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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Bilaga Ia 

 1. Medlemsstaternas mål för 2030 

ska vara summan av följande inslag, som 

vart och ett uttrycks i procentandelar: 

 a) Medlemsstaternas nationella 

bindande mål för 2020 enligt bilaga I. 

 b) Ett schablonbidrag (”CFlat”). 

 c) Ett bidrag baserat på BNP per 

capita (”CGDP”). 

 d) Ett bidrag baserat på potentialen 
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(”CPotential”). 

 e) Ett bidrag av vilket 

medlemsstatens sammanlänkningsnivå 

framgår (”CInterco”). 

 2. CFlat ska vara lika stort för varje 

medlemsstat. Samtliga medlemsstaters 

CFlat ska tillsammans bidra med 30 % av 

skillnaden mellan unionens mål för 2030 

respektive 2020.  

 3. CGDP ska tilldelas varje 

medlemsstat utgående från ett index för 

BNP per capita jämfört med medelvärdet 

för unionen, varvid indexet för varje 

enskild medlemsstat ska uppgå till högst 

150 % av medelvärdet för unionen. 

Samtliga medlemsstaters CGDP ska 

tillsammans bidra med 30 % av skillnaden 

mellan unionens mål för 2030 respektive 

2020. 

 4. CPotential ska tilldelas varje 

medlemsstat utgående från skillnaden 

mellan dels medlemsstatens andel för 

förnybar energi 2030 enligt scenariet 

PRIMES EUCO3535, dels dess nationella 

bindande mål för 2020. Samtliga 

medlemsstaters CPotential ska tillsammans 

bidra med 30 % av skillnaden mellan 

unionens mål för 2030 respektive 2020.  

 5. CIntercoska tilldelas varje 

medlemsstat utgående från ett index för 

elsammanlänkningar jämfört med 

medelvärdet för EU, varvid indexet för 

varje enskild medlemsstat ska uppgå till 

högst 150 % av medelvärdet för EU. 

Samtliga medlemsstaters CInterco ska 

tillsammans bidra med 10 % av skillnaden 

mellan unionens mål för 2030 respektive 

2020. 

 

(Punkt 5 antogs i utskottet men ingick inte i den text som skickades till 

översättningsenheterna.) 

(Berör samtliga språkversioner.) 


