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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-mod li bih qed tiġi definita l-addizzjonalità finanzjarja minn gvernijiet donaturi jitlob 
attenzjoni partikolari biex jiġi żgurat li finanzjament suffiċjenti jiġi indirizzat lejn il-bżonnijiet 
tat-tibdil fil-klima filwaqt li fl-istess ħin tiġi evitata devjazzjoni mill-impenji lejn l-iżvilupp. 
Ladarba tkun żgurata l-addizzjonalità finanzjarja, tiġi eliminata l-ħtieġa li wieħed iserraħ fuq 
l-ODA bħala sors ta' finanzjament ewlieni. Fid-dawl ta' dan, hu importanti li l-Istati Membri 
jispeċifikaw jekk hux qed jiżdiedu risorsi ġodda u addizzjonali fuq l-objettiv ta' 0.7% tal-
GINI/ODA, filwaqt li jindikaw is-sors finanzjarju tar-riżorsi. Barra minn hekk, appoġġ 
finanzjarju programmatiku jista' jagħmilha aktar diffiċli li jiġu segwiti l-flussi finanzjari dwar 
il-klima minħabba li r-riżorsi jmorru direttament fis-sistema finanzjarja nazzjonali tal-pajjiż li 
qed jirċievi. Din hi r-raġuni li għaliha hu importanti li jkun hemm sors ta' finanzjament ġdid u 
addizzjonali għall-bidla fil-klima li jkun faċli li jiġi segwi u indirizzat flimkien ma' flussi ta' 
żvilupp finanzjarju programmatiku. Dan jagħmel aktar importanti l-intraċċar tal-mod kif il-
gvernijiet li jirċievu jallokaw l-ispejjeż tagħhom.     

EMENDI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u 
s-Sikurezza ta' l-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-
rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Artikolu 17, punt a - punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) informazzjoni dwar jekk ir-riżorsi 
finanzjarji pprovduti mill-Istat Membru 
lill-pajjiżi fil-fażi ta' żvilupp humiex ġodda 
u addizzjonali fil-kuntest tal-UNFCCC u 
kif dan ġie kkalkolat;

(i) informazzjoni dwar jekk ir-riżorsi 
finanzjarji pprovduti mill-Istat Membru 
lill-pajjiżi fil-fażi ta' żvilupp humiex ġodda 
u addizzjonali għall-objettiv ta' żieda tal-
Għajnuna Uffiċjali għall-Iżvilupp għal 
0.7% ta' Dħul Nazzjonali Gross fil-kuntest 
tal-UNFCCC u kif dan ġie kkalkolat;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għal 0.7% IDA/GINI hi meħtieġa biex tiżgura li l-impenji finanzjarji għall-bidla 
fil-klima jintlaħqu u jkunu żgurati b'mod li l-fondi pubbliċi internazzjonali ma jiġux devjati 
mill-impenji biex jappoġġaw l-iżvilupp f'pajjiżi fqar fuq perjodu twil ta' żmien. 
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Emenda 2

Proposta għal regolament
Artikolu 17 - punt a - punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) informazzjoni dwar kwalunkwe riżorsi 
finanzjarji allokati mill-Istat Membru 
relatati mal-implimentazzjoni tal-UNFCCC 
skont it-tip ta’ mezz, bħal mezzi bilaterali, 
reġjonali jew multilaterali oħrajn;

(ii) informazzjoni dwar kwalunkwe riżorsi 
finanzjarji allokati mill-Istat Membru 
relatati mal-implimentazzjoni tal-UNFCCC 
skont it-tip ta' strument finanzjarju u ta’ 
mezz, bħal mezzi bilaterali, reġjonali jew 
multilaterali oħrajn;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għall-addizzjonalità għal 0.7% GINI/ODA qed tiġi msaħħa mit-talba li tiġi 
pprovduta informazzjoni fuq it-tip ta' strument finanzjarju li permezz tiegħu l-għajnuna qed 
tiġi indirizzata. Din tippermetti identifikazzjoni aħjar tas-sors ta' finanzjament, kemm jekk hu 
baġit ta' żvilupp u jekk mod ieħor. 

