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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Osredotočiti se je treba na to, kako vlade držav donatoric opredeljujejo finančno dodatnost, da 
bi zagotovili usmerjanje zadostne količine financ k potrebam zaradi podnebnih sprememb, 
obenem pa preprečili odstopanje od razvojnih obveznosti. Ko bo zagotovljena finančna 
dodatnost, se ne bo več treba zanašati na uradno razvojno pomoč kot glavni vir financiranja. 
V zvezi s tem je pomembno, da države članice opredelijo, ali bodo nova in dodatna sredstva 
izplačana poleg cilja uradne razvojne pomoči v višini 0,7 % bruto nacionalnega dohodka, in 
tako navedejo finančni vir sredstev. Poleg tega bi lahko programska finančna pomoč otežila 
sledenje podnebnih finančnih tokov, saj gredo sredstva neposredno v nacionalni sistem 
financiranja države prejemnice. Zato je pomemben nov in dodaten vir financiranja za 
podnebne spremembe, ki ga bo mogoče preprosto slediti in usmerjati skupaj s programskimi 
razvojnimi finančnimi tokovi. S tem bo postalo bolj pomembno tudi sledenje, kako vlade 
držav prejemnic določajo porabo teh sredstev.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za razvoj poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot pristojni odbor, 
da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Člen 17 – točka a – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) informacijo, ali so finančna sredstva, ki 
jih je država članica zagotovila državam v 
razvoju, nova in dodatna, kar zadeva 
UNFCCC, ter kako je bilo to izračunano;

(i) informacijo, ali so finančna sredstva, ki 
jih je država članica zagotovila državam v 
razvoju, nova in dodatna k cilju povišanja 
uradne razvojne pomoči na 0,7 % bruto 
nacionalnega dohodka, kar zadeva 
UNFCCC, ter kako je bilo to izračunano;

Or. en

Obrazložitev

Navedba uradne razvojne pomoči, ki znaša 0,7 % BND, je potrebna za zagotovitev, da se 
finančne obveznosti glede podnebnih sprememb izpolnijo in zagotovijo tako, da se 
mednarodni javni skladi ne preusmerjajo stran od dolgoročnih obveznosti za podporo razvoju 
v revnih državah. 
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Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Člen 17 – točka a – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ii) informacije o vseh finančnih sredstvih, 
ki jih je država članica dodelila in so 
povezana z izvajanjem UNFCCC, po vrsti 
kanala, kot so dvostranski, regionalni ali 
drugi večstranski kanal;

(ii) informacije o vseh finančnih sredstvih, 
ki jih je država članica dodelila in so 
povezana z izvajanjem UNFCCC, po vrsti 
finančnega instrumenta in kanala, kot so 
dvostranski, regionalni ali drugi 
večstranski kanal;

Or. en

Obrazložitev

Navedba dodatnosti k uradni razvojni pomoči, ki znaša 0,7 % BND, se okrepi z zahtevo po 
zagotovitvi informacij o vrsti finančnega instrumenta, prek katerega se usmeri pomoč. S tem 
se omogoči boljše prepoznavanje virov financiranja, ne glede na to, ali gre za razvojni 
proračun ali ne. 

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Člen 17 – točka a – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) kvantitativne informacije o finančnih 
tokovih na podlagi tako imenovanih 
kazalnikov za pomoč za blažitev 
podnebnih sprememb v okviru konvencij iz 
Ria („kazalniki iz Ria“), ki jih je uvedla 
skupina za razvojno pomoč pri OECD, ter 
metodološke informacije v zvezi z 
izvajanjem metodologije kazalnikov iz Ria 
za podnebne spremembe;

(iii) kvantitativne informacije o finančnih 
tokovih prek projekta ali proračunske 
podpore na podlagi tako imenovanih 
kazalnikov za pomoč za blažitev 
podnebnih sprememb v okviru konvencij iz 
Ria („kazalniki iz Ria“), ki jih je uvedla 
skupina za razvojno pomoč pri OECD, ter 
metodološke informacije v zvezi z 
izvajanjem metodologije kazalnikov iz Ria 
za podnebne spremembe;

Or. en

Obrazložitev

Mednarodna javna finančna podpora državam v razvoju je na poti k programskim oblikam 
zagotavljanja financ, kar vključuje premik k proračunski podpori in stran od pomoči na 
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podlagi projektov. Odbor za razvojno pomoč pri Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in 
razvoj dovoljuje le projektno ali sektorsko sledenje tokov, povezanih s podnebnimi 
spremembami. Takšnih tokov ni mogoče slediti prek splošne proračunske podpore. To bi 
lahko postalo bolj pomembno v prihodnje, saj je razvojna pomoč, povezana s podnebjem, 
vedno bolj na poti k programskim oblikam.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Člen 17 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) informacije o dejavnostih države 
članice v zvezi s prenosom tehnologije na 
države v razvoju na podlagi UNFCCC in o 
tehnologijah, ki so bile prenesene za 
leto X – 1, informacije o načrtovanih 
dejavnostih v zvezi s prenosom tehnologije 
na države v razvoju na podlagi UNFCCC 
in o tehnologijah, ki bodo prenesene za 
leto X in naslednja leta. Vključevati morajo 
informacije o tem, ali je bila prenesena 
tehnologija uporabljena za blažitev 
posledic podnebnih sprememb ali 
prilagajanje nanje, o državi prejemnici, 
znesku zagotovljene podpore in vrsti 
prenesene tehnologije.

(b) informacije o dejavnostih države 
članice v zvezi s prenosom tehnologije na 
države v razvoju na podlagi UNFCCC in o 
tehnologijah, ki so bile prenesene za 
leto X – 1, informacije o načrtovanih 
dejavnostih v zvezi s prenosom tehnologije 
na države v razvoju na podlagi UNFCCC 
in o tehnologijah, ki bodo prenesene za 
leto X in naslednja leta. Vključevati morajo 
informacije o tem, ali je bila prenesena 
tehnologija uporabljena za blažitev 
posledic podnebnih sprememb ali 
prilagajanje nanje, o državi prejemnici, 
znesku zagotovljene podpore, viru 
financiranja in vrsti prenesene tehnologije.

Or. en

Obrazložitev

Tudi s tem bo mogoče prepoznati, ali je vir financ proračun uradne razvojne pomoči.


