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КРАТКА ОБОСНОВКА

Начинът, по който финансовата допълняемост се определя от страна на правителствата 
донори, изисква специално внимание с цел да се гарантира, че към нуждите, свързани с 
изменението на климата, се насочва достатъчно финансиране, като в същото време се 
избягва отклоняване от ангажиментите във връзка с развитието. Гарантирането на 
финансовата допълняемост ще премахне необходимостта да се разчита на ОПР като 
основен източник на финансиране. Във връзка с това е важно държавите членки да 
уточнят дали новите и допълнителните ресурси допълват целта за 0,7 % ОПР/Джини, 
като посочват финансовия източник на средствата. Също така програмната финансова 
помощ може да затрудни проследяването на финансирането за климата, тъй като 
средствата отиват пряко в националната система за финансиране на страната 
получател. Ето защо е важно да съществува нов и допълнителен източник за 
финансиране на изменението на климата, който да може да бъде канализиран заедно с 
програмното финансиране за развитие. Това също така ще направи още по-важно 
проследяването на това, как правителствата разпределят своите разходи.     

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по околна среда, обществено 
здраве и безопасност на храните да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Член 17 – буква а) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) дали финансовите средства, 
предоставени от държавата членка на 
развиващите се страни, са нови и 
допълващи по смисъла на РКООНИК и 
как са били изчислени;

i) дали финансовите средства, 
предоставени от държавата членка на 
развиващите се страни, са нови и 
допълващи спрямо целта за 
повишаване на официалната помощ 
за развитие до 0,7 % от брутния 
национален доход по смисъла на 
РКООНИК и как са били изчислени;

Or. en

Обосновка

Споменаването на 0,7 % ОПР/Джини е необходимо с цел гарантиране, че 
финансовите ангажименти във връзка с изменението на климата се изпълняват и се 
гарантират по такъв начин, че международните публични средства не се отклоняват 
от дългосрочните ангажименти за подпомагане на развитието в бедните страни. 
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Изменение 2

Предложение за регламент
Член 17 – буква а) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) информация за всички разпределени 
от държавата-членка финансови 
средства, свързани с прилагането на 
РКООНИК, по вида канал, например 
двустранни, регионални или други 
многостранни канали;

ii) информация за всички разпределени 
от държавата-членка финансови 
средства, свързани с прилагането на 
РКООНИК, по вида финансов 
инструмент и канал, например 
двустранни, регионални или други 
многостранни канали;

Or. en

Обосновка

Споменаването на допълняемостта спрямо 0,7 % ОПР/Джини се подкрепя от 
искането за предоставяне на информация относно вида финансов инструмент, 
посредством който помощта ще бъде канализирана. Това ще даде възможност за по-
добро идентифициране на източника на финансиране, независимо дали се отнася за 
бюджет за развитие или не. 

Изменение 3

Предложение за регламент
Член 17 – буква а) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) количествена информация за 
финансовите потоци, въз основа на така 
наречените „Рио показатели за помощта, 
свързана със смекчаването на 
изменението на климата и с адаптацията 
към изменението на климата“ („Рио 
показатели“), въведени от Комитета за 
подпомагане на развитието към ОИСР, 
и методологическа информация, 
свързана с прилагането на 
методологията на Рио показателите за 
изменението на климата;

iii) количествена информация за 
финансовите потоци, посредством 
проектно или бюджетно 
подпомагане, въз основа на така 
наречените „Рио показатели за помощта, 
свързана със смекчаването на 
изменението на климата и с адаптацията 
към изменението на климата“ („Рио 
показатели“), въведени от Комитета за 
подпомагане на развитието към ОИСР, 
и методологическа информация, 
свързана с прилагането на 
методологията на Рио показателите за 
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изменението на климата;

Or. en

Обосновка

Международното публично финансово подпомагане за развиващите се страни се 
насочва към „програмни“ форми на предоставяне на финанси, като това включва 
преминаване към бюджетно подпомагане и оттегляне от подпомагането за проекти. 
Комитетът за подпомагане на развитието на ОИСР разрешава единствено проектно 
или секторно проследяване на свързаните с изменението на климата финансови 
потоци; подобни потоци не могат да се проследяват посредством общо бюджетно 
подпомагане. Това може да стане още по-изразено в бъдеще, тъй като свързаното с 
изменението на климата подпомагане продължава да се насочва към програмни 
форми.

Изменение 4

Предложение за регламент
Член 17 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) информация за дейностите на 
държавите-членки, свързани с 
трансфера на технологии към 
развиващите се страни в рамките на 
РКООНИК и с трансфера на технологии 
за година Х-1, информация за 
планираните дейности, свързани с 
трансфера на технологии към 
развиващите се страни в рамките на 
РКООНИК и с трансфера на 
технологии, който следва да се 
осъществи през година Х и следващите 
години. Информацията следва да 
включва сведения дали прехвърлените 
технологии са използвани за смекчаване 
на изменението на климата или за 
адаптиране към последиците него, 
страната получател, размера на 
предоставената помощ и вида на 
прехвърлената технология.

б) информация за дейностите на 
държавите-членки, свързани с 
трансфера на технологии към 
развиващите се страни в рамките на 
РКООНИК и с трансфера на технологии 
за година Х-1, информация за 
планираните дейности, свързани с 
трансфера на технологии към 
развиващите се страни в рамките на 
РКООНИК и с трансфера на 
технологии, който следва да се 
осъществи през година Х и следващите 
години. Информацията следва да 
включва сведения дали прехвърлените 
технологии са използвани за смекчаване 
на изменението на климата или за 
адаптиране към последиците него, 
страната получател, размера на 
предоставената помощ, източника на 
финансирането и вида на 
прехвърлената технология.

Or. en
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Обосновка

Това ще позволи да се идентифицира дали източника на средствата идва от 
бюджета на ОПР.


