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L-Emenda 270 għandha taqra kif ġej: 

 

 

Emenda  270 

Proposta għal direttiva 

Anness Ia (ġdid) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Anness Ia 

 1. Il-miri ta' Stat Membru għall-2030 

għandhom ikunu s-somma tal-

komponenti li ġejjin, kull waħda espressa 

f'punti perċentwali: 

 (a) il-mira nazzjonali vinkolanti tal-

Istat Membru għall-2020 kif stabbilita fl-

Anness I; 

 (b) kontribut b'rata fissa ("CFlat"); 



 

PE597.755v02-00 2/2 RR\1141446MT.docx 

MT 

 (c) kontribut abbażi tal-PDG per 

capita ("CGDP”); 

 (d) kontribut abbażi tal-potenzjal 

("CPotential"); 

 (e) kontribut li jirrifletti l-livell ta' 

interkonnessjoni tal-Istat Membru 

("CInterco"). 

 2. CFlat għandu jkun l-istess għal kull 

Stat Membru. Is-CFlat tal-Istati Membri 

kollha flimkien għandhom 

jikkontribwixxu 30 % tad-differenza bejn 

il-miri tal-UE għall-2030 u l-2020. 

 3. Is-CGDP għandu jiġi allokat bejn l-

Istati Membri abbażi ta' indiċi tal-PDG 

per capita għall-medja tal-Unjoni, fejn 

għal kull Stat Membru individwali l-indiċi 

massimu jkun ta' 150 % tal-medja tal-

Unjoni. Is-CGDP tal-Istati Membri kollha 

flimkien għandhom jikkontribwixxu 30 % 

tad-differenza bejn il-miri tal-Unjoni 

għall-2030 u l-2020.  

 4. Is-CPotential għandu jiġi allokat bejn 

l-Istati Membri abbażi tad-differenza bejn 

RES ta' Stat Membru fl-2030 kif muri fix-

xenarju PRIMES EUCO3535 u l-miri 

nazzjonali vinkolanti tiegħu għall-2020. 

Is-CPotential tal-Istati Membri kollha 

flimkien għandhom jikkontribwixxu 30 % 

tad-differenza bejn il-miri tal-Unjoni 

għall-2030 u l-2020. 

 5. Is-CInterco għandu jkun allokat bejn l-

Istati Membri abbażi ta' indiċi tas-sehem 

tal-interkonnessjoni elettrika meta 

mqabbel mal-medja tal-UE, fejn għal kull 

Stat Membru individwali l-indiċi tas-

sehem tal-interkonnessjoni jkun ta' 

massimu ta' 150 % tal-medja tal-UE. Is-

CInterco tal-Istati Membri kollha 

flimkien għandu jikkontribwixxi għal 10 

% tad-differenza bejn il-miri tal-UE għall-

2030 u l-2020. 

(Il-paragrafu 5 ġie adottat fil-kumitat, iżda ma kienx inkluż fit-test mibgħut għat-traduzzjoni.) 

(Taffettwa l-verżjonijiet lingwistiċi kollha.) 


