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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  1a. Jilqa' b'mod partikolari r-

rikonoxximent fil-komunikazzjoni tal-

Kummissjoni li l-ilħuq tal-mira ta' 10 % 

se jeħtieġ il-mobilizzazzjoni tal-isforzi 

kollha fil-livelli kollha bħala kwistjoni ta' 

urġenza, u li se tingħata prijorità speċjali 

lil dawk il-proġetti li se jżidu b'ammont 

sinifikanti l-kapaċità tal-interkonnessjoni 

attwali fejn din tinsab taħt il-mira 

stabbilita ta' 10 %; 

Or. en 



 

AM\1081290MT.doc  PE573.390v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

9.12.2015 A8-0330/4 

Emenda  4 

Soledad Cabezón Ruiz, Pilar del Castillo Vera, Dan Nica u oħrajn 

 

Rapport A8-0330/2015 

Peter Eriksson 

Inlestu l-grilja elettrika tal-Ewropa għall-2020 

2015/2108(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 1b (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  1b. Japprova l-konklużjonijiet tal-Kunsill 

Ewropew ta' Ottubru 2014 adottati b'mod 

unanimu mit-28 Kap ta' Stat u ta' Gvern 

li sejħu għal azzjoni urġenti sabiex 

tintlaħaq il-mira ta' 10 %, iddikkjara li 

fejn l-implimentazzjoni ta' proġetti 

(eżistenti) ma tkunx biżżejjed biex 

tintlaħaq il-mira ta' 10 %, ser jiġu 

identifikati proġetti ġodda u se jiġu 

miżjuda bħala kwistjoni ta' prijorità fir-

reviżjoni li jmiss tal-lista tal-PCIs u 

mbagħad implimenta malajr, u talab li l-

kofinanzjament tal-UE jsir disponibbli 

għal dawn il-proġetti; 

Or. en 
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  1c. Itenni l-impenn tiegħu, għalhekk, li 

jikseb il-mira għall-interkonnettività ta' 

10 % sabiex jitlesta s-Suq Intern tal-

Enerġija fl-UE, u jilqa' l-proposta tal-

Kunsill Ewropew għal mira minima ta' 

interkonnessjoni tal-elettriku ta' 15 % 

bejn l-Istati Membri sal-2030; 

jirrikonoxxi l-importanza li tinkiseb ukoll 

mira kwantitattiva ta' interkonnettività 

billi tiġi żgurata d-disponibbiltà tal-

infrastruttura nazzjonali u transfruntiera 

eżistenti biex jiġi żgurat l-użu effikaċi tas-

sorsi ta' enerġija Ewropej u tiżied is-

sigurtà tal-provvista; 

Or. en 

 

 


