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Pozměňovací návrh 5
Birgit Schnieber-Jastram

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Podle rozhodnutí 1/CP.15 se Unie a 
členské státy zavázaly poskytovat 
významnou finanční podporu na opatření 
pro přizpůsobení se změně klimatu a 
opatření zmírňující dopady změny klimatu 
v rozvojových zemích. V souladu s 
odstavcem 40 rozhodnutí 1/CP.16 každá 
rozvinutá země, která je smluvní stranou 
úmluvy UNFCCC, musí posílit podávání 
zpráv o poskytování finanční a 
technologické podpory a podpory na 
vybudování kapacit pro smluvní strany z 
řad rozvojových zemí. Posílené podávání 
zpráv má zásadní význam pro uznání úsilí 
Unie a členských států splnit své závazky. 
Rozhodnutí 1/CP.16 rovněž zavedlo nový 
technologický mechanismus pro posílení 
mezinárodního přenosu technologií. Toto 
nařízení by mělo zajistit, aby byly 
k dispozici spolehlivé aktualizované 
informace o činnostech v oblasti přenosu 
technologií do rozvojových zemí.

(16) Podle rozhodnutí 1/CP.15 se Unie a 
členské státy zavázaly poskytovat 
významnou finanční podporu na opatření 
pro přizpůsobení se změně klimatu a 
opatření zmírňující dopady změny klimatu 
v rozvojových zemích. V souladu s 
odstavcem 40 rozhodnutí 1/CP.16 každá 
rozvinutá země, která je smluvní stranou 
úmluvy UNFCCC, musí posílit podávání 
zpráv o poskytování finanční a 
technologické podpory a podpory na 
vybudování kapacit pro smluvní strany z 
řad rozvojových zemí. Posílené podávání 
zpráv má zásadní význam pro uznání úsilí 
Unie a členských států splnit své závazky, 
zejména závazky v oblasti soudržnosti 
politik ve prospěch rozvoje zakotvené v 
článku 208 SFEU. Rozhodnutí 1/CP.16 
rovněž zavedlo nový technologický 
mechanismus pro posílení mezinárodního 
přenosu technologií. Toto nařízení by mělo 
zajistit, aby byly k dispozici spolehlivé 
aktualizované informace o činnostech 
v oblasti přenosu technologií do 
rozvojových zemí.

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Fiona Hall

Návrh nařízení
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Čl. 17 – bod 1 – písm. a – bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) podrobné informace o pomoci případně 
poskytované veřejným i soukromým 
sektorem rozvojovým zemím, které jsou 
obzvláště zranitelné vůči dopadům změny 
klimatu, aby se těmto dopadům mohly 
přizpůsobit;

iv) podrobné informace o pomoci případně 
poskytované veřejným i soukromým 
sektorem rozvojovým zemím, které jsou 
obzvláště zranitelné vůči dopadům změny 
klimatu, aby se těmto dopadům mohly 
přizpůsobit, v nichž je uvedena přijímající 
země, odvětví a druh činnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Fiona Hall

Návrh nařízení
Čl. 17 – bod 1 – písm. a – bod v

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

v) podrobné informace o pomoci případně 
poskytované veřejným i soukromým 
sektorem rozvojovým zemím na snížení 
emisí skleníkových plynů;

v) podrobné informace o pomoci případně 
poskytované veřejným i soukromým 
sektorem rozvojovým zemím na snížení 
emisí skleníkových plynů, v nichž je 
uvedena přijímající země, odvětví a druh 
činnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Fiona Hall

Návrh nařízení
Čl. 18 – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) informace o použití příjmů v roce X−1, 
které členský stát získal z dražeb 
povolenek v souladu s čl. 10 odst. 1 
směrnice 2003/87/ES. Tyto informace musí 
rovněž zahrnovat konkrétní a podrobné 

b) informace o použití příjmů v roce X−1, 
které členský stát získal z dražeb 
povolenek v souladu s čl. 10 odst. 1 
směrnice 2003/87/ES. Tyto informace musí 
rovněž zahrnovat konkrétní a podrobné 
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informace o použití 50 % těchto příjmů a 
výsledná opatření, která byla přijata, s 
upřesněním kategorie těchto opatření 
přijatých v souladu s čl. 10 odst. 3 
směrnice 2003/87/ES a uvedením země 
nebo regionu příslušného příjemce;

informace o použití 50 % těchto příjmů a 
výsledná opatření, která byla přijata, s 
upřesněním kategorie a doplňkovosti 
těchto opatření přijatých v souladu s čl. 10 
odst. 3 směrnice 2003/87/ES a uvedením 
země nebo regionu příslušného příjemce;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Fiona Hall

Návrh nařízení
Čl. 18 – bod 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) informace uvedené v čl. 6 odst. 1 písm. 
b) rozhodnutí č. 406/2009/ES a informace 
o tom, jak jejich nákupní politika 
podporuje plnění mezinárodní dohody o 
změně klimatu.

d) informace uvedené v čl. 6 odst. 1 písm. 
b) rozhodnutí č. 406/2009/ES a informace 
o tom, jak jejich nákupní politika 
podporuje plnění mezinárodní dohody o 
změně klimatu. Pokud jde o projektové 
činnosti v oblasti výroby hydroelektrické 
energie s výrobní kapacitou přesahující 20 
MW, členské státy zajistí, aby byla při 
schvalování a provádění uvedených 
projektových činností dodržována 
příslušná mezinárodní kritéria a pokyny, 
zejména protokol o posuzování 
udržitelnosti vodní energie z roku 2010.

Or. en


