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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών 
Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός 
της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. χαιρετίζει την έγκριση του Προγράμματος Κοινής Δράσης ΕΕ-ΣΣΚ, και συγκεκριμένα το 
γεγονός ότι αυτό ενισχύει τη συνεργασία στους αμοιβαίου ενδιαφέροντος τομείς της 
βιομηχανίας, της ενέργειας, της έρευνας, της εκπαίδευσης, της επιστήμης και της 
τεχνολογίας, των ΤΠΕ, των επενδύσεων και των δράσεων για το κλίμα· είναι δε της 
άποψης ότι οποιοδήποτε επίτευγμα του Προγράμματος Κοινής Δράσης ΕΕ-ΣΣΚ θα 
συμβάλει στο να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις σχετικά με τη Συμφωνία  Ελεύθερων 
Συναλλαγών·

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

2. επιδοκιμάζει το έργο της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για την Ενέργεια ΕΕ-ΣΣΚ, ιδιαίτερα 
στους τομείς του φυσικού αερίου, της ενεργειακής αποδοτικότητας και της πυρηνικής 
ασφάλειας·

3. καλεί την Επιτροπή, υπό το πρίσμα της πρόκλησης της αλλαγής του κλίματος και της
αυξανόμενης κατανάλωσης ενέργειας και στις δύο περιφέρειες, να αντιμετωπίσει το θέμα 
της ενεργειακής απόδοσης ως έναν από τους κύριους τομείς ανάπτυξης και να ενισχύσει 
την συνεργασία στα θέματα ενεργειακής αποδοτικότητας·

4. χαιρετίζει τη δημιουργία του σχεδίου για το δίκτυο τεχνολογίας σχετικά με την καθαρή 
ενέργεια· επιδοκιμάζει ειδικότερα τις δραστηριότητες που υποστηρίζουν τις πολιτικές 
ανάπτυξης και έγκρισης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και της ενεργειακής 
αποδοτικότητας·

5. αναγνωρίζει ότι τα ορυκτά καύσιμα καλύπτουν επί του παρόντος το μεγαλύτερο μέρος 
από τις ενεργειακές ανάγκες της ΕΕ· σημειώνει, εντούτοις, ότι η μελλοντική ζήτηση 
πετρελαίου από την ΕΕ επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως οι ενεργειακές και 
κλιματικές πολιτικές της ΕΕ, το κόστος προμήθειας, η αστάθεια των τιμών και οι 
βιομηχανικές εξελίξεις (σε σχέση με την ενεργειακή αποδοτικότητα και την 
ηλεκτροκίνηση) οι οποίοι συνδυαζόμενοι δημιουργούν μακροχρόνια αβεβαιότητα σχετικά 
με την μελλοντική ζήτηση και τις επενδύσεις σε όλα τα στάδια εκμετάλλευσης σε ό, τι 
αφορά τις δυνατότητες παραγωγής·

6. ζητεί μεγαλύτερη διαφάνεια στα στοιχεία που αφορούν το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο 
στο πλαίσιο του μελλοντικού σχεδιασμού προσφοράς και ζήτησης προς όφελος των 
αμοιβαίων συμφερόντων εντός προβλέψιμων αγορών πετρελαίου· χαιρετίζει, προς τούτο, 
την Κοινή Πρωτοβουλία για τα πετρελαϊκά δεδομένα·

7. επιδοκιμάζει ένθερμα την αποφασιστικότητα του Κοινού Συμβουλίου να εργαστεί προς 
μια ενισχυμένη συνεργασία σε θέματα περιβάλλοντος και αλλαγής του κλίματος·

8. αναγνωρίζει ότι οι προσπάθειες του ΣΣΚ για την αύξηση του δυναμικού όσον αφορά τα 
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αποθέματα φυσικού αερίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου συνάδουν με την επιθυμία 
της ΕΕ να διαφοροποιήσει τις ενεργειακές πηγές και διαδρομές· τονίζει, συνεπώς, τη 
σημασία αύξησης των εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου προς την ΕΕ με τη 
δημιουργία τερματικών σταθμών υγροποιημένου φυσικού αερίου στον Νότιο διάδρομο, 
καθώς και τη σημασία της δημιουργίας αγωγών μεταφοράς μεταξύ ΕΕ και ΣΣΚ, είτε 
άμεσους είτε συνδεδεμένους με τους υπάρχοντες ή σχεδιαζόμενους αγωγούς, όπως  AGP,  
Nabucco και  ITGI·

9. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη του ΣΣΚ να συντονίσουν την περαιτέρω ανάπτυξη της 
τεχνολογίας GTL (Gas to Liquid) με τους ευρωπαίους εταίρους τους με σκοπό να 
εντάξουν καλύτερα το GTL στο ευρωπαϊκό ενεργειακό μίγμα· υπογραμμίζει ότι το ΣΣΚ 
θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιήσει το GTL ως μια εναλλακτική μέθοδο για την 
εκπομπή αερίου καύσης στην ατμόσφαιρα·

10. αναγνωρίζει ότι οι δυνητικές συνέργειες σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως η ηλιακή, 
η αιολική, τα αστικά απόβλητα/η βιομάζα από λύματα και οι νέες καθαρές τεχνολογίες 
άνθρακα προσφέρουν σημαντικές προοπτικές τεχνολογικής, βιομηχανικής και πολιτικής 
συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και ΣΣΚ·

11. τονίζει ότι η ΕΕ μπορεί να επενδύσει στο δυναμικό παραγωγής ενέργειας του ΣΣΚ, 
χρησιμοποιώντας τις πιο πρόσφατες τεχνολογίες από άποψη γενιάς, μετάδοσης και 
διασύνδεσης· ενθαρρύνει στο πλαίσιο αυτό τη μελλοντική συνεργασία με ιδιαίτερη 
επικέντρωση στην ενσωμάτωση ηλεκτρικών δικτύων και τεχνολογιών έξυπνων δικτύων·

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

12. τονίζει τη σημασία θέσπισης μιας αξιόπιστης εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και του 
ΣΣΚ στον τομέα της χρήσης και της πρόσβασης σε πρώτες ύλες· στηρίζει τις ανοιχτές 
αγορές για τα αγαθά και την κατάργηση των μη δασμολογικών εμποδίων· χαιρετίζει όλες 
τις επιτυχημένες προσπάθειες στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τις ελεύθερες 
συναλλαγές, με στόχο την εξασφάλιση ασφαλούς και βιώσιμης προμήθειας πρώτων υλών·

13. ζητεί να καταβληθούν κοινές προσπάθειες για την αντιμετώπιση της κερδοσκοπίας και 
της αστάθειας των τιμών όσον αφορά τις πρώτες ύλες μέσω μεγαλύτερης διαφάνειας και 
αυστηρότερης επίβλεψης της εξωχρηματιστηριακής διαπραγμάτευσης παραγώγων·  
χαιρετίζει στο πλαίσιο αυτό την πρόσφατη έκκληση του ΟΠΕΚ για αυστηρότερους 
ελέγχους στον εν λόγω τομέα μαζί με τις προσπάθειες της Γαλλίας να αντιμετωπίσει την 
κερδοσκοπία επί των πρώτων υλών στα πλαίσια της G-20·

ΕΡΕΥΝΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

14. υπογραμμίζει τη σημασία της ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας με το ΣΣΚ στον τομέα 
των προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας, με ιδιαίτερη έμφαση στις νέες επιχειρήσεις 
που στηρίζονται στη γνώση, σε κλάδους όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η 
δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα, τα παράγωγα πετρελαίου και φυσικού αερίου και η 
ενεργειακή αποδοτικότητα και η βιομάζα· ζητεί λοιπόν να θεσπισθεί συνεργασία η οποία 
θα προβλέπει τη μεταφορά τεχνολογιών σε συνδυασμό με την ασφαλή και βιώσιμη 
παροχή πρώτων υλών·
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15. επαναλαμβάνει την ανάγκη παροχής καλύτερης ενημέρωσης σχετικά με την ύπαρξη 
προγραμμάτων ανταλλαγής της ΕΕ όπως το Erasmus και το Mundus σε φοιτητές και 
καθηγητές από το ΣΣΚ· ενθαρρύνει, προς τούτο, τη συμμετοχή των φοιτητών και 
καθηγητών από ΣΣΚ στα υφιστάμενα προγράμματα ανταλλαγής της ΕΕ με σκοπό την 
εμβάθυνση του πολιτισμικού διαλόγου και την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης·

16. ζητεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Τεχνολογίας (EIT) να επιταχύνουν τη συνεργασία τους με το Συμβούλιο Συνεργασίας του 
Κόλπου, ώστε να ενισχυθεί και να προωθηθεί ο επιστημονικός διάλογος καθώς και η 
συνεργασία των περιφερειών και σε αυτόν τον τομέα.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΣΣΚ

17. ζητεί τη βελτίωση του έργου προβολής της ΕΕ που έχει αναλάβει η μοναδική 
αντιπροσωπεία της ΕΕ που καλύπτει τις έξι χώρες του Κόλπου· προτείνει, προς τούτο, τη 
σύσταση 5 νέων αντιπροσωπειών στις υπόλοιπες χώρες και το άνοιγμα 5 νέων γραφείων.
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