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A alteração 270 passa a ter a seguinte redação: 

Alteração  270 

Proposta de diretiva 

Anexo I-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Anexo I-A 

 1. Os objetivos de um Estado-

Membro para 2030 devem ser a soma das 

seguintes componentes, expressas em 

pontos percentuais: 

 (a) o objetivo vinculativo nacional do 

Estado-Membro para 2020, em 

conformidade com o anexo I; 
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 (b) uma contribuição fixa («CFixa»); 

 (c) uma contribuição baseada no PIB 

per capita («CPIB»); 

 (d) uma contribuição baseada no 

potencial («CPotencial»); 

 (e) uma contribuição que reflita o 

grau de interligação do Estado-Membro 

(«CInterlig»). 

 2. A CFixa será igual para cada 

Estado-Membro. Todas as CFixas devem 

contribuir conjuntamente para 30% da 

diferença entre os objetivos da União para 

2030 e 2020. 

 3. A CPIB será repartida pelos 

Estados-Membros com base num índice 

do PIB per capita e segundo a média da 

União, aplicando-se a cada Estado-

Membro um limite máximo individual de 

150% da média da União. Todas as CFixas 

dos Estados-Membros devem contribuir 

conjuntamente para 30% da diferença 

entre os objetivos da União para 2030 e 

2020.  

 4. A CPotencial será repartida pelos 

Estados-Membros com base na diferença 

entre a quota das FER de um Estado-

Membro em 2030, tal como indicado no 

modelo PRIMES EUCO3535, e o seu 

objetivo vinculativo nacional para 2020. 

Todas as CPotenciais dos Estados-Membros 

devem contribuir conjuntamente para 

30% da diferença entre os objetivos da 

União para 2030 e 2020. 

5. A contribuição CInterco será 

repartida pelos Estados-Membros com 

base num índice da quota de interligação 

da eletricidade relativamente à média da 

UE, aplicando-se a cada Estado-Membro 

um limite da quota de interligação de 

150% da média da UE. A soma das 

contribuições CInterco de todos os 

Estados-Membros deve corresponder a 

10% da diferença entre os objetivos da UE 

para 2030 e 2020. 
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(O n.º 5 foi aprovado em comissão, mas não figurava no texto enviado à tradução.) 

(Diz respeito a todas as versões linguísticas.) 


