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Ændringsforslag 5
Birgit Schnieber-Jastram

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) I henhold til beslutning 1/CP.15 
forpligter EU og medlemsstaterne sig til at 
yde betydelig klimafinansiering for at yde 
bistand til tilpasnings- og 
modvirkningsforanstaltninger i 
udviklingslande. I henhold til artikel 40 i 
beslutning 1/CP.16 skal udviklede lande, 
der er parter i UNFCCC, forbedre 
rapporteringen om levering af økonomisk 
og teknologisk støtte samt støtte til 
kapacitetsopbygning til de parter, der er 
udviklingslande. Der er behov for forbedret 
rapportering for at anerkende Unionens og 
medlemsstaternes bestræbelser på at 
opfylde deres forpligtelser. I beslutning 
1/CP.16 indføres der også en ny 
teknologimekanisme, der skal styrke den 
internationale teknologioverførsel. Denne 
forordning skal sikre, at der stilles 
ajourførte oplysninger om 
teknologioverførselsaktiviteter til 
udviklingslandene til rådighed.

(16) I henhold til beslutning 1/CP.15 
forpligter EU og medlemsstaterne sig til at 
yde betydelig klimafinansiering for at yde 
bistand til tilpasnings- og 
modvirkningsforanstaltninger i 
udviklingslande. I henhold til artikel 40 i 
beslutning 1/CP.16 skal udviklede lande, 
der er parter i UNFCCC, forbedre 
rapporteringen om levering af økonomisk 
og teknologisk støtte samt støtte til 
kapacitetsopbygning til de parter, der er 
udviklingslande. Der er behov for forbedret 
rapportering for at anerkende Unionens og 
medlemsstaternes bestræbelser på at 
opfylde deres forpligtelser, navnlig 
forpligtelserne med hensyn til 
udviklingsvenlig politikkohærens i 
henhold til artikel 208 i TEUF. I 
beslutning 1/CP.16 indføres der også en ny 
teknologimekanisme, der skal styrke den 
internationale teknologioverførsel. Denne 
forordning skal sikre, at der stilles 
ajourførte oplysninger om 
teknologioverførselsaktiviteter til 
udviklingslandene til rådighed.

Or. en

Ændringsforslag 6
Fiona Hall

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – litra a – nr. iv
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) detaljerede oplysninger om bistand fra 
både den offentlige og den private sektor til 
udviklingslande, der er særligt sårbare over 
for virkningerne af klimaændringer, med at 
tilpasse sig virkningerne af disse 
klimaændringer

iv) detaljerede oplysninger om bistand fra 
både den offentlige og den private sektor til 
udviklingslande, der er særligt sårbare over 
for virkningerne af klimaændringer, med at 
tilpasse sig virkningerne af disse 
klimaændringer med angivelse af 
modtagerland, sektor og aktivitetstype

Or. en

Ændringsforslag 7
Fiona Hall

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1 – litra a – nr. v

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) detaljerede oplysninger om bistand fra 
både den offentlige og den private sektor til 
udviklingslandene med henblik på at 
modvirke drivhusgasemissioner

v) detaljerede oplysninger om bistand fra 
både den offentlige og den private sektor til 
udviklingslandene med henblik på at 
modvirke drivhusgasemissioner med 
angivelse af modtagerland, sektor og 
aktivitetstype

Or. en

Ændringsforslag 8
Fiona Hall

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) oplysninger om brugen af indtægter, 
som medlemsstaten har genereret ved 
auktionering af tilladelser i henhold til 
artikel 10, stk. 1, i direktiv 2003/87/EF, i 
løbet af året X-1. Disse oplysninger 
omfatter ligeledes specifikke og detaljerede 

b) oplysninger om brugen af indtægter, 
som medlemsstaten har genereret ved 
auktionering af tilladelser i henhold til 
artikel 10, stk. 1, i direktiv 2003/87/EF, i 
løbet af året X-1. Disse oplysninger 
omfatter ligeledes specifikke og detaljerede 
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oplysninger om brugen af 50 % af 
indtægterne og de resulterende 
foranstaltninger med angivelse af 
kategorien af de foranstaltninger, der 
træffes i overensstemmelse med artikel 10, 
stk. 3, i direktiv 2003/87/EF, og af det 
pågældende modtagerland eller -region

oplysninger om brugen af 50 % af 
indtægterne og de resulterende 
foranstaltninger med angivelse af 
kategorien og additionaliteten af de 
foranstaltninger, der træffes i 
overensstemmelse med artikel 10, stk. 3, i 
direktiv 2003/87/EF, og af det pågældende 
modtagerland eller –region

Or. en

Ændringsforslag 9
Fiona Hall

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) de i artikel 6, stk. 1, litra b), i beslutning 
nr. 406/2009/EF nævnte oplysninger og 
oplysninger om, hvordan deres 
indkøbspolitik styrker mulighederne for 
indgåelse af en international aftale om 
klimaændringer.

d) de i artikel 6, stk. 1, litra b), i beslutning 
nr. 406/2009/EF nævnte oplysninger og 
oplysninger om, hvordan deres 
indkøbspolitik styrker mulighederne for 
indgåelse af en international aftale om 
klimaændringer. I forbindelse med 
projektaktiviteter for vandkraftanlæg med 
en kapacitet på over 20 MW sikrer 
medlemsstaterne ved godkendelse af 
sådanne projektaktiviteter, at de relevante 
internationale kriterier og retningslinjer, 
navnlig protokollen for vurdering af 
bæredygtig vandkraft for 2010 
(Hydropower Sustainability Assessment 
Protocol 2010), overholdes under 
udviklingen af sådanne projektaktiviteter.

Or. en


