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NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta posilnenie rozmeru spolupráce európskej susedskej politiky v oblasti energetiky; 
pripomína, že bezpečnosť dodávok energie pomocou diverzifikácie zdrojov zostáva 
prioritou energetickej politiky EÚ a že kľúčovým zameraním vonkajšej energetickej 
politiky EÚ sú naďalej východní a južní susedia;

2. vyzýva Komisiu, aby podporila výstavbu, modernizáciu a rozvoj energetických sietí a 
prepojenie energetickej infraštruktúry so susedmi EÚ;

3. pripomína dôležitosť obnoviteľných zdrojov a energetickej účinnosti a poznamenáva, že 
východné aj južné susediace krajiny EÚ majú veľký potenciál v týchto oblastiach; uznáva, 
že zvýšené využívanie obnoviteľných zdrojov je často brzdené nedostatkom podnetov a 
technickými obmedzeniami, ktoré nedovoľujú sieťam, aby dostali a distribuovali energiu 
vyrobenú z obnoviteľných zdrojov, a nabáda Komisiu, aby podporila rozvoj miestnych 
odborných znalostí a prenos know-how;

4. konštatuje, že jadrová bezpečnosť by mala byť kľúčovou prioritou dialógu EÚ s jej 
susedmi;

5. víta zámer Komisie urýchliť proces integrácie trhu s energiou tým, že podporí ďalšie 
zbližovanie regulačných rámcov bez ohľadu na prednosti Zmluvy o Energetickom 
spoločenstve;

6. podporuje ďalšiu spoluprácu v sektoroch, ako sú priemysel, malé a stredné podniky, 
výskum, vývoj a inovácie, informačné a komunikačné technológie a vesmír; víta návrhy 
Komisie v súvislosti s rozvojom všeobecných poznatkov a inovačného priestoru a 
digitálneho hospodárstva založeného na informačných a komunikačných technológiách;

7. so záujmom očakáva návrhy Komisie o novom ENI a víta zámer Komisie zdôrazniť 
potrebu ďalšieho rozlišovania, flexibility a podmienenosti pri poskytovaní pomoci; 
konštatuje, že zatiaľ čo finančné pravidlá EÚ sa musia plne dodržiavať, pomoc EÚ by 
mala byť ľahko dostupná a úsiliu o dokonalosť by nemal brániť rigorózny rámec.


