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FORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som 
er korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. anerkender , at der sker en ændring af klimaet, og at denne ændring er forårsaget at 
menneskelig påvirkning; mener derfor, at en tilpasning til den øgede globale 
gennemsnitstemperatur er nødvendig; understreger dog, at det er nødvendigt at træffe 
mere effektive foranstaltninger for at mindske klimaændringernes konsekvenser;

2. henleder opmærksomheden på, at kombinationen og den gensidigt forstærkende natur af 
klimaændring, demografisk udvikling og globalisering er tegn på en hidtil uset periode 
af uligevægt i menneskehedens historie; mener, at dette understreger behovet for at 
mindske kløften mellem udviklingslandene og resten af verden samt behovet for at 
udrydde fattigdom;

3. understreger, at samarbejdet med udviklingslandene om bekæmpelse af 
klimaændringerne bør tage udgangspunkt i bekæmpelse af fattigdom;

4. erkender, at udviklingslandene rammes hårdest af klimaændringerne, og at deres 
økonomier ofte er afhængige af et ringe antal aktiviteter, som uforholdsmæssigt stærkt 
kan blive påvirket af klimaændringen; understreger, at dette især gør sig gældende for 
de lande, der består af små øer; mener, at begrænsning af og tilpasning til 
klimaændringen i udviklingslandene bør være en prioritet i EU's udviklingspolitik; 
opordrer derfor Kommissionen og medlemsstaterne til at forklare, hvordan de kan nå 
dette mål samt overholde deres finansielle forpligtelser i henhold til den politiske 
erklæring fremsat i Bonn i juli 2001 ved at udvide deres samarbejde vedrørende 
klimaændring med udviklingslandene i form af et budget på US$ 410 mio. pr. 2005;

5. glæder sig over resultatet af G8-topmødet i Gleneagles og den indsats, som det britiske 
formandskab har til hensigt at yde i bekæmpelsen af de globale klimaændringer; 
opfordrer dog til, at der træffes flere foranstaltninger i denne henseende;

6. henstiller til, at EU udvikler en specifik klimaændringssamarbejdspolitik for 
udviklingslandene; mener, at integreringen af klimaændringshensyn i de bredere 
udviklingspolitikker kræver udvikling og installering af en række redskaber; betoner, at 
prioriteter på dette område er landbrug og fødevaresikkerhed, og at disse to områder er 
overordentlig følsomme over for klimaet; mener endvidere, at en anden hovedinteresse 
er økonomisk differentiering, idet det erkendes, at mange udviklingslande i AOSIS er 
stærkt afhængige af turisme; mener, at spørgsmål, der vedrører transport, fysisk 
planlægning og energi, har en central rolle i begrænsningen af klimaændringer; tilføjer, 
at andre prioriteter kunne være katastrofeforebyggelse og beredskab;

7. støtter det internationale samarbejde og inddragelse af udviklingslandene i 
foranstaltningerne vedrørende klimaændringer; anmoder imidlertid om passende 
gennemførelse af teknologisk samarbejde, udvikling af alternativ energi, vand- og 
katastrofefacilitetsprogrammer samt overførsel af tilstrækkelig finansiel bistand fra EU; 
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anbefaler regelmæssig høring af Det Paritetiske Udvalg AVS-EU og opfordrer til, at det 
deltager aktivt i udformningen af sådanne forslag;

8. anbefaler en undersøgelser af problemet vedrørende ikke-deltagelse i aktioner til 
mildning af klimaændringen; 

9. mener, at det er vigtigt, at EU understreger, hvilke konsekvenser det vil få, hvis vi ikke 
træffer foranstaltninger for at begrænse udledningen af stoffer, der påvirker klimaet, 
eftersom kendskab til disse omkostninger kan øge motivationen til at mindske 
udledningen af drivhusgasser;

10. understreger betydningen af at drøfte spørgsmålet om observation af klimaet og dets 
sårbarhed og indvirkning, da det er årsagen til aktioner mod klimaændring; mener, at 
der mangler en sådan observation i de fleste udviklingslande; mener, at der ligeledes er 
mangel på meteorologiske observationer; mener ikke, at gennemførelsen af tilpasningen 
kan ske effektivt uden tilstrækkelige datasæt om risici, sårbarhed og indvirkninger;
udtrykker tilfredshed med EU's initiativ GMES (European Capacity for Global 
Monitoring of Environment and Safety) taget af Kommissionen og Det Europæiske 
Rumagentur pr. 2008 med henblik på at støtte Unionens politiske mål vedrørende en 
bæredygtig udvikling og politisk styring; mener, at samarbejde generelt på dette område 
bør integreres i internationale initiativer som f.eks. GCOS og GEOSS;

11. ser med glæde oprettelsen af miljøinformationssystemet for miljø og bæredygtig 
udvikling for Afrika i Kommissionen baseret på satellit- og computer-mapping 
teknologier, der skal hjælpe ECHO-kontorets udviklingsaktiviteter; mener, at en 
eventuel udvikling og udvidelse af Kommissionens struktur med henblik på at inkludere 
et klimaændringsobservationsnet bør undersøges;