Emenda 3

Proposta għal regolament
Artikolu 17 - punt a - punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) informazzjoni kwantitattiva dwar il-
flussi finanzjarji abbażi tal-hekk imsejħa 
"Markaturi ta’ Rio [Rio markers] għall-
għajnuna relatata mal-mitigazzjoni tat-
tibdil fil-klima u mal-għajnuna relatata 
mal-adattament għat-tibdil fil-klima" (il-
‘markaturi ta’ Rio’) introdotti mill-Grupp 
ta’ Għajnuna għall-Iżvilupp tal-OECD u 
informazzjoni metodoloġika dwar l-
implimentazzjoni tal-metodoloġija tal-
markaturi ta’ Rio għat-tibdil fil-klima;

(iii) informazzjoni kwantitattiva dwar il-
flussi finanzjarji, jew permezz ta' appoġġ 
ta' proġett jew ta' baġit, abbażi tal-hekk 
imsejħa "Markaturi ta’ Rio [Rio markers] 
għall-għajnuna relatata mal-mitigazzjoni 
tat-tibdil fil-klima u mal-għajnuna relatata 
mal-adattament għat-tibdil fil-klima" (il-
‘markaturi ta’ Rio’) introdotti mill-Grupp 
ta’ Għajnuna għall-Iżvilupp tal-OECD u 
informazzjoni metodoloġika dwar l-
implimentazzjoni tal-metodoloġija tal-
markaturi ta’ Rio għat-tibdil fil-klima;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-appoġġ finanzjarju pubbliku internazzjonali għal pajjiżi li qed jiżviluppaw miexi lejn forom 
ta' 'programmar' tal-għotjiet finanzjarji, li jinvolvu bidliet lejn appoġġ baġitarju u lil hinn 
minn għajnuna bbażata fuq il-proġett. Il-Kumitat OECD/Assistenza għall-Iżvilupp jippermetti 
biss li jiġu segwiti flussi relatai ma' proġetti jew setturi tal-bidla fil-klima; dawn il-flussi ma 
jistgħux ikunu segwiti permezz tal-appoġġ tal-baġit ġenerali. Dan jista' jsir aktar prominenti 
fil-futur minħabba li l-appoġġ għal żvilupp relatat mal-klima jkompli jimxi lejn forom 
programmatiċi.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Artikolu 17 - punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) informazzjoni dwar l-attivitajiet mill-
Istat Membru relatati mat-trasferiment tat-
teknoloġija lill-pajjiżi fil-fażi ta' żvilupp 
skont il-UNFCCC u dwar it-teknoloġiji 
trasferiti għas-sena X-1, informazzjoni 
dwar l-attivitajiet ippjanati relatati mat-
trasferiment tat-teknoloġija lill-pajjiżi fil-
fażi ta' żvilupp skont il-UNFCCC u dwar 
it-teknoloġiji li għandhom jiġu trasferiti 
għas-sena X u għas-snin sussegwenti. Din 
għandha tinkludi informazzjoni dwar jekk 
it-teknoloġija ttrasferita ntużatx għall-
mitigazzjoni jew għall-adattament għall-
effetti tat-tibdil fil-klima, il-pajjiż riċevitur, 
l-ammont ta’ appoġġ ipprovdut, u t-tip ta’ 
teknoloġija trasferita.

(b) informazzjoni dwar l-attivitajiet mill-
Istat Membru relatati mat-trasferiment tat-
teknoloġija lill-pajjiżi fil-fażi ta' żvilupp 
skont il-UNFCCC u dwar it-teknoloġiji 
trasferiti għas-sena X-1, informazzjoni 
dwar l-attivitajiet ippjanati relatati mat-
trasferiment tat-teknoloġija lill-pajjiżi fil-
fażi ta' żvilupp skont il-UNFCCC u dwar 
it-teknoloġiji li għandhom jiġu trasferiti 
għas-sena X u għas-snin sussegwenti. Din 
għandha tinkludi informazzjoni dwar jekk 
it-teknoloġija ttrasferita ntużatx għall-
mitigazzjoni jew għall-adattament għall-
effetti tat-tibdil fil-klima, il-pajjiż riċevitur, 
l-ammont ta’ appoġġ ipprovdut, is-sors ta' 
finanzjament, u t-tip ta’ teknoloġija 
trasferita.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Dan jerġa' jippermetti li jiġi identifikat jekk is-sors ta' flus ikunx ġej mill-ODA tal-baġit. 


