
AM\1117201RO.docx PE598.453v01-00

RO Unită în diversitate RO

10.2.2017 A8-0003/145

Amendamentul 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
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0003/2017
Ian Duncan
Rentabilizarea reducerii emisiilor de dioxid de carbon și sporirea investițiilor în acest 
domeniu
COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD)

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Ar trebui instituit un fond pentru 
modernizare din 2 % din numărul total de 
certificate din cadrul EU ETS, care ar 
trebui scoase la licitație în conformitate cu 
normele și modalitățile pentru licitațiile 
desfășurate de platforma comună de 
licitație stabilite în Regulamentul 
1031/2010. Statele membre care, în 2013, 
au înregistrat un PIB pe cap de locuitor la 
cursurile de schimb de pe piață sub 60 % 
din media Uniunii ar trebui să fie eligibile 
pentru finanțare din Fondul pentru 
modernizare și să beneficieze, până în 
2030, de o derogare de la principiul licitării 
integrale pentru producerea de energie 
electrică prin utilizarea opțiunii de alocare 
cu titlu gratuit în vederea promovării 
transparente a investițiilor reale în 
modernizarea sectorului lor energetic, 
evitând totodată distorsiunile pe piața 
internă a energiei. Normele care 
reglementează Fondul pentru modernizare 
ar trebui să ofere un cadru coerent, 
cuprinzător și transparent pentru a asigura 
o punere în aplicare cât mai eficientă 

(11) Ar trebui instituit un fond pentru 
modernizare din 2 % din numărul total de 
certificate din cadrul EU ETS, care ar 
trebui scoase la licitație în conformitate cu 
normele și modalitățile pentru licitațiile 
desfășurate de platforma comună de 
licitație stabilite în Regulamentul 
1031/2010. Statele membre care, în 2015, 
au înregistrat un PIB pe cap de locuitor la 
cursurile de schimb de pe piață sub 60 % 
din media Uniunii ar trebui să fie eligibile 
pentru finanțare din Fondul pentru 
modernizare și să beneficieze, până în 
2030, de o derogare de la principiul licitării 
integrale pentru producerea de energie 
electrică prin utilizarea opțiunii de alocare 
cu titlu gratuit în vederea promovării 
transparente a investițiilor reale în 
modernizarea sectorului lor energetic, 
evitând totodată distorsiunile pe piața 
internă a energiei. Normele care 
reglementează Fondul pentru modernizare 
ar trebui să ofere un cadru coerent, 
cuprinzător și transparent pentru a asigura 
o punere în aplicare cât mai eficientă 
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posibil, ținând seama de necesitatea unei 
accesări ușoare de către toți participanții. 
Funcția structurii de guvernanță ar trebui să 
fie proporțională cu scopul de a asigura 
utilizarea corespunzătoare a fondurilor. 
Structura de guvernanță ar trebui să fie 
alcătuită dintr-un consiliu de investiții și un 
comitet de gestionare, iar în procesul 
decizional ar trebui să se țină seama de 
expertiza BEI, cu excepția cazului în care 
se acordă sprijin unor proiecte mici prin 
împrumuturi din partea unei bănci de 
promovare naționale sau prin granturi 
acordate prin intermediul unui program 
național care are aceleași obiective ca și 
Fondul pentru modernizare. Investițiile 
finanțate din fond ar trebui să fie propuse 
de statele membre. Pentru a se asigura 
abordarea adecvată a necesităților de 
investiții din statele membre cu venituri 
scăzute, la distribuirea fondurilor se va ține 
seama în mod egal de emisiile verificate și 
de criteriile legate de PIB. Asistența 
financiară din partea Fondului pentru 
modernizare ar putea fi furnizată sub 
diferite forme.

posibil, ținând seama de necesitatea unei 
accesări ușoare de către toți participanții. 
Funcția structurii de guvernanță ar trebui să 
fie proporțională cu scopul de a asigura 
utilizarea corespunzătoare a fondurilor. 
Structura de guvernanță ar trebui să fie 
alcătuită dintr-un consiliu de investiții și un 
comitet de gestionare, iar în procesul 
decizional ar trebui să se țină seama de 
expertiza BEI, cu excepția cazului în care 
se acordă sprijin unor proiecte mici prin 
împrumuturi din partea unei bănci de 
promovare naționale sau prin granturi 
acordate prin intermediul unui program 
național care are aceleași obiective ca și 
Fondul pentru modernizare. Investițiile 
finanțate din fond ar trebui să fie propuse 
de statele membre. Pentru a se asigura 
abordarea adecvată a necesităților de 
investiții din statele membre cu venituri 
scăzute, la distribuirea fondurilor se va ține 
seama în mod egal de emisiile verificate și 
de criteriile legate de PIB. Asistența 
financiară din partea Fondului pentru 
modernizare ar putea fi furnizată sub 
diferite forme.

