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JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Külügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. üdvözli az európai szomszédságpolitika (ENP) energiabiztonságra vonatkozó részének 
megerősítését; emlékeztet arra, hogy az EU energiapolitikáján belül továbbra is prioritást 
élvez az energiaforrások diverzifikációja révén megvalósítható energiabiztonság, és a 
keleti és déli szomszédokat ezentúl is egyaránt kulcsfontosságúnak tekintik az Unió külső 
energiapolitikája szempontjából;  

2. felkéri a Bizottságot az Unió és a szomszédos országok energiahálózatai és infrastruktúrái 
közötti kapcsolat kiépítésére, felújítására és fejlesztésére;

3. emlékeztet a megújuló energiaforrások és az energiahatékonyság jelentőségére, továbbá 
megjegyzi, hogy mind az EU, mind pedig szomszédai jelentős potenciállal rendelkeznek e 
téren; elismeri, hogy a megújuló energiaforrások használatát gyakran az ösztönzők hiánya, 
valamint az is gátolja, hogy az energiahálózatok műszaki korlátai nem teszik lehetővé a 
megújuló energiaforrások felhasználásával termelt elektromos áram fogadását és 
elosztását, továbbá a Bizottságot a helyi szakismeret fejlesztésének és a szaktudás 
átadásának támogatására buzdítja;

4. megjegyzi, hogy a nukleáris biztonságot prioritásként kell kezelni az EU és szomszédai 
közötti párbeszéd során;

5. üdvözli, hogy a Bizottság az Európai Energiaközösséget létrehozó szerződés érdemeinek 
elismerése mellett a szabályozási keret további egymáshoz közelítésének ösztönzése révén 
gyorsítani kívánja az energiapiaci integrációt;

6. támogatja az alábbi szektorokon belüli további együttműködést: kkv-k, (K+F+I), IKT, 
valamint az űrkutatás; üdvözli a közös tudásbázison, az innovációs térségen és az IKT-n 
alapuló digitális gazdaság kialakítására irányuló bizottsági javaslatokat; 

7. várakozással tekint az új európai szomszédsági eszközre vonatkozó bizottsági javaslatok 
elé, és üdvözli, hogy a Bizottság hangsúlyozni kívánja a további differenciálás, 
rugalmasság és bizonyos feltételek felállításának szükségét a támogatás biztosítása terén;  
megjegyzi, hogy bár az EU pénzügyi szabályait továbbra is teljes mértékben be kell 
tartani, az EU-s támogatásokhoz könnyű hozzáférést kell biztosítani, mert nem szabad, 
hogy a legjobb eredményre való törekvést egy rugalmatlan keret akadályozza;


