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Grozījums Nr. 5
Birgit Schnieber-Jastram

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Saskaņā ar Lēmumu 1/CP.15 
Savienība un dalībvalstis apņēmās 
nodrošināt ievērojamu klimata pārmaiņu
finansējumu, lai atbalstītu pielāgošanās un 
klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumus 
jaunattīstības valstīs. Saskaņā ar Lēmuma 
1/CP.16 40. punktu katrai attīstīto valstu 
UNFCCC Līgumslēdzējai pusei ir jāuzlabo 
ziņošana par jaunattīstības valstu 
Līgumslēdzējām pusēm sniegto finanšu, 
tehnoloģisko un veiktspējas palielināšanas 
atbalstu. Uzlabot ziņošanu ir būtiski, lai 
tiktu atzīti Savienības un dalībvalstu 
centieni izpildīt savas saistības. Ar 
Lēmumu 1/CP.16 tika izveidots arī jauns 
Tehnoloģiju mehānisms, lai veicinātu 
starptautisku tehnoloģiju pārnesi. Ar šo 
regulu būtu jānodrošina pieejamība 
uzticamai jaunākajai informācijai par 
tehnoloģiju pārneses pasākumiem 
jaunattīstības valstīs.

(16) Saskaņā ar Lēmumu 1/CP.15 
Savienība un dalībvalstis apņēmās 
nodrošināt ievērojamu klimata pārmaiņu 
finansējumu, lai atbalstītu pielāgošanās un 
klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumus 
jaunattīstības valstīs. Saskaņā ar Lēmuma 
1/CP.16 40. punktu katrai attīstīto valstu 
UNFCCC Līgumslēdzējai pusei ir jāuzlabo 
ziņošana par jaunattīstības valstu 
Līgumslēdzējām pusēm sniegto finanšu, 
tehnoloģisko un veiktspējas palielināšanas 
atbalstu. Uzlabot ziņošanu ir būtiski, lai 
tiktu atzīti Savienības un dalībvalstu 
centieni izpildīt savas saistības, jo īpaši 
saistības Attīstības politikas saskaņotības 
jomā, kas noteiktas LESD 208. pantā. Ar 
Lēmumu 1/CP.16 tika izveidots arī jauns 
Tehnoloģiju mehānisms, lai veicinātu 
starptautisku tehnoloģiju pārnesi. Ar šo 
regulu būtu jānodrošina pieejamība 
uzticamai jaunākajai informācijai par 
tehnoloģiju pārneses pasākumiem 
jaunattīstības valstīs.

Or. en

Grozījums Nr. 6
Fiona Hall

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – iv daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iv) detalizētu informāciju par palīdzību, 
ko attiecīgā gadījumā sniedzis gan 

(iv) detalizētu informāciju par palīdzību, 
ko attiecīgā gadījumā sniedzis gan 
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publiskais, gan privātais sektors, 
jaunattīstības valstīm, kuras ir īpaši 
neaizsargātas pret klimata pārmaiņu sekām, 
lai pielāgotos šo klimata pārmaiņu sekām;

publiskais, gan privātais sektors, 
jaunattīstības valstīm, kuras ir īpaši 
neaizsargātas pret klimata pārmaiņu sekām, 
lai pielāgotos šo klimata pārmaiņu sekām, 
norādot saņēmējvalsti, nozari un darbības 
veidu;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Fiona Hall

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – v daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(v) detalizētu informāciju par palīdzību, ko 
attiecīgā gadījumā sniedzis gan publiskais, 
gan privātais sektors, jaunattīstības valstīm, 
lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu 
emisijas;

(v) detalizētu informāciju par palīdzību, ko 
attiecīgā gadījumā sniedzis gan publiskais, 
gan privātais sektors, jaunattīstības valstīm, 
lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu 
emisijas, norādot saņēmējvalsti, nozari un 
darbības veidu;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Fiona Hall

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) informāciju par ieņēmumu, kurus 
dalībvalstis ieguvušas kvotu izsolēs 
saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 10. 
panta 1. punktu, izlietojumu X–1 gadā. 
Šajā informācijā ietver arī specifisku un 
detalizētu informāciju par 50 % ieņēmumu 
izlietojumu un rezultātā veiktajiem 
pasākumiem, norādot šādu veikto 
pasākumu kategoriju saskaņā ar Direktīvas 
2003/87/EK 10. panta 3. punktu un 

(b) informāciju par ieņēmumu, kurus 
dalībvalstis ieguvušas kvotu izsolēs 
saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 10. 
panta 1. punktu, izlietojumu X–1 gadā. 
Šajā informācijā ietver arī specifisku un 
detalizētu informāciju par 50 % ieņēmumu 
izlietojumu un rezultātā veiktajiem 
pasākumiem, norādot šādu veikto 
pasākumu kategoriju un papildinātību
saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 10. 
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attiecīgo saņēmēju valsti vai reģionu; panta 3. punktu un attiecīgo saņēmēju 
valsti vai reģionu;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Fiona Hall

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) informāciju, kas minēta Lēmuma 
Nr. 406/2009/EK 6. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā, un informāciju par to, kā 
iepirkuma politika veicina starptautiskas 
vienošanās par klimata pārmaiņām 
panākšanu.

(d) informāciju, kas minēta Lēmuma 
Nr. 406/2009/EK 6. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā, un informāciju par to, kā 
iepirkuma politika veicina starptautiskas 
vienošanās par klimata pārmaiņām 
panākšanu. Ja elektroenerģijas ražošanas 
darbības hidroelektrostacijās pārsniedz 
20 MW, dalībvalstis, apstiprinot šādas 
projektu darbības, nodrošina, ka to 
izstrādes laikā tiek ievēroti attiecīgie 
starptautiskie kritēriji un pamatnostādnes, 
jo īpaši Hidroenerģijas ilgtspējības 
novērtēšanas 2010. gada protokols

Or. en


