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9.2.2017 A8-0003/163 

Amendamentul  163 

Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 

Jarosław Wałęsa, Jacek Saryusz-Wolski, Bogdan Brunon Wenta, Krzysztof Hetman, 

Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michał 

Boni, Jan Olbrycht, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dariusz Rosati, Julia Pitera, 

Danuta Maria Hübner, Marek Plura, Barbara Kudrycka, Elisabetta Gardini, György 

Hölvényi, Andor Deli, György Schöpflin, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Norbert Erdős, 

László Tőkés, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Ádám Kósa, József Szájer, Csaba Sógor, 

Marijana Petir, Theodor Dumitru Stolojan, Cristian Dan Preda, Miroslav Mikolášik, 

Ivan Štefanec, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 

Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Danuta Jazłowiecka, Christian Ehler, Massimiliano 

Salini, Vladimir Urutchev, Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, Traian Ungureanu, 

Cristian-Silviu Buşoi, Iuliu Winkler, Ramona Nicole Mănescu, Anna Záborská 

 

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 4 – litera a 

2003/87/CE 

Articolul 10 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) la alineatul (1) se adaugă trei noi 

paragrafe: 

(a) la alineatul (1) se adaugă patru noi 

paragrafe: 

„Începând din 2021, procentajul de 

certificate care urmează să fie scoase la 

licitație de statele membre este de 57 %. 

„Începând din 2021, procentajul de 

certificate care urmează să fie scoase la 

licitație de statele membre este de 57 %. 

2 % din cantitatea totală de certificate 

pentru perioada 2021-2030 vor fi licitate 

pentru a institui un fond pentru 

îmbunătățirea eficienței energetice și 

modernizarea sistemelor energetice ale 

anumitor state membre, astfel cum se 

prevede la articolul 10d din prezenta 

directivă („Fondul pentru modernizare”). 

2 % din cantitatea totală de certificate 

pentru perioada 2021-2030 vor fi licitate 

pentru a institui un fond pentru 

îmbunătățirea eficienței energetice și 

modernizarea sistemelor energetice ale 

anumitor state membre, astfel cum se 

prevede la articolul 10d din prezenta 

directivă („Fondul pentru modernizare”). 

Cantitatea totală rămasă de certificate care 

urmează să fie scoase la licitație de statele 

membre se distribuie în conformitate cu 

alineatul (2).”; 

Cantitatea totală rămasă de certificate care 

urmează să fie scoase la licitație de statele 

membre se distribuie în conformitate cu 

alineatul (2). 
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 300 de milioane de certificate plasate în 

rezerva pentru stabilitatea pieței vor fi 

anulate în anul 2021. 

Or. en 

Justificare 

Amendamentul reinstituie poziția ITRE. 
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Amendamentul  164 

Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 

Jarosław Wałęsa, Jacek Saryusz-Wolski, Bogdan Brunon Wenta, Krzysztof Hetman, 

Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michał 

Boni, Jan Olbrycht, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dariusz Rosati, Julia Pitera, 

Danuta Maria Hübner, Marek Plura, Barbara Kudrycka, György Hölvényi, Andor Deli, 

György Schöpflin, Andrea Bocskor, Pál Csáky, Norbert Erdős, László Tőkés, Ildikó 

Gáll-Pelcz, Kinga Gál, Ádám Kósa, József Szájer, Csaba Sógor, Marijana Petir, Tunne 

Kelam, Theodor Dumitru Stolojan, Cristian Dan Preda, Miroslav Mikolášik, Ivan 

Štefanec, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Ivica Tolić, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 

Marinescu, Adina-Ioana Vălean, Danuta Jazłowiecka, Vladimir Urutchev, Seán Kelly, 

Anna Záborská, Traian Ungureanu, Iuliu Winkler, Cristian-Silviu Buşoi, Ramona 

Nicole Mănescu, Algirdas Saudargas 

 

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 

2003/87/CE 

Articolul 10 d – alineatul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

4.  4.  

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 răspund de administrarea 

fondului și stabilesc în comun un consiliu 

de investiții alcătuit din câte un 

reprezentant din fiecare stat membru 

beneficiar, 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. 
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. 
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Consiliul consultativ este alcătuit din trei 

reprezentanții ai statelor membre 

beneficiare, trei reprezentanții ai altor 

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. 

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. 

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. 

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 

Dacă BEI nu recomandă finanțarea unei 

investiții și oferă justificări pentru această 

recomandare conform politicii de 

investiții adoptate de consiliul de investiții 

și criteriilor de selecție prevăzute la 

alineatul (1), o decizie pozitivă se adoptă 

numai dacă o majoritate de două treimi din 

toți membrii votează pentru. În acest caz, 
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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. 

statul membru în care va avea loc investiția 

și BEI nu au dreptul să voteze. 

Or. en 

Justificare 

Amendamentul reinstituie poziția ITRE. 

 


