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9.12.2015 A8-0330/3 

Grozījums Nr.  3 

Soledad Cabezón Ruiz, Pilar del Castillo Vera, Dan Nica un citi 

 

Ziņojums A8-0330/2015 

Peter Eriksson 

Eiropas elektrotīkla sagatavošana 2020. gadam 

2015/2108(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 1.a īpaši atzinīgi vērtē Komisijas 

paziņojumā sniegto apstiprinājumu, ka 

10 % mērķrādītāja sasniegšanai steidzami 

būs jāpieliek visas pūles visos līmeņos un 

ka īpaša prioritāte tiks dota tiem 

projektiem, kas būtiski palielinās 

pašreizējo starpsavienojumu jaudu vietās, 

kur tā nesasniedz noteikto 10 % 

mērķrādītāju; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0330/4 

Grozījums Nr.  4 

Soledad Cabezón Ruiz, Pilar del Castillo Vera, Dan Nica un citi 

 

Ziņojums A8-0330/2015 

Peter Eriksson 

Eiropas elektrotīkla sagatavošana 2020. gadam 

2015/2108(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 1.b atbalsta 2014. gada oktobra 

Eiropadomes sanāksmes secinājumus, 

kurus vienbalsīgi pieņēma visu 28 valstu 

un valdību vadītāji un kuros prasa 

steidzamu rīcību, lai sasniegtu 10 % 

mērķrādītāju, norādot –– ja ar (esošo) 

projektu īstenošanu nebūs pietiekami, lai 

sasniegtu 10 % mērķrādītāju, tiks meklēti 

jauni projekti, un tie kā prioritāri tiks 

iekļauti gaidāmajā KIP saraksta 

pārskatīšanā un pēc tam ātri īstenoti, un 

lūdzot darīt ES līdzfinansējumu pieejamu 

šiem projektiem; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0330/5 

Grozījums Nr.  5 

Soledad Cabezón Ruiz, Pilar del Castillo Vera, Dan Nica un citi 

 

Ziņojums A8-0330/2015 

Peter Eriksson 

Eiropas elektrotīkla sagatavošana 2020. gadam 

2015/2108(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1.c punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 1.c tādēļ vēlreiz apņemas rīkoties, lai 

sasniegtu izvirzīto 10 % starpsavienojumu 

mērķrādītāju nolūkā pabeigt iekšējā 

enerģijas tirgus izveidi ES, un atzinīgi 

vērtē Eiropadomes priekšlikumu līdz 

2030. gadam panākt, ka minimālais 

elektroenerģijas tīklu starpsavienojumu 

starp dalībvalstīm mērķrādītājs ir 15 %; 

atzīst, cik būtiski ir starpsavienojumu 

kvantitatīvo mērķi sasniegt arī tādā veidā, 

ka tiek nodrošināta pašreizējās valstu un 

pārrobežu infrastruktūras pieejamība, lai 

varētu efektīvi izmantot Eiropas 

energoresursus un palielināt 

energoapgādes drošību; 

Or. en 

 

 


