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11.1.2018 A8-0402/308 

Alteração  308 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Governação da União da Energia 

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

 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – parágrafo 2 – ponto 18-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (18-A) «Macrorregião» é um grupo de 

dois ou mais Estados-Membros 

empenhados numa pareceria estruturada 

que abranja, no mínimo, uma das cinco 

dimensões da União da Energia; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0402/309 

Alteração  309 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, José Blanco López 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Governação da União da Energia 

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

 

Proposta de regulamento 

Artigo 27 – n.º -1 

 
Texto da Comissão Alteração 

 -1. Se, com base na sua avaliação dos 

projetos de planos nacionais integrados 

em matéria de energia e clima nos termos 

do artigo 9.º, a Comissão concluir que as 

metas dos Estados-Membros são 

insuficientes para o cumprimento coletivo 

das metas vinculativas globais da União 

para 2030 relativamente às energias de 

fontes renováveis e à eficiência 

energética, pode solicitar aos 

Estados-Membros, cujas metas considere 

insuficientes, que aumentem o seu nível 

de ambição a fim de garantir o nível 

necessário de ambição coletiva. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0402/310 

Alteração  310 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, José Blanco López 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Governação da União da Energia 

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

 

Proposta de regulamento 

Artigo 27 – n.º -1-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 -1-A. No domínio das energias de fontes 

renováveis, a Comissão utiliza as 

circunstâncias enumeradas no artigo 5.º, 

n.º 1, como critérios objetivos para a sua 

avaliação referida no artigo 12.º. Os 

Estados-Membros com um objetivo 

inferior ao resultante da aplicação da 

fórmula prevista no anexo I-A devem 

aumentar o seu objetivo em 

conformidade. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0402/311 

Alteração  311 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, José Blanco López 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Governação da União da Energia 

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

 

Proposta de regulamento 

Anexo I-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 1. Os objetivos dos Estados-Membros 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; 

 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 CPIB devem contribuir 

conjuntamente para 30 % da diferença 

entre os objetivos da União para 2030 e 

2020. 
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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 CPotencial devem contribuir 

conjuntamente para 30% da diferença 

entre os objetivos da União para 2030 e 

2020. 

5. A contribuição CInterlig será repartida 

pelos Estados-Membros com base num 

índice da quota de interligação da 

eletricidade relativamente à média da 

União, aplicando-se a cada 

Estado-Membro um limite da quota de 

interligação de 150 % da média da União. 

Todas as CInterlig devem contribuir 

conjuntamente para 10% da diferença 

entre os objetivos da União para 2030 e 

2020. 

Or. en 

 


