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10.2.2017 A8-0003/145

Pakeitimas 145/rev
Kostadinka Kuneva, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Sofia 
Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Javier Couso 
Permuy, Ángela Vallina, Sabine Lösing, Cornelia Ernst, Takis Hadjigeorgiou, Fabio De 
Masi, Nikolaos Chountis, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Marina Albiol Guzmán, 
Curzio Maltese
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0003/2017
Ian Duncan
Ekonomiškai efektyvus išmetamų teršalų kiekio mažinimas ir investicijos į mažo anglies 
dioksido kiekio technologijas
COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD)

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) turėtų būti sukurtas Modernizavimo 
fondas, kurį sudarytų 2 % visų ES ATLPS 
apyvartinių taršos leidimų, parduotų 
bendroje aukciono platformoje 
rengiamuose aukcionuose pagal 
aukcionams taikomas taisykles ir sąlygas, 
kaip nustatyta Reglamente (ES) 
Nr. 1031/2010. Valstybės narės, kurių 
2013 m. BVP vienam gyventojui pagal 
rinkos valiutos kursą buvo mažesnis kaip 
60 % Sąjungos vidurkio, turėtų galėti gauti 
paramą iš Modernizavimo fondo ir iki 
2030 m. elektros energijos gamybos srityje 
nukrypti nuo taisyklės, kad visi 
apyvartiniai taršos leidimai turi būti 
parduodami aukcione, pasinaudodamos 
galimybe skirti nemokamų ATL, kad būtų 
skaidriai paskatintos faktinės investicijos į 
energetikos sektoriaus modernizavimą ir 
kartu išvengta vidaus energijos rinkos 
iškraipymų. Modernizavimo fondo 
valdymo taisyklėmis turėtų būti sukurta 
nuosekli, išsami ir skaidri sistema, siekiant 
užtikrinti kuo efektyvesnį įgyvendinimą, 
atsižvelgiant į poreikį sudaryti lengvą 

(11) turėtų būti sukurtas Modernizavimo 
fondas, kurį sudarytų 2 % visų ES ATLPS 
apyvartinių taršos leidimų, parduotų 
bendroje aukciono platformoje 
rengiamuose aukcionuose pagal 
aukcionams taikomas taisykles ir sąlygas, 
kaip nustatyta Reglamente (ES) 
Nr. 1031/2010. Valstybės narės, kurių 
2015 m. BVP vienam gyventojui pagal 
rinkos valiutos kursą buvo mažesnis kaip 
60 % Sąjungos vidurkio, turėtų galėti gauti 
paramą iš Modernizavimo fondo ir iki 
2030 m. elektros energijos gamybos srityje 
nukrypti nuo taisyklės, kad visi 
apyvartiniai taršos leidimai turi būti 
parduodami aukcione, pasinaudodamos 
galimybe skirti nemokamų apyvartinių 
taršos leidimų, kad būtų skaidriai 
paskatintos faktinės investicijos į 
energetikos sektoriaus modernizavimą ir 
kartu išvengta vidaus energijos rinkos 
iškraipymų. Modernizavimo fondo 
valdymo taisyklėmis turėtų būti sukurta 
nuosekli, išsami ir skaidri sistema, siekiant 
užtikrinti kuo efektyvesnį įgyvendinimą, 
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prieigą visiems dalyviams. Valdymo 
struktūra turėtų atitikti tinkamo lėšų 
naudojimo užtikrinimo poreikį. Tokią 
valdymo struktūrą turėtų sudaryti 
investicijų taryba ir valdymo komitetas, 
priimant sprendimus turėtų būti tinkamai 
pasitelkiama EIB kompetencija, nebent 
parama būtų teikiama mažiems projektams 
kaip nacionalinio skatinamojo finansavimo 
banko paskola arba kaip dotacija pagal 
nacionalinę programą, kurios tikslai 
atitinka Modernizavimo fondo tikslus. 
Fondo finansuojamas investicijas turėtų 
siūlyti valstybės narės. Siekiant tinkamai 
tenkinti investavimo poreikius mažiau 
pajamų gaunančiose valstybėse narėse, 
skirstant lėšas bus vienodai atsižvelgiama į 
patikrintą išmestų teršalų kiekį ir BVP 
kriterijus. Finansinė Modernizavimo fondo 
pagalba galėtų būti teikiama įvairiomis 
formomis;

atsižvelgiant į poreikį sudaryti lengvą 
prieigą visiems dalyviams. Valdymo 
struktūra turėtų atitikti tinkamo lėšų 
naudojimo užtikrinimo poreikį. Tokią 
valdymo struktūrą turėtų sudaryti 
investicijų taryba ir valdymo komitetas, 
priimant sprendimus turėtų būti tinkamai 
pasitelkiama EIB kompetencija, nebent 
parama būtų teikiama mažiems projektams 
kaip nacionalinio skatinamojo finansavimo 
banko paskola arba kaip dotacija pagal 
nacionalinę programą, kurios tikslai 
atitinka Modernizavimo fondo tikslus. 
Fondo finansuojamas investicijas turėtų 
siūlyti valstybės narės. Siekiant tinkamai 
tenkinti investavimo poreikius mažiau 
pajamų gaunančiose valstybėse narėse, 
skirstant lėšas bus vienodai atsižvelgiama į 
patikrinto išmestų teršalų kiekio ir BVP 
kriterijus. Finansinė Modernizavimo fondo 
pagalba galėtų būti teikiama įvairiomis 
formomis;

