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9.2.2017 A8-0003/157 

Emenda  157 

Ian Duncan, Jadwiga Wiśniewska 

f'isem il-Grupp ECR 

 

Rapport A8-0003/2017 

Ian Duncan 

Tnaqqis kosteffettiv tal-emissjonijiet u investimenti b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju 

(COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD)) 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7 

Direttiva 2003/87/UE 

Artikolu 10d – paragrafu 2 – subparagrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-bord għall-investimenti għandu jeleġġi 

rappreżentant mill-Kummissjoni bħala 

president. Il-bord għall-investimenti 

għandu jistinka biex jieħu deċiżjonijiet 

b'kunsens. Jekk il-bord għall-investimenti 

ma jistax jiddeċiedi b'kunsens fl-

iskadenza stabbilita mill-president, il-bord 

għall-investimenti għandu jieħu deċiżjoni 
permezz ta' maġġoranza sempliċi. 

Il-President tal-bord għall-investimenti 

għandu jiġi elett mill-membri tiegħu 

abbażi ta' mudell ta' rotazzjoni ta' sena. 

Il-bord għall-investimenti għandu jistinka 

biex jieħu deċiżjonijiet b'kunsens. Il-bord 

konsultattiv għandu jadotta l-opinjoni 

tiegħu permezz ta' maġġoranza sempliċi. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-emenda terġa' ddaħħal il-pożizzjoni tal-Kumitat ITRE. 
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9.2.2017 A8-0003/158 

Emenda  158 

Ian Duncan, Jadwiga Wiśniewska 

f'isem il-Grupp ECR 

 

Rapport A8-0003/2017 

Ian Duncan 

Tnaqqis kosteffettiv tal-emissjonijiet u investimenti b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju 

(COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD)) 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7 

Direttiva 2003/87/UE 

Artikolu 10d – paragrafu 4 – subparagrafu 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-kumitat ta' ġestjoni għandu jkun 

magħmul mir-rappreżentanti maħtura 

mill-bord għall-investimenti. Id-

deċiżjonijiet tal-kumitat ta' ġestjoni 
għandhom jittieħdu permezz ta' 

maġġoranza sempliċi. 

Il-bord għall-investimenti u l-bord 

konsultattiv għandhom joperaw b'mod 

miftuħ u trasparenti. Il-minuti tal-laqgħat 

taż-żewġ bordijiet għandhom jiġu 

ppubblikati. Il-kompożizzjoni tal-bord 
għall-investimenti u l-bord konsultattiv 

għandha tiġi ppubblikata u s-CVs u d-

dikjarazzjonijiet tal-interessi tal-membri 

għandhom jiġu ppubblikati u aġġornati 

regolarment. Il-bord għall-investimenti u 

l-bord konsultattiv għandhom, fuq bażi 

kontinwa, jivverifikaw li ma jkunx hemm 

kunflitt ta' interess. Il-bord konsultattiv 

għandu jippreżenta, darbtejn fis-sena, lill-

Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-

Kummissjoni, lista tal-konsulenza 

pprovduta lill-proġetti. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-emenda terġa' ddaħħal il-pożizzjoni tal-Kumitat ITRE. 
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MT Magħquda fid-diversità MT 

9.2.2017 A8-0003/159 

Emenda  159 

Ian Duncan, Jadwiga Wiśniewska 

f'isem il-Grupp ECR 

 

Rapport A8-0003/2017 

Ian Duncan 

Tnaqqis kosteffettiv tal-emissjonijiet u investimenti b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju 

(COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD)) 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7 

Direttiva 2003/87/UE 

Artikolu 10d – paragrafu 4 – subparagrafu 4 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Jekk il-BEI jirrakkomanda li investiment 

ma jiġix iffinanzjat u jagħti raġunijiet għal 

din ir-rakkomandazzjoni, deċiżjoni 

għandha tiġi adottata biss jekk maġġoranza 

ta' żewġ terzi tal-membri kollha jivvotaw 

favur tagħha. L-Istat Membru li fih ikun se 

jitwettaq l-investiment u l-BEI ma 

għandhomx ikunu intitolati li jivvotaw 

f'dan il-każ. Iż-żewġ sentenzi ta' qabel ma 

għandhomx japplikaw għal proġetti żgħar 

iffinanzjati permezz ta' self ipprovdut 

minn bank promozzjonali nazzjonali jew 

permezz ta' għotjiet li jikkontribwixxu 

għall-implimentazzjoni ta' programm 

nazzjonali li jservi għanijiet speċifiċi 

f'konformità mal-għanijiet tal-Fond 

għall-Modernizzazzjoni, sakemm taħt il-

programm ma jintużax iżjed minn 10 % 

tas-sehem tal-Istati Membri stabbilit fl-

Anness IIb. 

