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11.1.2018 A8-0402/308 

Amendamentul  308 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Guvernanța uniunii energetice 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 18 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (18a) „macroregiune” înseamnă un 

grup de două sau mai multe state membre 

angajate într-un parteneriat structurat 

care acoperă cel puțin una dintre cele 

cinci dimensiuni ale uniunii energetice; 

Or. en 
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RO Unită în diversitate RO 

11.1.2018 A8-0402/309 

Amendamentul  309 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, José Blanco López 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Guvernanța uniunii energetice 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 27 – alineatul -1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 -1. Dacă, pe baza evaluării proiectelor 

de planuri energetice și climatice 

naționale integrate în temeiul articolul 9, 

Comisia ajunge la concluzia că obiectivele 

statelor membre sunt insuficiente pentru 

realizarea colectivă a obiectivelor 

generale obligatorii pentru sursele 

regenerabile de energie și eficiența 

energetică ale Uniunii pentru 2030, 

aceasta poate solicita statelor membre ale 

căror obiective le consideră a fi 

insuficiente să-și mărească nivelul de 

ambiție pentru a asigura nivelul relevant 

de ambiție colectivă. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0402/310 

Amendamentul  310 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, José Blanco López 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Guvernanța uniunii energetice 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 27 – alineatul -1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 -1a. În domeniul energiei din surse 

regenerabile, Comisia utilizează 

circumstanțele enumerate la articolul 5 

alineatul (1) drept criteriile obiective 

pentru evaluarea sa menționată la 

articolul 12. Statele membre cu un 

obiectiv aflat sub cel care rezultă din 

aplicarea formulei prevăzute în anexa Ia 

trebuie să își îmbunătățească obiectivul în 

consecință. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0402/311 

Amendamentul  311 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, José Blanco López 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Guvernanța uniunii energetice 

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

 

Propunere de regulament 

Anexa I a (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1. Obiectivele statelor membre pentru 

2030 reprezintă suma elementelor 

următoare, exprimate fiecare în parte ca 

puncte procentuale: 

 (a) obiectivul național obligatoriu al 

statului membru pentru 2020 astfel cum 

este prevăzut în anexa I; 

 (b) o contribuție forfetară („Cforfetar”); 

 (c) o contribuție bazată pe PIB pe cap de 

locuitor („CPIB”); 

 (d) o contribuție bazată pe potențial 

(„Cpotențial”); 

 (e) o contribuție care reflectă nivelul de 

interconectare al statului membru 

(„Cinterco”). 

 2. Cforfetar este același pentru fiecare stat 

membru în parte. Cforfetar al tuturor 

statelor membre împreună contribuie în 

proporție de 30 % la diferența dintre 

obiectivele Uniunii pentru 2030 și 2020. 

3. CPIB se alocă între statele membre pe 

baza unui indice al PIB-ului pe cap de 

locuitor raportat la media Uniunii, unde 

indicele pentru fiecare stat membru în 

parte este limitat la 150 % din media 

Uniunii. CPIB al tuturor statelor membre 

împreună contribuie în proporție de 30 % 

la diferența dintre obiectivele Uniunii 

pentru 2030 și 2020. 

4. Cpotențial se alocă între statele membre pe 
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baza diferenței dintre cota RES a unui 

stat membru în 2030 astfel cum este 

indicată în scenariul PRIMES 

EUCO3535 și obiectivul său obligatoriu 

pentru 2020. Cpotențial al tuturor statelor 

membre împreună contribuie în proporție 

de 30% la diferența dintre obiectivele 

Uniunii pentru 2030 și 2020. 

5. CInterco se alocă între statele membre pe 

baza unui indice al cotei de interconectare 

electrică raportat la media Uniunii, unde 

indicele cotei de interconectare pentru 

fiecare stat membru în parte este limitat la 

150 % din media Uniunii. CInterco al 

tuturor statelor membre împreună 

contribuie în proporție de 10 % la 

diferența dintre obiectivele Uniunii pentru 

2030 și 2020. 

Or. en 

 


