
 

AM\1116997SL.docx  PE598.453v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

9.2.2017 A8-0003/163 

Predlog spremembe  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 Uručev (Vladimir Urutchev), Pilar del Castillo Vera, Pilar Ayuso, 

Traian Ungureanu, Cristian-Silviu Buşoi, Iuliu Winkler, Ramona Nicole Mănescu, Anna 

Záborská 

 

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 4 – točka a 

Direktiva 2003/87/ES 

Člen 10 – odstavek 1 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) odstavku 1 se dodajo trije novi 

pododstavki: 

(a) odstavku 1 se dodajo štirje novi 

pododstavki: 

„Od leta 2021 delež pravic, ki jih države 

članice prodajo na dražbi, znaša 57 %. 

„Od leta 2021 delež pravic, ki jih države 

članice prodajo na dražbi, znaša 57 %. 

2 % skupne količine pravic v 

obdobju 2021–2030 se prodata na dražbi, 

da se vzpostavi sklad za izboljšanje 

energetske učinkovitosti in modernizacijo 

energijskih sistemov določenih držav 

članic, kot je določeno v členu 10d te 

direktive („sklad za modernizacijo“). 

2 % skupne količine pravic v 

obdobju 2021–2030 se prodata na dražbi, 

da se vzpostavi sklad za izboljšanje 

energetske učinkovitosti in modernizacijo 

energijskih sistemov določenih držav 

članic, kot je določeno v členu 10d te 

direktive („sklad za modernizacijo“). 

Skupna preostala količina pravic, ki jih 

države članice prodajo na dražbi, se 

porazdeli v skladu z odstavkom 2.“; 

Skupna preostala količina pravic, ki jih 

države članice prodajo na dražbi, se 

porazdeli v skladu z odstavkom 2. 

 V letu 2021 se odpiše 300 milijonov 

pravic, vključenih v rezervo za stabilnost 

trga.“; 
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Or. en 

Obrazložitev 

S predlogom spremembe se ponovno uvaja stališče odbora ITRE. 
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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/ES 

Člen 10 d – odstavek 4 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4.  4.  

Sklad upravljata odbor za naložbe in 

upravni odbor, ki ga sestavljajo 
predstavniki držav članic upravičenk, 

Komisije, EIB in trije predstavniki, ki jih 

ostale države članice izvolijo za obdobje 

petih let. Odbor za naložbe je odgovoren 

za določanje naložbene politike na ravni 

Unije, ustreznih finančnih instrumentov 

in izbirnih meril za naložbe. Upravni 

odbor je odgovoren za tekoče vodenje 

sklada. 

Države članice upravičenke so odgovorne 

za upravljanje sklada ter skupaj 
ustanovijo odbor za naložbe, ki ga 

sestavljajo po en predstavnik iz vsake 

države članice upravičenke, Komisija in 

trije opazovalci zainteresiranih strani 

(industrijska združenja, sindikati, 

nevladne organizacije). Odbor je 

odgovoren za določanje naložbene politike 

na ravni Unije, ki je v skladu z zahtevami 

iz tega člena in usklajena s politikami 

Unije, in sprejema odločitve o naložbah. 

Svetovalni odbor se ustanovi neodvisno od 

odbora za naložbe, sestavljajo pa ga 

strokovnjaki, ki imajo obsežne in ustrezne 

tržne izkušnje s strukturiranjem in 

financiranjem projektov. Sestavljajo ga 

trije predstavniki držav članic upravičenk, 

trije predstavniki drugih držav članic in 
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strokovnjaki Komisije, Evropske 

investicijske banke (EIB) in Evropske 

banke za obnovo in razvoj (EBRD), ki so 

izbrani za obdobje petih let. Svetovalni 

odbor svetuje v zvezi s posebnimi projekti 

glede združevanja javnih in zasebnih 

finančnih sredstev, skladnosti projektov z 

naložbenimi zahtevami in potrebne 

pomoči pri razvoju projektov. 

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. 

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 pa 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. 

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 
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Obrazložitev 

S predlogom spremembe se ponovno uvaja stališče odbora ITRE. 
 


