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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
външни работи да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. приветства укрепването на измерението за енергийно сътрудничество на ЕПС; 
припомня, че гарантирането на сигурността на енергийните доставки чрез 
диверсификация на източниците остава приоритет на енергийната политика на ЕС и 
че както източните, така и южните съседи остават основен акцент на външната 
енергийна политика на ЕС;

2. призовава Комисията да насърчава изграждането, модернизирането и развитието на 
енергийните мрежи и инфраструктурните връзки със съседите на ЕС;

3. припомня значението на възобновяемите източници и на енергийната ефективност и 
подчертава, че както в източните, така и в южните съседни на ЕС региони има 
съществен потенциал в тези области; признава, че развитието на използването на  
възобновяеми източници често се възпрепятства от липса на стимули и от 
технически ограничения, които правят невъзможно получаването и разпределението 
на генерирана от възобновяеми източници електроенергия от енергийните мрежи и 
насърчава Комисията да подкрепя придобиването на опит и умения на местно 
равнище и трансфера на ноу-хау;

4. отбелязва, че ядрената безопасност следва да бъде основен приоритет в диалога на 
ЕС с неговите партньори;

5. приветства намерението на Комисията да ускори процеса на интеграция на 
енергийния пазар чрез насърчаване на по-нататъшното сближаване на 
регулаторните рамки, независимо от преимуществата на  Договора за създаване на 
европейска енергийна общност;

6. подкрепя по-нататъшното сътрудничество в областта на промишлеността, малките и 
средните предприятия, научните изследвания, развитието и иновациите,  ИКТ и 
Космоса; приветства предложенията на Комисията относно разработването на общо 
пространство за знания и иновации и цифрова икономика, основана на ИКТ;

7. очаква предложенията на Комисията за новия Европейски инструмент за съседство 
и приветства намерението на Комисията да подчертае необходимостта от по-
нататъшна диференциация, гъвкавост и поставянето на условия при предоставянето 
на помощ; отбелязва, че въпреки че финансовите правила на ЕС трябва да се спазват 
в пълна степен, помощта от ЕС следва да бъде лесно достъпна и стремежът към 
съвършенство не следва да бъде възпрепятстван от липса на всякаква гъвкавост.


