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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Modul în care complementaritatea financiară este definită de guvernele donatoare trebuie 
analizat cu atenție pentru a se asigura canalizarea unor fonduri suficiente în domeniul 
schimbărilor climatice, evitând în același timp deturnarea angajamentelor legate de 
dezvoltare. Odată asigurată complementaritatea financiară, aceasta va elimina necesitatea de a 
se baza pe AOD ca sursă majoră de finanțare. În lumina celor de mai sus, este important ca 
statele membre să specifice dacă noile resursele suplimentare se adaugă procentului de 0,7% 
din ținta GINI/AOD, indicând astfel sursa financiară a resurselor. În plus, sprijinul financiar 
programatic poate face ca urmărirea fluxurilor de finanțare climatică să fie mai dificilă, 
deoarece resursele merg direct la sistemul de finanțare al țării beneficiare. De aceea este 
importantă o nouă sursă suplimentară de finanțare în domeniul schimbărilor climatice, care să 
poată fi urmărită și canalizată cu ușurință prin fluxuri financiare programatice în materie de 
dezvoltare. Astfel va deveni și mai importantă urmărirea modului în care guvernele 
beneficiare își alocă fondurile.     

AMENDAMENTELE

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță 
alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Articolul 17 - litera a - punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) detalii privind situația în care resursele 
financiare pe care statele membre le 
furnizează țărilor în curs de dezvoltare sunt 
noi sau suplimentare în contextul 
CCONUSC și modul în care sunt calculate 
acestea;

(i) detalii privind situația în care resursele 
financiare pe care statele membre le 
furnizează țărilor în curs de dezvoltare sunt 
noi sau suplimentare față de obiectivul de 
creștere a Asistenței oficiale pentru 
dezvoltare la 0,7 din produsul național 
brut în contextul CCONUSC și modul în 
care sunt calculate acestea;

Or. en

Justificare

Menționarea obiectivului de 0,7% din AOD/GINI este necesară pentru a asigura îndeplinirea 
angajamentelor financiare pentru schimbările climatice astfel încât fondurile publice 
internaționale să nu fie deturnate de la angajamentele asumate pe termen lung pentru 
sprijinirea dezvoltării în țările sărace. 
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Amendamentul 2

Propunere de regulament
Articolul 17 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) informații privind orice resurse 
financiare alocate de către statele membre 
cu privire la implementarea CCONUSC în 
funcție de canalul de transmisie, tipul
bilateral, regional sau alte canale 
multilaterale;

(ii) informații privind orice resurse 
financiare alocate de către statele membre 
cu privire la implementarea CCONUSC în 
funcție de tipul de instrument financiar și 
de canalul de transmisie, bilateral, regional 
sau alte canale multilaterale;

Or. en

Justificare

Obiectivul de complementaritate de 0,7% din GINI/AOD este consolidat prin cererea de 
informații privind tipul de instrument financiar prin care va fi canalizat ajutorul. Aceasta va 
permite o mai bună identificare a sursei de finanțare, indiferent dacă este vorba de bugetul 
pentru dezvoltare sau nu. 

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Articolul 17 – litera a –punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) informații cantitative cu privire la 
fluxurile financiare bazate pe așa-numitele 
„repere Rio pentru ajutorul privind 
atenuarea schimbărilor climatice și ajutorul 
privind adaptarea la schimbările climatice” 
(„reperele Rio”) introduse de către Grupul 
de sprijin pentru dezvoltare OCDE și 
informații metodologice referitoare la 
punerea în aplicare a metodologiei privind 
reperele Rio cu privire la schimbările 
climatice;

(iii) informații cantitative cu privire la 
fluxurile financiare, fie prin sprijin pentru 
proiect, fie prin sprijin bugetar, bazate pe 
așa-numitele „repere Rio pentru ajutorul 
privind atenuarea schimbărilor climatice și 
ajutorul privind adaptarea la schimbările 
climatice” („reperele Rio”) introduse de 
către Grupul de sprijin pentru dezvoltare 
OCDE și informații metodologice 
referitoare la punerea în aplicare a 
metodologiei privind reperele Rio cu 
privire la schimbările climatice;

Or. en
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Justificare

Sprijinul internațional financiar public pentru țările în curs de dezvoltare evoluează către 
forme „programatice” de asigurare a finanțării, favorizându-se sprijinul bugetar reducând 
ajutorul pentru proiecte. OCDE/Comisia pentru asistență pentru dezvoltare nu permite decât 
urmărirea pe proiect sau pe sector pentru fluxurile din domeniul schimbărilor climatice. 
Aceste fluxuri nu pot fi urmărite prin sprijinul bugetar general. Acest fenomen va fi deveni 
mai evident în viitor, deoarece sprijinul pentru dezvoltare în domeniul schimbărilor climatice 
continuă să evolueze în direcția adoptării de forme programatice.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 17 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) informații referitoare la activitățile 
statelor membre cu privire la transferul de 
tehnologie către țările în curs de dezvoltare 
în temeiul CCONUSC și cu privire la 
tehnologiile transferate pentru anul X-1, 
informații referitoare la activitățile 
planificate privind transferul de tehnologie 
către țările în curs de dezvoltare în temeiul 
CCONUSC și cu privire la tehnologiile 
care urmează să fie transferate pentru anul 
X și anii următori. Informațiile trebuie să 
precizeze dacă tehnologia transferată a fost 
folosită pentru atenuarea sau adaptarea la 
efectele schimbărilor climatice, țara de 
destinație, valoarea sprijinului acordat, 
precum și tipul de tehnologie transferat.

(b) informații referitoare la activitățile 
statelor membre cu privire la transferul de 
tehnologie către țările în curs de dezvoltare 
în temeiul CCONUSC și cu privire la 
tehnologiile transferate pentru anul X-1, 
informații referitoare la activitățile 
planificate privind transferul de tehnologie 
către țările în curs de dezvoltare în temeiul 
CCONUSC și cu privire la tehnologiile 
care urmează să fie transferate pentru anul 
X și anii următori. Informațiile trebuie să 
precizeze dacă tehnologia transferată a fost 
folosită pentru atenuarea sau adaptarea la 
efectele schimbărilor climatice, țara de 
destinație, valoarea sprijinului acordat, 
sursa de finanțare, precum și tipul de 
tehnologie transferat.

Or. en

Justificare

Aceasta va permite din nou să se identifice dacă sursa de finanțare provine de la bugetul 
AOD.


