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11.1.2018 A8-0392/328 

Ändringsförslag  328 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Takis Hadjigeorgiou, 

Dimitrios Papadimoulis 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0392/2017 

José Blanco López 

Främjande av användningen av energi från förnybara energikällor 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Förslag till direktiv 

Skäl 7 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(7) Det är därför lämpligt att fastställa 

ett bindande unionsmål på en andel 

förnybar energi på minst 27 %. 

Medlemsstaterna bör fastställa sina 

bidrag till uppnåendet av detta mål som 

en del av sina integrerade nationella 

energi- och klimatplaner genom den 

styrningsprocessen som föreskrivs i 

förordning [styrning]. 

(7) Det är därför lämpligt att fastställa 

ett bindande unionsmål på en andel 

förnybar energi på minst 35 %, som 

kompletteras av nationella bindande mål. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/329 

Ändringsförslag  329 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Takis Hadjigeorgiou, 

Dimitrios Papadimoulis 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0392/2017 

José Blanco López 

Främjande av användningen av energi från förnybara energikällor 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Genom detta direktiv upprättas en 

gemensam ram för främjande av energi 

från förnybara energikällor. Det anger ett 

bindande unionsmål för den totala andelen 

energi från förnybara energikällor av den 

slutliga energianvändningen (brutto) år 

2030 . Det innehåller också bestämmelser 

om ekonomiskt stöd för el framställd från 

förnybara energikällor, egenförbrukning av 

förnybar el och användning av förnybar 

energi inom sektorerna värme och kyla och 

transporter, regionalt samarbete mellan 

medlemsstaterna och med tredjeländer, 

ursprungsgarantier, administrativa 

förfaranden och information och 

utbildning. I direktivet fastställs dessutom 

hållbarhetskriterier och kriterier för 

minskade växthusgasutsläpp för 

biodrivmedel , flytande biobränslen och 

biomassabränslen . 

Genom detta direktiv upprättas en 

gemensam ram för främjande av energi 

från förnybara energikällor. Det anger ett 

bindande minimimål för unionen för den 

totala andelen energi från förnybara 

energikällor av den slutliga 

energianvändningen (brutto) år 2030. 

Unionsmålet ska uppnås gemensamt av 

medlemsstaterna med hjälp av bindande 

nationella mål. Det innehåller också 

bestämmelser om ekonomiskt stöd för el 

framställd från förnybara energikällor, 

egenförbrukning av förnybar el, 

lokalsamhällen som satsar på förnybar 

energi och användning av förnybar energi 

inom sektorerna värme och kyla och 

transporter, regionalt samarbete mellan 

medlemsstaterna och med tredjeländer, 

ursprungsgarantier, administrativa 

förfaranden och information och utbildning 

samt tillträde till elnätet och 

infrastrukturen för värme och kyla för 

energi från förnybara energikällor. I 

direktivet fastställs dessutom 

hållbarhetskriterier och kriterier för 

minskade växthusgasutsläpp för 

biodrivmedel , flytande biobränslen och 

biomassabränslen . 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/330 

Ändringsförslag  330 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Takis Hadjigeorgiou, 

Dimitrios Papadimoulis 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0392/2017 

José Blanco López 

Främjande av användningen av energi från förnybara energikällor 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Förslag till direktiv 

Artikel 3 – rubriken 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Unionens bindande övergripande mål för 

2030 

Unionens bindande övergripande mål och 

bindande nationella mål för 2030 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/331 

Ändringsförslag  331 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Takis Hadjigeorgiou, 

Dimitrios Papadimoulis 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0392/2017 

José Blanco López 

Främjande av användningen av energi från förnybara energikällor 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Förslag till direktiv 

Artikel 3 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Medlemsstaterna ska gemensamt 

säkerställa att andelen energi från 

förnybara energikällor i unionens slutliga 

energianvändning (brutto) år 2030 är minst 

27 %. 

1. Varje medlemsstat ska säkerställa 

att andelen energi från förnybara 

energikällor, beräknad i enlighet med 

detta direktiv, i landets slutliga 

energianvändning (brutto) år 2030 uppgår 

till minst dess nationella övergripande 

mål för andelen energi från förnybara 

energikällor för det året, i enlighet med 

fjärde kolumnen i tabellen i del A i bilaga 

I. Sådana obligatoriska nationella mål är 

förenliga med det bindande unionsmålet 

om en andel av minst 35 % energi från 

förnybara källor i unionens slutliga 

energianvändning (brutto) år 2030. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/332 

Ändringsförslag  332 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Takis Hadjigeorgiou, 

Dimitrios Papadimoulis 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0392/2017 

José Blanco López 

Främjande av användningen av energi från förnybara energikällor 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Förslag till direktiv 

Artikel 3 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Medlemsstaternas respektive 

bidrag till detta övergripande mål för 

2030 ska fastställas och meddelas 

kommissionen inom ramen för deras 

integrerade nationella energi- och 

klimatplaner i enlighet med artiklarna 3–

5 och 9–11 i förordning [styrning]. 

utgår 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/333 

Ändringsförslag  333 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Takis Hadjigeorgiou, 

Dimitrios Papadimoulis 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0392/2017 

José Blanco López 

Främjande av användningen av energi från förnybara energikällor 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Förslag till direktiv 

Artikel 3 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Kommissionen ska stödja 

medlemsstaternas höga ambitionsnivå 

genom en ram som skapar gynnsamma 

förutsättningar för ökad användning av 

unionsmedel, i synnerhet 

finansieringsinstrument, särskilt för att 

minska kostnaden för kapital för projekt 

för förnybar energi. 

