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Amendement  3 

Soledad Cabezón Ruiz, Pilar del Castillo Vera, Dan Nica and others 

 

Verslag A8-0330/2015 

Peter Eriksson 

Het Europese elektriciteitsnet voorbereiden voor 2020 

2015/2108(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  1 bis. is met name tevreden met de 

vaststelling in de mededeling van de 

Commissie dat voor het halen van het 

streefcijfer van 10 % dringend op alle 

niveaus alle mogelijke inspanningen 

moeten worden verricht en met de 

opmerking dat bijzondere prioriteit zal 

worden verleend aan projecten die de 

huidige interconnectiecapaciteit 

aanzienlijk verhogen, waar die onder het 

vastgestelde streefcijfer van 10 % ligt; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0330/4 

Amendement  4 

Soledad Cabezón Ruiz, Pilar del Castillo Vera, Dan Nica and others 

 

Verslag A8-0330/2015 

Peter Eriksson 

Het Europese elektriciteitsnet voorbereiden voor 2020 

2015/2108(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  1 ter. steunt de conclusies van de 

Europese Raad van oktober 2014, die 

unaniem door alle 28 staatshoofden en 

regeringsleiders zijn goedgekeurd, waarin 

werd opgeroepen tot snel optreden om het 

streefcijfer van 10 % te halen, werd 

verklaard dat, indien dit streefcijfer niet 

gehaald kan worden door de uitvoering 

van (bestaande) projecten, nieuwe 

projecten zullen worden bepaald, met 

voorrang opgenomen in de komende 

evaluatie van het overzicht van projecten 

van gemeenschappelijk belang en spoedig 

uitgevoerd, en werd gevraagd dat voor 

deze projecten EU-medefinanciering ter 

beschikking wordt gesteld; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0330/5 

Amendement  5 

Soledad Cabezón Ruiz, Pilar del Castillo Vera, Dan Nica and others 

 

Verslag A8-0330/2015 

Peter Eriksson 

Het Europese elektriciteitsnet voorbereiden voor 2020 

2015/2108(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  1 quater. herhaalt bijgevolg zijn steun 

voor het halen van het streefcijfer van 10 

% voor de interconnectiecapaciteit om de 

interne energiemarkt in de EU te 

voltooien en is ingenomen met het 

voorstel van de Europese Raad voor een 

minimumstreefdoel van 

elektriciteitsinterconnectie tussen de 

lidstaten van 15 % tegen 2030;  erkent het 

belang van de verwezenlijking van een 

kwantitatieve doelstelling op het gebied 

van de interconnectiecapaciteit door de 

beschikbaarheid van bestaande nationale 

en grensoverschrijdende infrastructuur te 

waarborgen om ervoor te zorgen dat de 

Europese energiebronnen doelmatig 

worden ingezet en de 

voorzieningszekerheid wordt vergroot; 

Or. en 

 

 


