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SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare și energie solicită Comisiei pentru afaceri externe, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. salută consolidarea dimensiunii de cooperare în domeniul energiei a PEV; reamintește că 
siguranța aprovizionării cu energie prin diversificarea surselor rămâne o prioritate a 
politicii energetice a UE și că politica externă a UE în domeniul energiei continuă să se 
concentreze atât pe vecinii de la est, cât și pe cei de la sud;

2. invită Comisia să încurajeze construcția, modernizarea și dezvoltarea interconexiunilor 
dintre infrastructurile și rețelele energetice cu țările vecine cu UE;

3. reamintește importanța surselor regenerabile de energie și a eficienței energetice și 
remarcă faptul că atât vecinii de la est, cât și cei de la sud ai UE dispun de un potențial 
semnificativ în aceste domenii; recunoaște faptul că, adesea, utilizarea într-o mai mare 
măsură a surselor regenerabile de energie nu este posibilă din cauza lipsei stimulentelor și 
a limitărilor tehnice care împiedică rețelele să primească și să distribuie energia generată 
de surse regenerabile. De asemenea, încurajează Comisia să susțină dezvoltarea expertizei 
locale și transmiterea de know-how;

4. ia act de faptul că securitatea nucleară ar trebui să reprezinte o prioritate în dialogul UE cu 
vecinii săi;

5. salută intenția Comisiei de a accelera procesul de integrare a pieței energetice prin 
încurajarea unei mai mari convergențe a cadrelor de reglementare; fără a contesta însă 
meritele Tratatului de instituire a Comunității Energiei;

6. susține cooperarea mai strânsă în sectoare precum industria, IMM-urile, cercetarea, 
dezvoltarea și inovarea, și spațiul; salută propunerile Comisiei privind dezvoltarea 
cunoștințelor comune și a spațiului de inovare, precum și a unei economii digitale bazate 
pe TIC;

7. așteaptă propunerile Comisiei cu privire la noul ENI și salută intenția Comisiei de a 
sublinia necesitatea pentru o mai mare diferențiere, flexibilitate și condiționalitate în 
acordarea asistenței; observă că, în timp ce normele financiare ale UE trebuie respectate 
întocmai, asistența UE ar trebui să fie ușor accesibilă iar aspirația spre excelență nu ar 
trebui stânjenită de un cadru rigid.


