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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο τρόπος που καθορίζεται η χρηματοδοτική προσθετικότητα από τις χορηγούς κυβερνήσεις 
απαιτεί προσοχή για να  διασφαλιστεί ότι  διοχετεύεται επαρκής χρηματοδότηση στις ανάγκες 
της κλιματικής αλλαγής, ενώ ταυτόχρονα αποφεύγεται η εκτροπή από τις αναπτυξιακές 
δεσμεύσεις. Μόλις εξασφαλιστεί η χρηματοδοτική προσθετικότητα, θα εξαλειφθεί η ανάγκη 
στήριξης στην Επίσημη Αναπτυξιακή Βοήθεια ως σημαντικότερη πηγή χρηματοδότησης. 
Υπό το πρίσμα αυτό, είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να διευκρινίσουν εάν οι νέοι και 
πρόσθετοι πόροι φτάνουν στην κορυφή του στόχου του 0,7% GΙΝΙ / ΕΑΒ, προσδιορίζοντας
έτσι τη χρηματοδοτική πηγή των πόρων. Επιπλέον, η προγραμματική οικονομική ενίσχυση 
μπορεί να δυσχεράνει την παρακολούθηση της χρηματοδότησης για το κλίμα  αφού οι πόροι 
πηγαίνουν απευθείας στο εθνικό σύστημα χρηματοδότησης της δικαιούχου χώρας. Αυτός 
είναι ο λόγος για τον οποίο απαιτείται μια νέα και συμπληρωματική πηγή χρηματοδότησης 
για την αλλαγή του κλίματος, η οποία μπορεί εύκολα να εντοπίζεται και να διοχετεύεται σε 
συνδυασμό με την προγραμματική ροή της χρηματοδότησης της ανάπτυξης. Αυτό θα 
καταστήσει επίσης ακόμη πιο σημαντική την παρακολούθηση του τρόπου με τις κυβερνήσεις 
των δικαιούχων διαθέτουν τις δαπάνες τους.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας 
των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις 
ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 - στοιχείο α - σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) διευκρίνιση σχετικά με το εάν οι 
χρηματοδοτικοί πόροι που χορήγησε το 
κράτος μέλος σε αναπτυσσόμενες χώρες 
είναι νέοι και πρόσθετοι στο πλαίσιο της 
UNFCCC και τον τρόπο υπολογισμού για 
την εξαγωγή του συμπεράσματος αυτού,

(i) διευκρίνιση σχετικά με το εάν οι 
χρηματοδοτικοί πόροι που χορήγησε το 
κράτος μέλος σε αναπτυσσόμενες χώρες 
είναι νέοι και πρόσθετοι  στον στόχο της 
αύξησης της Επίσημης Αναπτυξιακής
Βοήθειας στο 0,7 % του ακαθάριστου 
εθνικού εισοδήματος στο πλαίσιο της 
UNFCCC και τον τρόπο υπολογισμού για 
την εξαγωγή του συμπεράσματος αυτού· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναφορά στο 0,7% ΕΑΒ / GΙΝΙ είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί ότι οι οικονομικές 
δεσμεύσεις για την κλιματική αλλαγή τηρούνται και εξασφαλίζονται κατά τρόπο ώστε  τα διεθνή 
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δημόσια κονδύλια να μην εκτρέπονται από μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις για τη στήριξη της 
ανάπτυξης στις φτωχές χώρες. 

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – στοιχείο α - σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) πληροφορίες σχετικά με όλους τους 
χρηματοδοτικούς πόρους που διέθεσε το 
κράτος μέλος για την εφαρμογή της 
UNFCCC ανά είδος διαύλου, όπως 
διμερείς, περιφερειακοί ή άλλοι 
πολυμερείς δίαυλοι,

(ii) πληροφορίες σχετικά με όλους τους 
χρηματοδοτικούς πόρους που διέθεσε το 
κράτος μέλος για την εφαρμογή της 
UNFCCC ανά είδος χρηματοδοτικού 
μέσου και διαύλου, όπως διμερείς, 
περιφερειακοί ή άλλοι πολυμερείς δίαυλοι,

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναφορά στην προσθετικότητα στο 0,7% GΙΝΙ / ΕΑΒ  ενισχύεται από το αίτημα για την 
παροχή πληροφοριών σχετικά με το είδος του χρηματοδοτικού μέσου μέσω του οποίου η 
ενίσχυση θα διοχετεύεται. Αυτό θα επιτρέψει την καλύτερη ταυτοποίηση της πηγής της 
χρηματοδότησης, αν είναι προϋπολογισμός για την ανάπτυξη ή όχι.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – στοιχείο α - σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) ποσοτικές πληροφορίες για τις 
χρηματοδοτικές ροές που βασίζονται στους 
«δείκτες του Ρίο για την ενίσχυση τη 
σχετική με τον περιορισμό της κλιματικής 
αλλαγής και την ενίσχυση τη σχετική με 
την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» 
(«δείκτες του Ρίο») που καθορίστηκαν από 
την ομάδα αναπτυξιακής βοήθειας του 
ΟΟΣΑ, καθώς και μεθοδολογικές 
πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της 
μεθοδολογίας των δεικτών του Ρίο για την 
κλιματική αλλαγή,

