
 

AM\1081263HU.doc  PE573.390v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

9.12.2015 A8-0330/1 

Módosítás  1 

Peter Eriksson, előadó 

 

Jelentés A8-0330/2015 

Peter Eriksson 

Az európai villamosenergia-hálózat átalakítása a 2020. évi igényeknek megfelelően 

2015/2108(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

34 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

34. hangsúlyozza a Spanyolország és 

Franciaország közötti összekapcsolás 

jelentős mértékű fokozásának fontosságát 

annak érdekében, hogy a régióban 

támogassák a megújuló energiát, és 

lehetővé tegyék az Ibériai-félsziget 

számára a villamos energia belső piacán 

való teljes körű részvételt; a 2015. március 

4-én aláírt madridi nyilatkozatot, valamint 

a Délnyugat-Európa összekapcsolásával 

foglalkozó magas szintű munkacsoport 

létrehozását fontos lépésnek tartja a térség 

nagyobb fokú összekapcsolása felé; 

elismeri, hogy az Ibériai-félsziget és a 

kontinentális Európa közötti jelenlegi 

összekapcsolási kapacitás túl alacsony, és 

hogy a közös érdekű projektek listáján 

jelenleg szereplő projektek nem 

elegendőek ahhoz, hogy 2020-ra elérjék az 

összekapcsolási célt; felkéri a régió 

országait, hogy támogassák a megújuló 

energiákban rejlő jelentős potenciáljuk 

fejlesztését, és könnyítsék meg az ágazat 

hozzáférését az integrált európai piachoz; 

34. hangsúlyozza a Spanyolország és 

Franciaország közötti összekapcsolás 

jelentős mértékű fokozásának fontosságát 

annak érdekében, hogy a régióban 

támogassák a megújuló energiát, és 

lehetővé tegyék az Ibériai-félsziget 

számára a villamos energia belső piacán 

való teljes körű részvételt; a 2015. március 

4-én aláírt madridi nyilatkozatot, valamint 

a Délnyugat-Európa összekapcsolásával 

foglalkozó magas szintű munkacsoport 

létrehozását fontos lépésnek tartja a térség 

nagyobb fokú összekapcsolása felé; 

elismeri, hogy az Ibériai-félsziget és a 

kontinentális Európa közötti jelenlegi 

összekapcsolási kapacitás túl alacsony, és 

hogy a közös érdekű projektek első listáján 

szereplő projektek nem voltak elegendőek 

ahhoz, hogy 2020-ra elérjék az 

összekapcsolási célt; felkéri a régió 

országait, hogy támogassák a megújuló 

energiákban rejlő jelentős potenciáljuk 

fejlesztését, és könnyítsék meg az ágazat 

hozzáférését az integrált európai piachoz; 

Or. en 
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

35. üdvözli a Bizottság azon 

kezdeményezését, hogy tanulmányt készít 

az Ibériai-félsziget és Franciaország, az 

Egyesült Királyság, Olaszország és a 

Földközi-tenger déli partján lévő országok 
összekapcsolásának hasznáról; 

35. üdvözli a Bizottság azon 

kezdeményezését, hogy tanulmányt készít 

az Ibériai-félsziget és az Európai Unió 

többi része további összekapcsolásának 

előnyeiről, költségeiről és műszaki 

lehetőségeiről; 

Or. en 

 

 


