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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

11.1.2018 A8-0402/308 

Tarkistus  308 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Energiaunionin hallinto 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 2 kohta – 18 a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 18 a) ’makroalueella’ kahden tai 

useamman jäsenvaltion ryhmittymää, 

joka osallistuu jäsenneltyyn 

kumppanuuteen, jonka piiriin kuuluu 

vähintään yksi energiaunionin viidestä 

ulottuvuudesta; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

11.1.2018 A8-0402/309 

Tarkistus  309 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, José Blanco López 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Energiaunionin hallinto 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

27 artikla – -1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

 -1. Jos komissio katsoo 9 artiklassa 

tarkoitettujen yhdennettyjen kansallisten 

energia- ja ilmastosuunnitelmien 

luonnosten arvioinnin perusteella, että 

jäsenvaltioiden tavoitteet ovat 

riittämättömiä, jotta uusiutuvia 

energialähteitä ja energiatehokkuutta 

koskevat unionin vuoden 2030 sitovat 

yleistavoitteet voidaan saavuttaa 

yhteisesti, se voi pyytää jäsenvaltioita, 

joiden tavoitteita se pitää riittämättöminä, 

nostamaan tavoitetasoa yhteisten 

tavoitteiden asianmukaisen tason 

varmistamiseksi. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

11.1.2018 A8-0402/310 

Tarkistus  310 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, José Blanco López 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Energiaunionin hallinto 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

27 artikla – -1 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 -1 a. Komissio käyttää uusiutuvan 

energian alalla 5 artiklan 1 kohdassa 

lueteltuja seikkoja objektiivisina 

kriteereinä suorittaessaan 12 artiklassa 

tarkoitettua arviointia. Jäsenvaltioiden, 

joiden tavoite on liitteessä I a vahvistettua 

kaavaa soveltamalla saatavaa tavoitetta 

alempi, on lisättävä tavoitettaan 

vastaavasti. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

11.1.2018 A8-0402/311 

Tarkistus  311 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, José Blanco López 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Energiaunionin hallinto 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

Liite I a (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 1. Jäsenvaltioiden tavoitteet vuodelle 2030 

saadaan laskemalla yhteen seuraavat 

komponentit, joista kukin ilmaistaan 

prosenttiyksikköinä: 

 (a) liitteessä I esitetty jäsenvaltion sitova 

kansallinen tavoite vuodeksi 2020; 

 (b) kiinteä panos (”CFlat”); 

 (c) BKT-pohjainen panos (”CGDP”); 

 (d) potentiaaliin perustuva panos 

(”CPotential”); 

 (e) jäsenvaltion yhteenliittyneisyyden 

tasoa heijastava panos (”CInterco”). 

 2. CFlat on sama kullekin jäsenvaltiolle. 

Kaikkien jäsenvaltioiden yhteenlasketut 

CFlat-panokset muodostavat 30 prosenttia 

unionin vuosia 2030 ja 2020 koskevien 

tavoitteiden välisestä erosta. 

3. CGDP jaetaan jäsenvaltioiden kesken 

käyttäen perustana unionin keskiarvosta 

laskettavaa asukaskohtaista BKT-indeksiä 

siten, että kunkin yksittäisen jäsenvaltion 

indeksin yläraja on 150 prosenttia 

unionin keskiarvosta. Kaikkien 

jäsenvaltioiden yhteenlasketut CGDP-

panokset muodostavat 30 prosenttia 

unionin vuosia 2030 ja 2020 koskevien 

tavoitteiden välisestä erosta. 

4. CPotential jaetaan jäsenvaltioiden kesken 

käyttäen perustana eroa, joka vallitsee 

jäsenvaltion RES-osuuden, sellaisena 
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kuin se on esitetty PRIMES EUCO3535 -

skenaariossa, ja sen vuotta 2020 koskevan 

sitovan kansallisen tavoitteen välillä. 

Kaikkien jäsenvaltioiden yhteenlasketut 

CPotential-panokset muodostavat 30 

prosenttia unionin vuosia 2030 ja 2020 

koskevien tavoitteiden välisestä erosta. 

5. CInterco jaetaan jäsenvaltioiden kesken 

käyttäen perustana unionin keskiarvosta 

laskettavaa sähköverkkojen 

yhteenliitäntäindeksiä siten, että kunkin 

yksittäisen jäsenvaltion 

yhteenliitäntäindeksin yläraja on 150 

prosenttia unionin keskiarvosta. Kaikkien 

jäsenvaltioiden yhteenlasketut CInterco-

panokset muodostavat 10 prosenttia 

unionin vuosia 2030 ja 2020 koskevien 

tavoitteiden välisestä erosta. 

Or. en 

 


