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Pakeitimas 5
Birgit Schnieber-Jastram

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Sprendimu 1/CP.15 Sąjunga ir 
valstybės narės įsipareigojo svariai 
finansiškai paremti besivystančių šalių 
prisitaikymo prie klimato kaitos ir jos 
švelninimo veiksmus. Pagal Sprendimo 
1/CP.16 40 punktą kiekviena išsivysčiusi 
JTBKKK šalis privalo patobulinti ataskaitų 
apie finansinę, technologinę ir gebėjimų 
ugdymo paramą besivystančioms JTBKKK 
šalims teikimą. Geresnės ataskaitos yra 
labai svarbios, kad būtų pripažintos 
Sąjungos ir valstybių narių pastangos 
laikytis savo įsipareigojimų. Be to, 
Sprendimu 1/CP.16 nustatytas naujas 
technologijų mechanizmas, skirtas 
pagerinti tarptautinį technologijų 
perdavimą. Šiuo reglamentu turėtų būti 
užtikrintas patikimos naujausios 
informacijos apie technologijų perdavimą 
besivystančioms šalims skelbimas;

(16) Sprendimu 1/CP.15 Sąjunga ir 
valstybės narės įsipareigojo svariai 
finansiškai paremti besivystančių šalių 
prisitaikymo prie klimato kaitos ir jos 
švelninimo veiksmus. Pagal Sprendimo 
1/CP.16 40 punktą kiekviena išsivysčiusi 
JTBKKK šalis privalo patobulinti ataskaitų 
apie finansinę, technologinę ir gebėjimų 
ugdymo paramą besivystančioms JTBKKK
šalims teikimą. Geresnės ataskaitos yra 
labai svarbios, kad būtų pripažintos 
Sąjungos ir valstybių narių pastangos 
laikytis savo įsipareigojimų, ypač 
įsipareigojimų dėl vystymosi politikos 
darnos, kuri įtvirtinta SESV 208 
straipsnyje. Be to, Sprendimu 1/CP.16 
nustatytas naujas technologijų 
mechanizmas, skirtas pagerinti tarptautinį 
technologijų perdavimą. Šiuo reglamentu 
turėtų būti užtikrintas patikimos naujausios 
informacijos apie technologijų perdavimą 
besivystančioms šalims skelbimas.

Or. en

Pakeitimas 6
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio pirmos pastraipos a punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) išsami informacija apie paramą, 
susijusią su prisitaikymu prie tokio klimato 
kaitos poveikio ir viešojo bei privačiojo 

iv) išsami informacija apie paramą, 
susijusią su prisitaikymu prie tokio klimato 
kaitos poveikio ir viešojo bei privačiojo 
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sektorių, jei taikytina, suteiktą 
besivystančioms šalims, kurios yra ypač 
jautrios klimato kaitos poveikiui;

sektorių, jei taikytina, suteiktą 
besivystančioms šalims, kurios yra ypač 
jautrios klimato kaitos poveikiui, nurodant 
šalis, gaunančias paramą, sektorių ir 
veiklos tipą;

Or. en

Pakeitimas 7
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio pirmos pastraipos a punkto v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) išsami informacija apie šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimo mažinimo 
paramą, kurią viešasis ir privatus sektorius 
(jeigu taikytina) suteikė besivystančioms 
šalims;

v) išsami informacija apie šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimo mažinimo 
paramą, kurią viešasis ir privatus sektorius 
(jeigu taikytina) suteikė besivystančioms 
šalims, nurodant šalis, gaunančias 
paramą, sektorių ir veiklos tipą;

Or. en

Pakeitimas 8
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) informaciją apie X-1 metų pajamas, 
valstybės narės gautas aukcionuose 
pardavus leidimus pagal Direktyvos 
2003/87/EB 10 straipsnio 1 dalį. Pateikiant 
tokią informaciją taip pat įtraukiama 
specifinė išsami informacija apie 50 proc. 
pajamų panaudojimą ir atitinkamus 
taikytus veiksmus, nurodant tokių taikytų 
veiksmų kategoriją pagal Direktyvos 
2003/87/EB 10 straipsnio 3 dalį ir 
atitinkamą šalį arba regioną, kuriems buvo 

(b) informaciją apie X-1 metų pajamas, 
valstybės narės gautas aukcionuose 
pardavus leidimus pagal Direktyvos 
2003/87/EB 10 straipsnio 1 dalį. Pateikiant 
tokią informaciją taip pat įtraukiama 
specifinė išsami informacija apie 50 proc. 
pajamų panaudojimą ir atitinkamus 
taikytus veiksmus, nurodant tokių taikytų 
veiksmų kategoriją ir papildomumą pagal 
Direktyvos 2003/87/EB 10 straipsnio 3 dalį 
ir atitinkamą šalį arba regioną, kuriems 
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skirtos tos pajamos; buvo skirtos tos pajamos;

Or. en

Pakeitimas 9
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) informaciją, nurodytą Sprendimo 
Nr. 406/2009/EB 6 straipsnio 1 dalies b 
punkte, ir informaciją apie tai, kaip jų 
pirkimo politika padeda įgyvendinti 
tarptautinį susitarimą dėl klimato kaitos.

(d) informaciją, nurodytą Sprendimo 
Nr. 406/2009/EB 6 straipsnio 1 dalies 
b punkte, ir informaciją apie tai, kaip jų 
pirkimo politika padeda įgyvendinti 
tarptautinį susitarimą dėl klimato kaitos.
Valstybės narės, tvirtindamos elektros 
gamybos naudojant hidroenergiją 
projektų veiklą, kai gamybos pajėgumai 
viršija 20MW, užtikrina, kad vykdant 
tokią projektų veiklą bus laikomasi 
atitinkamų tarptautinių kriterijų ir gairių, 
įskaitant 2010 m. Hidroenergijos tvarumo 
įvertinimo protokolą.

Or. en


