
PA\895272LT.doc PE485.849v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Vystymosi komitetas

2011/0372(COD)

9.3.2012

NUOMONĖS PROJEKTAS
Vystymosi komiteto

pateiktas Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato 
kaita susijusios nacionalinio bei Sąjungos lygmens informacijos teikimo 
mechanizmo
(COM(2011)0789 – C7-0433/2011 – 2011/0372(COD))

Nuomonės referentė: Åsa Westlund



PE485.849v01-00 2/5 PA\895272LT.doc

LT

PA_Legam



PA\895272LT.doc 3/5 PE485.849v01-00

LT

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Turi būti atkreiptas ypatingas dėmesys į būdą, kuriuo šalių donorių vyriausybės nustato 
finansinį papildomumą, siekiant užtikrinti, kad pakankamai lėšų būtų skiriama poreikiams, 
susijusiems su kova su klimato kaita, ir tuo pat metu išvengti nukrypimų nuo vystymosi 
įsipareigojimų. Kai bus užtikrintas finansinis papildomumas, nebereiks naudotis oficialia 
parama vystymuisi (OVP) kaip pagrindiniu finansavimo šaltiniu. Atsižvelgiant į tai svarbu, 
kad valstybės narės nurodytų, ar nauji ir papildomi ištekliai skiriami pasiekti 0,7 proc. 
bendrųjų nacionalinių pajamų lygio OVP tikslą, taip nurodant išteklių finansinį šaltinį. Be to, 
teikiant paramą atskiroms programoms gali būti sunkiau atsekti su klimatu susijusius 
finansinius srautus, kadangi ištekliai nukeliauja tiesiai į šalies gavėjos nacionalinę 
finansavimo sistemą. Todėl svarbu, kad naujus ir papildomus kovos su klimato kaita 
finansavimo šaltinius būtų galima lengvai atsekti ir nukreipti kartu su vystymosi programoms 
skirto finansavimo srautais. Tuo būdu taip pat bus galima atsekti, kaip šalių gavėjų 
vyriausybės skirsto savo svarbiausias išlaidas.

PAKEITIMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) ar, kiek tai susiję su JTBKKK, 
finansiniai ištekliai, kuriuos valstybė narė 
suteikė besivystančioms šalims, yra nauji 
ar papildomi ir kaip jie buvo apskaičiuoti;

i) ar, kiek tai susiję su JTBKKK, 
finansiniai ištekliai, kuriuos valstybė narė 
suteikė besivystančioms šalims, yra nauji 
ar papildomi siekiant tikslo oficialią 
paramą vystymuisi padidinti iki 0,7 proc. 
bendrųjų nacionalinių pajamų lygio ir 
kaip jie buvo apskaičiuoti;

Or. en

Pagrindimas

Nuorodos į 0,7 proc. bendrųjų nacionalinių pajamų lygio oficialią paramą vystymuisi reikia 
tam, kad būtų užtikrinta, kad būtų laikomasi finansinių įsipareigojimų dėl kovos su klimato 
kaita ir jie būtų užtikrinami tokiu būdu, kad nebūtų kitur nukreipiamos tarptautinės viešosios 
lėšos, susijusios su paramos neturtingų šalių vystymuisi ilgalaikiais įsipareigojimais. 
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) informacija apie valstybės narės skirtus 
finansinius išteklius, susijusius su 
JTBKKK įgyvendinimu, informaciją 
pateikiant pagal kanalus (pvz., dvišalius, 
regioninius ir kitus daugiašalius);

ii) informacija apie valstybės narės skirtus 
finansinius išteklius, susijusius su 
JTBKKK įgyvendinimu, informaciją 
pateikiant pagal finansinių priemonių ir 
kanalų (pvz., dvišaliai, regioniniai ir kiti 
daugiašaliai kanalai) tipus;

Or. en

Pagrindimas

Nuoroda į papildomumą siekiant 0,7 BNP lygmens OPV sustiprinama reikalavimu suteikti 
informaciją apie finansinės priemonės, kuria bus skiriama pagalba, tipą. Tokiu būdu bus 
galima geriau identifikuoti finansavimo šaltinį (vystymuisi skirtos lėšos, ar ne). 

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio a punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) kiekybinė informacija apie finansinius 
srautus, pagrįsta OECD Paramos 
vystymuisi grupės nustatytais 
vadinamaisiais „klimato kaitos švelninimo 
pagalbos ir prisitaikymo prie klimato kaitos 
pagalbos Rio rodikliais“ (toliau – Rio 
rodikliai), ir metodinė informacija apie 
klimato kaitos Rio rodiklių metodikos 
diegimą;

iii) kiekybinė informacija apie projekto ar 
finansinės paramos finansinius srautus, 
pagrįsta OECD Paramos vystymuisi grupės 
nustatytais vadinamaisiais „klimato kaitos 
švelninimo pagalbos ir prisitaikymo prie 
klimato kaitos pagalbos Rio rodikliais“
(toliau – Rio rodikliai), ir metodinė 
informacija apie klimato kaitos Rio 
rodiklių metodikos diegimą;

Or. en

Pagrindimas

Tarptautinės valstybinės finansinės pagalbos besivystančioms šalims formos vis dažniau būna 
„programinės“ – daugiau naudojama biudžetinė parama ir mažiau atskiriems projektams 
skirta pagalba. OECD Paramos vystymuisi komitetas gali atsekti tik atskiriems projektams ar 
sektoriams skiriamus finansinius srautus, susijusius su kova su klimato kaita – tokių srautų 
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negalima atsekti teikiant bendrą biudžetinę paramą. Ateityje tai gali tapti svarbu, kadangi su 
kova su klimato kaita susijusi vystymosi parama vis toliau tampa programinė.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) informaciją apie valstybės narės veiklą, 
susijusią su technologijų perdavimu 
besivystančioms šalims pagal JTBKKK, ir 
apie X-1 metais perduotas technologijas, 
informaciją apie numatomą veiklą, 
susijusią su technologijų perdavimu 
besivystančioms šalims pagal JTBKKK, ir 
apie technologijas, kurias ketinama 
perduoti X-1 ir vėlesniais metais. Į ją turėtų 
būti įtraukta informacija, ar perduotos 
technologijos buvo skirtos klimato kaitos 
švelninimo ar prisitaikymo prie klimato 
kaitos tikslams, taip pat turėtų būti 
nurodyta šalis gavėja, suteiktos paramos 
dydis ir perduotos technologijos pobūdis.

b) informaciją apie valstybės narės veiklą, 
susijusią su technologijų perdavimu 
besivystančioms šalims pagal JTBKKK, ir 
apie X-1 metais perduotas technologijas, 
informaciją apie numatomą veiklą, 
susijusią su technologijų perdavimu 
besivystančioms šalims pagal JTBKKK, ir 
apie technologijas, kurias ketinama 
perduoti X-1 ir vėlesniais metais. Į ją turėtų 
būti įtraukta informacija, ar perduotos 
technologijos buvo skirtos klimato kaitos 
švelninimo ar prisitaikymo prie klimato 
kaitos tikslams, taip pat turėtų būti 
nurodyta šalis gavėja, suteiktos paramos 
dydis, finansavimo šaltinis ir perduotos 
technologijos pobūdis.

Or. en

Pagrindimas

Tai taipogi padės nustatyti, ar lėšų šaltinis nėra OPV.


