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9.12.2015 A8-0330/3 

Módosítás  3 

Soledad Cabezón Ruiz, Pilar del Castillo Vera, Dan Nica és mások 

 

Jelentés A8-0330/2015 

Peter Eriksson 

Az európai villamosenergia-hálózat átalakítása a 2020. évi igényeknek megfelelően 

2015/2108(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  1a. üdvözli konkrétan, hogy 

közleményében a Bizottság elismeri, hogy 

a 10%-os célérték elérése érdekében 

valamennyi szinten sürgősséggel meg kell 

tenni minden erőfeszítést, és hogy kiemelt 

fontosságot kapnak azok a projektek, 

amelyek jelentős mértékben növelik a 

jelenlegi összekapcsolási kapacitást 

azokon a területeken, ahol az a 

megállapított 10%-os célérték alatt van; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0330/4 

Módosítás  4 

Soledad Cabezón Ruiz, Pilar del Castillo Vera, Dan Nica és mások 

 

Jelentés A8-0330/2015 

Peter Eriksson 

Az európai villamosenergia-hálózat átalakítása a 2020. évi igényeknek megfelelően 

2015/2108(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  1b. egyetért az Európai Tanács 2014. 

októberi ülésének az állam- és 

kormányfők által egyhangúlag elfogadott 

következtetéseivel, amelyek sürgős 

intézkedéseket sürgettek a 10%-os cél 

elérésére, megállapították, hogy azokon a 

területeken, ahol a (jelenlegi) projektek 

végrehajtása nem lesz elégséges a 10%-os 

cél eléréséhez, a közös érdekű projektek 

listájának soron következő 

felülvizsgálatakor prioritásként új 

projekteket kell meghatározni és 

napirendre tűzni, majd haladéktalanul 

végrehajtani, és szorgalmazták uniós 

társfinanszírozás rendelkezésre bocsátását 

e projektek számára; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0330/5 

Módosítás  5 

Soledad Cabezón Ruiz, Pilar del Castillo Vera, Dan Nica és mások 

 

Jelentés A8-0330/2015 

Peter Eriksson 

Az európai villamosenergia-hálózat átalakítása a 2020. évi igényeknek megfelelően 

2015/2108(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 c bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  1c. ezért az uniós belső energiapiac 

kiteljesítése érdekében megismétli a 10%-

os összekapcsolódási cél iránti 

elkötelezettségét és üdvözli az Európai 

Tanács arra irányuló javaslatát, hogy a 

villamos energia tagállamok közötti 

összekapcsolásának minimális szintje 

2030-ra érje el a 15%-ot; elismeri annak 

fontosságát, hogy a létező nemzeti és 

határokon átnyúló infrastruktúrának az 

európai energiaforrások hatékony 

felhasználása és az ellátás biztonságának 

fokozása érdekében történő rendelkezésre 

állásának biztosításával megvalósuljon az 

összekapcsolódás mennyiségi célkitűzése 

is; 

Or. en 

 

 


