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

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie ontwikkelingssamenwerking

2011/0372(COD)

9.3.2012

ONTWERPADVIES
van de Commissie ontwikkelingssamenwerking

aan de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de 
Raad betreffende een bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van 
broeikasgassen en een rapportagemechanisme voor overige informatie op 
nationaal niveau en op het niveau van de Unie met betrekking tot 
klimaatverandering
(COM(2011)0789 – C7-0433/2011 – 2011/0372(COD))

Rapporteur voor advies: Åsa Westlund



PE485.849v01-00 2/6 PA\895272NL.doc

NL

PA_Legam



PA\895272NL.doc 3/6 PE485.849v01-00

NL

BEKNOPTE MOTIVERING

Er moet scherp worden gelet op de manier waarop financiële additionaliteit door 
donorregeringen wordt gedefinieerd om ervoor te zorgen dat er voldoende financiering naar 
de aanpak van klimaatverandering gaat zonder dat er gelden worden overgeheveld uit 
vastleggingen van ontwikkelingshulp. Zodra de financiële additionaliteit is veiliggesteld, 
vervalt de noodzaak om ODA als belangrijkste financieringsbron aan te wenden. In dit licht is 
het belangrijk dat lidstaten specificeren of de nieuwe en aanvullende financiering bovenop de 
0,7% van de GINI/ODA-doelstelling komt of niet, zodat duidelijk is waar de financiering 
vandaan komt. Verder kan programmatische financiële steun het traceren van geldstromen 
van klimaatfinanciering bemoeilijken, omdat financiële middelen direct in het nationale 
financieel stelsel van het ontvangende land terechtkomen. Daarom is het belangrijk dat een 
nieuwe, aanvullende financieringsbron voor de aanpak van klimaatverandering gemakkelijk 
kan worden getraceerd en aan de geldstromen van programmatische ontwikkelingshulp 
worden gekoppeld. Daarop wordt ook de tracering van het uitgavenpatroon van de 
ontvangende regeringen des te belangrijker.

AMENDEMENTEN

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen in haar 
verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – letter a – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) de mededeling of de financiële 
middelen die de lidstaat aan 
ontwikkelingslanden ter beschikking heeft 
gesteld nieuw zijn en een aanvulling 
vormen in de context van het UNFCCC en 
hoe dit werd berekend;

(i) de mededeling of de financiële 
middelen die de lidstaat aan 
ontwikkelingslanden ter beschikking heeft 
gesteld nieuw zijn en een aanvulling 
vormen op de doelstelling om de officiële 
ontwikkelingshulp (ODA) tot 0,7% van 
het bruto nationaal inkomen te laten 
groeien in de context van het UNFCCC en 
hoe dit werd berekend;

Or. en

Motivering

De verwijzing naar 0,7% van het ODA/GINI is noodzakelijk om te garanderen dat aan de 
financiële verplichtingen in het kader van klimaatverandering kan worden voldaan zonder dat 
dit ten koste gaat van internationale overheidsmiddelen bestemd voor 



PE485.849v01-00 4/6 PA\895272NL.doc

NL

langetermijnverplichtingen in het kader van ontwikkelingshulp aan arme landen. 

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – letter a – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) informatie over eventuele financiële 
middelen die zijn toegekend door de 
lidstaat met betrekking tot de uitvoering 
van het UNFCCC per type kanaal zoals 
bilaterale, regionale of andere multilaterale 
kanalen;

(ii) informatie over eventuele financiële 
middelen die zijn toegekend door de 
lidstaat met betrekking tot de uitvoering 
van het UNFCCC per type 
financieringsinstrument en kanaal zoals 
bilaterale, regionale of andere multilaterale 
kanalen;

Or. en

Motivering

De verwijzing naar de aanvulling op de 0,7% van het GINI/ODA wordt versterkt door het 
verzoek om informatie over het type financieringsinstrument waardoor de hulp geleverd zal 
worden. Het achterhalen waar de financiering vandaan komt wordt hierdoor vergemakkelijkt, 
of het nu om het budget van ontwikkelingshulp gaat of niet. 

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – letter a – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) kwantitatieve informatie over 
geldstromen op basis van de zogenaamde 
"Rio-indicatoren voor steun ter verzachting 
van de klimaatverandering en steun voor 
aanpassing aan de klimaatverandering" (de 
"Rio-indicatoren") die zijn geïntroduceerd 
door de OESO-commissie voor 
ontwikkelingsbijstand en methodologische 
informatie met betrekking tot de uitvoering 
van de methodiek met Rio-indicatoren voor 
klimaatverandering;

(iii) kwantitatieve informatie over 
geldstromen, via of project- of 
begrotingsondersteuning, op basis van de 
zogenaamde "Rio-indicatoren voor steun 
ter verzachting van de klimaatverandering 
en steun voor aanpassing aan de 
klimaatverandering" (de "Rio-indicatoren") 
die zijn geïntroduceerd door de OESO-
commissie voor ontwikkelingsbijstand en 
methodologische informatie met 
betrekking tot de uitvoering van de 
methodiek met Rio-indicatoren voor 
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klimaatverandering;

Or. en

Motivering

De internationale financiële overheidssteun aan ontwikkelingslanden beweegt zich in de 
richting van meer "programmatische" vormen van uitbetaling, waarbij een verschuiving 
plaatsvindt van projectmatige hulp naar begrotingsondersteuning. De OESO/Commissie voor 
ontwikkelingsbijstand laat alleen tracering per project of per sector toe van geldstromen 
bestemd voor de aanpak van klimaatverandering. Die geldstromen vallen niet te traceren bij 
algemene begrotingsondersteuning. Aangezien klimaatgerelateerde ontwikkelingshulp steeds 
meer programmatische vormen aanneemt, kan deze ontwikkeling zich in de toekomst nog 
verder doorzetten.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) informatie over activiteiten van de 
lidstaat met betrekking tot de overdracht 
van technologie aan ontwikkelingslanden 
in het kader van het UNFCCC en over 
technologieën die worden overgedragen 
voor het jaar X-1, informatie over geplande 
activiteiten met betrekking tot de 
overdracht van technologie aan 
ontwikkelingslanden in het kader van het 
UNFCCC en over technologieën die 
worden overgedragen voor het jaar X en 
daaropvolgende jaren. Dit moet informatie 
bevatten over de vraag of de overgedragen 
technologie werd gebruikt voor het 
verzachten van of aanpassen aan de 
effecten van de klimaatverandering, het 
ontvangende land, de hoeveelheid 
verstrekte ondersteuning en het type 
overgedragen technologie.

(b) informatie over activiteiten van de 
lidstaat met betrekking tot de overdracht 
van technologie aan ontwikkelingslanden 
in het kader van het UNFCCC en over 
technologieën die worden overgedragen 
voor het jaar X-1, informatie over geplande 
activiteiten met betrekking tot de 
overdracht van technologie aan 
ontwikkelingslanden in het kader van het 
UNFCCC en over technologieën die 
worden overgedragen voor het jaar X en 
daaropvolgende jaren. Dit moet informatie 
bevatten over de vraag of de overgedragen 
technologie werd gebruikt voor het 
verzachten van of aanpassen aan de 
effecten van de klimaatverandering, het 
ontvangende land, de hoeveelheid 
verstrekte ondersteuning, de 
financieringsbron en het type 
overgedragen technologie.

Or. en
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Motivering

Dit dient wederom om vast te stellen of de geldbron uit een ODA-begroting komt.


