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Amendement 5
Birgit Schnieber-Jastram

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) In het kader van Besluit 1/CP.15 
hebben de Unie en de lidstaten zich 
verbonden tot een aanzienlijke 
klimaatfinanciering ter ondersteuning van 
aanpassings- en verzachtingsmaatregelen 
in ontwikkelingslanden. Conform 
paragraaf 40 van Besluit 1/CP.16 moet elk 
ontwikkeld land dat partij is bij het 
UNFCCC de rapportage van financiële 
ondersteuning, technologische 
ondersteuning en ondersteuning ter 
versterking van hun capaciteiten aan 
ontwikkelingslanden uitbreiden.
Uitgebreidere rapportage is van essentieel 
belang om de inspanningen van de Unie en 
de lidstaten bij het nakomen van hun 
verplichtingen te erkennen.
Besluit 1/CP.16 stelde ook een nieuw 
technologiemechanisme vast om de 
internationale overdracht van technologie 
te vereenvoudigen. Deze verordening is 
erop gericht belangrijke actuele informatie 
over activiteiten betreffende de overdracht 
van technologie aan ontwikkelingslanden 
beschikbaar te maken.

(16) In het kader van Besluit 1/CP.15 
hebben de Unie en de lidstaten zich 
verbonden tot een aanzienlijke 
klimaatfinanciering ter ondersteuning van 
aanpassings- en verzachtingsmaatregelen 
in ontwikkelingslanden. Conform 
paragraaf 40 van Besluit 1/CP.16 moet elk 
ontwikkeld land dat partij is bij het 
UNFCCC de rapportage van financiële 
ondersteuning, technologische 
ondersteuning en ondersteuning ter 
versterking van hun capaciteiten aan 
ontwikkelingslanden uitbreiden. 
Uitgebreidere rapportage is van essentieel 
belang om de inspanningen van de Unie en 
de lidstaten bij het nakomen van hun 
verplichtingen te erkennen, in het 
bijzonder de verbintenissen met het oog 
op beleidssamenhang in de 
ontwikkelingssamenwerking, zoals vervat 
in artikel 208 VWEU. Besluit 1/CP.16 
stelde ook een nieuw 
technologiemechanisme vast om de 
internationale overdracht van technologie 
te vereenvoudigen. Deze verordening is 
erop gericht belangrijke actuele informatie 
over activiteiten betreffende de overdracht 
van technologie aan ontwikkelingslanden 
beschikbaar te maken.

Or. en

Amendement 6
Fiona Hall



PE486.200v01-00 4/5 AM\897941NL.doc

NL

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – alinea 1 – letter a – punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iv) gedetailleerde informatie over 
ondersteuning door de particuliere en 
overheidssector, in voorkomend geval, 
voor ontwikkelingslanden die bijzonder 
kwetsbaar zijn voor de effecten van 
klimaatverandering bij het aanpassen aan 
die effecten van klimaatverandering;

(iv) gedetailleerde informatie over 
ondersteuning door de particuliere en 
overheidssector, in voorkomend geval, 
voor ontwikkelingslanden die bijzonder 
kwetsbaar zijn voor de effecten van 
klimaatverandering bij het aanpassen aan 
die effecten van klimaatverandering, met 
vermelding van het ontvangende land, de 
sector en de soort activiteit;

Or. en

Amendement 7
Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – alinea 1 – letter a – punt v

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(v) gedetailleerde informatie over 
ondersteuning door de particuliere en 
overheidssector, in voorkomend geval, aan 
ontwikkelingslanden ter bestrijding van 
broeikasgasemissies;

(v) gedetailleerde informatie over 
ondersteuning door de particuliere en 
overheidssector, in voorkomend geval, aan 
ontwikkelingslanden ter bestrijding van 
broeikasgasemissies, met vermelding van 
het ontvangende land, de sector en de 
soort activiteit;

Or. en

Amendement 8
Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) informatie over het gebruik van (b) informatie over het gebruik van 
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inkomsten tijdens het jaar X-1 van de 
lidstaat uit de veiling van emissierechten 
overeenkomstig artikel 10, lid 1, van 
Richtlijn 2003/87/EG. Deze informatie 
omvat ook specifieke en gedetailleerde 
informatie over het gebruik van 50 % van 
de inkomsten, en resulterende genomen 
maatregelen, met vermelding van de 
categorie van dergelijke genomen 
maatregelen overeenkomstig artikel 10, lid 
3, van Richtlijn 2003/87/EG en opgave van 
het begunstigde land of de begunstigde 
regio;

inkomsten tijdens het jaar X-1 van de 
lidstaat uit de veiling van emissierechten 
overeenkomstig artikel 10, lid 1, van 
Richtlijn 2003/87/EG. Deze informatie 
omvat ook specifieke en gedetailleerde 
informatie over het gebruik van 50 % van 
de inkomsten, en resulterende genomen 
maatregelen, met vermelding van de 
categorie en de additionaliteit van 
dergelijke genomen maatregelen 
overeenkomstig artikel 10, lid 3, van 
Richtlijn 2003/87/EG en opgave van het 
begunstigde land of de begunstigde regio;

Or. en

Amendement 9
Fiona Hall

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) informatie als genoemd in artikel 6, lid 
1, onder b), van Beschikking nr. 
406/2009/EG en informatie over hoe hun 
aankoopbeleid de tenuitvoerlegging van 
een internationale overeenkomst inzake 
klimaatverandering verbetert.

(d) informatie als genoemd in artikel 6, lid 
1, onder b), van Beschikking nr. 
406/2009/EG en informatie over hoe hun 
aankoopbeleid de tenuitvoerlegging van 
een internationale overeenkomst inzake 
klimaatverandering verbetert. Bij het geven 
van goedkeuring voor projectactiviteiten 
voor de opwekking van waterkracht met 
een opwekkingsvermogen van meer dan 
20 MW, dienen de lidstaten erop toe te 
zien dat de desbetreffende internationale 
criteria en richtsnoeren, met name het 
Hydropower Sustainability Assessment 
Protocol 2010, bij de ontwikkeling van 
dergelijke projectactiviteiten zal worden 
nageleefd.

Or. en


