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RÖVID INDOKOLÁS

A pénzügyi addicionalitás adományozó országok általi definíciójának annak szavatolására 
kell összpontosítania, hogy elegendő finanszírozást biztosítson az éghajlatváltozás 
következtében fellépő igényekre, megelőzve ugyanakkor a fejlesztési 
kötelezettségvállalásoktól való átcsoportosítást. Ha a pénzügyi addicionalitás biztosítva van, 
akkor nem kell a hivatalos fejlesztéstámogatásra (ODA) mint fő finanszírozási forrásra 
támaszkodni. Ennek fényében fontos, hogy a tagállamok konkrétan jelezzék, ha az új, 
járulékos források kiegészítik a 0,7%-os GINI/ODA célkitűzést, megnevezve ezáltal az 
erőforrások pénzügyi forrását. Ezen kívül a programszerű pénzügyi támogatás megnehezítheti 
az éghajlatváltozással kapcsolatos pénzügyi folyósítások nyomon követését, minthogy az 
erőforrások közvetlenül az őket fogadó ország nemzeti finanszírozási rendszerébe kerülnek. 
Ezért fontos, hogy az éghajlatváltozás kapcsán legyen egy olyan új, kiegészítő finanszírozási 
forrás, amely könnyedén nyomon követhető, és amelyet a programszerű fejlesztési 
finanszírozással együtt lehet irányítani. Ez pedig még inkább fontossá teszi annak 
figyelemmel követését, hogy a támogatott kormányok mire fordítják kiadásaikat.

MÓDOSÍTÁSOK

a Fejlesztési Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – a pont – i alpont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(i) i. a tagállamok által a fejlődő 
országoknak biztosított pénzügyi források 
az UNFCCC keretében új és kiegészítő 
források-e és ezeket hogyan számolták ki;

(i) a tagállamok által a fejlődő országoknak 
biztosított pénzügyi források az UNFCCC 
keretében új és kiegészítő források-e a 
hivatalos fejlesztéstámogatásnak a bruttó 
nemzeti jövedelem 0,7%-ára való 
növelésére vonatkozó célkitűzéshez képest,
és ezeket hogyan számolták ki;

Or. en

Indokoltság

Az ODA/GNI 0,7%-os arányra annak biztosítása érdekében kell hivatkozni, hogy az 
éghajlatváltozással kapcsolatos kötelezettségvállalásokat betartsák, és oly módon 
garantálják, hogy a nemzetközi közpénzeket nem csoportosítják át a szegény országokban a 
fejlődés támogatására vonatkozó hosszú távú kötelezettségvállalásoktól. 
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Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – a pont – i i alpont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ii) a tagállamok által az UNFCCC 
végrehajtásával összefüggésben 
elkülönített pénzügyi forrásokra vonatkozó 
információkat a csatornák típusa, azaz 
kétoldalú, regionális vagy egyéb 
többoldalú csatornák szerint;

(ii) a tagállamok által az UNFCCC 
végrehajtásával összefüggésben 
elkülönített pénzügyi forrásokra vonatkozó 
információkat a pénzügyi eszköz és a 
csatornák típusa, azaz kétoldalú, regionális 
vagy egyéb többoldalú csatornák szerint;

Or. en

Indokoltság

Az ODA/GNI 0,7%-os arány melletti addicionalitásra való hivatkozást megerősíti a 
támogatás folyósításának keretet adó pénzügyi eszköz típusára vonatkozó információ iránti 
kérés. Ez lehetővé teszi a finanszírozás forrásának jobb behatárolását, legyen az fejlesztésre 
szánt költségvetés vagy sem. 

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – a pont – i i i alpont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(iii) a pénzügyi tranzakciókra vonatkozó 
mennyiségi információkat az OECD 
Development Assistance Group által „az 
éghajlatváltozás mérséklésével összefüggő 
támogatás és az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodással összefüggő támogatás 
kapcsán bevezetett ún. Rio-markerek”
(„Rio-markerek”) alapján, valamint az 
éghajlatváltozással összefüggő Rio-
markerek alkalmazási módjára vonatkozó 
módszertani információkat;

(iii) az akár projekt-, akár költségvetési 
támogatás révén történő pénzügyi 
tranzakciókra vonatkozó mennyiségi 
információkat az OECD Development 
Assistance Group által „az éghajlatváltozás 
mérséklésével összefüggő támogatás és az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodással 
összefüggő támogatás kapcsán bevezetett 
ún. Rio-markerek” („Rio-markerek”) 
alapján, valamint az éghajlatváltozással 
összefüggő Rio-markerek alkalmazási 
módjára vonatkozó módszertani 
információkat;

Or. en
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Indokoltság

A fejlődő országoknak nemzetközi közpénzekből juttatott támogatás a pénzeszközök 
folyósításának „programszerű” formái felé tart, ami a projekteken alapuló segítségnyújtástól 
a költségvetési támogatás felé való elmozdulással jár. Az OECD/Fejlesztési Támogatási 
Bizottság csak az éghajlatváltozással kapcsolatos folyósítások projektek vagy ágazatok 
szerinti nyomon követését engedélyezi; az ilyen folyósításokat nem lehet az általános 
költségvetési támogatás révén nyomon követni. Lehet, hogy ez a jövőben még inkább így lesz, 
mivel az éghajlatváltozással kapcsolatos fejlesztési támogatások továbbra is egyre inkább 
programszerű formában történnek.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – b pont

Az Európai Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) Az UNFCCC alapján a tagállamok által 
a fejlődő országokba irányuló 
technológiatranszferrel összefüggésben 
végzett tevékenységekre és az X–1. évben 
átadott technológiákra vonatkozó 
információkat, az UNFCCC alapján a 
fejlődő országokba irányuló 
technológiatranszferrel összefüggésben 
tervezett tevékenységekre, valamint az X. 
évben, illetve a további években átadásra 
kerülő technológiákra vonatkozó 
információkat. Fel kell tüntetni, hogy az 
átvett technológiát az éghajlatváltozás 
hatásainak mérséklésére vagy a hatásokhoz 
való alkalmazkodás érdekében használták-
e fel, meg kell jelölni a technológiát átvevő 
országot, a biztosított támogatás összegét 
és az átvett technológia típusát.

(b) Az UNFCCC alapján a tagállamok által 
a fejlődő országokba irányuló 
technológiatranszferrel összefüggésben 
végzett tevékenységekre és az X–1. évben 
átadott technológiákra vonatkozó 
információkat, az UNFCCC alapján a 
fejlődő országokba irányuló 
technológiatranszferrel összefüggésben 
tervezett tevékenységekre, valamint az X. 
évben, illetve a további években átadásra 
kerülő technológiákra vonatkozó 
információkat. Fel kell tüntetni, hogy az 
átvett technológiát az éghajlatváltozás 
hatásainak mérséklésére vagy a hatásokhoz 
való alkalmazkodás érdekében használták-
e fel, meg kell jelölni a technológiát átvevő 
országot, a biztosított támogatás összegét, 
a támogatás forrását és az átvett 
technológia típusát.

Or. en

Indokoltság

Ez is annak megállapítását teszi lehetővé, hogy a pénz forrása a hivatalos 
fejlesztéstámogatásra szánt költségvetés-e. 
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