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Muudatusettepanek 5
Birgit Schnieber-Jastram

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Otsusega 1/CP.15 võtsid EL ja 
liikmesriigid kohustuse näha ette olulised 
rahalised vahendid selliste meetmete 
toetamiseks, mida võetakse 
kliimamuutustega kohanemise ja selle 
mõju leevendamiseks arenguriikides. 
Otsuse 1/CP.16 lõike 40 kohaselt parandab 
iga arenenud riik, kes on ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni osaline, 
aruandlust arenguriikidest 
konventsiooniosalistele antava rahalise ja 
tehnoloogiaalase abi ning suutlikkuse 
suurendamiseks vajaliku toetuse kohta. 
Selleks et näha, milliseid jõupingutusi EL 
ja liikmesriigid kohustuste täitmiseks 
teevad, tuleb aruandlust kindlasti 
tõhustada. Otsusega 1/CP.16 kehtestati ka 
uus tehnoloogiamehhanism, et parandada 
rahvusvahelist tehnosiiret. Käesoleva 
määrusega tuleks tagada, et arenguriikidele 
suunatud tehnosiirde kohta oleks 
kättesaadav usaldusväärne ja ajakohane 
teave.

(16) Otsusega 1/CP.15 võtsid EL ja 
liikmesriigid kohustuse näha ette olulised 
rahalised vahendid selliste meetmete 
toetamiseks, mida võetakse 
kliimamuutustega kohanemise ja selle 
mõju leevendamiseks arenguriikides. 
Otsuse 1/CP.16 lõike 40 kohaselt parandab 
iga arenenud riik, kes on ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni osaline, 
aruandlust arenguriikidest 
konventsiooniosalistele antava rahalise ja 
tehnoloogiaalase abi ning suutlikkuse 
suurendamiseks vajaliku toetuse kohta. 
Aruandlust tuleb kindlasti tõhustada, et 
näha, milliseid jõupingutusi EL ja 
liikmesriigid kohustuste täitmiseks teevad, 
pidades eelkõige silmas ELi toimimise 
lepingu artiklis 208 sätestatud 
poliitikavaldkondade arengusidususest 
tulenevaid kohustusi. Otsusega 1/CP.16 
kehtestati ka uus tehnoloogiamehhanism, et 
parandada rahvusvahelist tehnosiiret. 
Käesoleva määrusega tuleks tagada, et 
arenguriikidele suunatud tehnosiirde kohta 
oleks kättesaadav usaldusväärne ja 
ajakohane teave.

Or. en

Muudatusettepanek 6
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt a – alapunkt iv
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) üksikasjalik teave nii avaliku kui 
vajaduse korral ka erasektori poolt 
sellistele arenguriikidele kliimamuutuste 
mõjuga kohanemiseks antud abi kohta, kes 
on kliimamuutuste mõjudele eriti 
vastuvõtlikud;

iv) üksikasjalik teave nii avaliku kui 
vajaduse korral ka erasektori poolt 
sellistele arenguriikidele kliimamuutuste 
mõjuga kohanemiseks antud abi kohta, kes 
on kliimamuutuste mõjudele eriti 
vastuvõtlikud, täpsustades, missuguse 
riigi, sektori ja tegevusalaga on tegemist;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1 – punkt a – alapunkt v

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) üksikasjalik teave nii avaliku kui 
vajaduse korral ka erasektori poolt 
arenguriikidele kasvuhoonegaaside heite 
vähendamiseks antud abi kohta;

v) üksikasjalik teave nii avaliku kui 
vajaduse korral ka erasektori poolt 
arenguriikidele kasvuhoonegaaside heite 
vähendamiseks antud abi kohta, 
täpsustades, missuguse riigi, sektori ja 
tegevusalaga on tegemist;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) teave selle kohta, kuidas liikmesriik 
kasutas aastal X-1 direktiivi 2003/87/EÜ 
artikli 10 lõike 1 alusel saatekvootide 
enampakkumisel müümisest saadud tulu. 
Lisatakse ka täpne ja üksikasjalik teave 
selle kohta, milliste meetmete 

(b) teave selle kohta, kuidas liikmesriik 
kasutas aastal X-1 direktiivi 2003/87/EÜ 
artikli 10 lõike 1 alusel saatekvootide 
enampakkumisel müümisest saadud tulu. 
Lisatakse ka täpne ja üksikasjalik teave 
selle kohta, milliste meetmete 
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rahastamiseks kasutati 50 % tulust ning 
täpsustakse võetud meetmete kategooria 
vastavalt direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10 
lõikele 3 ning näidatakse ära asjaomane 
kasusaaja riik või piirkond;

rahastamiseks kasutati 50 % tulust ning 
täpsustakse võetud meetmete kategooria ja 
täiendavus vastavalt direktiivi 2003/87/EÜ 
artikli 10 lõikele 3 ning näidatakse ära 
asjaomane kasusaaja riik või piirkond;

Or. en

Muudatusettepanek 9
Fiona Hall

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) otsuse nr 406/2009/EÜ artikli 6 lõike 1 
punktis b osutatud teave ning teave selle 
kohta, kuidas liikmesriigi ostupoliitika 
toetab rahvusvahelise kokkuleppe 
saavutamist kliimamuutuste alal.

(d) otsuse nr 406/2009/EÜ artikli 6 lõike 1 
punktis b osutatud teave ning teave selle 
kohta, kuidas liikmesriigi ostupoliitika 
toetab rahvusvahelise kokkuleppe 
saavutamist kliimamuutuste alal.
Hüdroenergia tootmisega seotud 
projektitegevuste puhul, mille 
tootmisvõimsus ületab 20MW, tagavad 
liikmesriigid selliseid projektitegevusi 
heaks kiites, et kõnealuste 
projektitegevuste arendamisel järgitakse 
asjaomaseid rahvusvahelisi kriteeriumeid 
ja juhiseid, eelkõige hüdroenergia 
jätkusuutlikkuse 2010. aasta 
hindamisprotokolli.

Or. en


