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9.12.2015 A8-0330/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Peter Eriksson, spravodajca 

 

Správa A8-0330/2015 

Peter Eriksson 

Príprava európskych elektrických sietí na rok 2020 

2015/2108(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 34 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

34. zdôrazňuje význam výrazného 

rozšírenia prepojenia medzi Španielskom a 

Francúzskom s cieľom podporovať 

obnoviteľné zdroje energie v regióne a 

umožniť Iberskému polostrovu v plnej 

miere sa zapojiť do vnútorného trhu s 

elektrinou; považuje madridské vyhlásenie, 

podpísané 4. marca 2015, a vytvorenie 

skupiny na vysokej úrovni pre prepojenia 

v juhozápadnej Európe za dôležité kroky 

na zvýšenie prepojenosti regiónu; uznáva, 

že súčasná kapacita prepojenia medzi 

Pyrenejským polostrovom a kontinentálnou 

Európou je príliš nízka a že projekty 

zaradené na súčasný zoznam projektov 

spoločného záujmu nestačia na dosiahnutie 

cieľa prepojenia do roku 2020; vyzýva 

krajiny tohto regiónu, aby podporovali 

rozvoj vlastného značného potenciálu v 

oblasti obnoviteľných zdrojov energie a 

aby uľahčili prístup tohto odvetvia na 

integrovaný európsky trh; 

34. zdôrazňuje význam výrazného 

rozšírenia prepojenia medzi Španielskom a 

Francúzskom s cieľom podporovať 

obnoviteľné zdroje energie v regióne a 

umožniť Pyrenejskému polostrovu v plnej 

miere sa zapojiť do vnútorného trhu s 

elektrinou; považuje madridské vyhlásenie, 

podpísané 4. marca 2015, a vytvorenie 

skupiny na vysokej úrovni pre prepojenia 

v juhozápadnej Európe za dôležité kroky 

na zvýšenie prepojenosti regiónu; uznáva, 

že súčasná kapacita prepojenia medzi 

Pyrenejským polostrovom a kontinentálnou 

Európou je príliš nízka a že projekty 

zaradené na prvý zoznam projektov 

spoločného záujmu nestačili na 

dosiahnutie cieľa prepojenia do roku 2020; 

vyzýva krajiny tohto regiónu, aby 

podporovali rozvoj vlastného značného 

potenciálu v oblasti obnoviteľných zdrojov 

energie a aby uľahčili prístup tohto 

odvetvia na integrovaný európsky trh; 

Or. en 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

9.12.2015 A8-0330/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Peter Eriksson, spravodajca 

 

Správa A8-0330/2015 

Peter Eriksson 

Príprava európskych elektrických sietí na rok 2020 

2015/2108(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 35 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

35. víta iniciatívu Komisie, ktorá chce 

uskutočniť štúdiu prínosov prepojenia 

Pyrenejského polostrova a Francúzska, 

Spojeného kráľovstva, Talianska a krajín 

na južnom brehu Stredozemného mora; 

35. víta iniciatívu Komisie, ktorá chce 

uskutočniť štúdiu prínosov a nákladov 

ďalšieho prepojenia Pyrenejského 

polostrova s ostatnými časťami EÚ, ako aj 

technických možností na takéto 

prepojenie; 

Or. en 

 

 


