af den forskning i klimaændringer, der finder sted ved deres egne 
universiteter og forskningsinstitutioner, og at knytte dem bedre sammen, så der 
kan findes fælles løsninger på fælles problemer (f.eks. ved at udvikle 
vandbesparende og vandgenbrugende teknologier); 

13. opfordrer til en fremme af offentlig-private partnerskaber på området for 
teknologisk forskning, udvikling og gennemførelse samt til oprettelsen af joint 
ventures mellem EU- og AVS-virksomheder;  opfordrer ligeledes EU og 
medlemsstaterne til at yde finansiel og teknisk støtte til investeringer i udvikling 
og overførsel af teknologi i AVS-lande og dermed give incitament til 
erhvervssamarbejde;

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;

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

16. pålægger sine formænd at sende denne beslutning til AVS-EU-Ministerrådet, 
Europa-Parlamentet, Kommissionen, Den Afrikanske Union og UNFCCC's 
sekretariat.


