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Текст, предложен от Комисията Изменение 
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 1. Целите на държава членка за 

2030 г. представляват сумата на 

следните компоненти, изразена в 

процентни пунктове: 

 а) обвързващата национална цел 

на държавата членка за периода до 

2020 г., посочена в приложение I; 

 б) фиксирана вноска („Вфикс“); 

 в) вноска въз основа на БВП на 
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глава от населението („ВБВП“) 

 г) вноска въз основа на 

потенциала („Впотенциал“); 

 д) вноска, отразяваща равнището 

на междусистемни връзки на 

държавата членка („Всвързаност“) 

 2. „Вфикс“ е еднаква за всички 

държави членки. „Вфикс“ на всички 

държави членки заедно възлизат на 

30% от разликата между целите на 

Съюза за 2030 и 2020 г. 

 3. ВБВП се разпределят между 

държавите членки въз основа на 

индекса на БВП на глава на 

населението за средното за Съюза, 

като за всяка отделна държава 

членка таванът на индекса е 

определен на 150% от средното за 

Съюза. („ВБВП“) на всички държави 

членки заедно възлизат на 30% от 

разликата между целите на Съюза за 

2030 и 2020 г.  

 4. Впотенциал се разпределят между 

държавите членки въз основа на 

съотношението на индекса за дела на 

ВЕИ на държавата членка през 

2030 г., както е показано в 

референтния сценарий в модела 

PRIMES EUCO3535, и нейната 

обвързваща национална цел за 2020 г. 

(„Впотенциал“) на всички държави 

членки заедно възлизат на 30% от 

разликата между целите на Съюза за 

2030 и 2020 г. 

 5. CInterco се разпределя между 

държавите членки въз основа на 

съотношението на индекса за дела на 

електроенергийната взаимна 

свързаност към средното за Съюза, 

като за всяка отделна държава 

членка таванът на индекса за дела на 

електроенергийната взаимна 

свързаност се определя на 150% от 

средното за Съюза. Всички CInterco на 

държавите членки в своята 

съвкупност съставляват 10% от 
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разликата между целите на Съюза за 

2030 и 2020 г. 

(Параграф 5 е приет в комисия, но е липсвал в текста, изпратен за превод.) 

(Отнася се до текстовете на всички езици.) 


