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9.2.2017 A8-0003/145

Predlog spremembe 145/rev
Kostadinka Kuneva, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Paloma López Bermejo, 
Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Stelios 
Kuloglu (Stelios Kouloglou), Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Javier Couso 
Permuy, Ángela Vallina, Sabine Lösing, Cornelia Ernst, Takis Hadzigeorgiu (Takis 
Hadjigeorgiou), Fabio De Masi, Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Lynn Boylan, 
Luke Ming Flanagan, Marina Albiol Guzmán
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0003/2017
Ian Duncan
Stroškovno učinkovito zmanjšanje emisij in nizkoogljične naložbe
(COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD))

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Na podlagi 2 % skupnih pravic 
EU ETS bi se moral vzpostaviti sklad za 
modernizacijo, pravice pa bi se morale 
prodati na dražbi v skladu s pravili in 
modalitetami za dražbe prek skupnega 
dražbenega sistema, določenega v Uredbi 
Komisije (EU) št. 1031/2010. Države 
članice, katerih BDP na prebivalca po 
tržnih deviznih tečajih je bil leta 2013 
manjši od 60 % povprečja Unije, bi morale 
biti upravičene do financiranja iz sklada za 
modernizacijo in odstopanja od načela 
prodaje vseh pravic za proizvodnjo 
električne energije na dražbi do leta 2030 z 
uporabo možnosti brezplačne dodelitve, da 
se pregledno spodbujajo produktivne 
naložbe za modernizacijo energetskega 
sektorja in pri tem preprečijo izkrivljanja 
notranjega trga z energijo. Pravila za 
upravljanje sklada za modernizacijo bi 
morala določati usklajen, obsežen in 
pregleden okvir, da se zagotovi 
najučinkovitejše izvajanje, pri čemer bi 
morala upoštevati potrebo po neoviranem 
dostopu vseh udeležencev. Struktura 
upravljanja bi morala delovati v skladu z 
namenom zagotavljanja primerne rabe 

(11) Na podlagi 2 % skupnih pravic 
EU ETS bi se moral vzpostaviti sklad za 
modernizacijo, pravice pa bi se morale 
prodati na dražbi v skladu s pravili in 
modalitetami za dražbe prek skupnega 
dražbenega sistema, določenega v Uredbi 
Komisije (EU) št. 1031/2010. Države 
članice, katerih BDP na prebivalca po 
tržnih deviznih tečajih je bil leta 2015 
manjši od 60 % povprečja Unije, bi morale 
biti upravičene do financiranja iz sklada za 
modernizacijo in odstopanja od načela 
prodaje vseh pravic za proizvodnjo 
električne energije na dražbi do leta 2030 z 
uporabo možnosti brezplačne dodelitve, da 
se pregledno spodbujajo produktivne 
naložbe za modernizacijo energetskega 
sektorja in pri tem preprečijo izkrivljanja 
notranjega trga z energijo. Pravila za 
upravljanje sklada za modernizacijo bi 
morala določati usklajen, obsežen in 
pregleden okvir, da se zagotovi 
najučinkovitejše izvajanje, pri čemer bi 
morala upoštevati potrebo po neoviranem 
dostopu vseh udeležencev. Struktura 
upravljanja bi morala delovati v skladu z 
namenom zagotavljanja primerne rabe 



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

SL Združena v raznolikosti SL

finančnih sredstev. Navedeno strukturo 
upravljanja bi morala sestavljati odbor za 
naložbe in upravni odbor, pri postopku 
odločanja pa bi se moralo ustrezno 
upoštevati strokovno znanje EIB, razen če 
se podpora malim projektom zagotovi s 
posojili iz nacionalnih spodbujevalnih bank 
ali nepovratnimi sredstvi prek 
nacionalnega programa, ki ima enake cilje 
kot sklad za modernizacijo. Naložbe, 
financirane iz sklada, bi morale predlagati 
države članice. Za zagotovitev ustrezne 
obravnave potreb po naložbah v državah 
članicah z nižjimi prihodki se bodo pri 
porazdelitvi finančnih sredstev v enaki 
meri upoštevale preverjene emisije in 
merila glede BDP. Finančna pomoč iz 
sklada za modernizacijo se lahko zagotovi 
v različnih oblikah.

finančnih sredstev. Navedeno strukturo 
upravljanja bi morala sestavljati odbor za 
naložbe in upravni odbor, pri postopku 
odločanja pa bi se moralo ustrezno 
upoštevati strokovno znanje EIB, razen če 
se podpora malim projektom zagotovi s 
posojili iz nacionalnih spodbujevalnih bank 
ali nepovratnimi sredstvi prek 
nacionalnega programa, ki ima enake cilje 
kot sklad za modernizacijo. Naložbe, 
financirane iz sklada, bi morale predlagati 
države članice. Za zagotovitev ustrezne 
obravnave potreb po naložbah v državah 
članicah z nižjimi prihodki se bodo pri 
porazdelitvi finančnih sredstev v enaki 
meri upoštevale preverjene emisije in 
merila glede BDP. Finančna pomoč iz 
sklada za modernizacijo se lahko zagotovi 
v različnih oblikah.

