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A 270. módosítás szövege helyesen a következő: 

Módosítás  270 

Irányelvre irányuló javaslat 

I a melléklet (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Ia. melléklet 

 1. A 2030-ra vonatkozó tagállami 

célkitűzések az alábbi, százalékpontban 

kifejezett elemek összegéből állnak: 

 a) az I. mellékletben megállapított, 

2020-ra vonatkozó kötelező tagállami 

nemzeti célkitűzés; 

 b) átalányalapú hozzájárulás  

("Cátalány"); 

 c) az egy főre jutó GDP összegén 
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alapuló hozzájárulás ("CGDP”); 

 d) potenciál alapú hozzájárulás 

("Cpotenciál"); 

 e) a tagállam összekapcsoltsági 

szintjét tükröző hozzájárulás 

("Cösszakapcsoltság"). 

 2. A Cátalány  értéknek minden 

tagállam esetében azonosnak kell lennie. 

A tagállamok Cátalány hozzájárulásai 

együttesen az Unió 2030-ra és 2020-ra 

szóló célkitűzései közötti különbség 30%-

át teszik ki. 

 3. A CGDP hozzájárulást az Unió 

átlagához viszonyított, egy főre jutó GDP 

index alapján osztják fel a tagállamok 

között, ahol az egyes tagállamok 

vonatkozásában az index felső 

értékhatárát az uniós átlag 150%-ában 

határozzák meg. A tagállamok CGDP 

hozzájárulásai együttesen az Unió 2030-

ra és 2020-ra szóló célkitűzései közötti 

különbség 30%-át teszik ki.  

 4. A Cpotenciál hozzájárulást a 

megújuló energiaforrások 2030. évi 

tagállami arányai közötti, a PRIMES 

EUCO3535 forgatókönyvben és az adott 

tagállam 2020-ra vonatkozó kötelező 

nemzeti céljában feltüntetett különbség 

alapján osztják fel a tagállamok között. A 

tagállamok Cpotenciál hozzájárulásai 

együttesen az EU 2030-ra és 2020-ra szóló 

célkitűzései közötti különbség 30%-át 

teszik ki. 

 5.  A CInterco hozzájárulást az EU 

átlagához viszonyított, villamosenergia-

hálózatok összekapcsoltságára vonatkozó 

részesedési index alapján osztják fel a 

tagállamok között, ahol az egyes 

tagállamok vonatkozásában az index felső 

értékhatárát az uniós átlag 150%-ában 

határozzák meg. A tagállamok CInterco 

hozzájárulásai együttesen az EU 2030-ra 

és 2020-ra szóló célkitűzései közötti 

különbség 10%-át teszik ki. 
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(A bizottságban elfogadott 5. bekezdést a fordítói szolgálatnak megküldött szöveg nem 

tartalmazta.) 

(Az összes nyelvi változatot érinti.) 