Or. en

Justificare

Dacă luăm anul 2015 ca an de referință, vom reuși să prezentăm evoluțiile relevante din 
mediul economic, ceea ce face sistemul mai echitabil și mai aproape de realitatea economică 
actuală.
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10.2.2017 A8-0003/146

Amendamentul 146/rev
Kateřina Konečná, Lynn Boylan, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Merja 
Kyllönen, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan, Curzio Maltese
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0003/2017
Ian Duncan
Rentabilizarea reducerii emisiilor de dioxid de carbon și sporirea investițiilor în acest 
domeniu
COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD)

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2ba (nou)
Directiva 2003/87/CE
Articolul 6 – alineatul 2 – litera ba (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2ba) La articolul 6 alineatul (2), se 
introduce următoarea literă:
„(da) cerințele de raportare includ 
dispoziții sociale și în materie de muncă 
care protejează integritatea profesională 
și locurile de muncă în activitățile cele 
mai expuse riscurilor de relocare a 
emisiilor de dioxid de carbon și unui 
posibil dumping social din cauza 
concurenței neloiale din afara UE, pentru 
a se asigura respectarea pe deplin a 
legislației Uniunii în materie de sănătate 
și siguranță, protecția lucrătorilor și 
mediu.

Or. en

Justificare

Printre dispozițiile referitoare la autorizațiile privind emisiile de gaze cu efect de seră, 
trebuie reamintită respectarea  pe deplin a reglementărilor UE existente privind siguranța și 
sănătatea la locul de muncă, precum și a directivelor conexe privind mediul.
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10.2.2017 A8-0003/147

Amendamentul 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
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0003/2017
Ian Duncan
Rentabilizarea reducerii emisiilor de dioxid de carbon și sporirea investițiilor în acest 
domeniu
COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD)

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10c – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Prin derogare de la articolul 10a 
alineatele (1)-(5), statele membre care în 
2013 au avut un PIB pe cap de locuitor în 
EUR la prețurile pieței sub 60 % din media 
Uniunii pot acorda instalațiilor de 
producție a energiei electrice o alocare 
tranzitorie cu titlu gratuit pentru 
modernizarea sectorului energetic.

1. Prin derogare de la articolul 10a 
alineatele (1)-(5), statele membre care în 
2015 au avut un PIB pe cap de locuitor în 
EUR la prețurile pieței sub 60 % din media 
Uniunii pot acorda instalațiilor de 
producție a energiei electrice o alocare 
tranzitorie cu titlu gratuit pentru 
modernizarea sectorului energetic.

Or. en

Justificare

Dacă luăm anul 2015 ca an de referință, vom reuși să prezentăm evoluțiile relevante din 
mediul economic, ceea ce face sistemul mai echitabil și mai aproape de realitatea economică 
actuală.
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10.2.2017 A8-0003/148

Amendamentul 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
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0003/2017
Ian Duncan
Rentabilizarea reducerii emisiilor de dioxid de carbon și sporirea investițiilor în acest 
domeniu
COM(2015)0337 – C8-0190/2015 – 2015/0148(COD)

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7
Directiva 2003/87/CE
Articolul 10d – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Pentru perioada 2021-2030, se instituie 
un fond pentru a sprijini investițiile în 
modernizarea sistemelor energetice și 
îmbunătățirea eficienței energetice din 
statele membre cu un PIB pe cap de 
locuitor mai mic de 60 % din media 
Uniunii în 2013, fond care se finanțează în 
conformitate cu articolul 10.

1. Pentru perioada 2021-2030, se instituie 
un fond pentru a sprijini investițiile în 
modernizarea sistemelor energetice și 
îmbunătățirea eficienței energetice din 
statele membre cu un PIB pe cap de 
locuitor mai mic de 60 % din media 
Uniunii în 2015, fond care se finanțează în 
conformitate cu articolul 10.

Or. en

Justificare

Dacă luăm anul 2015 ca an de referință, vom reuși să prezentăm evoluțiile relevante din 
mediul economic, ceea ce face sistemul mai echitabil și mai aproape de realitatea economică 
actuală.


