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9.2.2017 A8-0003/157 

Amendamentul  157 

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 10 – alineatul 2 – paragraful 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Consiliul de investiții alege ca președinte 

un reprezentant al Comisiei. Consiliul de 

investiții depune toate eforturile pentru a 

lua decizii prin consens. În cazul în care 

nu poate decide prin consens în termenul 

stabilit de către președinte, consiliul de 

investiții adoptă decizia cu majoritate 

simplă. 

Președintele consiliului de investiții este 

ales dintre membrii acestuia și se bazează 

pe un model care prevede rotația după un 

an. Consiliul de investiții depune toate 

eforturile pentru a lua decizii prin consens. 

Consiliul consultativ își adoptă avizul cu 

majoritate simplă. 

Or. en 

Justificare 

Amendamentul reinserează poziția ITRE. 
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9.2.2017 A8-0003/158 

Amendamentul  158 

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 10 d – alineatul 4 – paragraful 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Comitetul de gestionare este alcătuit din 

reprezentanți numiți de consiliul de 

investiții. Deciziile comitetului de 

gestionare se adoptă cu majoritate simplă. 

Consiliul de investiții și consiliul 

consultativ acționează de o manieră 

deschisă și transparentă. Procesele 

verbale ale reuniunilor ambelor consilii se 

publică. Componența consiliului de 

investiții și a consiliului consultativ este 

dată publicității, iar CV-urile și 

declarațiile de interese ale membrilor sunt 

date publicității și sunt actualizate 

periodic. Consiliul de investiții și consiliul 

consultativ verifică permanent absența 

oricărui conflict de interese. Comitetul de 

investiții prezintă de două ori pe an 

Parlamentului European, Consiliului și 

Comisiei o listă a sfaturilor date pe 

marginea proiectelor. 

Or. en 

Justificare 

Amendamentul reinserează poziția ITRE. 
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9.2.2017 A8-0003/159 

Amendamentul  159 

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 10 d – alineatul 4 – paragraful 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Dacă BEI nu recomandă finanțarea unei 

investiții și își justifică recomandarea, o 

decizie se adoptă numai dacă o majoritate 

de două treimi din toți membrii votează 

pentru. În acest caz, statul membru în care 

va avea loc investiția și BEI nu au dreptul 

să voteze. Cele două teze precedente nu se 

aplică în cazul proiectelor mici finanțate 

prin împrumuturi acordate de o bancă 

națională de promovare sau prin granturi 

care contribuie la punerea în aplicare a 

unui program național cu obiective 

specifice conforme cu obiectivele 

Fondului pentru modernizare, cu condiția 

ca în cadrul programului să nu se 

utilizeze mai mult de 10 % din proporția 

aferentă statelor membre prevăzută în 

anexa IIb. 

Dacă BEI nu recomandă finanțarea unei 

investiții și își justifică recomandarea 

conform politicii de investiții adoptate de 

consiliul de investiții și criteriilor de 

selecție prevăzute la alineatul (1), un aviz 

pozitiv se adoptă numai dacă o majoritate 

de două treimi din toți membrii votează 

pentru. În acest caz, statul membru în care 

va avea loc investiția și BEI nu au dreptul 

să voteze. 

Or. en 

Justificare 

Amendamentul reinserează poziția ITRE. 
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Amendamentul  160 

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 10 d – alineatul 5 – partea introductivă 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Statele membre beneficiare prezintă 

anual comitetului de gestionare un raport 

privind investițiile finanțate de fond. 

Raportul se publică și include: 

(5) Statele membre beneficiare prezintă 

anual consiliului de investiții și consiliului 

consultativ un raport privind investițiile 

finanțate de fond. Raportul se publică și 

include: 

Or. en 

Justificare 

Amendamentul reinserează poziția ITRE. 
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Amendamentul  161 

Ian Duncan, Jadwiga Wiśniewska 
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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 10 d – alineatul 6 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) În fiecare an, comitetul de 

gestionare prezintă Comisiei un raport 

privind experiența dobândită în ceea ce 

privește evaluarea și selectarea investițiilor. 

Comisia revizuiește criteriile de selectare a 

proiectelor până la 31 decembrie 2024 și, 

după caz, prezintă propuneri comitetului 

de gestionare. 

(6) În fiecare an, consiliul consultativ 

prezintă Comisiei un raport privind 

experiența dobândită în ceea ce privește 

evaluarea și selectarea investițiilor. 

Comisia revizuiește criteriile de selectare a 

proiectelor până la 31 decembrie 2024 și, 

după caz, prezintă propuneri consiliului 

consultativ și consiliului de investiții. 

Or. en 

Justificare 

Amendamentul reinserează poziția ITRE. 
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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 10 c – 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 

2013 sau 2014, se reține anul 

care înregistrează suma cea mai mică, 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 

 


