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9.12.2015 A8-0330/3 

Pakeitimas 3 

Soledad Cabezón Ruiz, Pilar del Castillo Vera, Dan Nica ir kiti 

 

Pranešimas A8-0330/2015 

Peter Eriksson 

Europos elektros energijos tinklo atitikties reikalavimams iki 2020 m. užtikrinimas 

2015/2108(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  1a. ypač palankiai vertina tai, kad 

Komisija pripažino, jog norint pasiekti 

10 proc. tikslą reikės skubiai visais 

lygmenimis sutelkti jėgas, ir kad ypatingas 

prioritetas bus teikiamas tiems 

projektams, kuriais bus gerokai padidinti 

dabartiniai jungčių pajėgumai vietovėse, 

kuriose jie nesiekia nustatyto 10 proc. 

tikslo; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0330/4 

Pakeitimas 4 

Soledad Cabezón Ruiz, Pilar del Castillo Vera, Dan Nica ir kiti 

 

Pranešimas A8-0330/2015 

Peter Eriksson 

Europos elektros energijos tinklo atitikties reikalavimams iki 2020 m. užtikrinimas 

2015/2108(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  1b. pritaria 2014 m. spalio mėn. Europos 

Vadovų Tarybos išvadoms, kurias 

vienbalsiai patvirtino visų 28 valstybių ir 

vyriausybių vadovai ir kuriose raginama 

imtis skubių veiksmų, kad būtų pasiektas 

10 proc. tikslas; išvadose nurodoma, kad 

ten, kur 10 proc. tikslui pasiekti neužteks 

įgyvendinti pradėtų projektų, pirmenybės 

tvarka į bendro intereso projektų sąrašą 

bus įtraukta naujų projektų ir jie bus 

skubiai įgyvendinti, paprašius bendro ES 

finansavimo; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0330/5 

Pakeitimas 5 

Soledad Cabezón Ruiz, Pilar del Castillo Vera, Dan Nica ir kiti 

 

Pranešimas A8-0330/2015 

Peter Eriksson 

Europos elektros energijos tinklo atitikties reikalavimams iki 2020 m. užtikrinimas 

2015/2108(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 c dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  1c. pakartoja savo įsipareigojimą pasiekti 

10 proc. sujungiamumo tikslą, siekiant 

užbaigti energijos vidaus rinkos ES 

kūrimą, ir palankiai vertina Europos 

Vadovų Tarybos pasiūlymą iki 2030 m. 

pasiekti 15 proc. valstybių narių elektros 

tinklų sujungimo lygį; pripažįsta, kad 

svarbu siekti kiekybinio tikslo 

sujungiamumo srityje, siekiant užtikrinti 

galimybes naudotis esama nacionaline ir 

tarpvalstybine infrastruktūra, užtikrinti 

veiksmingą Europos energijos šaltinių 

naudojimą ir padidinti tiekimo saugumą; 

Or. en 

 

 

 


