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ĪSS PAMATOJUMS

Ir jāpievērš lielāka uzmanība tam, kā līdzekļu devējas valdības nosaka finanšu papildinātību, 
lai nodrošinātu pietiekamu finansējumu klimata pārmaiņu jomā, vienlaikus nepieļaujot 
atkāpes no saistībām attīstības jomā. Nodrošinot finanšu papildinātības principa ievērošanu, 
OAP vairs nebūs nepieciešama kā galvenais finansējuma avots. Šajā sakarā ir svarīgi, lai 
dalībvalstis precizētu, vai jaunie papildu līdzekļi tiek piešķirti, pārsniedzot NKI/OAP 0,7 % 
mērķi, un norādītu finanšu līdzekļu avotu. Turklāt programmisks finansiālais atbalsts varētu 
apgrūtināt iespējas izsekot klimata jomai paredzēto līdzekļu plūsmām, jo līdzekļi nonāk tieši 
saņēmējvalsts finansēšanas sistēmā. Tāpēc ir svarīgi nodrošināt jaunus un papildu 
finansējuma avotus klimata pārmaiņu jomai, kurus varētu viegli izsekot un novirzīt kopā ar 
programmētajām attīstībai paredzētajām finanšu plūsmām. Tā dēļ arī būs svarīgāk sekot līdzi 
tam, kā saņēmējvalstu valdības tērē piešķirtos līdzekļus.

GROZĪJUMI

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un pārtikas 
nekaitīguma komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
17. pants – (a) apakšpunkts – (i) daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) vai finanšu resursi, kurus dalībvalsts ir 
piešķīrusi jaunattīstības valstīm, ir jauni un 
papildus UNFCCC kontekstā un kā tie tika 
aprēķināti;

(i) vai finanšu resursi, kurus dalībvalsts ir 
piešķīrusi jaunattīstības valstīm, ir jauni un 
papildus attiecībā uz mērķi palielināt 
oficiālo attīstības palīdzību līdz 0,7 % no 
nacionālā kopienākuma UNFCCC 
kontekstā un kā tie tika aprēķināti;

Or. en

Pamatojums

Atsauce uz 0,7 % OAP/NKI mērķi ir nepieciešama, lai nodrošinātu, ka finansiālās saistības 
klimata pārmaiņu jomā tiek izpildītas un nodrošinātas, nenovirzot publisko finansējumu no 
ilgtermiņa saistībām atbalstīt nabadzīgo valstu attīstību.
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Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
17. pants – (a) apakšpunkts – (ii) daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ii) informāciju par finanšu resursiem, 
kurus dalībvalsts ir piešķīrusi saistībā ar 
UNFCCC īstenošanu pēc kanāla veida, 
piemēram, divpusējs, reģionāls vai citi 
daudzpusēji kanāli;

(ii) informāciju par finanšu resursiem, 
kurus dalībvalsts ir piešķīrusi saistībā ar 
UNFCCC īstenošanu pēc finanšu 
instrumenta un kanāla veida, piemēram, 
divpusējs, reģionāls vai citi daudzpusēji 
kanāli;

Or. en

Pamatojums

Atsauce uz NKI/OAP 0,7 % mērķi tiks pastiprināta, pieprasot sniegt informāciju par tā 
finanšu instrumenta veidu, caur kuru palīdzība tiks piegādāta. Tas palīdzēs skaidrāk noteikt 
finansējuma avotu — vai tas ir attīstībai paredzētais budžets, vai nav.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
17. pants – (a) apakšpunkts – (iii) daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iii) kvantitatīvu informāciju par finanšu 
plūsmām, pamatojoties uz tā sauktajiem 
Rio politikas rādītājiem ar klimata 
pārmaiņu mazināšanu saistītajam atbalstam 
un ar pielāgošanos klimata pārmaiņām 
saistītajam atbalstam (Rio politikas 
rādītāji), ko ieviesa ESAO Attīstības 
palīdzības grupa, un metodisko 
informāciju, kas attiecas uz klimata 
pārmaiņu Rio politikas rādītāju metodikas 
īstenošanu;

(iii) kvantitatīvu informāciju par finanšu 
plūsmām no projektiem paredzētā atbalsta 
vai budžeta palīdzības, pamatojoties uz tā 
sauktajiem Rio politikas rādītājiem ar 
klimata pārmaiņu mazināšanu saistītajam 
atbalstam un ar pielāgošanos klimata 
pārmaiņām saistītajam atbalstam (Rio 
politikas rādītāji), ko ieviesa ESAO 
Attīstības palīdzības grupa, un metodisko 
informāciju, kas attiecas uz klimata 
pārmaiņu Rio politikas rādītāju metodikas 
īstenošanu;

Or. en

Pamatojums

Starptautiskais publiskais finansiālais atbalsts jaunattīstības valstīm virzās uz 
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„programmiskiem" finanšu nogādāšanas veidiem, tostarp sliecoties vairāk izmantot budžeta 
palīdzību, nevis projektiem paredzētu atbalstu. ESAO/Attīstības palīdzības komiteja dod 
iespēju izsekot klimata pārmaiņu jomai paredzētajām finanšu plūsmām vienīgi pa projektiem 
vai nozarēm;  šīs plūsmas nav izsekojamas vispārējā budžeta palīdzībā. Tas varētu kļūt 
svarīgāk turpmāk, jo attiecībā uz attīstības palīdzību saistībā ar klimata pārmaiņām aizvien 
vairāk tiek izmantoti programmiskāki veidi.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
17. pants – (b) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) informāciju par dalībvalsts 
pasākumiem, kas saistīti ar tehnoloģiju 
nodošanu jaunattīstības valstīm UNFCCC 
ietvaros, un X–1 gadā nodotajām 
tehnoloģijām, par plānotajiem 
pasākumiem, kas saistīti ar tehnoloģiju 
nodošanu jaunattīstības valstīm UNFCCC 
ietvaros, un tehnoloģijām, kuras nodos 
X gadā un turpmākajos gados. Tajā 
jāiekļauj informāciju par to, vai nodotās 
tehnoloģijas tika izmantotas, lai mazinātu 
klimata pārmaiņas vai lai pielāgotos tām, 
norādot saņēmējvalsti, piešķirto atbalsta 
summu un nodotās tehnoloģijas veidu.

(b) informāciju par dalībvalsts 
pasākumiem, kas saistīti ar tehnoloģiju 
nodošanu jaunattīstības valstīm UNFCCC 
ietvaros, un X–1 gadā nodotajām 
tehnoloģijām, par plānotajiem 
pasākumiem, kas saistīti ar tehnoloģiju 
nodošanu jaunattīstības valstīm UNFCCC 
ietvaros, un tehnoloģijām, kuras nodos 
X gadā un turpmākajos gados. Tajā
jāiekļauj informāciju par to, vai nodotās 
tehnoloģijas tika izmantotas, lai mazinātu 
klimata pārmaiņas vai lai pielāgotos tām, 
norādot saņēmējvalsti, piešķirto atbalsta 
summu, finansējuma avotu un nodotās 
tehnoloģijas veidu.

Or. en

Pamatojums

Tas atkal dos iespēju pārliecināties, vai naudas līdzekļi nenāk no OAP budžeta.


