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Ändringsförslag 5
Birgit Schnieber-Jastram

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Enligt beslut 1/CP.15 åtog sig unionen 
och medlemsstaterna att ge betydande
ekonomiskt klimatunderstöd för att stödja 
anpassning och begränsande åtgärder i 
utvecklingsländer. I enlighet med punkt 40 
i beslut 1/CP.16 måste varje i-land som är 
en part i ramkonventionen förbättra 
rapporteringen om tillhandahållandet av 
ekonomiskt, tekniskt och 
kapacitetsbyggande understöd till parter 
som är utvecklingsländer. En förbättrad 
rapportering är nödvändig för att identifiera 
unionens och medlemsstaternas 
ansträngningar för att uppfylla sina 
åtaganden. Beslut 1/CP.16 upprättade även 
en ny teknikmekanism för att förbättra den 
internationella tekniköverföringen. Denna 
förordning bör se till att stabil aktuell 
information om 
tekniköverföringsaktiviteter till 
utvecklingsländer görs tillgänglig.

(16) Enligt beslut 1/CP.15 åtog sig unionen 
och medlemsstaterna att ge betydande 
ekonomiskt klimatunderstöd för att stödja 
anpassning och begränsande åtgärder i 
utvecklingsländer. I enlighet med punkt 40 
i beslut 1/CP.16 måste varje i-land som är 
en part i ramkonventionen förbättra 
rapporteringen om tillhandahållandet av 
ekonomiskt, tekniskt och 
kapacitetsbyggande understöd till parter 
som är utvecklingsländer. En förbättrad 
rapportering är nödvändig för att identifiera 
unionens och medlemsstaternas 
ansträngningar för att uppfylla sina 
åtaganden, särskilt åtagandena för en 
konsekvent politik för utveckling, i 
enlighet med artikel 208 i FEUF. Beslut 
1/CP.16 upprättade även en ny 
teknikmekanism för att förbättra den 
internationella tekniköverföringen. Denna 
förordning bör se till att stabil aktuell 
information om 
tekniköverföringsaktiviteter till 
utvecklingsländer görs tillgänglig.

Or. en

Ändringsförslag 6
Fiona Hall

Förslag till förordning
Artikel 17 – stycke 1 – led a – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(iv) detaljerad information om bistånd som 
tillhandahålls av både den offentliga och 

(iv) detaljerad information om bistånd som 
tillhandahålls av både den offentliga och 
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privata sektorn till utvecklingsländer som 
är särskilt känsliga för klimatförändringens 
konsekvenser under anpassning till sådana 
klimatförändringskonsekvenser,

privata sektorn till utvecklingsländer som 
är särskilt känsliga för klimatförändringens 
konsekvenser under anpassning till sådana 
klimatförändringskonsekvenser, med en 
specificering av mottagarland, sektor och 
verksamhetstyp,

Or. en

Ändringsförslag 7
Fiona Hall

Förslag till förordning
Artikel 17 – stycke 1 – led a – led v

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(v) utförlig information om hjälp som 
tillhandahålls både av den offentliga och 
privata sektorn, i förekommande fall, till 
utvecklingsländer, för att begränsa utsläpp 
av växthusgaser,

(v) utförlig information om hjälp som 
tillhandahålls både av den offentliga och 
privata sektorn, i förekommande fall, till 
utvecklingsländer, för att begränsa utsläpp 
av växthusgaser, med en specificering av 
mottagarland, sektor och verksamhetstyp,

Or. en

Ändringsförslag 8
Fiona Hall

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) information om intäkterna under år X-1 
som har genererats av medlemsstaten 
genom auktionering av utsläppsrätter i 
enlighet med artikel 10.1 i 
direktiv 2003/87/EC. Denna information 
ska även inbegripa specifik och detaljerad 
information om användningen av 50 % av 
intäkterna, och de vidtagna åtgärderna till 
följd av detta, med en specificering av 
kategorin för sådana vidtagna åtgärder i 

(b) information om intäkterna under år X-1 
som har genererats av medlemsstaten 
genom auktionering av utsläppsrätter i 
enlighet med artikel 10.1 i 
direktiv 2003/87/EC. Denna information 
ska även inbegripa specifik och detaljerad 
information om användningen av 50 % av 
intäkterna, och de vidtagna åtgärderna till 
följd av detta, med en specificering av 
kategorin och additionaliteten för sådana 
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enlighet med artikel 10.3 i 
direktiv 2003/87/EG, samt med angivande 
av mottagarlandet eller -regionen i fråga,

vidtagna åtgärder i enlighet med 
artikel 10.3 i direktiv 2003/87/EG, samt 
med angivande av mottagarlandet eller 
-regionen i fråga,

Or. en

Ändringsförslag 9
Fiona Hall

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) informationen som anges i led b i 
artikel 6.1 i beslut 406/2009/EG och 
information om hur deras förvärvspolitik 
förbättrar ingåendet av ett internationellt 
avtal om klimatförändring.

(d) informationen som anges i led b i 
artikel 6.1 i beslut 406/2009/EG och 
information om hur deras förvärvspolitik 
förbättrar ingåendet av ett internationellt 
avtal om klimatförändring. När det gäller 
vattenkraftprojekt med en 
produktionskapacitet som överstiger 
20 MW ska medlemsstaterna i samband 
med att de godkänner sådana projekt, se 
till att relevanta internationella kriterier 
och riktlinjer, särskilt protokollet till 
hållbarhetsbedömningen av vattenkraft 
från 2010, efterlevs vid utvecklingen av 
sådana projekt.

Or. en


