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FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udenrigsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. glæder sig over styrkelsen af ENP's dimension om energisamarbejde; minder om, at 
energiforsyningssikkerhed gennem en diversificering af kilderne er en af EU's 
energipolitiske prioriteter, og at både de østlige og sydlige nabolande fortsat indtager en 
central plads i EU's eksterne energipolitik;

2. opfordrer Kommissionen til at skabe incitament til opbygning, opgradering og udvikling 
af energinetværker og infrastruktur-sammenkoblinger med EU's nabolande;

3. minder om betydningen af vedvarende energiformer og af energieffektivitet og bemærker, 
at både EU's østlige og sydlige nabolande indeholder et betydeligt potentiale på disse 
områder; anerkender, at en øget anvendelse af vedvarende energi ofte vanskeliggøres af 
manglen på incitamenter og af tekniske begrænsninger, der forhindrer el-nettene i at 
modtage og transmittere strøm fra vedvarende energikilder, og opfordrer Kommissionen 
til at støtte udviklingen af lokal ekspertise og formidling af faglig viden;

4. bemærker, at nuklear sikkerhed bør være en hovedprioritet i EU's dialog med Unionens 
nabolande;

5. glæder sig over Kommissionens intention om at fremskynde integrationen af 
energimarkedet ved at skabe incitamenter til mere konvergens mellem de 
reguleringsmæssige rammer, så vidt som energifællesskabstraktaten tillader det;

6. støtter yderligere samarbejde inden for sektorer som industrien, SMV'er, forskning, 
udvikling og innovation, ikt og rumfart; glæder sig over Kommissionens forslag 
vedrørende udviklingen af et fælles rum for viden og innovation og af en ikt-baseret 
digital økonomi;

7. afventer Kommissionen forslag om det nye europæiske naboskabsinitiativ (ENI) og 
glæder sig over Kommissionens intention om at betone behovet for yderligere 
differentiering, fleksibilitet og betingelser for bistandsydelse; bemærker, at EU's 
finansielle regler skal overholdes i fuldt omfang, men der bør samtidig være let adgang til 
EU-bistand, og bestræbelserne på at sikre den højst mulige kvalitet bør ikke 
vanskeliggøres af rigide rammer.


