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Pakeitimas 1 

Peter Eriksson, pranešėjas 

 

Pranešimas A8-0330/2015 

Peter Eriksson 

Europos elektros energijos tinklo atitikties reikalavimams iki 2020 m. užtikrinimas 

2015/2108(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

34 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

34. pabrėžia, kad svarbu labai sustiprinti 

jungtis tarp Ispanijos ir Prancūzijos 

siekiant remti atsinaujinančiųjų išteklių 

energiją šiame regione ir suteikti galimybę 

Pirėnų pusiasaliui visapusiškai dalyvauti 

elektros energijos vidaus rinkoje; mano, 

kad 2015 m. kovo 4 d. pasirašyta Madrido 

deklaracija ir aukšto lygio grupės Pietų ir 

Vakarų Europos tinklų jungiamųjų linijų 

klausimais sukūrimas – tai svarbūs 

žingsniai didinant tarpusavio 

sujungiamumą regione; pripažįsta, kad 

dabartinio jungiamųjų linijų tarp Pirėnų 

pusiasalio ir kontinentinės Europos dalies 

pralaidumo pajėgumai yra per maži ir kad į 

dabartinį bendro intereso projektų sąrašą 

įtrauktų projektų nepakanka norint iki 

2020 m. pasiekti jungiamųjų linijų tikslą; 

ragina šio regiono šalis remti didelio jų 

atsinaujinančiųjų išteklių galimybių 

plėtojimą ir supaprastinti sektoriaus 

prieinamumą integruotai Europos rinkai; 

34. pabrėžia, kad svarbu labai sustiprinti 

jungtis tarp Ispanijos ir Prancūzijos 

siekiant remti atsinaujinančiųjų išteklių 

energiją šiame regione ir suteikti galimybę 

Pirėnų pusiasaliui visapusiškai dalyvauti 

elektros energijos vidaus rinkoje; mano, 

kad 2015 m. kovo 4 d. pasirašyta Madrido 

deklaracija ir aukšto lygio grupės Pietų ir 

Vakarų Europos tinklų jungiamųjų linijų 

klausimais sukūrimas – tai svarbūs 

žingsniai didinant tarpusavio 

sujungiamumą regione; pripažįsta, kad 

dabartinio jungiamųjų linijų tarp Pirėnų 

pusiasalio ir kontinentinės Europos dalies 

pralaidumo pajėgumai yra per maži ir kad į 

pirmąjį bendro intereso projektų sąrašą 

įtrauktų projektų nepakako norint iki 

2020 m. pasiekti jungiamųjų linijų tikslą; 

ragina šio regiono šalis remti didelio jų 

atsinaujinančiųjų išteklių galimybių 

plėtojimą ir supaprastinti sektoriaus 

prieinamumą integruotai Europos rinkai; 

Or. en 
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Pakeitimas 2 

Peter Eriksson, pranešėjas 

 

Pranešimas A8-0330/2015 

Peter Eriksson 

Europos elektros energijos tinklo atitikties reikalavimams iki 2020 m. užtikrinimas 

2015/2108(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

35 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

35. palankiai vertina Komisijos iniciatyvą 

atlikti Pirėnų pusiasalio ir Prancūzijos, 

Jungtinės Karalystės bei Viduržemio jūros 

pietinės pakrantės šalių jungiamųjų linijų 

naudos tyrimą; 

35. palankiai vertina Komisijos iniciatyvą 

atlikti tolesnių Pirėnų pusiasalio ir likusios 

ES jungiamųjų linijų naudos, sąnaudų  ir 

techninių galimybių tyrimą; 

Or. en 

 

 


