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FÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att 
som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet inser att förändringen av klimatet pågår och att den orsakas av 
mänsklig verksamhet. En anpassning till den ökande globala medeltemperaturen är därför 
nödvändig. Europaparlamentet understryker dock behovet av mer kraftfulla åtgärder för 
att minska klimatförändringarnas effekter.

2. Europaparlamentet understryker att kombinationen av klimatförändringar, demografisk 
utveckling och globalisering samt dessa faktorers ömsesidigt förstärkande effekter 
innebär att vi går in i en instabil period utan motstycke i mänsklighetens historia. Detta 
understryker behovet av att minska skillnaderna mellan utvecklingsländerna och övriga 
världen samt att utrota fattigdomen.

3. Europaparlamentet betonar att samarbetet med utvecklingsländerna i kampen mot 
klimatförändringarna måste ha sin utgångspunkt i fattigdomsbekämpning.

4. Europaparlamentet inser att utvecklingsländerna drabbas hårdast av klimatförändringens 
effekter och att deras ekonomier ofta är beroende av ett litet antal aktiviteter som kan 
påverkas oproportionerligt kraftigt av klimatförändringar. Detta gäller särskilt de länder 
som består av små öar. Europaparlamentet inser också att lindrande åtgärder och en 
anpassning till klimatförändringarna i utvecklingsländerna bör prioriteras i EU:s 
utvecklingspolitik. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att 
redogöra för hur de arbetar för att uppfylla det målet, samt för att uppfylla sina 
ekonomiska åtaganden i den politiska deklarationen från Bonn i juli 2001, genom ett ökat 
samarbete med utvecklingsländerna kring klimatförändringen med en budget på 
410 miljoner US-dollar under 2005.

5. Europaparlamentet välkomnar resultatet av G8-mötet i Gleneagles och de ansträngningar 
som det brittiska EU-ordförandeskapet planerar i kampen mot den globala 
klimatförändringen. Europaparlamentet uppmanar dock till ytterligare åtaganden i arbetet 
mot klimatförändringen.

6. Europaparlamentet rekommenderar att EU utvecklar en särskild samarbetspolitik kring 
klimatförändringsfrågor med utvecklingsländerna. Europaparlamentet konstaterar att för
att integrera klimatförändringsfrågorna i den bredare miljöpolitiken måste ett antal 
verktyg utvecklas och tas i bruk. Prioriteringarna på detta område gäller jordbruk och 
livsmedelssäkerhet, de två områden som är känsligast för klimatförändringar.
Europaparlamentet anser vidare att en annan nyckelfråga är ekonomisk diversifiering, 
eftersom många utvecklingsländer i Alliansen av små ö-stater (AOSIS) är kraftigt 
beroende av turismen. För att motverka klimatförändringar är transport-, 
samhällsplanerings- och energifrågor centrala. Europaparlamentet konstaterar att 
förebyggande av katastrofer och katastrofberedskap är andra områden som bör 
prioriteras.
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7. Europaparlamentet stöder internationellt samarbete kring och att utvecklingsländernas 
deltar i arbetet för att motverka klimatförändringarna. Europaparlamentet begär 
emellertid lämpliga åtgärder för tekniskt samarbete, utveckling av förnybara energikällor, 
program för att förbättra vattenförsörjning och katastrofinsatser samt att EU bidrar 
ekonomiskt i den omfattning som krävs. Europaparlamentet rekommenderar regelbundna 
samråd med den gemensamma parlamentariska AVS-EG-församlingen och begär att den 
skall delta aktivt i utarbetandet av sådana förslag.

8. Europaparlamentet rekommenderar att man undersöker problemet med icke-deltagande i 
åtgärderna för att minska klimatförändringarnas effekter.

9. Europaparlamentet anser att det är viktigt att EU betonar kostnaderna om vi inte agerar 
för att minska klimatpåverkande utsläpp, då insikten om dessa kostnader kan öka 
motivationen för att minska utsläppen av växthusgaser.

10. Europaparlamentet understryker betydelsen av att ta itu med observationer av klimatets 
sårbarhet och effekter, eftersom det är dessa faktorer som motiverar åtgärderna mot 
klimatförändringarna. Det råder brist på den typen av observationer i de flesta 
utvecklingsländer. Europaparlamentet konstaterar att det på samma sätt råder brist på 
meteorologiska observationer. En anpassning kan inte genomföras korrekt utan adekvata 
uppgifter om risker, sårbarhet och effekter. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens och Europeiska rymdorganisationens initiativ Global övervakning av 
miljö och säkerhet (GMES) för att från år 2008 stödja unionens politiska mål för hållbar 
utveckling och politisk styrning. Europaparlamentet rekommenderar att samarbetet på 
detta område generellt integreras i internationella initiativ såsom det globala 
klimatobservationssystemet GCOS och det distribuerade systemet för 
jordobservationssystem GEOSS.

11. Europaparlamentet välkomnar inrättandet av kommissionens miljöinformationssystem för 
miljö och hållbar utveckling i Afrika baserat på satelliter och datoriserad 
kartläggningsteknik, vilket stöder ECHO:s utvecklingsaktiviteter. Europaparlamentet 
rekommenderar att en tänkbar utveckling och utsträckning av kommissionens struktur till 
att även omfatta ett nätverk för klimatförändringsobservationer också undersöks.

