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POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za zunanje zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja okrepitev razsežnosti energetskega sodelovanja v okviru evropske sosedske 
politike, opozarja, da ostaja zanesljiva oskrba z energijo s pomočjo diverzifikacije virov 
prednostna naloga energetske politike EU ter da sta vzhodna in južna soseščina še vedno v 
središču zunanje energetske politike EU;

2. poziva Komisijo, naj spodbuja vzpostavitev, nadgradnjo in razvoj energetskih omrežij ter 
infrastrukturnih povezav s sosedami EU;

3. spominja, kako pomembni so obnovljivi viri energije in energetska učinkovitost, ter 
ugotavlja, da se tako v vzhodni kot v južni soseščini EU skrivajo ogromne možnosti v 
zvezi s tem; priznava, da večjo uporabo obnovljivih virov energije pogosto ovira 
pomanjkanje spodbud in tehnične omejitve, ki preprečujejo, da bi mreže sprejemale in 
porazdeljevale energijo, pridobljeno iz obnovljivih virov, ter spodbuja Komisijo, naj 
podpre razvoj lokalnega strokovnega znanja in prenos izkušenj;

4. ugotavlja, da bi morala biti jedrska varnost osrednja tema dialoga EU z njenimi sosedami;

5. pozdravlja namero Komisije, ki želi s spodbujanjem dodatnega zbliževanja regulativnih 
okvirov pospešiti postopke integracije energetskega trga, ne glede na odlike Pogodbe o 
ustanovitvi Energetske skupnosti;

6. podpira nadaljnje sodelovanje v sektorjih, kot so industrija, mala in srednje velika 
podjetja, raziskave in razvoj ter inovacije, informacijske in komunikacijske tehnologije ter 
vesolje; pozdravlja predloge Komisije v zvezi z razvojem skupnega prostora za znanje in 
inovacije ter digitalnega gospodarstva, temelječega na informacijskih in komunikacijskih 
tehnologijah;

7. z veseljem pričakuje predloge Komisije o novem evropskem sosedskem instrumentu in 
pozdravlja namero Komisije, ki želi poudariti potrebo po dodatnem razlikovanju, 
prilagodljivosti in pogojevanju pri dodeljevanju pomoči; ugotavlja, da bi morala biti 
pomoč EU kljub doslednem upoštevanju finančnih pravil EU zlahka dostopna, 
prizadevanja za odličnost pa ne bi smel ovirati tog okvir.