4. Kommissionen ska stödja 

medlemsstaternas höga ambitionsnivå 

genom en ram som skapar gynnsamma 

förutsättningar för ökad användning av 

unionsmedel, särskilt för att minska 

kostnaden för kapital för projekt för 

förnybar energi. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/334 

Ändringsförslag  334 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Jiří 

Maštálka, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0392/2017 

José Blanco López 

Främjande av användningen av energi från förnybara energikällor 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Förslag till direktiv 

Artikel 18 – punkt 6a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 6a. Medlemsstaterna ska försöka 

stimulera skapandet av kvalificerade 

arbetstillfällen inom sektorn. 

Tillsammans med arbetsmarknadens 

parter ska de därför utarbeta en global 

strategi för utbildning och 

kompetensutveckling inom sektorn för 

förnybar energi. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/335 

Ändringsförslag  335 

Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Dimitrios Papadimoulis 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0392/2017 

José Blanco López 

Främjande av användningen av energi från förnybara energikällor 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Förslag till direktiv 

Artikel 19 – punkt 14 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

14. Kommissionen har befogenhet att 

anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 32 för att fastställa regler för 

övervakning av hur det system som 

föreskrivs i denna artikel fungerar. 

14. Medlemsstaterna ska vartannat år 

utvärdera och rapportera om hur 

systemen med ursprungsgarantier 

fungerar. Dessa rapporter ska 

offentliggöras och de ska innehålla en 

oberoende utvärdering av hur de bidragit 

till utvecklingen av användningen av 

förnybar energi. Kommissionen har 

befogenhet att anta delegerade akter i 

enlighet med artikel 32 för att fastställa 

regler för övervakning av hur det system 

som föreskrivs i denna artikel fungerar. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/336 

Ändringsförslag  336 

Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Dimitrios Papadimoulis 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0392/2017 

José Blanco López 

Främjande av användningen av energi från förnybara energikällor 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Förslag till direktiv 

Bilaga I – del A 

Kommissionens förslag 

Nationella övergripande mål för andelen energi från förnybara energikällor av den slutliga 

energianvändningen (brutto) 20201 

A. NATIONELLA ÖVERGRIPANDE MÅL 

 Andel energi från förnybara 

energikällor i den slutliga 

energianvändningen (brutto) 2005 

(S2005) 

Mål beträffande andelen energi från 

förnybara energikällor i den slutliga 

energianvändningen (brutto) 2020 (S2020) 

Belgien 2,2 % 13 % 

Bulgarien 9,4 % 16 % 

Tjeckien 6,1 % 13 % 

Danmark 17,0 % 30 % 

Tyskland 5,8 % 18 % 

Estland 18,0 % 25 % 

Irland 3,1 % 16 % 

Grekland 6,9 % 18 % 

Spanien 8,7 % 20 % 

Frankrike 10,3 % 23 % 

Kroatien 12,6%  20 %  

Italien 5,2 % 17 % 

Cypern 2,9 % 13 % 

Lettland 32,6 % 40 % 

Litauen 15,0 % 23 % 

Luxemburg 0,9 % 11 % 

Ungern 4,3 % 13 % 

Malta 0,0 % 10 % 

Nederländerna 2,4 % 14  % 

Österrike 23,3 % 34 % 

Polen 7,2 % 15 % 

Portugal 20,5 % 31 % 

                                                 
1 För att det ska vara möjligt att uppnå de nationella målen enligt denna bilaga framhålls att riktlinjerna 

för statligt stöd till miljöskydd erkänner det fortsatta behovet av nationella stödmekanismer för 

främjande av energi från förnybara energikällor. 
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Rumänien 17,8 % 24 % 

Slovenien 16,0 % 25 % 

Slovakien 6,7 % 14 % 

Finland 28,5 % 38 % 

Sverige 39,8 % 49% 

Förenade 

kungariket 

1,3 % 15 % 

 

Ändringsförslag 

Nationella övergripande mål för andelen energi från förnybara energikällor av den slutliga 

energianvändningen (brutto) 20301 

A. NATIONELLA ÖVERGRIPANDE MÅL 

 Andel energi från förnybara 

energikällor i den slutliga 

energianvändningen (brutto) 2005 

(S2005) 

Mål beträffande andelen energi från 

förnybara energikällor i den slutliga 

energianvändningen (brutto) 2030 

(S2030) 

Belgien 2,2 % 26 % 

Bulgarien 9,4 % 29 % 

Tjeckien 6,1 % 26 % 

Danmark 17,0 % 45 % 

Tyskland 5,8 % 34 % 

Estland 18,0 % 38 % 

Irland 3,1 % 33 % 

Grekland 6,9 % 33 % 

Spanien 8,7 % 36 % 

Frankrike 10,3 % 38 % 

Kroatien   12,6%   34 % 

Italien 5,2 % 32 % 

Cypern 2,9 % 27 % 

Lettland 32,6 % 52 % 

Litauen 15,0 % 38 % 

Luxemburg 0,9 % 24 % 

Ungern 4,3 % 27 % 

Malta 0,0 % 28 % 

Nederländerna 2,4 % 29 % 

Österrike 23,3 % 48 % 

Polen 7,2 % 28 % 

Portugal 20,5 % 46 % 

Rumänien 17,8 % 39 % 

Slovenien 16,0 % 38 % 

Slovakien 6,7 % 27 % 

Finland 28,5 % 50 % 

Sverige 39,8 % 63 % 

                                                 
1 In order to be able to achieve the national objectives set out in this Annex, it is underlined that the State 

aid guidelines for environmental protection recognise the continued need for national mechanisms of 

support for the promotion of energy from renewable sources. 
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Förenade 

kungariket 1,3 % 32 % 

Or. en 

 

 