Jekk il-BEI jirrakkomanda li investiment 

ma jiġix iffinanzjat u jagħti raġunijiet għal 

din ir-rakkomandazzjoni f'konformità mal-

politika ta' investiment adottata mill-bord 

għall-investimenti u mal-kriterji ta' 

għażla stipulati fil-paragrafu 1, opinjoni 

pożittiva għandha tiġi adottata biss jekk 

maġġoranza ta' żewġ terzi tal-membri 

kollha jivvotaw favur tagħha. L-Istat 

Membru li fih ikun se jitwettaq l-

investiment u l-BEI ma għandhomx ikunu 

intitolati li jivvotaw f'dan il-każ. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-emenda terġa' ddaħħal il-pożizzjoni tal-Kumitat ITRE. 
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9.2.2017 A8-0003/160 

Emenda  160 

Ian Duncan, Jadwiga Wiśniewska 

f'isem il-Grupp ECR 

 

Rapport A8-0003/2017 

Ian Duncan 

Tnaqqis kosteffettiv tal-emissjonijiet u investimenti b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju 

(COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD)) 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7 

Direttiva 2003/87/UE 

Artikolu 10d – paragrafu 5 – parti introduttorja 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. L-Istati Membri li jibbenefikaw 

għandhom jirrapportaw kull sena lill-

kumitat ta' ġestjoni dwar l-investimenti 

ffinanzjati mill-fond. Ir-rapport għandu 

jitqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku 

u għandu jinkludi: 

5. L-Istati Membri benefiċjarji 

għandhom jirrapportaw kull sena lill-bord 

għall-investimenti u lill-bord konsultattiv 

u dwar l-investimenti ffinanzjati mill-fond. 

Ir-rapport għandu jitqiegħed għad-

dispożizzjoni tal-pubbliku u għandu 

jinkludi: 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-emenda terġa' ddaħħal il-pożizzjoni tal-Kumitat ITRE. 
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Ian Duncan, Jadwiga Wiśniewska 

f'isem il-Grupp ECR 

 

Rapport A8-0003/2017 

Ian Duncan 

Tnaqqis kosteffettiv tal-emissjonijiet u investimenti b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju 

(COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD)) 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7 

Direttiva 2003/87/UE 

Artikolu 10d – paragrafu 6 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

6. Kull sena, il-kumitat ta' ġestjoni 

għandu jirrapporta lill-Kummissjoni dwar 

l-esperjenza bl-evalwazzjoni u l-għażla tal-

investimenti. Il-Kummissjoni għandha 

tirrevedi l-bażi li fuqha jkunu ntgħażlu l-

proġetti sal-31 ta' Diċembru 2024 u, fejn 

xieraq, tagħmel proposti lill-kumitat ta' 

ġestjoni. 

6. Kull sena, il-bord konsultattiv 

għandu jirrapporta lill-Kummissjoni dwar 

l-esperjenza bl-evalwazzjoni u l-għażla tal-

investimenti. Il-Kummissjoni għandha 

teżamina mill-ġdid il-bażi li fuqha 

jintgħażlu l-proġetti sal-

31 ta' Diċembru 2024 u, fejn xieraq, 

tagħmel proposti lill-bord konsultattiv u 

lill-bord għall-investimenti. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-emenda terġa' ddaħħal il-pożizzjoni tal-Kumitat ITRE. 
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Emenda  162 

Notis Marias 

f'isem il-Grupp ECR 

 

Rapport A8-0003/2017 

Ian Duncan 

Tnaqqis kosteffettiv tal-emissjonijiet u investimenti b'emissjonijiet baxxi ta' karbonju 

(COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD)) 

 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6 

Direttiva 2003/87/UE 

Artikolu 10c – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Permezz ta' deroga mill-

Artikolu 10a(1) sa (5), l-Istati Membri li fl-

2013 kellhom PDG per capita f'EUR għall-

prezzijiet tas-suq taħt is-60 % tal-medja 

tal-Unjoni jistgħu jagħtu allokazzjoni bla 

ħlas tranżitorja lil installazzjonijiet għall-

produzzjoni tal-elettriku għall-

modernizzazzjoni tas-settur tal-enerġija. 

1. Permezz ta' deroga mill-

Artikolu 10a(1) sa (5), l-Istati Membri li fl-

2013 jew fl-2014, liema sena minnhom 

tkun tinvolvi l-ikbar ammont, kellhom 

PDG per capita f'EUR għall-prezzijiet tas-

suq taħt is-60 % tal-medja tal-Unjoni 

jistgħu jagħtu allokazzjoni bla ħlas 

tranżitorja lil installazzjonijiet għall-

produzzjoni tal-elettriku għall-

modernizzazzjoni tas-settur tal-enerġija. 

Or. en 

 


