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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

34. Jenfasizza l-importanza ta' żieda 

sinifikanti fl-interkonnessjonijiet bejn 

Spanja u Franza biex jiġu appoġġati l-

enerġiji rinnovabbli fir-reġjun u biex il-

Peniżola Iberika tkun tista' tipparteċipa bis-

sħiħ fis-suq intern tal-elettriku; iqis id-

Dikjarazzjoni ta' Madrid, iffirmata fl-

4 ta' Marzu 2015, u l-istabbiliment ta' 

Grupp ta' Livell Għoli dwar l-

Interkonnessjonijiet għall-Ewropa tal-Lbiċ, 

bħala passi importanti biex tiżdied l-

interkonnettività tar-reġjun; jirrikonoxxi li 

l-kapaċità tal-interkonnessjoni attwali bejn 

il-Peniżola Iberika u l-Ewropa kontinentali 

hija baxxa wisq, u li l-proġetti inklużi fil-

lista attwali tal-PCIs mhumiex biżżejjed 

biex tinkiseb il-mira tal-interkonnessjoni 

fl-2020; jistieden lill-pajjiżi tar-reġjun biex 

jappoġġaw l-iżvilupp tal-potenzjal 

konsiderevoli ta' enerġija rinnovabbli 

tagħhom u biex jiffaċilitaw l-aċċess tas-

settur għas-suq Ewropew integrat; 

34. Jenfasizza l-importanza ta' żieda 

sinifikanti fl-interkonnessjonijiet bejn 

Spanja u Franza biex jiġu appoġġati l-

enerġiji rinnovabbli fir-reġjun u biex il-

Peniżola Iberika tkun tista' tipparteċipa bis-

sħiħ fis-suq intern tal-elettriku; iqis id-

Dikjarazzjoni ta' Madrid, iffirmata fl-

4 ta' Marzu 2015, u l-istabbiliment ta' 

Grupp ta' Livell Għoli dwar l-

Interkonnessjonijiet għall-Ewropa tal-Lbiċ, 

bħala passi importanti biex tiżdied l-

interkonnettività tar-reġjun; jirrikonoxxi li 

l-kapaċità tal-interkonnessjoni attwali bejn 

il-Peniżola Iberika u l-Ewropa kontinentali 

hija baxxa wisq, u li l-proġetti inklużi fl-

ewwel lista tal-PCIs ma kinux biżżejjed 

biex tinkiseb il-mira tal-interkonnessjoni 

fl-2020; jistieden lill-pajjiżi tar-reġjun biex 

jappoġġaw l-iżvilupp tal-potenzjal 

konsiderevoli ta' enerġija rinnovabbli 

tagħhom u biex jiffaċilitaw l-aċċess tas-

settur għas-suq Ewropew integrat; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

35. Jilqa' l-inizjattiva tal-Kummissjoni biex 

twettaq studju tal-benefiċċji tal-

interkonnessjoni tal-Peniżola Iberika ma' 

Franza, ir-Renju Unit, l-Italja u l-pajjiżi 

tax-xatt tan-Nofsinhar tal-Mediterran; 

35. Jilqa' l-inizjattiva tal-Kummissjoni biex 

twettaq studju dwar il-benefiċċji u l-

ispejjeż, u l-possibilitajiet tekniċi għal 

iktar interkonnessjonijiet tal-Peniżola 

Iberika mal-bqija tal-UE; 

Or. en 

 

 


