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9.12.2015 A8-0330/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Soledad Cabezón Ruiz, Pilar del Castillo Vera, Dan Nica a ďalší 

 

Správa A8-0330/2015 

Peter Eriksson 

Dosiahnutie miery prepojenia súčasných elektrických sietí na úrovni 10 % 

2015/2108(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  1a. víta predovšetkým skutočnosť, 

že komisia vo svojom oznámení uznala, že 

dosiahnutie cieľa na úrovni 10 % si bude 

naliehavo vyžadovať vynaloženie 

maximálneho úsilia na všetkých 

úrovniach, a že osobitne dôležité budú tie 

projekty, vďaka ktorým sa výrazne zvýši 

súčasná kapacita prepojenia tam, kde je 

výrazne pod stanoveným cieľom na 

úrovni 10 %; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0330/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Soledad Cabezón Ruiz, Pilar del Castillo Vera, Dan Nica a ďalší 

 

Správa A8-0330/2015 

Peter Eriksson 

Dosiahnutie miery prepojenia súčasných elektrických sietí na úrovni 10 % 

2015/2108(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  1b. schvaľuje závery Európskej rady 

z októbra 2014, ktoré jednohlasne 

schválilo všetkých 28 hláv štátov 

a predsedov vlád, v ktorom sa požadujú 

urýchlené kroky smerom k dosiahnutiu 

cieľa na úrovni 10 %, konštatuje, že 

v prípade, že vykonávanie (súčasných) 

projektov nebude postačovať 

na dosiahnutie cieľa 10 %, určia sa nové 

projekty, ktoré sa prednostne pridajú 

do preskúmania zoznamu projektov 

spoločného záujmu a následne urýchlene 

začnú vykonávať, a požaduje 

spolufinancovanie zo strany EÚ pre tieto 

projekty; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0330/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Soledad Cabezón Ruiz, Pilar del Castillo Vera, Dan Nica a ďalší 

 

Správa A8-0330/2015 

Peter Eriksson 

Dosiahnutie miery prepojenia súčasných elektrických sietí na úrovni 10 % 

2015/2108(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1c (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  1c. preto opätovne potvrdzuje odhodlanie 

dosiahnuť prepojenie na úrovni 10 % 

s cieľom dobudovať vnútorný trh EÚ s 

energiou a víta návrh Európskej rady 

stanoviť cieľ prepojenia medzi členskými 

štátmi na úrovni 15 % do roku 2030; 

uznáva dôležitosť dosiahnutia 

kvantitatívneho cieľa v oblasti 

prepojenosti prostredníctvom 

zabezpečenia dostupnosti existujúcej 

vnútroštátnej a cezhraničnej 

infraštruktúry s cieľom zabezpečiť účinné 

využívanie európskych zdrojov energie 

a zvýšenú bezpečnosť dodávok; 

Or. en 

 

 