Or. en

Obrazložitev

Če uporabimo leto 2015 kot referenčno leto, nam bo uspelo predstaviti ustrezne spremembe v 
gospodarskem okolju, zaradi česar bo postal sistem pravičnejši in bolj prilagojen sedanji 
gospodarski resničnosti.
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9.2.2017 A8-0003/146

Predlog spremembe 146/rev
Kateřina Konečná, Lynn Boylan, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Merja 
Kyllönen, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0003/2017
Ian Duncan
Stroškovno učinkovito zmanjšanje emisij in nizkoogljične naložbe
(COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD))

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)
Direktiva 2003/87/ES
Člen 6 – odstavek 2 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2ba) V členu 6(2) se vstavi naslednja 
točka:
'(da) v okvir zahtev za poročanje bi bilo 
treba vključiti socialne in delovne določbe 
za varstvo poklicne integritete in delovnih 
mest v dejavnostih, ki so bolj izpostavljene 
tveganju selitve virov CO2 in 
potencialnemu socialnemu dampingu 
zaradi nelojalne konkurence iz držav 
zunaj EU, da se zagotovi popolno 
spoštovanje zakonodaje Unije na področju 
zdravja, varnosti, zaščite delavcev in 
okolja.

Or. en

Obrazložitev

V okviru določba za dovoljenja za emisije toplogrednih plinov je smiselno opozoriti na popolno 
spoštovanje obstoječih predpisov EU glede zdravja in varnosti pri delu ter spoštovanje 
povezanih okoljskih direktiv.
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9.2.2017 A8-0003/147

Predlog spremembe 147/rev
Kostadinka Kuneva, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Paloma López Bermejo, 
Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Stelios 
Kuloglu (Stelios Kouloglou), Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Javier Couso 
Permuy, Ángela Vallina, Sabine Lösing, Cornelia Ernst, Takis Hadzigeorgiu (Takis 
Hadjigeorgiou), Fabio De Masi, Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Lynn Boylan, 
Luke Ming Flanagan, Marina Albiol Guzmán
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0003/2017
Ian Duncan
Stroškovno učinkovito zmanjšanje emisij in nizkoogljične naložbe
(COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD))

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10c – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Z odstopanjem od člena 10a(1) do 
(5) lahko države članice, katerih BDP na 
prebivalca v EUR po tržnih cenah je bil 
leta 2013 manjši od 60 % povprečja Unije, 
dodelijo prehodno brezplačno dodelitev 
napravam za proizvodnjo električne 
energije za modernizacijo energetskega 
sektorja.

1. Z odstopanjem od člena 10a(1) do 
(5) lahko države članice, katerih BDP na 
prebivalca v EUR po tržnih cenah je bil 
leta 2015 manjši od 60 % povprečja Unije, 
dodelijo prehodno brezplačno dodelitev 
napravam za proizvodnjo električne 
energije za modernizacijo energetskega 
sektorja.

Or. en

Obrazložitev

Če uporabimo leto 2015 kot referenčno leto, nam bo uspelo predstaviti ustrezne spremembe v 
gospodarskem okolju, zaradi česar bo postal sistem pravičnejši in bolj prilagojen sedanji 
gospodarski resničnosti.
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9.2.2017 A8-0003/148

Predlog spremembe 148/rev
Kostadinka Kuneva, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Paloma López Bermejo, 
Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Stelios 
Kuloglu (Stelios Kouloglou), Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Javier Couso 
Permuy, Ángela Vallina, Sabine Lösing, Cornelia Ernst, Takis Hadzigeorgiu (Takis 
Hadjigeorgiou), Fabio De Masi, Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Lynn Boylan, 
Luke Ming Flanagan, Marina Albiol Guzmán
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0003/2017
Ian Duncan
Stroškovno učinkovito zmanjšanje emisij in nizkoogljične naložbe
(COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD))

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7
Direktiva 2003/87/ES
Člen 10d – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za obdobje 2021–2030 se vzpostavi 
sklad za podpiranje naložb v modernizacijo 
energijskih sistemov in izboljšanje 
energetske učinkovitosti v državah 
članicah, katerih BDP na prebivalca je bil 
leta 2013 manjši od 60 % povprečja Unije, 
financira pa se v skladu z določbami iz 
člena 10.

1. Za obdobje 2021–2030 se vzpostavi 
sklad za podpiranje naložb v modernizacijo 
energijskih sistemov in izboljšanje 
energetske učinkovitosti v državah 
članicah, katerih BDP na prebivalca je bil 
leta 2015 manjši od 60 % povprečja Unije, 
financira pa se v skladu z določbami iz 
člena 10.

Or. en

Obrazložitev

Če uporabimo leto 2015 kot referenčno leto, nam bo uspelo predstaviti ustrezne spremembe v 
gospodarskem okolju, zaradi česar bo postal sistem pravičnejši in bolj prilagojen sedanji 
gospodarski resničnosti.


