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PROTOKOLLSIDA

Vid sammanträdet den 29 november 2009 uppdrog den gemensamma parlamentariska 
AVS-EU-församlingens presidium sitt utskottet för ekonomisk utveckling, finanser och handel 
att, enligt artikel 2.8 i arbetsordningen, utarbeta en rapport om scenariot efter 
Köpenhamnskonferensen – tekniköverföring, ny teknik och uppbyggnad av teknisk kapacitet 
i AVS-länderna.

Vid utskottssammanträdena den 28 januari och den 27 mars 2010 utsåg utskottet för ekonomisk 
utveckling, finanser och handel Marlene Malahoo Forte (Jamaica) och Jo Leinen till 
medföredragande.

Vid utskottssammanträdena den 29 september och 30 november 2010 behandlade utskottet för 
ekonomisk utveckling, finanser och handel förslaget till rapport.

Vid det senare av dessa sammanträden antogs följande förslag till resolution.

Följande ledamöter var närvarande vid omröstningen: ...

Resolutionen ingavs den ...
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FÖRSLAG TILL RESOLUTION

om scenariot efter Köpenhamnskonferensen: tekniköverföring, ny teknik och uppbyggnad 
av teknisk kapacitet i AVS-länderna

Den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen utfärdar denna resolution

 vid sitt möte i Kinshasa, Demokratiska republiken Kongo, den 2–5 december 2010,

 med beaktande av artikel 17.1 i arbetsordningen,

 med beaktande av FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC), särskilt 
artikel 4.5,

 med beaktande av FN:s millenniedeklaration av den 8 september 2000 i vilken 
världssamfundet gemensamt fastställer kriterier för fattigdomsutrotning, de s.k. 
millennieutvecklingsmålen,

 med beaktande av partnerskapsavtalet AVS–EU som undertecknades i Cotonou den 
23 juni 2000, särskilt den andra omarbetningen av detta avtal som EU–AVS-rådet 
undertecknade vid sitt möte i juni 2010, samt artikel 32a (om klimatförändringar) i denna,

 med beaktande av rapporten av Nicholas Stern med titeln ”The Economics of Climate 
Change: The Stern Review” (”Sternrapporten”) från 2006,

 med beaktande av den fjärde utvärderingsrapporten från FN:s klimatpanel (IPCC), som 
offentliggjordes i Valencia, Spanien, den 17 november 2007,

 med beaktande av handlingsplanen från Bali (beslut 1/COP 13),

 med beaktande av den femtonde partskonferensen (COP 15) inom ramen för UNFCCC och 
den femte partskonferensen i dess egenskap av möte mellan parterna till Kyotoprotokollet 
(COP/MOP 5) som hölls i Köpenhamn den 7–18 december 2009, samt 
Köpenhamnsavtalet,

 med beaktande av det utkast om förstärkta åtgärder när det gäller utveckling och 
överföring av teknik som framlades den 15 december 2009,

 med beaktande av EU:s globala klimatförändringsallians och bestämmelserna om närmare 
samarbete med utvecklingsländer i kampen mot klimatförändringar,

 med beaktande av Europaparlamentets resolution av den 10 februari 2010 om resultatet av 
Köpenhamnskonferensen om klimatförändringar (COP 15),
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 med beaktande av kommissionens meddelande till rådet, Europaparlamentet, 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén –
Internationell klimatpolitik efter Köpenhamn: Agera nu för kraftfullare globala åtgärder 
mot klimatförändringen (KOM(2010)0086) – av den 9 mars 2010,

 med beaktande av rådets rapport av den 11 maj 2010 om klimatförändringar: 
snabbstartsfinansiering,

 med beaktande av det AVS–EU-program för vetenskapligt och tekniskt samarbete som 
inleddes i juni 2008,

 med beaktande av det samarbetsprogram mellan Afrika och EU för förnybar energi som 
ska inledas före utgången av 2010,

 med beaktande av det gemensamma AVS–EU-uttalande om klimatförändring och 
utveckling som antogs vid det 35:e mötet i AVS–EU-ministerrådet i Ouagadougou, 
Burkina Faso, den 22 juni 2010,

 med beaktande av sin resolution om klimatförändringarnas finansiella och ekonomiska 
konsekvenser för AVS-länderna, antagen på Tenerife den 1 april 2010,

 med beaktande av nästa konferens om klimatförändringar (COP 16), som ska hållas i 
Mexiko,

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

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.

B. Denna tekniköverföring måste komplettera och främja alla ansträngningar i detta avseende, 
inbegripet de bekämpnings-, anpassnings- och kapacitetsuppbyggnadsåtgärder som vidtas 
på global nivå som led i kampen mot klimatförändringar.

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.

D. Vid toppmötet i Köpenhamn i december 2010 åtog sig industriländerna att tillhandahålla 
”utökad, ny och kompletterande, förutsägbar och tillräcklig finansiering” i form av 
ett första anslag på 30 miljarder dollar för perioden 2010–2012, att följas senast år 20201 av 
ytterligare anslag på 100 miljarder dollar, till stöd för bekämpnings- och 
anpassningsåtgärder liksom åtgärder för att främja utveckling, överföring och 

                                               
1 Köpenhamnsöverenskommelsen.
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kapacitetsuppbyggnad på teknikområdet. Av de 30 miljarder dollar som avses för perioden 
2010–2012 har EU åtagit sig att anslå 7,2 miljarder euro.

