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9.2.2017 A8-0003/157 

Predlog spremembe  157 

Ian Duncan, Jadwiga Wiśniewska 

v imenu skupine ECR 

 

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/EU 

Člen 10d – odstavek 2 – pododstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Odbor za naložbe za predsednika izvoli 

predstavnika Komisije. Odbor za naložbe 

si prizadeva, da se odločitve sprejmejo 

soglasno. Če odbor za naložbe ne more 

sprejeti soglasne odločitve v roku, ki ga 

določi predsednik, odločitev sprejme z 

navadno večino. 

Predsednik odbora za naložbe se izvoli 

izmed njegovih članov na osnovi rotacije 

in z enoletnim mandatom. Odbor za 

naložbe si prizadeva, da se odločitve 

sprejmejo soglasno. Svetovalni odbor 

sprejema mnenja z navadno večino. 

Or. en 

Obrazložitev 

S predlogom spremembe se ponovno uvaja stališče odbora ITRE. 



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

SL Združena v raznolikosti SL 

9.2.2017 A8-0003/158 

Predlog spremembe  158 

Ian Duncan, Jadwiga Wiśniewska 

v imenu skupine ECR 

 

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/EU 

Člen 10d – odstavek 4 – pododstavek 3 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Upravni odbor sestavljajo predstavniki, ki 

jih imenuje odbor za naložbe. Upravni 
odbor sprejme odločitve z navadno večino. 

Odbor za naložbe in svetovalni odbor 

delujeta odprto in pregledno. Zapisniki 

njunih sej se objavijo. Objavi se njuna 

sestava in tudi življenjepisi in izjave o 

interesih članov, ki se redno posodabljajo. 

Odbora redno preverjata, da ni prišlo do 

nasprotja interesov. Svetovalni odbor 

dvakrat na leto predloži Evropskemu 

parlamentu, Svetu in Komisiji seznam 

nasvetov v zvezi s projekti. 

Or. en 

Obrazložitev 

S predlogom spremembe se ponovno uvaja stališče odbora ITRE. 
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9.2.2017 A8-0003/159 

Predlog spremembe  159 

Ian Duncan, Jadwiga Wiśniewska 

v imenu skupine ECR 

 

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/EU 

Člen 10d – odstavek 4 – pododstavek 4 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Če EIB odsvetuje financiranje naložbe in 

navede razloge za to, se odločitev sprejme 

le, če večina od dveh tretjin vseh članov 

glasuje za. V tem primeru država članica, v 

kateri se izvaja naložba, in EIB ne 

glasujeta. Za male projekte, ki se 

financirajo s posojili nacionalne 

spodbujevalne banke ali nepovratnimi 

sredstvi, ki prispevajo k izvajanju 

nacionalnega programa, katerega posebni 

cilji so v skladu s cilji sklada za 

modernizacijo, se predhodna stavka ne 

uporabljata, če se ne uporablja več kot 

10 % deleža držav članic, določenega v 

Prilogi IIb. 

Če EIB v skladu z naložbeno politiko, ki jo 

je sprejel odbor za naložbe, in izbirnimi 

merili iz odstavka 1 odsvetuje financiranje 

naložbe in navede razloge za to, se 

pozitivno mnenje sprejme le, če večina od 

dveh tretjin vseh članov glasuje za. V tem 

primeru država članica, v kateri se izvaja 

naložba, in EIB ne glasujeta. 

Or. en 

Obrazložitev 

S predlogom spremembe se ponovno uvaja stališče odbora ITRE. 
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9.2.2017 A8-0003/160 

Predlog spremembe  160 

Ian Duncan, Jadwiga Wiśniewska 

v imenu skupine ECR 

 

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/EU 

Člen 10d – odstavek 5 – uvodni del 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Države članice upravičenke vsako 

leto poročajo upravnemu odboru o 

naložbah, ki jih financira sklad. Poročilo se 

objavi in vključuje: 

5. Države članice upravičenke vsako 

leto poročajo odboru za naložbe in 

svetovalnemu odboru o naložbah, ki jih 

financira sklad. Poročilo se objavi in 

vključuje: 

Or. en 

Obrazložitev 

S predlogom spremembe se ponovno uvaja stališče odbora ITRE. 
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9.2.2017 A8-0003/161 

Predlog spremembe  161 

Ian Duncan, Jadwiga Wiśniewska 

v imenu skupine ECR 

 

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/EU 

Člen 10d – odstavek 6 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Upravni odbor vsako leto Komisiji 

poroča o izkušnjah z ocenjevanjem in 

izbiro naložb. Komisija do 

31. decembra 2024 pregleda osnovo, na 

podlagi katere so izbrani projekti, in po 

potrebi predloži predloge upravnemu 

odboru. 

6. Svetovalni odbor Komisiji vsako 

leto poroča o izkušnjah z ocenjevanjem in 

izbiro naložb. Komisija do 31. decembra 

2024 pregleda osnovo, na podlagi katere so 

izbrani projekti, in po potrebi predloži 

predloge svetovalnemu odboru in odboru 

za naložbe. 

Or. en 

Obrazložitev 

S predlogom spremembe se ponovno uvaja stališče odbora ITRE. 
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9.2.2017 A8-0003/162 

Predlog spremembe  162 

Notis Marias 

v imenu skupine ECR 

 

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/EU 

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 2013 ali 2014 – pri čemer se upošteva 

leto z nižjo vrednostjo – nižji od 60 % 

povprečja Unije, dodelijo prehodno 

brezplačno dodelitev napravam za 

proizvodnjo električne energije za 

modernizacijo energetskega sektorja. 

Or. en 

 