Or. en

Pagrindimas

Kaip ataskaitinius metus naudodami 2015 m. užtikrinsime, kad būtų atsižvelgiama į svarbius 
ekonominių sąlygų pokyčius, todėl sistema taps sąžiningesnė ir labiau atitiks esamą 
ekonominę tikrovę.
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10.2.2017 A8-0003/146

Pakeitimas 146/rev
Kateřina Konečná, Lynn Boylan, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Merja 
Kyllönen, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan, Curzio Maltese
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0003/2017
Ian Duncan
Ekonomiškai efektyvus išmetamų teršalų kiekio mažinimas ir investicijos į mažo anglies 
dioksido kiekio technologijas
COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD)

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 2 b a punktas (naujas)
Direktyva 2003/87/EB
6 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2ba) 6 straipsnio 2 dalis papildoma šiuo 
punktu:
„da) siekiant užtikrinti, kad būtų 
visapusiškai laikomasi Sąjungos sveikatos 
ir saugos, darbuotojų apsaugos ir 
aplinkos apsaugos teisės aktų, į ataskaitų 
teikimo reikalavimus įtraukiamos 
socialinės ir darbo teisės nuostatas, 
kuriomis užtikrinamas profesinio 
sąžiningumas ir darbo vietos tose veiklos 
srityse, kuriose dėl nesąžiningos 
konkurencijos, kylančios už ES ribų, 
daugiau anglies dioksido nutekėjimo ir 
galimo socialinio dempingo rizikos.“

Or. en

Pagrindimas

Taikant nuostatas dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo leidimų verta priminti, kad 
turi būti visapusiškai laikomasi galiojančių ES reguliavimo normų dėl sveikatos ir saugos 
darbe, taip pat atitinkamų aplinkosaugos direktyvų nuostatų.
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10.2.2017 A8-0003/147

Pakeitimas 147/rev
Kostadinka Kuneva, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Sofia 
Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Javier Couso 
Permuy, Ángela Vallina, Sabine Lösing, Cornelia Ernst, Takis Hadjigeorgiou, Fabio De 
Masi, Nikolaos Chountis, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Marina Albiol Guzmán, 
Curzio Maltese
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0003/2017
Ian Duncan
Ekonomiškai efektyvus išmetamų teršalų kiekio mažinimas ir investicijos į mažo anglies 
dioksido kiekio technologijas
COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD)

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 6 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 c straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nukrypstant nuo 10a straipsnio 1–5 
dalių, valstybės narės, kurių BVP vienam 
gyventojui rinkos kainomis (eurais) 
2013 m. buvo mažesnis kaip 60 % 
Sąjungos vidurkio, gali pereinamuoju 
laikotarpiu nemokamų apyvartinių taršos 
leidimų skirti elektros energijos gamybos 
įrenginiams, kad būtų modernizuojamas 
energetikos sektorius.

1. Nukrypstant nuo 10a straipsnio 1–5 
dalių, valstybės narės, kurių BVP vienam 
gyventojui rinkos kainomis (eurais) 
2015 m. buvo mažesnis kaip 60 % 
Sąjungos vidurkio, gali pereinamuoju 
laikotarpiu nemokamų apyvartinių taršos 
leidimų skirti elektros energijos gamybos 
įrenginiams, kad būtų modernizuojamas 
energetikos sektorius.

Or. en

Pagrindimas

Kaip ataskaitinius metus naudodami 2015 m. užtikrinsime, kad būtų atsižvelgiama į svarbius 
ekonominių sąlygų pokyčius, todėl sistema taps sąžiningesnė ir labiau atitiks esamą 
ekonominę tikrovę.
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Pakeitimas 148/rev
Kostadinka Kuneva, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Sofia 
Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Javier Couso 
Permuy, Ángela Vallina, Sabine Lösing, Cornelia Ernst, Takis Hadjigeorgiou, Fabio De 
Masi, Nikolaos Chountis, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Marina Albiol Guzmán, 
Curzio Maltese
GUE/NGL frakcijos vardu

Pranešimas A8-0003/2017
Ian Duncan
Ekonomiškai efektyvus išmetamų teršalų kiekio mažinimas ir investicijos į mažo anglies 
dioksido kiekio technologijas
COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD)

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 7 punktas
Direktyva 2003/87/EB
10 d straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 2021–2030 m. laikotarpiui įsteigiamas ir 
kaip išdėstyta 10 straipsnyje finansuojamas 
fondas, skirtas investicijoms į energetikos 
sistemos modernizavimą ir energijos 
vartojimo efektyvumo gerinimą remti 
valstybėse narėse, kurių BVP vienam 
gyventojui 2013 m. buvo mažesnis kaip 
60 % Sąjungos vidurkio.

1. 2021–2030 m. laikotarpiui įsteigiamas ir 
kaip išdėstyta 10 straipsnyje finansuojamas 
fondas, skirtas investicijoms į energetikos 
sistemos modernizavimą ir energijos 
vartojimo efektyvumo gerinimą remti 
valstybėse narėse, kurių BVP vienam 
gyventojui 2015 m. buvo mažesnis kaip 60 
% Sąjungos vidurkio.

Or. en

Pagrindimas

Kaip ataskaitinius metus naudodami 2015 m. užtikrinsime, kad būtų atsižvelgiama į svarbius 
ekonominių sąlygų pokyčius, todėl sistema taps sąžiningesnė ir labiau atitiks esamą 
ekonominę tikrovę.


