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Изменение 5
Birgit Schnieber-Jastram

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Съгласно Решение 1/СР.15 Съюзът 
и държавите-членки поемат ангажимент 
да предоставят съществено 
финансиране в подкрепа на действия за 
адаптация и смекчаване на изменението 
на климата в развиващите се страни. В 
съответствие с параграф 40 от 
Решение 1/СР.16 всяка развита страна, 
участваща в РКООНИК, трябва да 
подобри докладването относно 
финансовата и технологичната помощ и 
помощта за изграждане на капацитет, 
която предоставя на развиващите се 
страни, участващи в конвенцията. По-
доброто докладване е от съществено 
значение, за да бъдат признати 
усилията, които Съюзът и държавите-
членки полагат в изпълнение на 
ангажиментите си. С Решение 1/СР.16 
беше създаден и нов технологичен 
механизъм за подобряване на 
международния трансфер на 
технологии. Настоящият регламент 
следва да осигури наличието на 
надеждна и актуална информация за 
действията по трансфер на технологии 
към развиващите се страни.

(16) Съгласно Решение 1/СР.15 Съюзът 
и държавите-членки поемат ангажимент 
да предоставят съществено 
финансиране в подкрепа на действия за 
адаптация и смекчаване на изменението 
на климата в развиващите се страни. В 
съответствие с параграф 40 от 
Решение 1/СР.16 всяка развита страна, 
участваща в РКООНИК, трябва да 
подобри докладването относно 
финансовата и технологичната помощ и 
помощта за изграждане на капацитет, 
която предоставя на развиващите се 
страни, участващи в конвенцията. По-
доброто докладване е от съществено 
значение, за да бъдат признати 
усилията, които Съюзът и държавите-
членки полагат в изпълнение на 
ангажиментите си, по-конкретно 
ангажиментите за съгласуваност на 
политиките за развитие, заложени в 
член 208 от ДФЕС. С Решение 1/СР.16 
беше създаден и нов технологичен 
механизъм за подобряване на 
международния трансфер на 
технологии. Настоящият регламент 
следва да осигури наличието на 
надеждна и актуална информация за 
действията по трансфер на технологии 
към развиващите се страни.

Or. en

Изменение 6
Fiona Hall
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Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква а – точка iv

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) подробна информация за помощта, 
предоставена както от публичния, така и 
от частния сектор, когато е 
целесъобразно, на развиващи се 
държави, които са особено уязвими към 
последиците от изменението на климата 
при адаптирането към тези последици;

iv) подробна информация за помощта, 
предоставена както от публичния, така и 
от частния сектор, когато е 
целесъобразно, на развиващи се 
държави, които са особено уязвими към 
последиците от изменението на климата 
при адаптирането към тези последици, в 
която се посочват страната 
получател на помощта, секторът и 
видът дейност;

Or. en

Изменение 7
Fiona Hall

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква а – точка v

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) подробна информация за помощта, 
предоставена както от публичния, така и 
от частния сектор, когато е 
целесъобразно, на развиващи се страни 
с цел намаляване на емисиите на 
парникови газове;

v) подробна информация за помощта, 
предоставена както от публичния, така и 
от частния сектор, когато е 
целесъобразно, на развиващи се страни 
с цел намаляване на емисиите на 
парникови газове, в която се посочват 
страната получател на помощта, 
секторът и видът дейност;

Or. en

Изменение 8
Fiona Hall

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) информация за използването през 
година Х-1 на приходите, генерирани от 
държавата-членка чрез продажба на 
квоти на търг, съгласно член 10, 
параграф 1 от Директива 2003/87/ЕО.
Тази информация включва също така 
конкретна и подробна информация за 
използването на 50 % от приходите и 
предприетите в резултат на това 
действия, като се уточнява категорията 
на действията, предприети в 
съответствие с член 10, параграф 3 от 
Директива 2003/87/ЕО, и се посочват 
съответната страна или регион 
бенефициер;

б) информация за използването през 
година Х-1 на приходите, генерирани от 
държавата-членка чрез продажба на 
квоти на търг, съгласно член 10, 
параграф 1 от Директива 2003/87/ЕО.
Тази информация включва също така 
конкретна и подробна информация за 
използването на 50 % от приходите и 
предприетите в резултат на това 
действия, като се уточнява категорията
и допълващият характер на 
действията, предприети в съответствие с 
член 10, параграф 3 от 
Директива 2003/87/ЕО, и се посочват 
съответната страна или регион 
бенефициер;

Or. en

Изменение 9
Fiona Hall

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) информацията, посочена в член 6, 
параграф 1, буква б) от Решение 
№ 406/2009/ЕО, и информация как 
тяхната политика за закупуване спомага 
за постигането на международно 
споразумение относно изменението на 
климата.

г) информацията, посочена в член 6, 
параграф 1, буква б) от Решение 
№ 406/2009/ЕО, и информация как 
тяхната политика за закупуване спомага 
за постигането на международно 
споразумение относно изменението на 
климата. В случай на дейности по 
проект за производство на енергия 
чрез водноелектрическа централа с 
мощност над 20MW, държавите 
членки, при одобряването на подобни 
дейности по проекти, гарантират, че 
по време на тяхното разработване се 
спазват съответните международни 
критерии и насоки, по-конкретно 
Протоколът за оценка на 



PE486.200v01-00 6/6 AM\897941BG.doc

BG

устойчивостта на 
водноелектрическите централи от 
2010 г.

Or. en


