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Poprawka 5
Birgit Schnieber-Jastram

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Zgodnie z decyzją 1/CP.15 Unia i 
państwa członkowskie zobowiązały się do 
zapewnienia znacznego finansowania na 
potrzeby wspierania działań dotyczących 
przystosowywania się do zmiany klimatu i 
łagodzenia tej zmiany w krajach 
rozwijających się. Zgodnie z pkt 40 decyzji 
1/CP.16 każdy kraj rozwinięty będący 
Stroną UNFCCC musi poprawić 
sprawozdawczość w zakresie udzielania 
wsparcia finansowego, technologicznego i 
w dziedzinie budowania zdolności na rzecz 
krajów rozwijających się będących 
Stronami Konwencji. Lepsza 
sprawozdawczość jest niezbędna do 
uznania wysiłków Unii i państw 
członkowskich na rzecz wypełniania ich 
zobowiązań. W decyzji 1/CP.16 
ustanowiono także nowy mechanizm 
technologii w celu zwiększenia 
międzynarodowego transferu technologii. 
Niniejsze rozporządzenie powinno 
zapewniać udostępnianie wiarygodnych i 
aktualnych informacji na temat działań 
dotyczących transferu technologii do 
krajów rozwijających się.

(16) Zgodnie z decyzją 1/CP.15 Unia i 
państwa członkowskie zobowiązały się do 
zapewnienia znacznego finansowania na 
potrzeby wspierania działań dotyczących 
przystosowywania się do zmiany klimatu i 
łagodzenia tej zmiany w krajach 
rozwijających się. Zgodnie z pkt 40 decyzji 
1/CP.16 każdy kraj rozwinięty będący 
Stroną UNFCCC musi poprawić 
sprawozdawczość w zakresie udzielania 
wsparcia finansowego, technologicznego i 
w dziedzinie budowania zdolności na rzecz 
krajów rozwijających się będących 
Stronami Konwencji. Lepsza 
sprawozdawczość jest niezbędna do 
uznania wysiłków Unii i państw 
członkowskich na rzecz wypełniania ich 
zobowiązań, w szczególności zobowiązań 
dotyczących spójności polityki na rzecz 
rozwoju określonej w art. 208 TFUE. W 
decyzji 1/CP.16 ustanowiono także nowy 
mechanizm technologii w celu zwiększenia 
międzynarodowego transferu technologii. 
Niniejsze rozporządzenie powinno 
zapewniać udostępnianie wiarygodnych i 
aktualnych informacji na temat działań 
dotyczących transferu technologii do 
krajów rozwijających się.
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Poprawka 6
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera a) – punkt (iv)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) szczegółowe informacje na temat 
pomocy udzielonej zarówno przez sektory 
publiczne, jak i prywatne, w stosownych 
przypadkach, na rzecz krajów 
rozwijających się, które są szczególnie 
narażone na skutki zmiany klimatu, na 
potrzeby przystosowywania się do tych 
skutków zmiany klimatu;

(iv) szczegółowe informacje na temat 
pomocy udzielonej zarówno przez sektory 
publiczne, jak i prywatne, w stosownych 
przypadkach, na rzecz krajów 
rozwijających się, które są szczególnie 
narażone na skutki zmiany klimatu, na 
potrzeby przystosowywania się do tych 
skutków zmiany klimatu, określając 
państwo będące odbiorcą, sektor i rodzaj 
działania;
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Poprawka 7
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1 – litera a) – punkt (v)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) szczegółowe informacje na temat 
pomocy udzielonej zarówno przez sektory 
publiczne, jak i prywatne, w stosownych 
przypadkach, na rzecz krajów 
rozwijających się na potrzeby łagodzenia 
emisji gazów cieplarnianych;

(v) szczegółowe informacje na temat 
pomocy udzielonej zarówno przez sektory 
publiczne, jak i prywatne, w stosownych 
przypadkach, na rzecz krajów 
rozwijających się na potrzeby łagodzenia 
emisji gazów cieplarnianych, określając 
państwo będące odbiorcą, sektor i rodzaj 
działania;
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Poprawka 8
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) informacje na temat wykorzystania b) informacje na temat wykorzystania 
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dochodów uzyskanych w ciągu roku X-1 
przez państwo członkowskie w wyniku 
sprzedaży uprawnień na aukcji zgodnie z 
art. 10 ust. 1 dyrektywy 2003/87/WE. 
Informacje te obejmują także określone i 
szczegółowe informacje na temat 
wykorzystania 50 % dochodów i podjętych 
wskutek tego działań, z 
wyszczególnieniem kategorii takich 
działań podjętych zgodnie z art. 10 ust. 3 
dyrektywy 2003/87/WE i z podaniem 
właściwego kraju lub regionu będącego 
beneficjentem;

dochodów uzyskanych w ciągu roku X-1 
przez państwo członkowskie w wyniku 
sprzedaży uprawnień na aukcji zgodnie z 
art. 10 ust. 1 dyrektywy 2003/87/WE. 
Informacje te obejmują także określone 
i szczegółowe informacje na temat 
wykorzystania 50 % dochodów i podjętych 
wskutek tego działań, 
z wyszczególnieniem kategorii oraz 
suplementarności takich działań podjętych 
zgodnie z art. 10 ust. 3 dyrektywy 
2003/87/WE i z podaniem właściwego 
kraju lub regionu będącego beneficjentem;
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Poprawka 9
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) informacje, o których mowa w art. 6 ust. 
1 lit. b) decyzji nr 406/2009/WE, oraz 
informacje na temat sposobu, w jaki ich 
polityka zakupu przyczynia się do 
osiągnięcia międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmiany klimatu.

d) informacje, o których mowa w art. 6 ust. 
1 lit. b) decyzji nr 406/2009/WE, oraz 
informacje na temat sposobu, w jaki ich 
polityka zakupu przyczynia się do 
osiągnięcia międzynarodowego 
porozumienia w sprawie zmiany klimatu.
W przypadku działań projektowych 
związanych z produkcją energii 
hydroelektrycznej o mocy produkcyjnej 
przekraczającej 20 MW, państwa 
członkowskie gwarantują przy 
zatwierdzaniu tego rodzaju działań 
projektowych, że odpowiednie kryteria i 
wytyczne międzynarodowe, w 
szczególności kryteria zawarte w protokole 
oceny zrównoważonego charakteru 
elektrowni wodnych z 2010 r., będą 
stosowane podczas realizacji tego rodzaju 
działań projektowych.
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