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NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako věcně 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá posílení energetické spolupráce v rámci evropské politiky sousedství; připomíná, že 
zabezpečení dodávek energie pomocí diverzifikace zdrojů zůstává i nadále prioritou 
energetické politiky EU a že zásadní pozornost v rámci vnější energetické politiky EU je
i nadále věnována jak východním, tak i západním sousedním zemím; 

2. vyzývá Komisi, aby podporovala výstavbu, modernizaci a rozvoj připojení v rámci 
energetických sítí a infrastruktur se sousedními zeměmi EU;

3. znovu poukazuje na význam obnovitelných zdrojů energie a energetické účinnosti
a konstatuje, že jak východní, tak i západní sousední země mají v těchto oblastech 
výrazný potenciál; uznává, že vyššímu využití obnovitelných zdrojů energie často brání 
nedostatečné pobídky a technická omezení, které znemožňují sítím přijímat a rozvádět 
energii vyráběnou z obnovitelných zdrojů, a žádá Komisi, aby podpořila rozvoj odbornosti 
na místních úrovních a předávání poznatků;

4. poznamenává, že klíčovou prioritou dialogu mezi EU a sousedními zeměmi by měla být 
jaderná bezpečnost;

5. vítá záměr Komise urychlit proces integrace energetického trhu tím, že bude dále 
podporovat sbližovaní regulačních rámců nad rámec toho, co stanoví Smlouva
o energetickém společenství;

6. podporuje další spolupráci v oblastech, jako jsou průmysl, MSP, výzkum, vývoj
a inovace, informační a komunikační technologie a vesmír; vítá návrhy Komise týkající se 
vytvoření společného znalostního a inovačního prostoru a digitálního hospodářství 
založeného na informačních a komunikačních technologiích;

7. netrpělivě očekává návrhy Komise týkající se nového evropského nástroje sousedství
a vítá záměr Komise zdůraznit nezbytnost další diferenciace, flexibility a podmíněnosti při 
poskytování finanční pomoci; poznamenává, že přestože je nezbytné řádně dodržovat 
finanční pravidla EU, finanční pomoc EU by měla být jednoduše dostupná a snaze
o dosažení vynikajících výsledků by neměl bránit nadměrně přísný rámec.


