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SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie buitenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is verheugd dat in het kader van het ENB de samenwerking op energiegebied wordt 
versterkt; herinnert eraan dat het veiligstellen van de energievoorziening door middel van 
diversifiëring van de energiebronnen een prioriteit van het EU-energiebeleid blijft en dat 
de buurlanden in het oosten en in het zuiden een centrale plaats blijven innemen in het 
externe energiebeleid van de EU;

2. verzoekt de Commissie de aanleg, de verbetering en de ontwikkeling van 
energienetwerken en infrastructuurknooppunten met de buurlanden van de EU te 
stimuleren;

3. wijst nog eens op het belang van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie en merkt op 
dat zowel ten oosten als ten westen van de EU grote mogelijkheden op deze gebieden 
liggen; beseft dat een breder gebruik van hernieuwbare energie vaak wordt belemmerd 
door het ontbreken van stimulansen en door technische beperkingen, waardoor netwerken 
stroom uit hernieuwbare energiebronnen niet kunnen opnemen en distribueren, en moedigt 
de Commissie aan de ontwikkeling van lokale deskundigheid en de overdracht van 
technische kennis te bevorderen;

4. merkt op dat aan nucleaire veiligheid hoge prioriteit moet worden toegekend in de dialoog 
tussen de EU en haar buurlanden;

5. is verheugd over het voornemen van de Commissie om, ongeacht de voordelen van het 
Energiegemeenschapsverdrag, het integratieproces op de energiemarkt te versnellen door 
de verdere convergentie van de regelgevingskaders te stimuleren;

6. steunt verdere samenwerking op terreinen als kmo's, O&O&I, ICT en ruimtevaart; is 
verheugd over de voorstellen van de Commissie voor de ontwikkeling van een 
gemeenschappelijk kennis- en innovatieruimte en een op ICT gebaseerde digitale 
economie;

7. ziet uit naar de voorstellen van de Commissie voor het nieuwe Europees 
nabuurschapsinstrument (ENI) en is verheugd over het voornemen van de Commissie om 
het accent te leggen op de noodzaak van verdere differentiëring, flexibiliteit en 
conditionaliteit bij de steunverlening; merkt op dat de financiële regels van de EU 
weliswaar volledig in acht moeten worden genomen, maar dat de weg naar EU-steun 
gemakkelijk te bewandelen moet zijn en dat een rigide kader het streven naar 
uitmuntendheid niet mag belemmeren;


