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10.2.2017 A8-0003/145

Amendement 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
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0003/2017
Ian Duncan
Kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen
COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD)

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Een moderniseringsfonds moet 
worden ingesteld met 2 % van de totale 
EU-ETS-rechten en geveild 
overeenkomstig de regels en modaliteiten 
voor veilingen die op het bij Verordening 
(EU) nr. 1031/2010 vastgestelde 
gemeenschappelijke veilingplatform 
plaatsvinden. Lidstaten waarvan in 2013 
het bbp per hoofd van de bevolking tegen 
marktwisselkoersen minder dan 60 % van 
het EU-gemiddelde bedroeg, moeten in 
aanmerking komen voor financiering uit 
het moderniseringsfonds en mogen tot 
2030 afwijken van het beginsel van 
volledige veiling voor 
elektriciteitsopwekking door gebruik te 
maken van de mogelijkheid van kosteloze 
toewijzing om reële investeringen die hun 
energiesector moderniseren op een 
transparante manier te bevorderen en 
tegelijkertijd verstoringen van de interne 
energiemarkt te vermijden. De regels voor 
het beheer van het moderniseringsfonds 
moeten voorzien in een samenhangend, 
alomvattend en transparant kader om de 
efficiëntst mogelijke uitvoering te 
garanderen en moeten rekening houden 

(11) Een moderniseringsfonds moet 
worden ingesteld met 2 % van de totale 
EU-ETS-rechten en geveild 
overeenkomstig de regels en modaliteiten 
voor veilingen die op het bij Verordening 
(EU) nr. 1031/2010 vastgestelde 
gemeenschappelijke veilingplatform 
plaatsvinden. Lidstaten waarvan in 2015 
het bbp per hoofd van de bevolking tegen 
marktwisselkoersen minder dan 60 % van 
het EU-gemiddelde bedroeg, moeten in 
aanmerking komen voor financiering uit 
het moderniseringsfonds en mogen tot 
2030 afwijken van het beginsel van 
volledige veiling voor 
elektriciteitsopwekking door gebruik te 
maken van de mogelijkheid van kosteloze 
toewijzing om reële investeringen die hun 
energiesector moderniseren op een 
transparante manier te bevorderen en 
tegelijkertijd verstoringen van de interne 
energiemarkt te vermijden. De regels voor 
het beheer van het moderniseringsfonds 
moeten voorzien in een samenhangend, 
alomvattend en transparant kader om de 
efficiëntst mogelijke uitvoering te 
garanderen en moeten rekening houden 
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met de behoefte aan een eenvoudige 
toegang voor alle deelnemers. De werking 
van de beheersstructuur moet zijn 
afgestemd op het doel om een passend 
gebruik van de financiële middelen te 
waarborgen. De beheersstructuur moet 
bestaan uit een investeringsraad en een 
beheerscomité en in het 
besluitvormingsproces moet naar behoren 
rekening worden gehouden met de 
deskundigheid van de EIB, tenzij steun 
wordt verleend aan kleine projecten met 
leningen van een nationale 
stimuleringsbank of met subsidies via een 
nationaal programma dat de doelstellingen 
van het moderniseringsfonds deelt. 
Investeringen die uit het fonds worden 
gefinancierd, moeten door de lidstaten 
worden voorgesteld. Om ervoor te zorgen 
dat de investeringsbehoeften in minder 
kapitaalkrachtige lidstaten adequaat 
worden aangepakt, zal bij de verdeling van 
de financiële middelen in gelijke mate 
rekening worden gehouden met criteria op 
het gebied van geverifieerde emissies en 
bbp. De financiële steun uit het 
moderniseringsfonds kan in verschillende 
vormen worden verleend.

met de behoefte aan een eenvoudige 
toegang voor alle deelnemers. De werking 
van de beheersstructuur moet zijn 
afgestemd op het doel om een passend 
gebruik van de financiële middelen te 
waarborgen. De beheersstructuur moet 
bestaan uit een investeringsraad en een 
beheerscomité en in het 
besluitvormingsproces moet naar behoren 
rekening worden gehouden met de 
deskundigheid van de EIB, tenzij steun 
wordt verleend aan kleine projecten met 
leningen van een nationale 
stimuleringsbank of met subsidies via een 
nationaal programma dat de doelstellingen 
van het moderniseringsfonds deelt. 
Investeringen die uit het fonds worden 
gefinancierd, moeten door de lidstaten 
worden voorgesteld. Om ervoor te zorgen 
dat de investeringsbehoeften in minder 
kapitaalkrachtige lidstaten adequaat 
worden aangepakt, zal bij de verdeling van 
de financiële middelen in gelijke mate 
rekening worden gehouden met criteria op 
het gebied van geverifieerde emissies en 
bbp. De financiële steun uit het 
moderniseringsfonds kan in verschillende 
vormen worden verleend.

