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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Pozornosť treba zamerať na spôsob, akým vlády darcovských krajín vymedzujú finančnú 
adicionalitu, aby bolo možné zabezpečiť, že na potreby súvisiace so zmenou klímy bude 
pridelené dostatočné množstvo finančných prostriedkov, a súčasne zabrániť odklonu od 
záväzkov v oblasti rozvoja. Hneď ako bude zabezpečená finančná adicionalita, nebude 
potrebné sa spoliehať na oficiálnu rozvojovú pomoc (ODA) ako hlavný zdroj financovania. V 
tejto súvislosti je dôležité, aby členské štáty špecifikovali, či sú nové a dodatočné zdroje 
poskytované nad rámec cieľa 0,7 % HND/ODA, teda aby uvádzali finančný zdroj 
poskytovaných prostriedkov. V dôsledku poskytovania programovej finančnej podpory môže 
byť navyše ťažšie sledovať finančné toky súvisiace s opatreniami v oblasti zmeny klímy, 
pretože takéto prostriedky smerujú priamo do vnútroštátneho finančného systému prijímajúcej 
krajiny. Preto je dôležitý nový a dodatočný zdroj finančných prostriedkov určených na 
opatrenia v oblasti zmeny klímy, ktorý možno jednoducho sledovať a z ktorého možno čerpať 
súbežne s programovými finančnými tokmi poskytovanými na rozvoj. O to dôležitejším sa 
tak stane sledovanie spôsobu, akým vlády prijímajúcich krajín vyčleňujú výdavky.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Článok 17 – písmeno a – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

i) informáciu o tom, či finančné zdroje, 
ktoré členské štáty poskytli rozvojovým 
krajinám, sú nové a dodatočné zdroje 
v zmysle UNFCCC, a príslušný spôsob 
výpočtu;

i) informáciu o tom, či finančné zdroje, 
ktoré členské štáty poskytli rozvojovým 
krajinám, sú nové a dodatočné zdroje 
poskytované nad rámec cieľa zvýšiť
oficiálnu rozvojovú pomoc na 0,7 %z 
hrubého národného dôchodku v zmysle 
UNFCCC, a príslušný spôsob výpočtu;

Or. en

Odôvodnenie

Odkaz na 0,7 % ODA/HDN je potrebný nato, aby sa zaistilo plnenie finančných záväzkov 
a ich zabezpečenie takým spôsobom, aby nedochádzalo k prevádzaniu medzinárodných 
verejných finančných prostriedkov z dlhodobých záväzkov na podporu rozvoja v chudobných 
krajinách. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Článok 17 – písmeno a – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ii) informácie o všetkých finančných 
zdrojoch, ktoré pridelil členský štát 
v súvislosti s vykonávaním UNFCCC 
podľa typu kanála, ako sú napríklad
bilaterálne, regionálne alebo iné 
multilaterálne kanály;

ii) informácie o všetkých finančných 
zdrojoch, ktoré pridelil členský štát 
v súvislosti s vykonávaním UNFCCC 
podľa typu finančného nástroja a kanála, 
ako sú bilaterálne, regionálne alebo iné 
multilaterálne kanály;

Or. en

Odôvodnenie

Odkaz na adicionalitu 0,7 % HNI/ODA umocňuje žiadosť o poskytovanie informácií o druhu 
finančného nástroja, prostredníctvom ktorého sa bude pomoc prideľovať. Tým sa zjednoduší 
identifikácia zdroja financovania, teda či ide o rozpočet určený na rozvoj alebo nie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Článok 17 – písmeno a – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

iii) kvantitatívne informácie o finančných 
tokoch na základe tzv. „Rio-markerov“ pre 
pomoc súvisiacu so zmierňovaním zmeny 
klímy a adaptáciou na túto zmenu („Rio-
markery“), ktoré zaviedla Skupina pre 
rozvojovú pomoc (Development 
Assistance Group, DAG) organizácie 
OECD a metodické informácie týkajúce sa 
uplatňovania metodiky Rio-markerov vo 
vzťahu ku zmene klímy;

iii) kvantitatívne informácie o finančných 
tokoch – poskytovaných buď 
prostredníctvom projektovej alebo 
rozpočtovej podpory – na základe tzv. 
„Rio-markerov“ pre pomoc súvisiacu so 
zmierňovaním zmeny klímy a adaptáciou 
na túto zmenu („Rio-markery“), ktoré 
zaviedla Skupina pre rozvojovú pomoc 
(Development Assistance Group, DAG) 
organizácie OECD a metodické informácie 
týkajúce sa uplatňovania metodiky Rio-
markerov vo vzťahu ku zmene klímy;

Or. en

Odôvodnenie

Medzinárodná podpora poskytovaná z verejných financií rozvojovým krajinám prechádza na 
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tzv. programové formy poskytovania finančných prostriedkov, čo zahŕňa posun smerom 
k rozpočtovej podpore a odklon od pomoci založenej na projektoch. Výbor OECD pre 
rozvojovú pomoc umožňuje sledovanie tokov súvisiacich so zmenou klímy len na základe 
projektov alebo odvetvia; tieto toky nie je možné sledovať v rámci všeobecnej rozpočtovej 
podpory. Táto tendencia možno bude markantnejšia v budúcnosti, keďže rozvojová podpora 
súvisiaca so zmenou klímy sa aj naďalej presúva smerom k programovým formám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Článok 17 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) informácie o činnostiach členských 
štátov súvisiacich s odovzdávaním 
technológií rozvojovým krajinám podľa 
UNFCCC a o odovzdaných technológiách 
za rok X-1, informácie o plánovaných 
činnostiach súvisiacich s odovzdávaním 
technológií rozvojovým krajinám podľa 
UNFCCC a o technológiách, ktoré sa majú 
preniesť, za rok X a nasledujúce roky. 
Súčasťou týchto informácií by mali byť 
informácie o tom, či boli odovzdané 
technológie použité na zmiernenie účinkov 
zmeny klímy alebo na adaptáciu na tieto 
účinky, informácie o prijímajúcej krajine, 
množstve poskytnutej podpory a type 
odovzdanej technológie.

b) informácie o činnostiach členských 
štátov súvisiacich s odovzdávaním 
technológií rozvojovým krajinám podľa 
UNFCCC a o odovzdaných technológiách 
za rok X-1, informácie o plánovaných 
činnostiach súvisiacich s odovzdávaním 
technológií rozvojovým krajinám podľa 
UNFCCC a o technológiách, ktoré sa majú 
preniesť, za rok X a nasledujúce roky. 
Súčasťou týchto informácií by mali byť 
informácie o tom, či boli odovzdané 
technológie použité na zmiernenie účinkov 
zmeny klímy alebo na adaptáciu na tieto 
účinky, informácie o prijímajúcej krajine, 
množstve poskytnutej podpory, zdroji 
financovania a type odovzdanej 
technológie.

Or. en

Odôvodnenie

Účelom tohto PDN je, aby bolo opäť možné zistiť, či zdroj finančných prostriedkov pochádza 
z rozpočtu určeného na ODA.


