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9.12.2015 A8-0330/1 

Amendement  1 

Peter Eriksson, rapporteur 

 

Verslag A8-0330/2015 

Peter Eriksson 

Het Europese elektriciteitsnet voorbereiden voor 2020 

2015/2108(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 34 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

34. onderstreept het belang van een 

aanzienlijk hoger aantal verbindingen 

tussen Spanje en Frankrijk ter 

ondersteuning van het gebruik van 

hernieuwbare energie in de regio en van 

een volwaardige deelname van het Iberisch 

schiereiland aan de interne 

elektriciteitsmarkt; ziet de op 4 maart 2015 

ondertekende verklaring van Madrid en de 

oprichting van een Groep op hoog niveau 

inzake interconnecties voor Zuidwest-

Europa als belangrijke stappen in de 

richting van een grotere interconnectiviteit 

in de regio; erkent dat de huidige capaciteit 

voor interconnectie tussen het Iberisch 

schiereiland en de rest van Europa niet 

voldoende is en dat de projecten die in de 

huidige PGB-lijst zijn opgenomen niet 

volstaan om het streefcijfer voor 

interconnectie in 2020 te realiseren; roept 

de landen in de regio op om de 

ontwikkeling van hun aanzienlijke 

potentieel aan hernieuwbare energie te 

ondersteunen en de toegang van de sector 

tot de geïntegreerde Europese markt te 

vergemakkelijken; 

34. onderstreept het belang van een 

aanzienlijk hoger aantal verbindingen 

tussen Spanje en Frankrijk ter 

ondersteuning van het gebruik van 

hernieuwbare energie in de regio en van 

een volwaardige deelname van het Iberisch 

schiereiland aan de interne 

elektriciteitsmarkt; ziet de op 4 maart 2015 

ondertekende verklaring van Madrid en de 

oprichting van een Groep op hoog niveau 

inzake interconnecties voor Zuidwest-

Europa als belangrijke stappen in de 

richting van een grotere interconnectiviteit 

in de regio; erkent dat de huidige capaciteit 

voor interconnectie tussen het Iberisch 

schiereiland en de rest van Europa niet 

voldoende is en dat de projecten die in de 

eerste PGB-lijst zijn opgenomen niet 

volstonden om het streefcijfer voor 

interconnectie in 2020 te realiseren; roept 

de landen in de regio op om de 

ontwikkeling van hun aanzienlijke 

potentieel aan hernieuwbare energie te 

ondersteunen en de toegang van de sector 

tot de geïntegreerde Europese markt te 

vergemakkelijken; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0330/2 

Amendement  2 

Peter Eriksson, rapporteur 

 

Verslag A8-0330/2015 

Peter Eriksson 

Het Europese elektriciteitsnet voorbereiden voor 2020 

2015/2108(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 35 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

35. is ingenomen met het initiatief van de 

Commissie om een studie te verrichten 

naar de voordelen van 

elektriciteitsverbindingen tussen het 

Iberisch schiereiland en Frankrijk, het 

Verenigd Koninkrijk, Italië en de landen 

ten zuiden van de Middellandse Zee; 

35. is ingenomen met het initiatief van de 

Commissie om een studie te verrichten 

naar de voordelen en de kosten van en de 

technische mogelijkheden voor verdere 
elektriciteitsverbindingen tussen het 

Iberisch schiereiland en de rest van de EU. 

Or. en 

 

 


