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9.2.2017 A8-0003/151 

Amendamentul  151 

Ian Duncan, Jadwiga Wiśniewska 

în numele Grupului ECR 

 

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 

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 

(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 (UE) nr. 

1031/2010. Statele membre care, în 2013, 

au înregistrat un PIB pe cap de locuitor la 

cursurile de schimb de pe piață de 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, în 

concordanță cu obiectivele Uniunii pentru 

2030 și 2050 în domeniile climei și 

energiei, 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 

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 



AM\1116992RO.docx  PE598.453v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

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. 

utilizarea corespunzătoare a fondurilor. 

Structura de guvernanță ar trebui să fie 

alcătuită dintr-un consiliu de investiții și un 

consiliu consultativ. 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 
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9.2.2017 A8-0003/152 

Amendamentul  152 

Ian Duncan, Jadwiga Wiśniewska 

în numele Grupului ECR 

 

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 – alineatul (1) – punctul 6 

Directiva 2003/87/CE 

Articolul 10c – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c (nouă) – punctul i 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(i) pe baza unei analize a raportului 

costuri-beneficii, asigură un câștig net 

pozitiv în ceea ce privește reducerea 

emisiilor și un nivel semnificativ prestabilit 

de reduceri ale emisiilor de CO2; 

(i) pe baza unei analize a raportului 

costuri-beneficii, asigură un câștig net 

pozitiv în ceea ce privește reducerea 

emisiilor și un nivel semnificativ prestabilit 

de reduceri ale emisiilor de CO2; în cazul 

producției existente de energie electrică, 

reducerea emisiilor este de cel puțin 20 % 

în raport cu performanța instalației 

înainte de modernizare; atunci când 

proiectele vizează noi instalații de 

producție a energiei electrice, capacitatea 

de producție cu emisii mai ridicate de 

CO2 este înlocuită cu o capacitate de 

producție cu emisii de CO2 cu cel puțin 

20 % mai reduse după încheierea 

proiectului; atunci când proiectele vizează 

producția de energie termică, reducerea 

emisiilor instalațiilor existente sau 

emisiile totale de gaze cu efect de seră pe 

kilowatt oră de energie termică produsă în 

noile instalații respectă limitele stabilite 

într-un act de punere în aplicare care 

urmează să fie adoptat de Comisie în 

conformitate cu articolul 22a, care 

specifică limitele comparabile ale 

emisiilor până la 1 ianuarie 2021; 

Or. en 
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Justificare 

Performanța instalațiilor noi sau modernizate ar trebui descrisă ca o îmbunătățire în ceea ce privește 

intensitatea emisiilor acestora în conformitate propunerea Comisiei. 



AM\1116992RO.docx  PE598.453v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

9.2.2017 A8-0003/153 

Amendamentul  153 

Ian Duncan, Jadwiga Wiśniewska 

în numele Grupului ECR 

 

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 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Investițiile care beneficiază de sprijin sunt 

conforme cu obiectivele prezentei directive 

și ale Fondului european pentru investiții 

strategice. 

Investițiile care beneficiază de sprijin 

respectă principiile transparenței, 

nediscriminării, egalității de tratament și 

bunei gestiuni financiare și oferă cel mai 

bun raport calitate-preț. Aceste investiții 

sunt conforme cu obiectivele prezentei 

directive, obiectivele Uniunii pe termen 

lung privind schimbările climatice și 

energia și ale Fondului european pentru 

investiții strategice și: 

 (i) pe baza unei analize a raportului 

costuri-beneficii, asigură un câștig net 

pozitiv în ceea ce privește reducerea 

emisiilor și un nivel semnificativ 

prestabilit de reduceri ale emisiilor de 

CO2; în cazul producției existente de 

energie electrică, reducerea emisiilor este 

de cel puțin 20 % în raport cu 

performanța instalației înainte de 

modernizare; atunci când proiectele 

vizează noi instalații de producție a 

energiei electrice, capacitatea de 

producție cu emisii mai ridicate de CO2 

este înlocuită cu o capacitate de producție 

cu emisii de CO2 cu cel puțin 20 % mai 

reduse după încheierea proiectului; 

atunci când proiectele vizează producția 

de energie termică, reducerea emisiilor 

instalațiilor existente sau emisiile totale de 
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gaze cu efect de seră pe kilowatt oră de 

energie termică produsă în noile instalații 

respectă limitele stabilite într-un act de 

punere în aplicare care urmează să fie 

adoptat de Comisie în conformitate cu 

articolul 22a, care specifică limitele 

comparabile ale emisiilor până la 1 

ianuarie 2021; 

 (ii) răspund în mod clar nevoilor de 

înlocuire și modernizare; și 

 (iii) nu răspund unei creșteri a cererii de 

energie electrică determinată de piață. 

