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NL In verscheidenheid verenigd NL 

9.2.2017 A8-0003/157 

Amendement  157 

Ian Duncan, Jadwiga Wiśniewska 

namens de ECR-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/EU 

Artikel 10 quinquies – lid 2 – alinea 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De investeringsraad verkiest een 

vertegenwoordiger van de Commissie tot 

zijn voorzitter. De investeringsraad streeft 

ernaar besluiten bij consensus te nemen. 

Indien de investeringsraad niet binnen 

een door de voorzitter vastgestelde termijn 

bij consensus kan besluiten, neemt de 

investeringsraad een besluit bij gewone 

meerderheid. 

Het voorzitterschap van de 
investeringsraad wordt op basis van een 

systeem van jaarlijkse roulering verkozen 

uit de leden van de adviesraad. De 

investeringsraad streeft ernaar besluiten bij 

consensus te nemen. De adviesraad neemt 

zijn advies aan bij gewone meerderheid. 

Or. en 

Motivering 

Het amendement herstelt het standpunt van ITRE. 
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9.2.2017 A8-0003/158 

Amendement  158 

Ian Duncan, Jadwiga Wiśniewska 

namens de ECR-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/EU 

Artikel 10 quinquies – lid 4 – alinea 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Het beheerscomité bestaat uit door de 

investeringsraad benoemde 

vertegenwoordigers. De besluiten van het 

beheerscomité worden bij gewone 

meerderheid genomen. 

De investeringsraad en de adviesraad 

opereren op een open en transparante 

wijze. De notulen van beide 

raadsvergaderingen worden openbaar 

gemaakt. De samenstelling van de 

investeringsraad en de adviesraad wordt 

openbaar gemaakt en de cv's en de 

belangenverklaringen van de leden 
worden openbaar gemaakt en regelmatig 

geactualiseerd. De investeringsraad en de 

adviesraad gaan doorlopend na of er geen 

belangenconflicten zijn. De 

investeringsraad legt tweemaal per jaar 

een lijst voor aan het Europees 

Parlement, de Raad en de Commissie met 

alle geleverde adviezen over projecten. 

Or. en 

Motivering 

Het amendement herstelt het standpunt van ITRE. 
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9.2.2017 A8-0003/159 

Amendement  159 

Ian Duncan, Jadwiga Wiśniewska 

namens de ECR-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/EU 

Artikel 10 quinquies – lid 4 – alinea 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Indien de EIB aanbeveelt om een 

investering niet te financieren en die 

aanbeveling met redenen onderbouwt, 

wordt een besluit slechts aangenomen 

indien een meerderheid van twee derde van 

alle leden voorstemmen. De lidstaat waarin 

de investering plaatsvindt en de EIB 

hebben in dat geval geen stemrecht. De 

twee voorgaande zinnen zijn niet van 

toepassing op kleine projecten die 

gefinancierd zijn met leningen van een 

nationale stimuleringsbank of met 

subsidies die bijdragen tot de uitvoering 

van een nationaal programma met 

specifieke doelstellingen die in 

overeenstemming zijn met de 

doelstellingen van het 

moderniseringsfonds, op voorwaarde dat 

niet meer dan 10 % van het in bijlage II 

ter vastgestelde aandeel van de lidstaten 

in het kader van het programma wordt 

gebruikt. 

Indien de EIB aanbeveelt om een 

investering niet te financieren en die 

aanbeveling met redenen onderbouwt in 

overeenstemming met het 

investeringsbeleid dat door de 

investeringsraad is goedgekeurd en de 

selectiecriteria als bedoeld in lid 1, wordt 

een positief advies slechts aangenomen 

indien een meerderheid van twee derde van 

alle leden voorstemmen. De lidstaat waarin 

de investering plaatsvindt en de EIB 

hebben in dat geval geen stemrecht. 

Or. en 

Motivering 

Het amendement herstelt het standpunt van ITRE. 
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9.2.2017 A8-0003/160 

Amendement  160 

Ian Duncan, Jadwiga Wiśniewska 

namens de ECR-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/EU 

Artikel 10 quinquies – lid 5 – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De begunstigde lidstaten brengen 

jaarlijks verslag uit aan het beheerscomité 

over door het fonds gefinancierde 

investeringen. Het verslag wordt openbaar 

gemaakt en bevat het volgende: 

5. De begunstigde lidstaten brengen 

jaarlijks verslag uit aan de 

investeringsraad en de adviesraad over 

door het fonds gefinancierde investeringen. 

Het verslag wordt openbaar gemaakt en 

bevat het volgende: 

Or. en 

Motivering 

Het amendement herstelt het standpunt van ITRE. 
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9.2.2017 A8-0003/161 

Amendement  161 

Ian Duncan, Jadwiga Wiśniewska 

namens de ECR-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/EU 

Artikel 10 quinquies – lid 6 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. Elk jaar brengt het beheerscomité 

bij de Commissie verslag uit over de 

ervaringen met de evaluatie en de selectie 

van investeringen. Uiterlijk op 31 

december 2024 evalueert de Commissie de 

basis waarop projecten worden 

geselecteerd, en doet in voorkomend geval 

voorstellen aan het beheerscomité. 

6. Elk jaar brengt de adviesraad bij de 

Commissie verslag uit over de ervaringen 

met de evaluatie en de selectie van 

investeringen. Uiterlijk op 31 december 

2024 evalueert de Commissie de basis 

waarop projecten worden geselecteerd, en 

doet in voorkomend geval voorstellen aan 

de adviesraad en de investeringsraad. 

Or. en 

Motivering 

Het amendement herstelt het standpunt van ITRE. 



AM\1116993NL.docx  PE598.453v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

9.2.2017 A8-0003/162 

Amendement  162 

Notis Marias 

namens de ECR-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/EU 

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 het 

bbp per hoofd van de bevolking tegen 

marktwisselkoersen in EUR minder dan 60 

% van het EU-gemiddelde bedroeg in 2013 

of in 2014, in welk jaar ook maar de 

waarde het laagst was, in afwijking van 

artikel 10 bis, leden 1 tot en met 5, een 

voorlopige kosteloze toewijzing 

verstrekken aan installaties voor 

elektriciteitsproductie. 

Or. en 

 


