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SUGESTII

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

1. salută adoptarea programului comun de acţiune UE-CCG, şi în special faptul că aceasta 
consolidează cooperarea în sectoarele de interes comun din domeniul industriei, energiei, 
cercetării, al educaţiei, ştiinţei şi tehnologiei, al TIC, investiţiilor şi al acţiunii în domeniul 
climei; consideră că toate progresele realizate în cadrul programului comun de acţiune 
UE-CCG vor contribui la relansarea negocierilor cu privire la acordul de liber schimb; 

ENERGIE

2. salută activităţile desfăşurate de către grupul de experţi UE-CCG pentru energie, în special 
în ceea ce priveşte gazele naturale, eficienţa energetică şi siguranţa nucleară;

3. invită Comisia, în perspectiva provocărilor pe care le reprezintă schimbările climatice şi 
creşterea consumului de energie în ambele regiuni, să considere eficienţa energetică unul 
dintre principalele domenii de dezvoltare şi să îmbunătăţească cooperarea în domeniul 
eficienţei energetice;

4. salută crearea proiectului privind reţeaua de tehnologii energetice curate; salută în special 
activităţile care sprijină dezvoltarea de politici pentru promovarea şi adoptarea surselor de 
energie regenerabile şi a eficienţei energetice;

5. recunoaşte faptul că, în prezent, nevoile energetice ale UE sunt satisfăcute în cea mai mare 
parte prin utilizarea de combustibili fosili; constată, totuşi, faptul că viitoarea cerere de 
petrol a UE este afectată de mai mulţi factori, precum politicile UE în materie de energie 
şi climă, costurile de aprovizionare, volatilitatea preţurilor şi evoluţiile industrial (în ceea 
ce priveşte eficienţa energetică şi mobilitatea electrică), factori care, în corelaţie, 
generează incertitudini pe termen lung cu privire la cererea viitoare şi la investiţiile în 
amonte şi în aval în ceea ce priveşte capacitatea de producţie;

6. solicită o transparenţă sporită a datelor referitoare la petrol şi gaze în viitorul scenariu al 
cererii şi ofertei pentru interesele comune pe pieţele de petrol previzibile; salută, prin 
urmare, importanţa iniţiativei comune privind datele referitoare la petrol;

7. salută călduros hotărârea cu care Consiliul mixt intenţionează să acţioneze pentru 
realizarea unei cooperări mai strânse în materie de mediu şi schimbări climatice;

8. recunoaşte că eforturile depuse de CCG pentru creşterea potenţialului de rezerve de gaze 
naturale şi GNL corespund dorinţei UE de a diversifica sursele de energie şi rutele 
acesteia; subliniază, prin urmare, importanţa creşterii exporturilor de GNL în UE, prin 
includerea terminalelor de GNL în coridorul sudic, şi a stabilirii de legături prin gazoducte 
cu CCG, fie direct, fie prin racordarea la gazoductele existente şi planificate, precum 
AGP, Nabucco şi ITGI;
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9. încurajează statele membre ale CCG să coordoneze dezvoltarea în continuare a 
tehnologiei de lichefiere a gazului (GTL) cu partenerii europeni pentru o mai bună 
integrare a GTL în mixul energetic european; subliniază că CCG ar putea, de asemenea, să 
utilizeze GTL ca metodă alternativă la emisia de gaze arse în atmosferă;

10. recunoaşte faptul că potenţialele sinergii dintre sursele de energie regenerabile, precum 
cea solară, eoliană, din biomasă şi noile tehnologii curate de exploatare a cărbunelui, oferă 
perspective foarte promiţătoare pentru cooperarea tehnologică, industrială şi politică 
dintre UE şi CCG;

11. subliniază faptul că UE are ocazia de a investi în capacitatea de producţie a energiei a 
CCG, utilizând cele mai noi tehnologii în ceea ce priveşte generarea, transportul şi 
interconexiunea; încurajează, în acest sens, concentrarea viitoarei cooperări asupra 
integrării reţelelor de electricitate şi a tehnologiilor reţelelor inteligente;

INDUSTRIA ŞI MATERIILE PRIME

12. subliniază importanţa unor parteneriate fiabile între UE şi CCG în ceea ce priveşte 
utilizarea materiilor prime şi accesul la acestea; se declară în favoarea pieţelor deschise 
pentru mărfuri şi eliminarea barierelor netarifare; salută toate eforturile deja depuse în 
cadrul negocierilor de liber schimb în vederea garantării siguranţei şi durabilităţii 
aprovizionării cu materii prime;

13. solicită depunerea unor eforturi comune pentru a aborda speculaţiile şi volatilitatea 
preţurilor la materii prime printr-o mai mare transparenţă şi mai bună supraveghere a 
comercializării instrumentelor derivate negociate fără intermediari; salută, în acest 
context, apelul recent al OPEC de a introduce controale mai stricte ale tranzacţiilor 
extrabursiere, precum şi eforturile Franţei de a aborda în cadrul G20 chestiunea 
speculaţiilor cu materii prime;

CERCETARE, DEZVOLTARE ŞI INOVARE

14. subliniază importanţa aprofundării cooperării bilaterale cu CCG în ceea ce priveşte 
programele de cercetare şi tehnologice, cu un accent deosebit asupra noilor sectoare 
industriale bazate pe cunoaştere în domenii precum sursele regenerabile, CSC, derivatele 
în domeniul petrolului şi al gazelor naturale şi eficienţa energetică şi biomasa; solicită să 
se stabilească o cooperare care presupune transferul de tehnologii combinat cu o 
aprovizionare sigură şi sustenabilă de materii prime;

15. reiterează necesitatea unei mai bune informări a studenţilor şi cadrelor universitare din 
statele CCG cu privire la existenţa programelor de schimb ale UE, ca de exemplu Erasmus 
Mundus; încurajează, prin urmare, participarea studenţilor şi a profesorilor universitari din 
CCG la programele de schimb existente ale UE pentru aprofundarea dialogului cultural şi 
promovarea înţelegerii reciproce;

16. solicită intensificarea cooperării dintre CEC (Consiliul European pentru Cercetare) şi IET 
(Institutul European de Tehnologie), pe de o parte, şi Consiliul de Cooperare al Golfului, 
pe de altă parte, inclusiv pentru a încuraja şi a promova dialogul ştiinţific şi cooperarea 
dintre regiuni în acest domeniu;
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REPREZENTAREA UE ÎN ŢĂRILE CCG

17. solicită îmbunătăţirea activităţii depuse pentru vizibilitatea UE de către unica delegaţie 
pentru cele şase ţări ale Golfului; pledează, prin urmare, în favoarea creării a cinci noi 
delegaţii în celelalte cinci ţări şi a deschiderii de cinci noi sedii.
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