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.

F. Ett utökat och decentraliserat utbud av hållbara energiformer i AVS-länderna skulle kunna 
bidra till att minska fattigdomen genom att ge fler människor tillgång till energi, främja 
landbygdens och skogsvårdens utveckling och, mer direkt, gagna folkhälsan och stimulera 
sysselsättningen. I dagsläget utgör investeringar i ett decentraliserat utbud av hållbara 
energiformer endast 0,2 procent av EU:s officiella utvecklingsbistånd.

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.

H. Teknik- och innovationsunderskottet i AVS-länderna betraktas ofta som ett tecken på 
marknadsmisslyckanden snarare än som en signal på behovet av att förbättra det 
internationella samarbetet inom ramen för teknisk utveckling.

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 innovation, spridning och överföring av 
relevant teknik och kunskap till AVS-länderna.

2. Den gemensamma parlamentariska församlingen beklagar att trots att utvecklingen och 
överföringen av teknik för att mildra och åstadkomma anpassningar till 
klimatförändringens effekter var en av byggstenarna i handlingsplanen från Bali, liksom ett 
viktigt led i FN-förhandlingarna om klimatförändringarna i Köpenhamn 2009, lyckades 
inte COP 15 att utarbeta en mekanism för att utveckla, överföra och samarbeta kring 
grön teknik.

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.

4. Den gemensamma parlamentariska församlingen påpekar att man i en framtida 
internationell ram för klimatskydd bör vidareutveckla den teknikrelaterad mekanism som 
föreslagits vid COP 15 i Köpenhamn. Vidare, för att säkerställa att denna mekanism 
genomförs på ett effektivt sätt, uppmanar församlingen förhandlarna att se till att av de 
medel som finns att tillgå i den gröna klimatfond som inrättats i Köpenhamn öronmärka en 
adekvat summa för teknikutveckling och -överföring.
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5. Den gemensamma parlamentariska församlingen uppmanar industriländerna att, med 
AVS–EU-programmet för vetenskapligt och tekniskt samarbete som mall, stödja 
utvecklingen och en ytterligare förstärkning av AVS-ländernas institutionella, 
vetenskapliga och tekniska kapacitet, liksom deras personalresurser och kunnande, således 
att de kan ta till sig, anpassa och utveckla för dem lämpade tillämpningar av koldioxidsnål 
teknik.

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.

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.

8. Den gemensamma parlamentariska församlingen uppmanar AVS-länderna att i enlighet 
med egna behov och den egna politiken anpassa och genomföra nationella strategier för att 
bemöta klimatförändringarna på ett innovativt sätt, och därvid även beakta de positiva 
återverkningar som detta kan få för satsningar på hälsovård, utbildning och sysselsättning.

9. Den gemensamma parlamentariska församlingen understryker betydelsen av ömsesidigt 
fördelaktigt samarbete mellan företag, offentliga organ och forskningsinstitut i 
industriländerna och deras motparter i AVS- länderna, och uppmuntrar till inrättandet av
tekniska partnerskap mellan dessa. Församlingen efterlyser förbättrad kunskap om det 
samarbete som redan förekommer inom området för tekniköverföringar och anser att man 
bör inrätta ett register över sådana arrangemang och en global databas över licensuppgifter 
och bästa praxis.

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.

11. Den gemensamma parlamentariska församlingen konstaterar att syd–syd-samarbetet är 
viktigt eftersom det kan skapa underlag för tekniskt oberoende och därmed undvika att 
konflikter uppstår i fråga om immateriella rättigheter. Församlingen uppmuntrar 
AVS-länderna att inrätta regionala plattformar/nätverk för forsknings- och 
utvecklingssamarbete mellan befintliga inhemska forskningsinstitut inriktade på utveckling 
av teknik för hantering av klimatförändringar, för att på så vis kunna dela de resurser och 
kostnader som denna forskning och utveckling kräver.

12. Den gemensamma parlamentariska församlingen uppmanar EU- och AVS-ländernas 
regeringar att vidareutveckla och anslå ytterligare medel till den forskning kring 
klimatförändringar som bedrivs vid deras respektive universitet och forskningsinstitut, och 

                                               
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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att fördjupa kontakterna dem emellan, för att därmed kunna finna gemensamma lösningar 
på gemensamma problem (exempelvis genom att utveckla tekniker för att spara och 
återanvända vatten).

13. Den gemensamma parlamentariska församlingen anser att man bör främja offentlig-privata 
partnerskap inom området för forskning kring, utveckling av och tillämpning av tekniska 
lösningar, och efterlyser samriskföretag med medverkan av företag i EU- och 
AVS-länderna. Vidare uppmanar församlingen EU och dess medlemsstater att erbjuda 
ekonomiskt och tekniskt stöd till investeringar i teknikutveckling och -överföring i 
AVS-länderna och därmed främja samarbete mellan berörda företag.

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.

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.

16. Den gemensamma parlamentariska församlingen uppdrar åt medordförandena att 
översända denna resolution till AVS-EU:s ministerråd, Europaparlamentet, 
Europeiska kommissionen, Afrikanska unionen och UNFCCC-sekretariatet.


