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KORTFATTAD MOTIVERING

Om man ser efter hur begreppet ekonomiskt additionalitet, eller tillförd ekonomisk nytta, 
definieras av statsmakterna i givarländerna inser man att uppmärksamheten måste riktas på att 
kanalisera tillräckligt ekonomiskt stöd till klimatförändringarna och att det samtidigt måste 
undvikas att medel tas från utvecklingsåtagandena. När man en gång sett till att det råder 
ekonomiskt additionalitet kommer man inte längre att behöva anlita offentligt 
utvecklingsbistånd som någon större finansieringskälla. Därför är det viktigt att 
medlemsstaterna anger om nya och kompletterande resurser ska komma som ett tillägg till 
målet om att 0,7 procent av bruttonationalinkomsten ska gå till offentligt utvecklingsbistånd 
och således också anger var dessa resurser kommer från. Dessutom kan det programplanerade 
ekonomiska stödet göra det svårare att spåra finansieringsflöden med anknytning till 
klimatfrågor eftersom medlen går direkt till mottagarlandets nationella finansieringssystem.  
Här har vi orsaken till att det behövs en ny, kompletterande källa till finansiering med 
anknytning till klimatfrågor, som går lätt att spåra och kanalisera tillsammans med 
programplanerade finansieringsflöden till utvecklingen. Detta gör det desto viktigare att spåra 
mottagarländernas utgiftsallokering.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att 
som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Artikel 17 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) huruvida de finansiella resurser som 
medlemsstaterna har tillhandahållit 
utvecklingsländer är nya, och 
kompletterande, mot bakgrund av 
UNFCCC, och hur detta beräknades,

(i) huruvida de finansiella resurser som 
medlemsstaterna har tillhandahållit 
utvecklingsländer är nya, och kompletterar 
målet med att öka det offentliga 
utvecklingsbiståndet till 0,7 procent av 
bruttonationalinkomsten, mot bakgrund 
av UNFCCC, och hur detta beräknades,

Or. en

Motivering

Det behövs en hänvisning till att det offentliga utvecklingsbiståndet ska vara 0,7 procent av 
bruttonationalinkomsten för att de ekonomiska åtaganden för klimatförändringarna fullgörs 
och garanteras på ett sådant sätt att inte internationella offentliga medel tas från långsiktiga 
åtaganden om stöd till utvecklingen i fattiga länder.
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Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Artikel 17 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) information om eventuella finansiella 
resurser som allokerades av 
medlemsstaterna i samband med 
genomförandet av UNFCCC per kanaltyp, 
såsom bilaterala, regionala eller andra 
multilaterala kanaler,

ii) information om eventuella finansiella 
resurser som allokerades av 
medlemsstaterna i samband med 
genomförandet av UNFCCC per typ av 
finansiellt instrument och kanaltyp, såsom 
bilaterala, regionala eller andra 
multilaterala kanaler,

Or. en

Motivering

Hänvisningen till att något utöver 0,7 procent av bruttoinlandsprodukten kommer att erbjudas 
som officiellt utvecklingsbistånd vinner i kraft genom att det dessutom upplyses om vad slags 
finansiellt instrument biståndet kommer att kanaliseras genom. På så sätt går det bättre att 
fastställa källan till pengarna, alltså om de kommer från utvecklingsbudgeten eller inte.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Artikel 17 – led a – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) kvantitativ information om finansflöden 
baserade på de så kallade ”Rio-markörerna 
för bistånd gällande begränsning av och 
anpassning till klimatförändringen” 
(Rio-markörerna) som introducerades av 
OECD:s hjälpkommitté för utveckling, och 
metodologisk information angående 
genomförande av Rio-markörernas 
klimatförändringsmetodologi,

iii) kvantitativ information om 
finansflöden, antingen genom projektstöd 
eller budgetstöd, baserade på de så kallade 
”Rio-markörerna för bistånd gällande 
begränsning av och anpassning till 
klimatförändringen” (Rio-markörerna) som 
introducerades av OECD:s hjälpkommitté 
för utveckling, och metodologisk 
information angående genomförande av 
Rio-markörernas 
klimatförändringsmetodologi,

Or. en
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Motivering

Det internationella offentliga stödet till utvecklingsländer går i riktning mot 
”programbaserade” slag av ekonomiskt stöd, bland annat i form av en övergång från 
projektbaserat stöd i riktning mot budgetstöd. OECD:s kommitté för utvecklingsbistånd 
tillåter bara att klimatrelaterade biståndsflöden spåras utgående från enskilda projekt eller 
enskilda sektorer och sådana flöden kan inte spåras via det allmänna budgetstödet. Detta kan 
komma att framträda klarare i framtiden när utvecklingsstöd med anknytning till klimatfrågor 
fortsätter utveckla sig i riktning mot mer programmatiska former.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 17 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) information om medlemsstaternas 
verksamhet för teknologiöverföring till 
utvecklingsländer enligt UNFCCC, och om 
överförda teknologier för år X-1;
information om planerade åtgärder med 
avseende på teknologiöverföring till 
utvecklingsländer enligt UNFCCC, och om 
teknologier som ska överföras för år X och 
efterföljande år. Det ska omfatta 
information om huruvida den överförda 
teknologin användes för att begränsa eller 
anpassa sig till konsekvenserna av 
klimatförändringen, mottagarland, mängd 
lämnat stöd och typ av överförd teknologi.

(b) information om medlemsstaternas 
verksamhet för teknologiöverföring till 
utvecklingsländer enligt UNFCCC, och om 
överförda teknologier för år X-1; 
information om planerade åtgärder med 
avseende på teknologiöverföring till 
utvecklingsländer enligt UNFCCC, och om 
teknologier som ska överföras för år X och 
efterföljande år. Det ska omfatta 
information om huruvida den överförda 
teknologin användes för att begränsa eller 
anpassa sig till konsekvenserna av 
klimatförändringen, mottagarland, mängd 
lämnat stöd, källan till stödet och typ av 
överförd teknologi.

Or. en

Motivering

På det här sättet kommer man åter att kunna få reda på om pengarna kommer från budgeten 
för offentligt utvecklingsbistånd.


