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Grozījums Nr.  1 

Peter Eriksson, referents 

 

Ziņojums A8-0330/2015 

Peter Eriksson 

Eiropas elektrotīkla sagatavošana 2020. gadam 

2015/2108(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

34. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

34. uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt 

ievērojami vairāk starpsavienojumu starp 

Spāniju un Franciju, lai atbalstītu 

atjaunojamos enerģijas avotus reģionā un 

ļautu Pireneju pussalai pilnībā piedalīties 

elektroenerģijas iekšējā tirgū; uzskata, ka 

Madrides deklarācija, kas parakstīta 

2015. gada 4. martā, un augsta līmeņa 

grupas par Dienvidrietumeiropas 

starpsavienojumiem izveide, ir būtiski 

panākumi virzībā uz starpsavienojamības 

palielināšanu reģionā; atzīst, ka pašreizējā 

starpsavienojumu jauda starp Pireneju 

pussalu un kontinentālo Eiropu ir pārāk 

zema un ka projekti, kas iekļauti pašreizējā 

KIP sarakstā, nav pietiekami, lai sasniegtu 

2020. gada starpsavienojumu mērķi; aicina 

šī reģiona valstis atbalstīt to ievērojamo 

atjaunojamās enerģijas potenciālu un 

atvieglot nozares piekļuvi integrētam 

Eiropas tirgum; 

34. uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt 

ievērojami vairāk starpsavienojumu starp 

Spāniju un Franciju, lai atbalstītu 

atjaunojamos enerģijas avotus reģionā un 

ļautu Pireneju pussalai pilnībā piedalīties 

elektroenerģijas iekšējā tirgū; uzskata, ka 

Madrides deklarācija, kas parakstīta 

2015. gada 4. martā, un augsta līmeņa 

grupas par Dienvidrietumeiropas 

starpsavienojumiem izveide, ir būtiski 

panākumi virzībā uz starpsavienojamības 

palielināšanu reģionā; atzīst, ka pašreizējā 

starpsavienojumu jauda starp Pireneju 

pussalu un kontinentālo Eiropu ir pārāk 

zema un ka projekti, kas iekļauti pirmajā 

KIP sarakstā, nebija pietiekami, lai 

sasniegtu 2020. gada starpsavienojumu 

mērķi; aicina šī reģiona valstis atbalstīt to 

ievērojamo atjaunojamās enerģijas 

potenciālu un atvieglot nozares piekļuvi 

integrētam Eiropas tirgum; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0330/2 

Grozījums Nr.  2 

Peter Eriksson, referents 

 

Ziņojums A8-0330/2015 

Peter Eriksson 

Eiropas elektrotīkla sagatavošana 2020. gadam 

2015/2108(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

35. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

35. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu veikt 

pētījumu par ieguvumiem, ko sniedz 

starpsavienojums starp Pireneju pussalu un 

Franciju, Apvienoto Karalisti, Itāliju un 

Vidusjūras reģiona dienvidu valstīm; 

35. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu veikt 

pētījumu par ieguvumiem un izmaksām, 

kā arī tehniskajām iespējām ko, sniegtu 
starpsavienojums starp Pireneju pussalu un 

pārējo ES teritoriju; 

Or. en 

 

 


