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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Ia priedas 

 1. Valstybės narės 2030 m. nustatytas 

tikslas yra šių procentiniais punktais 

išreikštų komponentų suma: 

 a) valstybės narės nacionalinis 

privalomas 2020 m. tikslas, nustatytas I 

priede; 

 b) fiksuoto dydžio įnašas ("CFlat"); 

 c) BVP vienam gyventojui pagrįstas 

įnašas ("CGDP”); 

 d) potencialu grindžiamas įnašas 
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("CPotential"); 

 e) įnašas, atspindintis valstybės narės 

jungčių lygį ("CInterco"). 

 2. CFlat yra toks pats visoms 

valstybėms narėms. Visų valstybių CFlat 

kartu sudaro 30 proc. Sąjungos tikslų nuo 

2030 iki 2020 m. skirtumą. 

 3. CGDP paskirstomas valstybėms 

narėms pagal BVP vienam gyventojui 

santykį su Sąjungos vidurkiu, kiekvienai 

valstybei narei atskirai nustatant šį 

indeksą, kurio maksimali vertė gali būti 

150 proc. Sąjungos vidurkio. Visų 

valstybių CGDP kartu sudaro 30 proc. 

Sąjungos tikslų nuo 2030 iki 2020 m. 

skirtumą.  

 4. CPotential paskirstomas valstybėms 

narėms remiantis skirtumu tarp valstybės 

narės atsinaujinančių išteklių energijos 

dalies 2030 m., nurodytos scenarijuje 

PRIMES EUCO3535, ir jos nacionalinių 

2020 m. privalomų rodiklių. Visų 

valstybių CPotential kartu sudaro 30 proc. 

ES tikslų nuo 2030 iki 2020 m. skirtumą. 

 
5. CInterco shall be allocated between 

Member States based on an electricity 

interconnection share index to EU 

average, where for each Member State 

individually the interconnection share 

index is capped at 150% of the EU 

average. All Member States' CInterco shall 

together contribute10% of the difference 

between the EU targets for 2030 and 

2020.  

(5 dalį priėmė komitetas, tačiau jos nebuvo Vertimo raštu skyriams nusiųstame tekste.) 

(Taikoma teksto variantams visomis kalbomis.) 


