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WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Spraw 
Zagranicznych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje wzmocnienie wymiaru współpracy energetycznej w 
europejskiej polityce sąsiedztwa; przypomina, że bezpieczeństwo dostaw energii dzięki 
dywersyfikacji źródeł pozostaje priorytetem polityki energetycznej UE oraz że zarówno 
wschodni, jak i południowi sąsiedzi nadal stanowią główny kierunek zewnętrznej polityki 
UE w dziedzinie energetyki;

2. wzywa Komisję, aby zachęcała do budowy, modernizacji i rozwoju sieci energetycznych 
oraz wzajemnych połączeń infrastrukturalnych z sąsiadami UE;

3. przypomina o znaczeniu źródeł odnawialnych oraz efektywności energetycznej i zauważa, 
że zarówno we wschodnim, jak i południowym sąsiedztwie UE istnieje znaczący 
potencjał w tych obszarach; zauważa, że stosowanie na szerszą skalę źródeł odnawialnych 
jest często hamowane przez brak zachęt i ograniczenia techniczne sieci, które 
uniemożliwiają odbieranie i przesyłanie mocy generowanej ze źródeł odnawialnych, a 
także zachęca Komisję, aby wspierała rozwój wiedzy fachowej na szczeblu lokalnym oraz 
transfer know-how;

4. zauważa, że bezpieczeństwo jądrowe powinno stanowić główny priorytet dialogu UE z jej 
sąsiadami;

5. z zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji, aby przyspieszyć proces integracji rynku 
energii poprzez propagowanie dalszej konwergencji ram regulacyjnych, niezależnie od 
zalet Traktatu o Wspólnocie Energetycznej; 

6. popiera dalszą współpracę w takich sektorach, jak przemysł, MŚP, badania, rozwój i 
innowacje, TIK oraz przestrzeń kosmiczna; z zadowoleniem przyjmuje wnioski Komisji 
dotyczące rozwoju wspólnej przestrzeni wiedzy i innowacji oraz gospodarki cyfrowej 
opartej na TIK;

7. oczekuje na wnioski Komisji w sprawie nowego europejskiego instrumentu sąsiedztwa i z 
zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji, by uwypuklać potrzebę większego 
zróżnicowania, elastyczności i warunkowości przy udzielaniu pomocy; zauważa, że o ile 
przepisy finansowe UE muszą być w pełni przestrzegane, pomoc UE powinna być łatwo 
dostępna, a sztywne ramy nie powinny hamować dążenia do doskonałości.


