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FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för utrikesfrågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar att den dimension av europeiska grannskapspolitiken som 
avser energisamarbete stärks. Parlamentet påminner om att en trygg energiförsörjning som 
uppnås genom diversifierade energikällor fortfarande är en prioriterad fråga för EU:s 
energipolitik och att grannländerna både i öster och i söder står i fokus för EU:s 
energipolitik gentemot omvärlden.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att uppmuntra till att man bygger, 
uppgraderar och utvecklar energinätverk och infrastruktursammankopplingar med EU:s 
grannländer.

3. Europaparlamentet framhåller vikten av förnybara energikällor och energieffektivitet, och 
konstaterar att EU:s grannländer i såväl öster som söder har en avsevärd potential på dessa 
områden. En ökad användning av förnybara energikällor hindras ofta av dels bristen på 
incitament, dels tekniska begränsningar som hindrar elnäten från att ta emot och 
distribuera ström från förnybara energikällor. Kommissionen uppmanas att stödja 
utvecklandet av lokal expertis och överföringen av fackkompetens.

4. Europaparlamentet menar att kärnsäkerhet bör vara en prioriterad fråga i EU:s dialog med 
sina grannländer.

5. Europaparlamentet välkomnar kommissionens avsikt att påskynda integrationsprocessen 
på energimarknaderna genom att uppmuntra till fortsatt lagstiftningssamordning, utan 
hinder av fördraget om energigemenskapen.

6. Europaparlamentet stöder ett fortsatt samarbete inom sektorer som näringslivet, små och 
medelstora företag, forskning, utveckling och innovation, informations- och 
kommunikationsteknik samt rymdteknik. Parlamentet ställer sig positivt till 
kommissionens förslag om att utveckla ett gemensamt område för kunskap och innovation 
och en digital ekonomi grundad på informations- och kommunikationsteknik.

7. Europaparlamentet ser fram emot kommissionens förslag om de nya 
grannskapsinstrumenten och välkomnar kommissionens avsikt att betona behovet av 
ytterligare differentiering, flexibilitet och villkorlighet i samband med att stöd beviljas. 
Parlamentet konstaterar att EU:s finansiella bestämmelser måste följas fullt ut, men att 
EU-stödet bör vara lättillgängligt och att ett alltför strikt regelverk inte får ligga till hinder 
för strävan efter spetskompetens.


