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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών 
Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός 
της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. επικροτεί την ενίσχυση της διάστασης της ΕΠΓ που αφορά την ενεργειακή συνεργασία· 
υπενθυμίζει ότι η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού μέσω της διαφοροποίησης των 
πηγών παραμένει προτεραιότητα της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ και ότι τόσο οι 
ανατολικοί όσο και οι νότιοι γείτονες παραμένουν στο επίκεντρο της εξωτερικής 
ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ·

2. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την κατασκευή, αναβάθμιση και ανάπτυξη 
ενεργειακών δικτύων και διασυνδέσεων των υποδομών με γείτονες της ΕΕ·

3. υπενθυμίζει τη σημασία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής 
απόδοσης και επισημαίνει ότι τόσο οι ανατολικοί όσο και οι νότιοι γείτονες της ΕΕ 
διαθέτουν σημαντικό δυναμικό στους τομείς αυτούς· αναγνωρίζει ότι η αυξημένη χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συχνά παρεμποδίζεται από την απουσία κινήτρων και από 
τεχνικούς περιορισμούς που καθιστούν αδύνατη την αποδοχή και διανομή από τα δίκτυα 
ενέργειας που έχει παραχθεί από ανανεώσιμες πηγές· ενθαρρύνει τέλος την Επιτροπή να 
υποστηρίξει την τοπική τεχνογνωσία και τη μεταφορά τεχνογνωσίας·

4. επισημαίνει ότι η πυρηνική ασφάλεια πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα του 
διαλόγου της ΕΕ με τους γείτονές της·

5. επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να επιταχύνει τη διαδικασία ολοκλήρωσης της 
ενεργειακής αγοράς ενθαρρύνοντας την περαιτέρω σύγκλιση των ρυθμιστικών πλαισίων, 
παρά τις επιτυχίες της Συνθήκης για την Ενεργειακή κοινότητα·

6. υποστηρίζει την περαιτέρω συνεργασία σε τομείς όπως η βιομηχανία, οι ΜΜΕ, η ΕΑΚ, οι 
ΤΠΕ και το διάστημα· επικροτεί τις προτάσεις της Επιτροπής που αφορούν την ανάπτυξη 
κοινού χώρου γνώσεων και καινοτομίας και μιας ψηφιακής οικονομίας βασισμένης στις 
ΤΠΕ·

7. αναμένει με ανυπομονησία τις προτάσεις της Επιτροπής για τη νέα ΠΕΓ και επικροτεί την 
πρόθεσή της να τονίσει την ανάγκη περαιτέρω διαφοροποίησης, ευελιξίας και από όρους 
εξάρτησης της παροχής συνδρομής· επισημαίνει ότι, παρότι πρέπει να τηρούνται απόλυτα 
οι δημοσιονομικοί κανόνες της ΕΕ, η συνδρομή της ΕΕ πρέπει να είναι εύκολα 
προσβάσιμη και η επιδίωξη της αριστείας να μην εμποδίζεται από ένα άκαμπτο πλαίσιο.


