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DA Forenet i mangfoldighed DA 

11.1.2018 A8-0402/308 

Ændringsforslag  308 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Forvaltning af energiunionen 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 2 – nr. 18 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 18a) "makroregion": en gruppe af to 

eller flere medlemsstater involveret i et 

struktureret partnerskab, der omfatter 

mindst én af de fem dimensioner i 

energiunionen 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

11.1.2018 A8-0402/309 

Ændringsforslag  309 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, José Blanco López 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Forvaltning af energiunionen 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Forslag til forordning 

Artikel 27 – stk. -1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 -1. Konkluderer Kommissionen på 

grundlag af sin vurdering af udkastene til 

de integrerede nationale energi- og 

klimaplaner i henhold til artikel 9, at 

medlemsstaternes mål er utilstrækkelige 

til i fællesskab at virkeliggøre Unionens 

overordnede bindende 2030-mål for 

vedvarende energikilder og 

energieffektivitet, kan den anmode de 

medlemsstater, hvis mål den anser for 

utilstrækkelige, til at hæve deres 

ambitionsniveau for at sikre det relevante 

fælles ambitionsniveau. 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

11.1.2018 A8-0402/310 

Ændringsforslag  310 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, José Blanco López 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Forvaltning af energiunionen 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Forslag til forordning 

Artikel 27 – stk. -1 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 -1a. I henseende til vedvarende energi 

anvender Kommissionen de 

omstændigheder, der er anført i artikel 5, 

stk. 1, som de objektive kriterier for sin 

vurdering, jf. artikel 12. Medlemsstater 

med et mål, der ligger under det mål, som 

fremkommer ved anvendelse af formlen i 

bilag Ia, hæver deres mål tilsvarende. 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

11.1.2018 A8-0402/311 

Ændringsforslag  311 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, José Blanco López 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Forvaltning af energiunionen 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Forslag til forordning 

Bilag I a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1. Medlemsstaternes mål for 2030 skal 

være summen af følgende komponenter, 

som hver udtrykkes i procent: 

 a) den pågældende medlemsstats 

bindende nationale mål for 2020 som 

anført i bilag I 

 b) et fast bidrag ("CFlat") 

 c) et bidrag baseret på BNP pr. indbygger 

("CGDP”) 

 d) et bidrag baseret på potentialet 

("CPotential") 

 e) et bidrag, der afspejler medlemsstatens 

sammenkoblingsniveau ("CInterco"). 

 2. CFlat  skal være det samme for hver 

enkelt medlemsstat. Alle medlemsstaters 

CFlat skal tilsammen bidrage med 30 % af 

forskellen mellem EU-målene for 2030 og 

2020. 

3. CGDP fordeles på medlemsstaterne på 

grundlag af et indeks for BNP pr. 

indbygger i forhold til EU-gennemsnittet, 

hvor der individuelt for hver enkelt 

medlemsstat lægges et loft over indekset 

ved 150 % af EU-gennemsnittet. Alle 

medlemsstaters CFlat skal tilsammen 

bidrage med 30 % af forskellen mellem 

EU-målene for 2030 og 2020. 

4. CPotential  fordeles på medlemsstaterne på 

grundlag af forskellen mellem en 

medlemsstats andel af vedvarende 
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energikilder som vist i PRIMES 

EUCO3535-scenariet og dens nationale 

bindende mål for 2020. Alle 

medlemsstaters CFlat skal tilsammen 

bidrage med 30% af forskellen mellem 

EU-målene for 2030 og 2020. 

5. CInterco fordeles på medlemsstaterne på 

grundlag af et indeks for 

elsammenkoblingsandelen i forhold til 

EU-gennemsnittet, hvor der individuelt 

for hver enkelt medlemsstat lægges et loft 

over indekset for sammenkoblingsandelen 

ved 150 % af EU-gennemsnittet. Alle 

medlemsstaters CFlat skal tilsammen 

bidrage med 10% af forskellen mellem 

EU-målene for 2030 og 2020. 

Or. en 

 


