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Amendamentul 5
Birgit Schnieber-Jastram

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) În temeiul Deciziei 1/CP.15, Uniunea 
și statele membre s-au angajat să asigure o 
finanțare considerabilă în domeniul climei 
pentru a susține acțiunile de adaptare și 
atenuare în țările în curs de dezvoltare. În 
conformitate cu alineatul (40) din Decizia 
1/CP.16, țările dezvoltate care sunt parte la 
CCONUSC trebuie să-și îmbunătățească 
modalitățile de raportare privind sprijinul 
financiar, tehnologic și pentru dezvoltarea 
capacității destinat țărilor în curs de 
dezvoltare care sunt parte la CCONUSC. 
Îmbunătățirea modalităților de raportare 
este esențială pentru recunoașterea 
eforturilor depuse de Uniune și de statele 
membre în vederea îndeplinirii 
angajamentelor asumate. De asemenea, 
Decizia 1/CP.16 prevede un nou mecanism 
tehnologic pentru îmbunătățirea 
transferului internațional de tehnologie.
Prezentul regulament trebuie să asigure 
furnizarea de informații importante 
actualizate referitoare la activitățile privind 
transferul de tehnologie către țările în curs 
de dezvoltare.

(16) În temeiul Deciziei 1/CP.15, Uniunea 
și statele membre s-au angajat să asigure o 
finanțare considerabilă în domeniul climei 
pentru a susține acțiunile de adaptare și 
atenuare în țările în curs de dezvoltare. În 
conformitate cu alineatul (40) din Decizia 
1/CP.16, țările dezvoltate care sunt parte la 
CCONUSC trebuie să-și îmbunătățească 
modalitățile de raportare privind sprijinul 
financiar, tehnologic și pentru dezvoltarea 
capacității destinat țărilor în curs de 
dezvoltare care sunt parte la CCONUSC. 
Îmbunătățirea modalităților de raportare 
este esențială pentru recunoașterea 
eforturilor depuse de Uniune și de statele 
membre în vederea îndeplinirii 
angajamentelor asumate, în special a 
angajamentelor în ceea ce privește 
coerența politicii pentru dezvoltare 
consacrate în articolul 208 TFUE. De 
asemenea, Decizia 1/CP.16 prevede un nou 
mecanism tehnologic pentru îmbunătățirea 
transferului internațional de tehnologie. 
Prezentul regulament trebuie să asigure 
furnizarea de informații importante 
actualizate referitoare la activitățile privind 
transferul de tehnologie către țările în curs 
de dezvoltare.

Or. en

Amendamentul 6
Fiona Hall

Propunere de regulament
Articolul 17 – paragraful 1 – litera a – punctul iv
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) informații detaliate cu privire la 
sprijinul acordat atât de către sectorul 
public, cât și de cel privat, după caz, țărilor 
în curs de dezvoltare care sunt în special 
vulnerabile la efectele schimbărilor 
climatice în vederea adaptării la efectele 
acestora;

(iv) informații detaliate cu privire la 
sprijinul acordat atât de către sectorul 
public, cât și de cel privat, după caz, țărilor 
în curs de dezvoltare care sunt în special 
vulnerabile la efectele schimbărilor 
climatice în vederea adaptării la efectele 
acestora, specificându-se țara, sectorul și 
tipul de activitate beneficiară;

Or. en

Amendamentul 7
Fiona Hall

Propunere de regulament
Articolul 17 – paragraful 1 – litera a – punctul v

Textul propus de Comisie Amendamentul

(v) informații detaliate cu privire la 
sprijinul acordat atât de către sectorul 
public, cât și de cel privat, după caz, țărilor 
în curs de dezvoltare în vederea atenuării 
emisiilor de gaze cu efect de seră;

(v) informații detaliate cu privire la 
sprijinul acordat atât de către sectorul 
public, cât și de cel privat, după caz, țărilor 
în curs de dezvoltare în vederea atenuării
emisiilor de gaze cu efect de seră, 
specificându-se țara, sectorul și tipul de 
activitate beneficiară;

Or. en

Amendamentul 8
Fiona Hall

Propunere de regulament
Articolul 18 – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) informații cu privire la folosirea, în 
decursul anului X-1, a veniturilor generate 
de către statele membre prin licitarea 
certificatelor în temeiul articolului 10 

(b) informații cu privire la folosirea, în 
decursul anului X-1, a veniturilor generate 
de către statele membre prin licitarea 
certificatelor în temeiul articolului 10 
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alineatul (1) din Directiva 2003/87/CE. 
Informațiile trebuie să cuprindă, de 
asemenea, informații specifice și detaliate 
cu privire la folosirea a 50% din venituri și 
la acțiunile rezultante întreprinse, 
specificând categoria acțiunilor întreprinse 
în temeiul articolului 10 alineatul (3) din 
Directiva 2003/87/CE și indicând țara sau 
regiunea beneficiară relevantă;

alineatul (1) din Directiva 2003/87/CE. 
Informațiile trebuie să cuprindă, de 
asemenea, informații specifice și detaliate 
cu privire la folosirea a 50% din venituri și 
la acțiunile rezultante întreprinse, 
specificând categoria și adiționalitatea 
acțiunilor întreprinse în temeiul articolului 
10 alineatul (3) din Directiva 2003/87/CE 
și indicând țara sau regiunea beneficiară 
relevantă;

Or. en

Amendamentul 9
Fiona Hall

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) informațiile menționate la articolul 6 
alineatul (1) litera (b) din Decizia nr. 
406/2009/CE și informații referitoare la 
modul în care politica de achiziționare a 
acestora conduce la o mai bună respectare 
a acordului internațional privind 
schimbările climatice.

(d) informațiile menționate la articolul 6 
alineatul (1) litera (b) din Decizia nr. 
406/2009/CE și informații referitoare la 
modul în care politica de achiziționare a 
acestora conduce la o mai bună respectare 
a acordului internațional privind 
schimbările climatice. În cazul activităților 
din cadrul proiectelor de producere a 
energiei hidroelectrice cu o capacitate de 
generare mai mare de 20 MW, statele 
membre se asigură, atunci când aprobă 
astfel de activități de proiect, că pe 
parcursul desfășurării activităților 
respective vor fi respectate criteriile și 
orientările internaționale relevante, în 
special Protocolul privind evaluarea 
sustenabilității energiei hidroelectrice din 
2010.
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