(iii) ποσοτικές πληροφορίες για τις 
χρηματοδοτικές ροές , είτε μέσω 
προγράμματος είτε μέσω δημοσιονομικής 
στήριξης, που βασίζονται στους «δείκτες 
του Ρίο για την ενίσχυση τη σχετική με τον 
περιορισμό της κλιματικής αλλαγής και 
την ενίσχυση τη σχετική με την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» 
(«δείκτες του Ρίο») που καθορίστηκαν από 
την ομάδα αναπτυξιακής βοήθειας του 
ΟΟΣΑ, καθώς και μεθοδολογικές 
πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της 
μεθοδολογίας των δεικτών του Ρίο για την 
κλιματική αλλαγή,
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Αιτιολόγηση
Η διεθνής δημόσια χρηματοδοτική στήριξη προς τις αναπτυσσόμενες χώρες κινείται προς 
«προγραμματικές» μορφές οικονομικής παροχής, με στροφή προς την δημοσιονομική στήριξη 
και μακριά από ενισχύσεις με τη μορφή προγραμμάτων. Ο ΟΟΣΑ / Επιτροπή Αναπτυξιακής 
Βοήθειας επιτρέπει μόνο έργα  ή χρηματοδοτικές ροές που σχετίζονται με την τομεακή 
παρακολούθηση των  κλιματικών αλλαγών. Οι ροές αυτές  δεν μπορούν να παρακολουθούνται 
μέσω της στήριξης του γενικού προϋπολογισμού. Αυτό μπορεί να γίνει πιο εμφανές στο μέλλον, 
καθώς η αναπτυξιακή στήριξη που σχετίζεται με το κλίμα συνεχίζει να κινείται προς την 
κατεύθυνση προγραμματικών μορφών.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) πληροφορίες σχετικά με τις 
δραστηριότητες του κράτους μέλους για τη 
μεταφορά τεχνολογίας σε αναπτυσσόμενες 
χώρες στο πλαίσιο της UNFCCC και για 
τις μεταφερθείσες τεχνολογίες για το έτος 
X-1, πληροφορίες σχετικά με τις 
προγραμματισμένες δραστηριότητες για τη 
μεταφορά τεχνολογίας σε αναπτυσσόμενες 
χώρες στο πλαίσιο της UNFCCC και 
σχετικά με τις τεχνολογίες που πρόκειται 
να μεταφερθούν για το έτος X και τα 
επόμενα έτη. Πρέπει να περιλαμβάνονται 
πληροφορίες σχετικά με το εάν η 
μεταφερθείσα τεχνολογία 
χρησιμοποιήθηκε για τον μετριασμό των 
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής ή την 
προσαρμογή σε αυτές, την αποδέκτρια 
χώρα, το ύψος της παρασχεθείσας 
στήριξης και τον τύπο της μεταφερθείσας 
τεχνολογίας.

(β) πληροφορίες σχετικά με τις 
δραστηριότητες του κράτους μέλους για τη 
μεταφορά τεχνολογίας σε αναπτυσσόμενες 
χώρες στο πλαίσιο της UNFCCC και για 
τις μεταφερθείσες τεχνολογίες για το έτος 
X-1, πληροφορίες σχετικά με τις 
προγραμματισμένες δραστηριότητες για τη 
μεταφορά τεχνολογίας σε αναπτυσσόμενες 
χώρες στο πλαίσιο της UNFCCC και 
σχετικά με τις τεχνολογίες που πρόκειται 
να μεταφερθούν για το έτος X και τα 
επόμενα έτη. Πρέπει να περιλαμβάνονται 
πληροφορίες σχετικά με το εάν η 
μεταφερθείσα τεχνολογία 
χρησιμοποιήθηκε για τον μετριασμό των 
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής ή την 
προσαρμογή σε αυτές, την αποδέκτρια 
χώρα, το ύψος της παρασχεθείσας 
στήριξης, την πηγή χρηματοδότησης και 
τον τύπο της μεταφερθείσας τεχνολογίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό θα επιτρέψει και πάλι να προσδιοριστεί αν η πηγή των χρημάτων προέρχεται από τον 
προϋπολογισμό της ΕΑΒ.
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