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11.1.2018 A8-0402/308 

Amendement  308 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Governance van de energie-unie 

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

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 2 – punt 18 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (18 bis) "macroregio": een groep 

van twee of meer lidstaten die betrokken 

zijn bij een gestructureerd partnerschap 

dat ten minste een van de vijf dimensies 

van de energie-unie omvat; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0402/309 

Amendement  309 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, José Blanco López 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Governance van de energie-unie 

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

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 27 – lid -1 (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 -1. Indien de Commissie op basis van 

de beoordeling van het ontwerp van de 

geïntegreerde nationale energie- en 

klimaatplannen overeenkomstig artikel 9 

tot de conclusie komt dat de doelstellingen 

van de lidstaten niet volstaan om de 

bindende algemene 2030-streefcijfers van 

de Unie voor hernieuwbare 

energiebronnen en energie-efficiëntie 

collectief te bereiken, kan zij de lidstaten 

waarvan zij de streefcijfers ontoereikend 

acht, verzoeken hun ambitieniveau te 

verhogen om het relevante collectieve 

ambitieniveau te waarborgen. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0402/310 

Amendement  310 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, José Blanco López 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Governance van de energie-unie 

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

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 27 – lid -1 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 -1 bis. Op het gebied van hernieuwbare 

energie hanteert de Commissie de in 

artikel 5, lid 1, genoemde omstandigheden 

als de in artikel 12 bedoelde objectieve 

criteria voor de evaluatie. De lidstaten 

waarvan het streefcijfer lager ligt dan 

wanneer de in bijlage I bis vastgestelde 

formule wordt toegepast, verhogen hun 

streefcijfer dienovereenkomstig. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0402/311 

Amendement  311 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, José Blanco López 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Governance van de energie-unie 

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

 

Voorstel voor een verordening 

Bijlage I bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1. De streefcijfers van de lidstaten voor 

2030 zijn gelijk aan de som van de 

volgende componenten, elk uitgedrukt in 

procentpunten: 

 (a) het nationale bindende streefcijfer van 

de lidstaat voor 2020 als opgenomen in 

bijlage I bij deze richtlijn; 

 (b) een forfaitaire bijdrage ("CFlat"); 

 (c) een op het bbp per hoofd van de 

bevolking gebaseerde bijdrage ("CGDP"); 

 (d) een op het potentieel gebaseerde 

bijdrage ("CPotential"); 

 (e) een bijdrage waarin het 

interconnectieniveau van de lidstaat in 

aanmerking is genomen ("CInterco"). 

 2. CFlat is hetzelfde bedrag voor elke 

lidstaat. De som van de CFlat-bijdragen 

van alle lidstaten zorgt voor een bijdrage 

van 30 % aan het verschil tussen de EU-

streefcijfers voor 2030 en 2020. 

3. De CGDP-bijdrage wordt onder de 

lidstaten verdeeld aan de hand van een 

index van het bbp per hoofd van de 

bevolking ten opzichte van het EU-

gemiddelde, waarbij de index voor elke 

lidstaat afzonderlijk maximaal 150 % van 

het EU-gemiddelde bedraagt. De som van 

de CGDP-bijdragen van alle lidstaten zorgt 

voor een bijdrage van 30 % aan het 

verschil tussen de EU-streefcijfers voor 



 

AM\1143323NL.docx  PE614.329v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

2030 en 2020. 

4. De CPotential-bijdrage wordt onder de 

lidstaten verdeeld aan de hand van het 

verschil tussen het aandeel hernieuwbare 

energiebronnen (HEB) van een lidstaat in 

2030 zoals blijkt uit het 

Primes EUCO3535-scenario en het 

nationale bindende streefcijfer van die 

lidstaat voor 2020. De som van de 

CPotential-bijdragen van alle lidstaten zorgt 

voor een bijdrage van 30 % aan het 

verschil tussen de EU-streefcijfers voor 

2030 en 2020. 

5. De CInterco-bijdrage wordt onder de 

lidstaten verdeeld aan de hand van een 

index van het aandeel 

elektriciteitsinterconnecties ten opzichte 

van het EU-gemiddelde, waarbij de index 

van het aandeel interconnecties voor elke 

lidstaat afzonderlijk maximaal 150 % van 

het EU-gemiddelde bedraagt. De som van 

de CInterco-bijdragen van alle lidstaten 

zorgt voor een bijdrage van 10 % aan het 

verschil tussen de EU-streefcijfers voor 

2030 en 2020. 

Or. en 

 