Or. en

Motivering

Als 2015 als referentiejaar wordt gebruikt, worden de relevante economische ontwikkelingen 
meegenomen zodat het systeem billijker is en nauwer aansluit bij de huidige economische 
realiteit.
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10.2.2017 A8-0003/146

Amendement 146/rev
Kateřina Konečná, Lynn Boylan, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Merja 
Kyllönen, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan, Curzio Maltese
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0003/2017
Ian Duncan
Kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen
COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD)

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 ter bis (nieuw)
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 6 – lid 2 – punt d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 ter bis) In artikel 6, lid 2, wordt het 
volgende punt toegevoegd:
"(d bis) er moeten sociale en 
arbeidsbepalingen voor het waarborgen 
van beroepsintegriteit en werkgelegenheid 
bij activiteiten met een groter risico op 
koolstoflekkage en eventuele sociale 
dumping vanwege oneerlijke mededinging 
van buiten de Unie worden opgenomen in 
de rapportageverplichtingen, teneinde 
volledige naleving van de verordeningen 
betreffende de bescherming van de 
gezondheid en de veiligheid van 
werknemers en de milieurichtlijnen van 
de Unie te waarborgen.

Or. en

Motivering

In verband met de bepaling van de broeikasgasemissierechten is het nuttig om andermaal te 
wijzen op de volledige naleving van bestaande EU-verordeningen betreffende gezondheid en 
veiligheid op het werk, alsook op de eerbiediging van gerelateerde milieurichtlijnen.
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10.2.2017 A8-0003/147

Amendement 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
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0003/2017
Ian Duncan
Kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen
COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD)

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 quater– lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de modernisering van de 
energiesector kunnen lidstaten waarvan in 
2013 het bbp per hoofd van de bevolking 
tegen marktwisselkoersen in EUR minder 
dan 60 % van het EU-gemiddelde bedroeg, 
in afwijking van artikel 10 bis, leden 1 tot 
en met 5, een voorlopige kosteloze 
toewijzing verstrekken aan installaties voor 
elektriciteitsproductie.

1. Voor de modernisering van de 
energiesector kunnen lidstaten waarvan in 
2015 het bbp per hoofd van de bevolking 
tegen marktwisselkoersen in EUR minder 
dan 60 % van het EU-gemiddelde bedroeg, 
in afwijking van artikel 10 bis, leden 1 tot 
en met 5, een voorlopige kosteloze 
toewijzing verstrekken aan installaties voor 
elektriciteitsproductie.

Or. en

Motivering

Als 2015 als referentiejaar wordt gebruikt, worden de relevante economische ontwikkelingen 
meegenomen zodat het systeem billijker is en nauwer aansluit bij de huidige economische 
realiteit.
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10.2.2017 A8-0003/148

Amendement 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
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A8-0003/2017
Ian Duncan
Kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen
COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD)

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Richtlijn 2003/87/EG
Artikel 10 quinquies – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Ter ondersteuning van investeringen in 
de modernisering van de energiesystemen 
en de verbetering van de energie-efficiëntie 
in lidstaten waarvan in 2013 het bbp per 
hoofd van de bevolking minder dan 60 % 
van het EU-gemiddelde bedroeg, wordt 
voor de periode 2021-2030 een fonds 
ingesteld en overeenkomstig artikel 10 
gefinancierd.

1. Ter ondersteuning van investeringen in 
de modernisering van de energiesystemen 
en de verbetering van de energie-efficiëntie 
in lidstaten waarvan in 2015 het bbp per 
hoofd van de bevolking minder dan 60 % 
van het EU-gemiddelde bedroeg, wordt 
voor de periode 2021-2030 een fonds 
ingesteld en overeenkomstig artikel 10 
gefinancierd.

Or. en

Motivering

Als 2015 als referentiejaar wordt gebruikt, worden de relevante economische ontwikkelingen 
meegenomen zodat het systeem billijker is en nauwer aansluit bij de huidige economische 
realiteit.


