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SV Förenade i mångfalden SV 

11.1.2018 A8-0402/308 

Ändringsförslag  308 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Styrningen av energiunionen 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – stycke 2 – led 18a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (18a) makroregion: en grupp av två eller 

fler medlemsstater som ingått ett 

strukturerat partnerskap som omfattar 

minst en av energiunionens 

fem dimensioner. 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

11.1.2018 A8-0402/309 

Ändringsförslag  309 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, José Blanco López 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Styrningen av energiunionen 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 27 – punkt -1 (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 -1. Om kommissionen på grundval av 

bedömningen av utkastet till integrerade 

nationella energi- och klimatplaner enligt 

artikel 9 konstaterar att medlemsstaternas 

mål är otillräckliga för ett kollektivt 

uppnående av unionens bindande 

övergripande mål för förnybara 

energikällor och energieffektivitet fram 

till 2030, får den begära att medlemsstater 

vars mål den anser vara otillräckliga 

höjer sin ambitionsnivå för att säkerställa 

den relevanta kollektiva ambitionsnivån.  

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

11.1.2018 A8-0402/310 

Ändringsförslag  310 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, José Blanco López 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Styrningen av energiunionen 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 27 – punkt -1a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 -1a. På området förnybar energi ska 

kommissionen använda de 

omständigheter som anges i artikel 5.1 

som objektiva kriterier för sin bedömning 

enligt artikel 12. Medlemsstater med ett 

mål som ligger under det som 

framkommer vid tillämpning av formeln i 

bilaga Ia ska höja sitt mål i enlighet 

härmed. 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

11.1.2018 A8-0402/311 

Ändringsförslag  311 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, José Blanco López 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Styrningen av energiunionen 

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

 

Förslag till förordning 

Bilaga Ia (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1. Medlemsstaternas mål för 2030 ska 

vara summan av följande inslag, som vart 

och ett uttrycks i procentenheter: 

 (a) Medlemsstaternas nationella bindande 

mål för 2020 enligt bilaga I. 

 (b) Ett schablonbidrag (”CFlat”). 

 (c) Ett bidrag baserat på BNP per capita 

(”CBNP”). 

 (d) Ett bidrag baserat på potentialen 

(”CPotential”). 

 (e) Ett bidrag som speglar medlemsstatens 

sammanlänkningsnivå (”CInterco”). 

 2. CFlat ska vara lika stort för varje 

medlemsstat. Samtliga medlemsstaters 

CFlat ska tillsammans bidra med 30 % av 

skillnaden mellan unionens mål för 2030 

och 2020. 

3. CBNP ska fördelas bland 

medlemsstaterna baserat på ett index för 

BNP per capita i förhållande till 

medelvärdet för unionen, varvid indexet 

för varje enskild medlemsstat ska uppgå 

till högst 150 % av medelvärdet för 

unionen. Samtliga medlemsstaters CBNP 

ska tillsammans bidra med 30 % av 

skillnaden mellan unionens mål för 2030 

och 2020. 

4. CPotential ska fördelas bland 

medlemsstaterna baserat på skillnaden 
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mellan en medlemsstats andel förnybar 

energi 2030 enligt scenariot PRIMES 

EUCO3535 och dess nationella bindande 

mål för 2020. Samtliga medlemsstaters 

CPotential ska tillsammans bidra med 30 % 

av skillnaden mellan unionens mål för 

2030 och 2020. 

5. CInterco ska fördelas bland 

medlemsstaterna baserat på ett index för 

elsammanlänkningar i förhållande till 

medelvärdet för unionen, varvid indexet 

för varje enskild medlemsstat ska uppgå 

till högst 150 % av medelvärdet för 

unionen. Samtliga medlemsstaters CInterco 

ska tillsammans bidra med 10 % av 

skillnaden mellan unionens mål för 2030 

och 2020. 

Or. en 

 