12. Europaparlamentet anser att hållbar utveckling måste vara en integrerad del i EU:s 
utvecklingsarbete. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bidra till 
kapacitetsuppbyggnad i EU, FN, givarländerna och mottagarländerna, så att integreringen 
av hållbar utveckling fungerar effektivt. Satsningar bör framför allt göras på 
kompetensutveckling, utbildning och erfarenhetsutbyte.

13. Europaparlamentet betonar att de internationella handelsmönstrena har en mycket stor 
påverkan på klimatförändringarna. Europaparlamentet uppmanar därför WTO att 
integrera en mekanism för hållbar utveckling i sitt arbete.

14. Europaparlamentet understryker att beredskapen inför naturkatastrofer kopplade till 
befintliga klimatförändringar och potentiella framtida klimatförändringar måste förändras 
drastiskt i många av utvecklingsländerna, till exempel AVS-länderna, vilket har visats 
genom de dramatiska konsekvenserna av orkanen Jeanne den 19 september 2003. 
Europaparlamentet anser att åtgärder inte bara krävs på området för meteorologisk 
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observation, utan även när det gäller lokala myndigheters reaktionstider och 
befolkningens utbildning.

15. Europaparlamentet rekommenderar införandet av konfliktförebyggande och 
katastroflindrande strategier med särskild uppmärksamhet på utvecklingsländerna för att 
minska den politiska instabiliteten som en följd av ett föränderligt klimat eller ekosystem, 
inklusive särskilt stöd för uppbyggnad av styrelseformer och kapacitet i Afrika.

16. Europaparlamentet understryker att kommissionen borde eftersträva ett aktivt deltagande 
från utvecklingsländernas sida i kommissionens kommunikationsstrategi för 
klimatförändring samt ta initiativ för spridning av information med utnyttjande av 
AVS-EG-kanaler. Det är också viktigt att ta hänsyn till regionerna i gemenskapens 
yttersta randområden, som gränsar till många AVS-länder och ofta står inför samma 
problem i samband med hållbar utveckling.

17. Europaparlamentet understryker den stora betydelsen av FN:s mellanstatliga klimatpanel 
(IPCC), som utgör grunden för den vetenskapliga samsynen om klimatförändring, men att 
den inte i tillräckligt hög grad erkänns i meddelandet. Man bör även lyfta fram 
utvecklingsländernas deltagande i panelens arbete och i forskningsinsatserna i allmänhet.

18. Europaparlamentet understryker att EU bör göra klart att utveckling är en prioriterad 
fråga för utvecklingsländerna med tanke på deras deltagande i det framtida klimatarbetet. 
Millenniemålen kommer dock aldrig att nås om miljöfrågor, såsom klimatförändringar, 
inte diskuteras ordentligt. Hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning bör förbli den 
allmänna ram inom vilken utvecklingsländerna uppmuntras att anta politiska program och 
åtgärder som integrerar klimatförändringsfrågorna, oavsett om det gäller anpassning eller 
lindrande åtgärder. Europaparlamentet konstaterar att utifrån detta perspektiv bör 
utvecklingsmålen ta hänsyn till två olika villkor: 

a) De får inte resultera i en ytterligare försämring av lokalbefolkningens livskvalitet och 
de måste återspegla millennieutvecklingsmålen. Europaparlamentet anser därför att 
utvecklingsländerna måste utarbeta och tillämpa anpassningsprogram på relevanta 
områden. Men de bör också, när det gäller lindring, undvika de låsta situationer som 
de så kallade utvecklade länderna redan har hamnat i, till exempel på områden som 
väg- och lufttransporter. Europaparlamentet menar att utvecklingsländerna har en 
historisk möjlighet som de bör utnyttja, och investeringsvalen under de kommande 
decennierna kommer att få avgörande betydelse för övergången till en framtid med 
låga kolväteutsläpp. 

b) Utvecklingsländerna bör även bidra till de allmänna insatserna för att lindra 
klimatförändringarnas effekter inom ramen för sina respektive resurser och utan att 
deras utveckling bromsas upp. Europaparlamentet anser att detta skulle innebära 
ytterligare fördelar för de flesta utvecklingsländer, som för närvarande är mycket 
beroende av olja och därför har mycket höga energikostnader: alla minskningar av 
energiförbrukning och en ökning av alternativa energikällor skulle därför vara 
mycket välgörande. Europaparlamentet betonar att Kyotoprotokollets mekanismer 
för ren utveckling har möjlighet att bidra till detta mål och man bör därför undersöka 
möjligheterna att utveckla dem bortom Kyotoprotokollets första åtagandeperiod. 
Detta kan man särskilt göra genom att undersöka hur man kan minska kostnaderna 
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och öka effektiviteten i den process som krävs för att få projekten för mekanismer för 
ren utveckling godkända. Europaparlamentet konstaterar att för en framgångsrik 
lansering krävs ett ökat ekonomiskt stöd från EU-länderna för att lösa de nuvarande 
finansieringsproblemen. Det är dock viktigt att mekanismerna för ren utveckling 
utvärderas så att de når önskat resultat och inte bara leder till att företag kan smita 
från sitt ansvar för energieffektivisering.

19. Europaparlamentet stöder därför skapandet av en ny politisk helhetslösning för att 
förbättra välståndet för redan sårbara befolkningar genom en global utvecklingsstrategi
med lämpligt ekonomiskt stöd. Europaparlamentet rekommenderar att denna nya strategi
baseras på sambandet mellan klimatförändring, förvaltning av naturresurser, 
förebyggande av katastrofer och kampen mot fattigdomen.
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