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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Je třeba věnovat zvláštní pozornost způsobu, jakým vlády dárcovských zemí definují finanční 
adicionalitu, aby bylo možné zajistit poskytování dostatečných finančních prostředků na 
potřeby související se změnou klimatu a současně zabránit odklonu od závazků v oblasti 
rozvoje. Jakmile bude zabezpečena finanční adicionalita, nebude nutné spoléhat se na 
oficiální rozvojovou pomoc jako na hlavní zdroj financování. V tomto kontextu je důležité, 
aby členské státy upřesňovaly, zda jsou nové a dodatečné zdroje poskytovány nad rámec cíle 
0,7% poměru oficiální rozvojové pomoci k HND, a uváděly tedy finanční zdroj 
poskytovaných prostředků. V důsledku poskytování finanční pomoci programovou formou 
může být navíc sledování toků finančních prostředků souvisejících se změnou klimatu 
obtížnější, jelikož takové prostředky plynou přímo do vnitrostátního finančního systému 
přijímající země. Z tohoto důvodu je důležitý nový a dodatečný zdroj financování určený na 
dopady změny klimatu, který lze snadno sledovat a je možné z něj čerpat souběžně 
s programovými prostředky poskytovanými na rozvoj. Tímto způsobem se rovněž zvýší 
význam sledování způsobu, jakým vlády přijímajících zemí vydávané prostředky přidělují.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Čl. 17 – písm. a – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) informace, jestli finanční zdroje, které 
členský stát poskytl rozvojovým zemím, 
jsou v rámci úmluvy UNFCCC nové a 
dodatečné, a jakým výpočtem se k nim 
dospělo;

i) informace, jestli finanční zdroje, které 
členský stát poskytl rozvojovým zemím za 
účelem zvýšení oficiální rozvojové pomoci 
na 0,7 % hrubého národního důchodu, 
jsou v rámci úmluvy UNFCCC nové a 
dodatečné, a jakým výpočtem se k nim 
dospělo;

Or. en

Odůvodnění

Zmínka o oficiální rozvojové pomoci ve výši 0,7 % HND je nutná, aby bylo zajištěno, že 
finanční závazky spojené se změnou klimatu jsou plněny a zabezpečeny tak, že nedochází 
k odčerpávání mezinárodních veřejných finančních prostředků z dlouhodobých závazků na 
podporu rozvoje chudých zemí. 
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Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Čl. 17 – písm. a – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) informace o případných finančních 
prostředcích přidělených členským státem 
na provádění úmluvy UNFCCC podle 
druhu kanálu, jako jsou dvoustranné, 
regionální nebo jiné vícestranné kanály;

ii) informace o případných finančních 
prostředcích přidělených členským státem 
na provádění úmluvy UNFCCC podle 
druhu finančního nástroje a kanálu, jako 
jsou dvoustranné, regionální nebo jiné 
vícestranné kanály;

Or. en

Odůvodnění

Odkaz na adicionalitu oficiální rozvojové pomoci ve výši 0,7 % HND je umocněn požadavkem 
na poskytování informací o druhu finančního nástroje, z něhož bude pomoc čerpána. Usnadní 
se tak identifikace zdroje financování, tedy zjišťování, zda se jedná o rozpočet na rozvoj či 
nikoliv.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Čl. 17 – písm. a – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) kvantitativní informace o finančních 
tocích založené na tzv. „ukazatelích z Ria 
pro pomoc spojenou se zmírňováním 
změny klimatu a pomoc spojenou s 
přizpůsobováním se změně klimatu“ (dále 
jen „ukazatele z Ria“), které představila 
skupina pro rozvojovou pomoc OECD, 
a metodické informace o provádění 
metodiky ukazatelů z Ria v oblasti změny 
klimatu;

iii) kvantitativní informace o finančních 
tocích – poskytovaných buď 
prostřednictvím projektové nebo 
rozpočtové podpory –založené na 
tzv. „ukazatelích z Ria pro pomoc spojenou 
se zmírňováním změny klimatu a pomoc 
spojenou s přizpůsobováním se změně 
klimatu“ (dále jen „ukazatele z Ria“), které
představila skupina pro rozvojovou pomoc 
OECD, a metodické informace o provádění 
metodiky ukazatelů z Ria v oblasti změny 
klimatu;

Or. en
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Odůvodnění

Mezinárodní podpora poskytovaná z veřejných financí rozvojovým zemím přechází na 
„programové“ formy poskytování finančních prostředků, což s sebou nese přechod na 
rozpočtovou podporu a odklon od pomoci založené na projektech. Výbor OECD pro 
rozvojovou pomoc umožňuje sledování toků spojených se změnou klimatu pouze na základě 
projektů či odvětví; tyto toky nelze sledovat v rámci obecné rozpočtové podpory. Tato 
tendence bude možná výraznější v budoucnosti s tím, jak bude rozvojová podpora související 
se změnou klimatu přecházet na programové formy.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Čl. 17 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) informace o činnostech členských států 
souvisejících s přenosem technologií do 
rozvojových zemí v rámci úmluvy 
UNFCCC a o technologiích přenesených 
za rok X−1, informace o plánovaných 
činnostech souvisejících s přenosem 
technologií do rozvojových zemí v rámci 
úmluvy UNFCCC a o technologiích, 
jejichž přenos se plánuje na rok X a roky 
následující. Měly by být zahrnuty 
informace o tom, jestli byly přenesené 
technologie použity na zmírnění dopadů 
změny klimatu či přizpůsobení se těmto 
dopadům, dále o přijímající zemi, výši 
poskytnuté podpory a druhu přenesené 
technologie.

b) informace o činnostech členských států 
souvisejících s přenosem technologií do 
rozvojových zemí v rámci úmluvy 
UNFCCC a o technologiích přenesených 
za rok X−1, informace o plánovaných 
činnostech souvisejících s přenosem 
technologií do rozvojových zemí v rámci 
úmluvy UNFCCC a o technologiích,
jejichž přenos se plánuje na rok X a roky 
následující. Měly by být zahrnuty 
informace o tom, jestli byly přenesené 
technologie použity na zmírnění dopadů 
změny klimatu či přizpůsobení se těmto 
dopadům, dále o přijímající zemi, výši 
poskytnuté podpory, zdroji financování a 
druhu přenesené technologie.

Or. en

Odůvodnění

Účelem tohoto doplnění je opět zjistit, zda zdrojem finančních prostředků je rozpočet určený 
na oficiální rozvojovou pomoc.


