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LÜHISELGITUS

Selleks, et tagada piisava rahastamise suunamine kliimamuutustega tegelemisse, vältides 
samal ajal kõrvalekaldumist arengualaste kohustuste täitmiselt, tuleb pöörata kõrgendatud 
tähelepanu rahastajariikide rahalise täiendavuse määratlusele. Rahalise täiendavuse 
kindlustamisega kaoks vajadus kasutada ametlikku arenguabi suuremahulise 
rahastamisallikana. Eelnevat silmas pidades on oluline, et liikmesriigid täpsustaksid, kas uued 
ja täiendavad vahendid lisanduvad ametliku arenguabi määrale (0,7% kogurahvatulust), 
osutades nii rahastamisallikale, kust vahendid pärinevad. Lisaks võib programmiline rahaline 
toetus muuta keerulisemaks kliimamuutustega seotud rahastamise voogude jälgimise, kuna 
vahendid lähevad otse abisaava maa siseriiklikku rahastamissüsteemi. Seetõttu on oluline luua 
kliimamuutustega tegelemiseks uus täiendav rahastamisallikas, mida oleks lihtne jälgida ning 
mille vahendeid saaks koos programmiliste arengu rahastamise voogudega hõlpsalt suunata. 
Eelnevaga seoses muutuks veelgi tähtsamaks abisaavate maade valitsuste kulutuste jälgimine.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Arengukomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonil lisada 
oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – punkt a – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) kas liikmesriikide poolt arenguriikidele 
ettenähtud rahalised vahendid on ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni silmas 
pidades uued ja täiendavad, ning kuidas 
need välja arvutati;

i) kas liikmesriikide poolt arenguriikidele 
ettenähtud rahalised vahendid on ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni silmas 
pidades uued ja täiendavad eesmärki 
suurendada ametliku arenguabi määra 
0,7 %ni kogurahvatulust, ning kuidas need 
välja arvutati;

Or. en

Selgitus

Viidet ametlikule arenguabile 0,7 % ulatuses kogurahvatulust on tarvis, et kindlustada 
kliimamuutustega tegelemiseks vajalike kulukohustuste täitmine viisil, mis ei juhi 
rahvusvahelise avaliku sektori poolset rahastamist eemale vaeste riikide arengu toetamiseks 
võetud pikaajalistest kohustustest. 
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – punkt a – punkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) kõik liikmesriigi poolt ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni 
rakendamiseks eraldatud rahalised 
vahendid rahastamiskanali kaupa
(kahepoolne, piirkondlik või muu 
mitmepoolne rahastamine);

ii) kõik liikmesriigi poolt ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooni 
rakendamiseks eraldatud rahalised 
vahendid rahastamisvahendi ja
rahastamiskanali kaupa (kahepoolne, 
piirkondlik või muu mitmepoolne 
rahastamine);

Or. en

Selgitus

Viidet ametlikule arenguabile 0,7% ulatuses kogurahvatulust toetab palve esitada andmed 
rahastamisvahendi liigi kohta, mille kaudu abi antakse. Kõnealused andmed võimaldavad 
rahastamisallikat paremini kindlaks määrata, hoolimata sellest, kas tegu on arenguks 
ettenähtud eelarvega või mitte. 

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – punkt a – punkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) kvantitatiivne teave rahastamisvoogude 
kohta Rio markerite põhjal (OECD 
arenguabi rühma poolt kasutusele võetud 
markerid kliimamuutuste mõju 
leevendamiseks ja sellega kohanemiseks 
antava abi üle otsustamiseks) ning 
metodoloogiline teave nimetatud markerite 
metoodika rakendamise kohta;

iii) kvantitatiivne teave projekti- või 
eelarvetoetuste põhiste rahastamisvoogude 
kohta Rio markerite põhjal (OECD 
arenguabi rühma poolt kasutusele võetud 
markerid kliimamuutuste mõju 
leevendamiseks ja sellega kohanemiseks 
antava abi üle otsustamiseks) ning 
metodoloogiline teave nimetatud markerite 
metoodika rakendamise kohta;

Or. en

Selgitus

Rahvusvahelise avaliku sektori poolne arengumaadele antav rahaline toetus liigub 
„programmilise” rahastamise suunas, muu hulgas on toimumas nihe eelarvetoetuste 
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eelistamisele projektipõhiste toetuste asemel. OECD arenguabikomitee lubab 
kliimamuutustega seotud rahavoogusid jälgida ainult projekti või valdkonna kaupa; 
nimetatud voogusid ei saa jälgida üldise eelarvetoetuse kaudu. Kõnealune suundumus võib 
tulevikus muutuda veelgi märgatavamaks, kuna kliimamuutustega seotud arengutoetuste 
andmine jätkab liikumist programmilisemate viiside suunas.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) liikmesriigi meetmed, mis on seotud 
arenguriikidele ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooniga ettenähtud 
tehnosiirdega ning aastal X-1 üleantud 
tehnoloogia, arenguriikidele ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooniga 
ettenähtud tehnosiirde elluviimiseks 
kavandatud meetmed ning aastal X ja 
järgnevatel aastatel üleantav tehnoloogia.
Tuleks lisada teave selle kohta, kas 
üleantud tehnoloogiat kasutati 
kliimamuutuste mõju leevendamiseks või 
sellega kohanemiseks, tehnoloogia 
vastuvõtnud riik, toetuse suurus ning 
üleantud tehnoloogia liik.

(b) liikmesriigi meetmed, mis on seotud 
arenguriikidele ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooniga ettenähtud 
tehnosiirdega ning aastal X-1 üleantud 
tehnoloogia, arenguriikidele ÜRO 
kliimamuutuste raamkonventsiooniga 
ettenähtud tehnosiirde elluviimiseks 
kavandatud meetmed ning aastal X ja 
järgnevatel aastatel üleantav tehnoloogia.
Tuleks lisada teave selle kohta, kas 
üleantud tehnoloogiat kasutati 
kliimamuutuste mõju leevendamiseks või 
sellega kohanemiseks, tehnoloogia 
vastuvõtnud riik, toetuse suurus, 
rahastamisallikas ning üleantud 
tehnoloogia liik.

Or. en

Selgitus

Kõnealune muudatus annab veel ühe võimaluse määrata kindlaks, kas raha pärineb ametliku 
arenguabi eelarvest.