12. mener, at bæredygtig udvikling bør være en integreret del af EU's 
udviklingssamarbejde; opfordrer Kommissionen til at bidrage til kapacitetsopbyggelse i 
EU, FN, donorlandene og modtagerlandene, således at integreringen af bæredygtig 
udvikling kan fungere effektivt; mener derfor, at der frem for alt bør satses på 
kompetenceudvikling, uddannelse og udveksling af erfaringer;

13. understreger, at de internationale handelsmønstre i høj grad påvirker klimaændringerne; 
opfordrer derfor WTO til at integrere en mekanisme for bæredygtig udvikling i sit 
arbejde;

14. understreger, at forberedelsen på naturkatastrofer i forbindelse med den eksisterende 
klimavariabilitet og potentielle fremtidige klimaændringer bør forbedres drastisk i 
mange udviklingslande som f.eks. AVS-landene, som det blev vist med de dramatiske 
følger af orkanen i september 2003; mener, at aktioner er nødvendige ikke blot inden for 
området meteorologisk observation, men også vedrørende de lokale myndigheders 
reaktionstid og oplysninger til befolkningen;

15. anbefaler at gennemføre konfliktforebyggelse og strategier til mindskning af katastrofer 
særlig med henblik på udviklingslandene med det formål at reducere den politiske 
destabilisering som følge af et skiftende klima/økosystem, herunder særlig knyttet til 
styring og kapacitetsopbygning i Afrika;



AD\579239DA.doc 5/7 PE 360.153v03-00

DA

16. understreger, at Kommissionen bør forsøge at få udviklingslandene til at deltage aktivt 
via dens kommunikationsstrategi om klimaændring såvel som at tage initiativer 
vedrørende udsendelse af informationer ved at anvende AVS-EU-kanaler; understreger
endvidere, at det er vigtigt at tage hensyn til de europæiske randområder, som er nabo til 
mange AVS-lande og ofte har lignende problemer med bæredygtig udvikling;

17. understreger, at den vigtige rolle for IPPC, som danner grundlag for den videnskabelige 
enighed om klimaændring, ikke anerkendes i tilstrækkelig grad i meddelelsen; mener, at 
udviklingslandenes deltagelse i dens arbejde og i forskningsarbejde generelt også bør 
understreges;

18. understreger, at bæredygtig udvikling og bekæmpelse af fattigdom bør forblive den 
generelle ramme, inden for hvilken udviklingslandene kan opfordres til at vedtage 
politiker og foranstaltninger vedrørende klimaændringsspørgsmål, det være sig med 
henblik på tilpasning eller afhjælpning; mener dog aldrig, at 
millenniumudviklingsmålene vil blive nået, hvis ikke miljøproblemer såsom 
klimaændringerne imødegås på en passende måde; mener, at udviklingsmålene i denne 
forbindelse bør tage højde for to forhold:

a) mener, at de ikke bør føre til en yderligere forværring af de lokale befolkningers 
livskvalitet, og at de bør afspejle millenniumudviklingsmålene; mener, at 
udviklingslandene med henblik herpå skal fastlægge og gennemføre 
tilpasningspolitiker, hvor dette er relevant; understreger dog, at de også som i led 
i afdæmpningen bør undgå de hårdknuder, som de såkaldte udviklede lande 
allerede er blevet fanget i, f.eks. inden for landevejs- og lufttransport; mener, at 
udviklingslandene har en historisk chance, som de bør udnytte, og at 
udviklingsvalgene i de kommende årtier vil være af afgørende betydning for 
overgangen til en fremtid med lav kuldioxidemissioner;

b) mener, at udviklingslandene også inden for deres evner og uden at hæmme deres 
udvikling bør bidrage til de generelle mildningsinitiativer; understreger, at det 
ville være en fordel for de fleste udviklingslande, som for øjeblikket er meget 
afhængige af olie og derfor har meget høje energiomkostninger, idet enhver 
mindskning af energiforbruget og en øget brug af alternative energikilder derfor 
ville være meget gavnlig; understreger, at Kyotoprotokollens Clean 
Development Mechanism (CDM) har potentialet til at bidrage til dette mål, og at 
man bør undersøge, hvordan man kan udvikle den ud over den første 
forpligtelsesperiode under Kyotoprotokollen; mener især, at dette kan ske ved at 
mindske udgifterne og øge effektiviteten af den fremgangsmåde, der kræves for 
at få godkendt CDM-projekter; mener, at en vellykket start kræver større 
finansiel støtte fra de europæiske lande med henblik på at løse de eksisterende 
finansieringsproblemer; betoner, at det dog er vigtigt, at mekanismerne for 
bæredygtig udvikling vurderes, således at de medfører de ønskede resultater og 
ikke gør det muligt for virksomheder, at løbe fra deres ansvar for 
energieffektivisering;

19. går derfor ind for, at der findes frem til en ny sammenhængende politisk løsning med 
henblik på at forbedre i forvejen sårbare befolkningers velfærd via en global 
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udviklingsstrategi med passende økonomisk støtte; mener, at denne nye strategi bør 
være baseret på forbindelsen mellem klimaændring, forvaltning af naturlige ressourcer, 
katastrofeforebyggelse og bekæmpelse af fattigdom.
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