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Euroopa elektrivõrgu kohandamine 2020. aasta vajadustega 

2015/2108(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 1 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  1 a. tunneb eelkõige heameelt selle üle, et 

komisjoni teatises tunnistatakse, et 10 % 

eesmärgi saavutamiseks tuleb kiiremas 

korras mobiliseerida kõikvõimalikud 

jõupingutused kõikidel tasanditel, ning et 

erilist tähelepanu pööratakse projektidele, 

mis aitavad märkimisväärselt suurendada 

praegust ülekandevõimsust seal, kus see 

on allpool kehtestatud 10 % eesmärki; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  1 b. kiidab heaks Euroopa Ülemkogu 

2014. aasta oktoobri jäledused, mis võeti 

kõigi 28 riigipea ja valitsusjuhi poolt 

vastu ühehäälselt ning milles nõuti 

kiireloomulisi meetmeid 10 % eesmärgi 

saavutamiseks, märgiti, et kui 

(olemasolevate) projektide rakendamisest 

ei piisa 10 % eesmärgi täitmiseks, siis 

määratakse kindlaks uued projektid, mis 

lisatakse ühishuviprojektide nimekirja 

eelseisva läbivaatamise käigus 

esmatähtsana kõnealusesse nimekirja ja 

rakendatakse kiiresti, ning paluti nende 

projektide jaoks ELi kaasrahastuse 

kättesaadavaks tegemist; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  1 c. kordab seetõttu võetud kohustust 

saavutada 10 % ühendatuse eesmärk, et 

kujundada välja elektrienergia siseturg 

ELis, ja tunneb heameelt Euroopa 

Ülemkogu ettepaneku üle kehtestada 

2030. aastaks liikmesriikidevaheliste 

elektrivõrkude 15 % ühendatuse 

miinimumeesmärk; tunnistab, kui tähtis 

on saavutada ühendatuse kvantitatiivne 

eesmärk olemasoleva riikliku ja piiriülese 

taristu kättesaadavuse tagamise abil, et 

tagada Euroopa energiaallikate 

tulemuslik kasutamine ja suurem 

varustuskindlus; 

Or. en 

 

 


