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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Należy zwrócić uwagę na sposób określania dodatkowości finansowej przez rządy będące 
darczyńcami w celu upewnienia się, że wystarczające finansowanie przekazywane jest na 
potrzeby związane ze zmianą klimatu przy jednoczesnym unikaniu odchodzenia od 
zobowiązań dotyczących rozwoju. Zapewnienie dodatkowości finansowej wyeliminuje 
potrzebę opierania się na ODA jako na głównym źródle finansowania. W związku z tym 
ważne jest, żeby państwa członkowskie określiły, czy nowe i dodatkowe środki będą
dodatkowe w stosunku do celu 0,7 % DNB/ODA, wskazując tym samym źródło środków 
finansowych. Ponadto programowe wsparcie finansowe może utrudnić śledzenie przepływów 
finansowych dotyczących działań związanych z klimatem, ponieważ środki trafiają 
bezpośrednio do krajowego systemu finansowania państwa otrzymującego pomoc. Z tego 
względu nowe i dodatkowe źródło finansowania działań związanych ze zmianą klimatu, które 
w łatwy sposób można monitorować i przekazywać wraz z programowym wsparciem 
finansowym, ma istotne znaczenie.  Zwiększy to jeszcze bardziej znaczenie monitorowania 
sposobu, w jaki rządy państw otrzymujących pomoc rozdzielają środki.     

POPRAWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako do komisji przedmiotowo właściwej, 
o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – litera (a) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) to, czy środki finansowe, które państwo 
członkowskie przekazuje na rzecz krajów 
rozwijających się, są nowe i dodatkowe 
w kontekście UNFCCC, oraz sposób ich 
obliczenia;

(i) to, czy środki finansowe, które państwo 
członkowskie przekazuje na rzecz krajów 
rozwijających się, są nowe i dodatkowe w 
stosunku do celu zwiększenia oficjalnej 
pomocy rozwojowej do poziomu 0,7% 
dochodu narodowego brutto w kontekście 
UNFCCC, oraz sposób ich obliczenia;

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienie do 0,7% ODA/DNB jest potrzebne, żeby zapewnić, że zobowiązania finansowe na 
rzecz działań związanych ze zmianą klimatu są przestrzegane i zabezpieczone w taki sposób, 
aby międzynarodowe środki publiczne nie były przesuwane z długoterminowych zobowiązań 
w zakresie wspierania rozwoju w krajach ubogich. 
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Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – litera (a) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) informacje o wszelkich środkach 
finansowych przydzielonych przez 
państwo członkowskie w odniesieniu do 
wdrożenia UNFCCC według rodzaju 
kanałów, takiego jak: kanały dwustronne, 
regionalne lub inne kanały wielostronne;

(ii) informacje o wszelkich środkach 
finansowych przydzielonych przez 
państwo członkowskie w odniesieniu do 
wdrożenia UNFCCC według rodzaju 
instrumentu finansowego i kanałów, 
takiego jak: kanały dwustronne, regionalne 
lub inne kanały wielostronne;

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienie do dodatkowych środków w stosunku do 0,7% ODA/DNB zostało poparte 
wymogiem udzielenia informacji na temat rodzaju instrumentu finansowego, poprzez który 
pomoc będzie przekazywana.      Pozwoli to na lepsze zidentyfikowanie czy źródłem 
finansowania jest budżet przeznaczony na rozwój.  

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – litera (a) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) ilościowe informacje dotyczące 
przepływów finansowych w oparciu o tzw. 
„wskaźniki z Rio dotyczące pomocy 
związanej z łagodzeniem zmian klimatu i 
pomocy związanej z przystosowywaniem 
się do zmiany klimatu” („wskaźniki z 
Rio”) wprowadzone przez Grupę Pomocy 
Rozwojowej OECD oraz informacje 
metodologiczne na temat wdrażania 
metodyki dotyczącej wskaźników z Rio w 
zakresie zmiany klimatu;

(iii) ilościowe informacje dotyczące 
przepływów finansowych przez wspieranie 
projektów albo wsparcie budżetowe 
w oparciu o tzw. „wskaźniki z Rio 
dotyczące pomocy związanej 
z łagodzeniem zmian klimatu i pomocy 
związanej z przystosowywaniem się do 
zmiany klimatu” („wskaźniki z Rio”) 
wprowadzone przez Grupę Pomocy 
Rozwojowej OECD oraz informacje 
metodologiczne na temat wdrażania 
metodyki dotyczącej wskaźników z Rio w 
zakresie zmiany klimatu;
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Or. en

Uzasadnienie

Międzynarodowa pomoc udzielana z środków publicznych krajom rozwijającym się zmierza 
ku „programowym” formom udostępniania środków finansowych, co pociąga za sobą 
przechodzenie na wsparcie budżetowe i odchodzenie od wsparcia w formie projektów.          
OECD/Komitet Pomocy Rozwojowej pozwala jedynie na monitorowanie przepływów 
finansowych związanych ze zmianą klimatu w ramach projektów lub według sektorów;    
takich przepływów nie można monitorować w ramach wsparcia z budżetu ogólnego. Ta 
kwestia może stać się bardziej dostrzegalna w przyszłości, jako że pomoc rozwojowa 
związana z działaniami na rzecz klimatu coraz częściej przybiera programowe formy.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) informacje na temat działań państwa 
członkowskiego związanych z transferem 
technologii na mocy UNFCCC do krajów 
rozwijających się i na temat przekazanych 
technologii w odniesieniu do roku X-1, 
informacje na temat planowanych działań 
związanych z transferem technologii na 
mocy UNFCCC do krajów rozwijających 
się i na temat technologii przekazywanych 
w roku X i latach kolejnych. Powinno to 
obejmować informacje na temat tego, czy 
przekazana technologia została 
wykorzystana na potrzeby łagodzenia 
skutków zmiany klimatu lub 
przystosowywania się do nich, kraju 
będącego jej odbiorcą, kwoty udzielonego 
wsparcia i rodzaju przekazanej technologii.

b) informacje na temat działań państwa 
członkowskiego związanych z transferem 
technologii na mocy UNFCCC do krajów 
rozwijających się i na temat przekazanych 
technologii w odniesieniu do roku X-1, 
informacje na temat planowanych działań 
związanych z transferem technologii na 
mocy UNFCCC do krajów rozwijających 
się i na temat technologii przekazywanych 
w roku X i latach kolejnych. Powinno to 
obejmować informacje na temat tego, czy 
przekazana technologia została 
wykorzystana na potrzeby łagodzenia
skutków zmiany klimatu lub 
przystosowywania się do nich, kraju 
będącego jej odbiorcą, kwoty udzielonego 
wsparcia, źródła finansowania i rodzaju 
przekazanej technologii.

Or. en

Uzasadnienie

Pozwoli to również określić, czy źródłem pochodzenia pieniędzy jest budżet ODA.
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