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KORT BEGRUNDELSE

Der skal være mere fokus på den måde, hvorpå finansiel additionalitet defineres af 
donorregeringer, for at sikre at der er tilstrækkelige midler til finansiering af 
klimaændringsbehovene, samtidig med at man undgår, at midlerne tages fra 
udviklingsforpligtelserne. Når først den finansielle additionalitet er sikret, er der ikke længere 
behov for at være afhængig af ODA som en væsentlig finansieringskilde. I lyset af dette er det 
vigtigt, at medlemsstaterne angiver, om de nye og yderligere midler er et supplement til 
GINI/ODA-målsætningen på 0,7 %, således at de oplyser om den finansielle kilde til 
midlerne. Derudover kan programmæssig finansiel støtte besværliggøre sporingen af 
klimafinansieringsstrømmene, idet midlerne går direkte til modtagerlandets nationale 
finansieringssystem. Dette er grunden til, at det er vigtigt at have en ny og yderligere 
finansieringskilde for klimaændringer, som nemt kan spores og kanaliseres sammen med 
programmæssige udviklingsfinansieringsstrømme. Dette gør det ligeledes vigtigt at spore, 
hvordan modtagerlandene tildeler deres ressourcer.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som 
er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Artikel 17 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) oplysninger om, hvorvidt de økonomiske 
ressourcer, som den pågældende 
medlemsstat har ydet til udviklingslande, 
er nye i forbindelse med 
klimakonventionen, og hvordan dette er 
beregnet

i) oplysninger om, hvorvidt de økonomiske 
ressourcer, som den pågældende 
medlemsstat har ydet til udviklingslande, 
er nye i forhold til målet om at øge den 
officielle bistand til udviklingslandene til 
0,7 % af bruttonationalindkomsten i 
forbindelse med klimakonventionen, og 
hvordan dette er beregnet

Or. en

Begrundelse

Henvisningen til 0,7 % ODA/GINI er nødvendig for at sikre, at de finansielle forpligtelser for 
klimaændringer opfyldes og sikres på en sådan måde, at internationale offentlige midler ikke 
ledes bort fra langtidsforpligtelserne til at støtte udviklingen i fattige lande. 
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Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Artikel 17 – litra a – nr. ii 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) oplysninger om eventuelle økonomiske 
ressourcer, som medlemsstaten har bevilget 
til gennemførelsen af klimakonventionen 
efter kanaltype som f.eks. bilaterale, 
regionale eller andre multilaterale kanaler

ii) oplysninger om eventuelle økonomiske 
ressourcer, som medlemsstaten har bevilget 
til gennemførelsen af klimakonventionen 
efter type finansielt instrument og
kanaltype som f.eks. bilaterale, regionale 
eller andre multilaterale kanaler

Or. en

Begrundelse

Henvisningen til additionalitet i forhold til de 0,7 % GINI/ODA styrkes gennem anmodningen 
om at oplyse, hvilken type finansielt instrument der skal anvendes til at kanalisere støtten. 
Dette vil muliggøre en bedre identifikation af finansieringskilden, således at det er tydeligt at 
se, om finansieringen kommer fra udviklingsbudgettet eller ej. 

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Artikel 17 – litra a – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) kvantitative oplysninger om 
økonomiske strømme baseret på de 
såkaldte "markører for støtte til 
modvirkning af klimaændringer og støtte 
til tilpasning til klimaændringer" ("Rio-
markørerne"), som OECD's gruppe for 
udviklingsbistand har udviklet, og 
metodologiske oplysninger om 
gennemførelsen af metodologien for Rio-
markørerne for klimaændringer

iii) kvantitative oplysninger om 
økonomiske strømme, enten gennem 
projekt- eller budgetstøtte, baseret på de 
såkaldte "markører for støtte til 
modvirkning af klimaændringer og støtte 
til tilpasning til klimaændringer" ("Rio-
markørerne"), som OECD's gruppe for 
udviklingsbistand har udviklet, og 
metodologiske oplysninger om 
gennemførelsen af metodologien for Rio-
markørerne for klimaændringer

Or. en

Begrundelse

Den internationale offentlige finansielle støtte til udviklingslande bevæger sig hen imod 
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"programmæssige" former for finansiering, hvilket betyder en overgang fra projektbaseret 
støtte til budgetstøtte.  OECD/komitéen for udviklingsbistand tillader udelukkende 
projektbaseret eller sektorbaseret sporing af klimaændringsrelaterede strømme. Sådanne 
strømme kan ikke spores gennem generel budgetstøtte. Dette kan blive mere fremtrædende i 
fremtiden, da klimarelateret udviklingsstøtte fortsat bevæger sig hen imod programmæssige 
former.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 17 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) om medlemsstatens aktiviteter 
vedrørende teknologioverførsel til 
udviklingslande i henhold til 
klimakonventionen og om 
teknologioverførsel i året X-1, oplysninger 
om planlagte aktiviteter vedrørende 
teknologioverførsel til udviklingslande i 
henhold til klimakonventionen og om 
teknologier, der skal overføres for år X og 
efterfølgende år. Det bør omfatte 
oplysninger om, hvorvidt den overførte 
teknologi blev anvendt til modvirkning af 
eller tilpasning til virkningerne af 
klimaændringer, modtagerland, mængden 
af den ydede bistand og typen af den 
overførte teknologi.

b) om medlemsstatens aktiviteter 
vedrørende teknologioverførsel til 
udviklingslande i henhold til 
klimakonventionen og om 
teknologioverførsel i året X-1, oplysninger 
om planlagte aktiviteter vedrørende 
teknologioverførsel til udviklingslande i 
henhold til klimakonventionen og om 
teknologier, der skal overføres for år X og 
efterfølgende år. Det bør omfatte 
oplysninger om, hvorvidt den overførte 
teknologi blev anvendt til modvirkning af 
eller tilpasning til virkningerne af 
klimaændringer, modtagerland, mængden 
af den ydede bistand, finansieringskilde og 
typen af den overførte teknologi.

Or. en

Begrundelse

Dette vil igen gøre det muligt at finde frem til, om finansieringskilden kommer fra ODA-
budgettet.


