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Tarkistus 5
Birgit Schnieber-Jastram

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Päätöksessä 1/CP.15 unioni ja 
jäsenvaltiot sitoutuivat antamaan 
merkittävää ilmastorahoitusta sopeutumis-
ja hillitsemistoimien tukemiseksi 
kehitysmaissa. Päätöksen 1/CP.16 40 
kappaleen mukaisesti kunkin 
teollisuusmaan, joka on UNFCCC:n 
osapuoli, on parannettava raportointia 
taloudellisesta, teknologisesta ja 
valmiuksien parantamiseen tähtäävästä 
tuesta osapuolina oleville kehitysmaille. 
Parannettu raportointi on ehdottoman 
tärkeää, jotta voidaan tunnustaa unionin ja 
jäsenvaltioiden ponnistelut sitoumusten 
täyttämiseksi. Päätöksellä 1/CP.16 
perustetaan myös teknologiamekanismi, 
jolla parannetaan kansainvälistä 
teknologian siirtoa. Tällä asetuksella olisi 
varmistettava, että saatavilla on luotettavaa 
ajantasaista tietoa teknologian siirtämisestä 
kehitysmaille.

(16) Päätöksessä 1/CP.15 unioni ja 
jäsenvaltiot sitoutuivat antamaan 
merkittävää ilmastorahoitusta sopeutumis-
ja hillitsemistoimien tukemiseksi 
kehitysmaissa. Päätöksen 1/CP.16 40 
kappaleen mukaisesti kunkin 
teollisuusmaan, joka on UNFCCC:n 
osapuoli, on parannettava raportointia 
taloudellisesta, teknologisesta ja 
valmiuksien parantamiseen tähtäävästä 
tuesta osapuolina oleville kehitysmaille. 
Parannettu raportointi on ehdottoman 
tärkeää, jotta voidaan tunnustaa unionin ja 
jäsenvaltioiden ponnistelut erityisesti 
SEUT:n 208 artiklassa vahvistettujen
kehitykseen vaikuttavien politiikkojen 
johdonmukaisuutta koskevien sitoumusten 
täyttämiseksi. Päätöksellä 1/CP.16 
perustetaan myös teknologiamekanismi, 
jolla parannetaan kansainvälistä 
teknologian siirtoa. Tällä asetuksella olisi 
varmistettava, että saatavilla on luotettavaa 
ajantasaista tietoa teknologian siirtämisestä 
kehitysmaille.

Or. en

Tarkistus 6
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – a alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

(iv) yksityiskohtaiset tiedot tilanteen (iv) yksityiskohtaiset tiedot tilanteen 
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mukaan sekä julkisen että yksityisen 
sektorin tarjoamasta tuesta, joka liittyy 
sopeutumiseen ilmastonmuutoksen 
vaikutuksiin, kehitysmaille, jotka ovat 
erityisen haavoittuvia 
ilmastonmuutokselle;

mukaan sekä julkisen että yksityisen 
sektorin tarjoamasta tuesta, joka liittyy 
sopeutumiseen ilmastonmuutoksen 
vaikutuksiin, kehitysmaille, jotka ovat 
erityisen haavoittuvia ilmastonmuutokselle, 
siten, että eritellään vastaanottajamaa, 
toiminnan ala ja laji;

Or. en

Tarkistus 7
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta – a alakohta – v alakohta

Komission teksti Tarkistus

(v) yksityiskohtaiset tiedot tilanteen 
mukaan sekä julkisen että yksityisen 
sektorin kehitysmaille tarjoamasta tuesta 
kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemisessä;

(v) yksityiskohtaiset tiedot tilanteen 
mukaan sekä julkisen että yksityisen 
sektorin kehitysmaille tarjoamasta tuesta 
kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemisessä 
siten, että eritellään vastaanottajamaa, 
toiminnan ala ja laji;

Or. en

Tarkistus 8
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tiedot edeltävältä vuodelta (vuosi X-1) 
niiden tulojen käytöstä, jotka jäsenvaltio on 
saanut direktiivin 2003/87/EY 10 artiklan 1 
mukaisesta päästöoikeuksien 
huutokaupasta. Näiden tietojen on 
sisällettävä myös erityiset ja 
yksityiskohtaiset tiedot näiden tulojen 
50 prosentin osuuden käytöstä sekä 
tuloksena olevista toimista siten, että 

(b) tiedot edeltävältä vuodelta (vuosi X-1) 
niiden tulojen käytöstä, jotka jäsenvaltio on 
saanut direktiivin 2003/87/EY 10 artiklan 1 
mukaisesta päästöoikeuksien 
huutokaupasta. Näiden tietojen on 
sisällettävä myös erityiset ja 
yksityiskohtaiset tiedot näiden tulojen 
50 prosentin osuuden käytöstä sekä 
tuloksena olevista toimista siten, että 
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eritellään kyseisten toimien tarkoitukset 
direktiivin 2003/87/EY 10 artiklan 
3 kohdan mukaisesti ja ilmoitetaan 
edunsaajamaa tai -alue;

eritellään kyseisten toimien tarkoitukset ja 
täydentävyys direktiivin 2003/87/EY 
10 artiklan 3 kohdan mukaisesti ja 
ilmoitetaan edunsaajamaa tai -alue;

Or. en

Tarkistus 9
Fiona Hall

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) päätöksen N:o 406/2009/EY 6 artiklan 
1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut tiedot 
sekä tiedot siitä, miten niiden 
ostopolitiikka edistää kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen 
aikaansaamista.

(d) päätöksen N:o 406/2009/EY 6 artiklan 
1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut tiedot 
sekä tiedot siitä, miten niiden 
ostopolitiikka edistää kansainvälisen 
ilmastonmuutossopimuksen 
aikaansaamista. Yli 20 megawattia 
tuottavien vesivoimahankkeiden osalta 
jäsenvaltioiden on varmistettava tällaisia 
hankkeita hyväksyessään, että 
asiaankuuluvia kansainvälisiä perusteita 
sekä ohjeita ja erityisesti vesivoiman 
kestävyyttä koskevaa 
arviointipöytäkirjaa 2010 (Hydropower 
Sustainability Assessment Protocol 2010) 
noudatetaan tällaisissa 
hanketoiminnoissa.

Or. en