Or. en 

Justificare 

Performanța instalațiilor noi sau modernizate ar trebui descrisă ca o îmbunătățire în ceea ce privește 

intensitatea emisiilor acestora în conformitate propunerea Comisiei. 
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9.2.2017 A8-0003/154 

Amendamentul  154 

Ian Duncan, Jadwiga Wiśniewska 

în numele Grupului ECR 

 

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 – alineatul (1) – punctul 7 

Directiva 2003/87/CE 

Articolul 10d – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Fondul finanțează, de asemenea, 

proiecte de investiții la scară mică în 

modernizarea sistemelor energetice și 

asigurarea eficienței energetice. În acest 

scop, consiliul de investiții elaborează 

orientări și criterii de selecție în materie de 

investiții specifice pentru astfel de proiecte. 

(2) Fondul finanțează, de asemenea, 

proiecte de investiții la scară mică în 

modernizarea sistemelor energetice și 

asigurarea eficienței energetice. În acest 

scop, consiliul de investiții elaborează 

orientări în materie de investiții și 

consiliul consultativ formulează pe 

această bază criterii de selecție specifice 

pentru astfel de proiecte, în conformitate 

cu obiectivele prezentei directive și cu 

criteriile stabilite la alineatul (1). Aceste 

norme sunt făcute publice. 

Or. en 

Justificare 

Amendamentul reinserează poziția ITRE. 
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9.2.2017 A8-0003/155 

Amendamentul  155 

Ian Duncan, Jadwiga Wiśniewska 

în numele Grupului ECR 

 

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 4 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Fondul este condus de un consiliu de 

investiții și un comitet de gestionare, care 

sunt alcătuite din reprezentanți ai statelor 

membre beneficiare, ai Comisiei și ai 

BEI, precum și din trei reprezentanți aleși 

de celelalte state membre pentru o 

perioadă de 5 ani. Consiliul de investiții 

are responsabilitatea de a stabili o politică 

de investiții la nivelul Uniunii, instrumente 

de finanțare adecvate și criteriile de 

selectare a investițiilor. Comitetul de 

gestionare este responsabil de gestionarea 

curentă a fondului. 

Statele membre beneficiare răspund de 

administrarea fondului și stabilesc în 

comun un consiliu de investiții alcătuit 

din câte un reprezentant din fiecare stat 

membru beneficiar și din partea Comisiei 

și trei observatori reprezentând părțile 

interesate (federații industriale, sindicate, 

ONG-uri). Consiliul de investiții are 

responsabilitatea de a stabili o politică de 

investiții la nivelul Uniunii, în 

conformitate cu cerințele prevăzute la 

prezentul articol și cu politicile Uniunii și 

ia decizii cu privire la investiții. 

Or. en 

Justificare 

Amendamentul reinstituie poziția ITRE. 
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9.2.2017 A8-0003/156 

Amendamentul  156 

Ian Duncan, Jadwiga Wiśniewska 

în numele Grupului ECR 

 

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 4 – paragraful 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Se înființează un consiliu consultativ, 

independent de consiliul de investiții, 

compus din experți cu un nivel ridicat de 

experiență de piață relevantă în 

structurarea și finanțarea de proiecte. 

Consiliul consultativ este alcătuit din trei 

reprezentanții ai statelor membre 

beneficiare, trei reprezentanții ai 

celorlalte state membre și experți din 

partea Comisiei, a Băncii Europene de 

Investiții (BEI) și a Băncii Europene 

pentru Reconstrucție și Dezvoltare 

(BERD), aleși pe o perioadă de 5 ani. 

Consiliul consultativ oferă consultanță pe 

proiecte specifice în legătură cu punerea 

în comun a resurselor financiare publice 

și private, cu eligibilitatea proiectelor în 

cazul cărora există cerințe în materie de 

investiții și cu nevoile în materie de 

asistență pentru dezvoltarea de proiecte. 

Or. en 

Justificare 

Amendamentul reinserează poziția ITRE. 

 


