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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

11.1.2018 A8-0402/308 

Τροπολογία  308 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης 

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

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο 18 α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (18α) «μακροπεριφέρεια»: μια ομάδα 

δύο ή περισσότερων κρατών μελών που 

συμμετέχουν σε διαρθρωμένη εταιρική 

σχέση που καλύπτει τουλάχιστον μία από 

τις πέντε διαστάσεις της Ενεργειακής 

Ένωσης· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

11.1.2018 A8-0402/309 

Τροπολογία  309 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, José Blanco López 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης 

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

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 27 – παράγραφος -1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 -1. Εάν, με βάση την αξιολόγηση των 

προσχεδίων των ενοποιημένων εθνικών 

σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα 

σύμφωνα με το άρθρο 9, η Επιτροπή 

καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι στόχοι 

των κρατών μελών δεν επαρκούν για τη 

συλλογική επίτευξη των συνολικών 

δεσμευτικών στόχων της Ένωσης για το 

2030 όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση, 

μπορεί να ζητήσει από τα κράτη μέλη 

των οποίων οι στόχοι κρίνονται 

ανεπαρκείς να ενισχύσουν το επίπεδο 

φιλοδοξίας τους, ώστε να εξασφαλιστεί το 

αντίστοιχο επίπεδο συλλογικής 

φιλοδοξίας. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

11.1.2018 A8-0402/310 

Τροπολογία  310 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, José Blanco López 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης 

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

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 27 – παράγραφος -1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 -1 α. Στον τομέα της ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές, η Επιτροπή 

χρησιμοποιεί τις συνθήκες που 

απαριθμούνται στο άρθρο 5 παράγραφος 

1 ως τα αντικειμενικά κριτήρια για την 

αξιολόγησή της που αναφέρεται στο 

άρθρο 12. Τα κράτη μέλη των οποίων ο 

στόχος είναι χαμηλότερος από αυτόν που 

προκύπτει από την εφαρμογή του 

μαθηματικού τύπου που ορίζεται στο 

παράρτημα Ια αυξάνουν τον στόχο τους 

αναλόγως. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

11.1.2018 A8-0402/311 

Τροπολογία  311 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, José Blanco López 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης 

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

 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα I α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1. Οι στόχοι των κρατών μελών για το 

2030 είναι το άθροισμα των ακόλουθων 

συνιστωσών, καθεμιά από τις οποίες 

εκφράζεται σε ποσοστιαίες μονάδες: 

 (α) του εθνικού δεσμευτικού στόχου του 

κράτους μέλους για το 2020, όπως 

ορίζεται στο παράρτημα I· 

 (β) μιας κατ’ αποκοπήν συνεισφοράς 

(«CFlat»)· 

 (γ) μιας συνεισφοράς με βάση το κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ («CGDP»)· 

 (δ) μιας συνεισφοράς με βάση το 

δυναμικό («CPotential»)· 

 (ε) μιας συνεισφοράς που αντανακλά το 

επίπεδο διασύνδεσης των κρατών μελών 

(«CInterco»). 

 2. Η συνεισφορά CFlat είναι ίδια για όλα τα 

κράτη μέλη. Το άθροισμα των CFlat όλων 

των κρατών μελών ισοδυναμεί με το 30 % 

της διαφοράς μεταξύ των στόχων της 

Ένωσης για το 2030 και το 2020. 

3. Η συνεισφορά CGDP κατανέμεται 

μεταξύ των κρατών μελών με βάση έναν 

δείκτη του κατά κεφαλήν ΑΕΠ ο οποίος 

έχει ως σημείο αναφοράς τον μέσο όρο 

της Ένωσης και του οποίου το ανώτατο 

όριο για κάθε επιμέρους κράτος μέλος 

είναι το 150 % του μέσου όρου της 

Ένωσης. Το άθροισμα των CGDP όλων των 

κρατών μελών ισοδυναμεί με το 30 % της 
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διαφοράς μεταξύ των στόχων της 

Ένωσης για το 2030 και το 2020. 

4. Η συνεισφορά CPotential κατανέμεται 

μεταξύ των κρατών μελών με βάση τη 

διαφορά μεταξύ του μεριδίου 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ενός 

κράτους μέλους το 2030, όπως 

παρουσιάζεται στο σενάριο PRIMES 

EUCO3535 και του εθνικού δεσμευτικού 

στόχου του για το 2020. Το άθροισμα των 

CPotential όλων των κρατών μελών 

ισοδυναμεί με το 30 % της διαφοράς 

μεταξύ των στόχων της Ένωσης για το 

2030 και το 2020. 

5. Η συνεισφορά CInterco κατανέμεται 

μεταξύ των κρατών μελών με βάση έναν 

δείκτη του μεριδίου της διασύνδεσης 

ηλεκτρικής ενέργειας ο οποίος έχει ως 

σημείο αναφοράς τον μέσο όρο της 

Ένωσης και του οποίου το ανώτατο όριο 

για κάθε επιμέρους κράτος μέλος είναι το 

150 % του μέσου όρου της Ένωσης. Το 

άθροισμα των CInterco όλων των κρατών 

μελών ισοδυναμεί με το 10 % της 

διαφοράς μεταξύ των στόχων της 

Ένωσης για το 2030 και το 2020. 

Or. en 

 


