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Predlog spremembe 5
Birgit Schnieber-Jastram

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) V okviru Sklepa 1/CP.15 so se Unija 
in države članice zavezale k zagotavljanju 
znatnega financiranja ukrepov proti 
podnebnim spremembam, namenjenega 
podpori prilagoditvenih in blažilnih 
ukrepov v državah v razvoju. V skladu z 
odstavkom 40 Sklepa 1/CP.16 mora vsaka 
razvita država pogodbenica UNFCCC 
izboljšati poročanje o zagotavljanju 
finančne in tehnološke podpore ter podpore 
za krepitev zmogljivosti državam 
pogodbenicam v razvoju. Izboljšano 
poročanje je bistveno za priznavanje 
prizadevanj Unije in držav članic pri 
izpolnjevanju njihovih obveznosti. S 
Sklepom 1/CP.16 je bil uveden tudi nov 
tehnološki mehanizem za izboljšanje 
mednarodnega prenosa tehnologije. S to 
uredbo se mora zagotoviti razpoložljivost 
tehtnih najnovejših informacij o 
dejavnostih prenosa tehnologije državam v 
razvoju.

(16) V okviru Sklepa 1/CP.15 so se Unija 
in države članice zavezale k zagotavljanju 
znatnega financiranja ukrepov proti 
podnebnim spremembam, namenjenega 
podpori prilagoditvenih in blažilnih 
ukrepov v državah v razvoju. V skladu z 
odstavkom 40 Sklepa 1/CP.16 mora vsaka 
razvita država pogodbenica UNFCCC 
izboljšati poročanje o zagotavljanju 
finančne in tehnološke podpore ter podpore 
za krepitev zmogljivosti državam 
pogodbenicam v razvoju. Izboljšano 
poročanje je bistveno za priznavanje 
prizadevanj Unije in držav članic pri 
izpolnjevanju njihovih obveznosti, zlasti 
obveznosti v zvezi s skladnostjo politike za 
razvoj iz člena 208 PDEU. S 
Sklepom 1/CP.16 je bil uveden tudi nov 
tehnološki mehanizem za izboljšanje 
mednarodnega prenosa tehnologije. S to 
uredbo se mora zagotoviti razpoložljivost 
tehtnih najnovejših informacij o 
dejavnostih prenosa tehnologije državam v 
razvoju.

Or. en

Predlog spremembe 6
Fiona Hall

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 – točka a – točka iv

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iv) podrobne informacije o pomoči, ki jo 
zagotavljata javni in zasebni sektor 

(iv) podrobne informacije o pomoči, ki jo 
zagotavljata javni in zasebni sektor 
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državam v razvoju, ki so posebej ranljive 
zaradi posledic podnebnih sprememb in se 
nanje težko prilagajajo;

državam v razvoju, ki so posebej ranljive 
zaradi posledic podnebnih sprememb in se 
nanje težko prilagajajo, z opredeljeno 
državo prejemnico, sektorjem in vrsto 
dejavnosti;

Or. en

Predlog spremembe 7
Fiona Hall

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 – točka a – točka v

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(v) podrobne informacije o pomoči, ki jo 
zagotavljata javni in zasebni sektor 
državam v razvoju za zmanjševanje emisij 
toplogrednih plinov;

(v) podrobne informacije o pomoči, ki jo 
zagotavljata javni in zasebni sektor 
državam v razvoju za zmanjševanje emisij 
toplogrednih plinov, z opredeljeno državo 
prejemnico, sektorjem in vrsto dejavnosti;

Or. en

Predlog spremembe 8
Fiona Hall

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) informacije o uporabi prihodkov v letu 
X – 1, ki jih je država članica pridobila s 
prodajo pravic na dražbi v skladu s členom 
10(1) Direktive 2003/87/ES. Te 
informacije vključujejo tudi posebne in 
podrobne informacije o uporabi 50 % 
prihodkov in iz tega izhajajočih ukrepov, 
pri čemer se opredeli kategorija takšnih 
ukrepov v skladu s členom 10(3) Direktive 
2003/87/ES in navede zadevna država ali 
regija prejemnica;

(b) informacije o uporabi prihodkov v letu 
X – 1, ki jih je država članica pridobila s 
prodajo pravic na dražbi v skladu s členom 
10(1) Direktive 2003/87/ES. Te 
informacije vključujejo tudi posebne in 
podrobne informacije o uporabi 50 % 
prihodkov in iz tega izhajajočih ukrepov, 
pri čemer se opredeli kategorija in 
dodatnost takšnih ukrepov v skladu s 
členom 10(3) Direktive 2003/87/ES in 
navede zadevna država ali regija 
prejemnica;
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Predlog spremembe 9
Fiona Hall

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) informacije iz člena 6(1)(b) Odločbe št. 
406/2009/ES in informacije o tem, kako 
njihova nakupna politika podpira 
doseganje mednarodnega sporazuma o 
podnebnih spremembah.

(d) informacije iz člena 6(1)(b) Odločbe št. 
406/2009/ES in informacije o tem, kako 
njihova nakupna politika podpira 
doseganje mednarodnega sporazuma o 
podnebnih spremembah. V primeru 
projektnih dejavnosti za proizvodnjo 
električne energije v hidroelektrarnah s 
splošno zmogljivostjo nad 20MW, države 
članice pri odobritvi takšnih projektnih 
dejavnosti zagotovijo spoštovanje 
ustreznih mednarodnih kriterijev in 
smernic, zlasti protokola v zvezi z oceno 
trajnosti vodne energije, med razvojem 
omenjenih projektnih dejavnosti.

Or. en


