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Pozměňovací návrh 1
Vladko Todorov Panayotov

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá úspěchy společného akčního 
programu prováděného EU a Radou 
pro spolupráci v Perském zálivu (GCC) 
a dohodu o volném obchodu, zejména 
v oblastech společného zájmu, jimiž jsou 
průmysl, energetika, výzkum, vzdělávání, 
věda a technologie, informační 
a komunikační technologie, investice 
a opatření týkající se klimatu;

1. vítá úspěchy společného akčního 
programu prováděného EU a Radou 
pro spolupráci v Perském zálivu (GCC), 
zejména v oblastech společného zájmu, 
jimiž jsou průmysl, energetika, výzkum, 
vzdělávání, věda a technologie, informační 
a komunikační technologie, investice 
a opatření týkající se klimatu; tyto úspěchy 
snad urychlí podepsání dohody o volném 
obchodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá úspěchy společného akčního 
programu prováděného EU a Radou 
pro spolupráci v Perském zálivu (GCC) 
a dohodu o volném obchodu, zejména 
v oblastech společného zájmu, jimiž jsou 
průmysl, energetika, výzkum, vzdělávání, 
věda a technologie, informační 
a komunikační technologie, investice 
a opatření týkající se klimatu;

1. vítá přijetí společného akčního 
programu prováděného EU a Radou 
pro spolupráci v Perském zálivu (GCC), 
zejména prohloubení spolupráce
v oblastech společného zájmu, jimiž jsou 
průmysl, energetika, výzkum, vzdělávání, 
věda a technologie, informační a 
komunikační technologie, investice a 
opatření týkající se klimatu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 3
Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vyzdvihuje práci odborné skupiny EU-
GCC pro energetiku, zejména v oblasti 
zemního plynu, energetické účinnosti 
a jaderné bezpečnosti;

2. vyzdvihuje práci odborné skupiny EU-
GCC pro energetiku, zejména v oblasti 
zemního plynu, energetické účinnosti 
a čisté energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. s ohledem na problém, který 
představuje změna klimatu a rostoucí 
spotřeba energie v obou regionech, žádá 
Komisi, aby se zabývala energetickou 
účinností, neboť představuje jednu 
z hlavních oblastí rozvoje, a aby 
prohloubila spolupráci v oblasti 
energetické účinnosti, zejména 
v souvislosti s těmito cíli: stanovením 
cílových hodnot pro úsporu energie 
a energetickou náročnost budov, 
podporou kombinované výroby tepla 
a energie založenou na poptávce 
po užitečném teple na vnitřním trhu 
s energií, ekodesignem, energetickou 
účinností u konečného spotřebitele 
a energetickými službami;

Or. en
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Pozměňovací návrh 5
Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vítá, že byl vytvořen projekt sítě 
technologií čisté energie; vyzdvihuje 
zejména činnost na podporu rozvoje 
politiky, která přispívá k prosazování 
a zavádění zdrojů obnovitelné energie 
a energetické účinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. bere na vědomí, že většinu 
energetických potřeb EU pokrývají 
i nadále fosilní paliva; konstatuje však, 
že poptávka po ropě v EU je ovlivňována 
několika faktory, jako jsou politiky EU 
v oblasti energetiky a klimatu, náklady 
na zásobování, cenová volatilita 
a průmyslový vývoj, které jsou společně 
zdrojem dlouhodobých nejistot ohledně 
budoucí poptávky a investic v počátečních 
i závěrečných fázích projektů prováděných 
s cílem rozšířit kapacitu výroby a zachovat 
stávající standardy;

3. bere na vědomí, že většinu 
energetických potřeb EU pokrývají 
v současnosti fosilní paliva; konstatuje 
však, že budoucí poptávka po ropě v EU je 
ovlivňována několika faktory, jako jsou 
politiky EU v oblasti energetiky a klimatu, 
náklady na zásobování, cenová volatilita 
a průmyslový vývoj, např. v oblasti 
energetické účinnosti a elektrické 
mobility, které jsou společně zdrojem 
dlouhodobé nejistoty ohledně budoucí 
poptávky a investic v počátečních 
i závěrečných fázích projektů, pokud jde 
o kapacitu výroby;

Or. en
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Pozměňovací návrh 7
Andreas Mölzer

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. požaduje větší transparentnost údajů 
týkajících se scénáře pro budoucí vývoj 
poptávky a nabídky v oblasti ropy a plynu, 
a to s ohledem na zájmy, které mají obě 
strany na předvídatelných trzích s ropou; 
vítá proto významnou společnou iniciativu 
pro údaje o ropě;

4. požaduje větší transparentnost údajů 
týkajících se scénáře pro budoucí vývoj 
poptávky a nabídky v oblasti ropy a plynu, 
a to s ohledem na zájmy, které mají obě 
strany na předvídatelných trzích s ropou; 
vítá proto významnou společnou iniciativu 
pro údaje o ropě; domnívá se, že ceny ropy 
se v uplynulých letech vyvíjely jen 
částečně v souladu s pravidly volného 
trhu, a žádá orgány EU a GCC, aby 
v zájmu všech maximálně omezily 
spekulace na trzích se surovinami;

Or. de

Pozměňovací návrh 8
Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. s potěšením vítá, že společná rada je 
odhodlána snažit se o navázání 
intenzivnější spolupráce v oblasti 
životního prostředí a změny klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 5
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. bere na vědomí, že úsilí GCC o zvýšení 
potenciálu zásob zemního plynu a 
zkapalněného zemního plynu je v souladu 
s přáním EU diverzifikovat energetické 
zdroje a přepravní trasy; zdůrazňuje proto, 
že je důležité zvýšit vývoz zkapalněného 
zemního plynu do EU a zřídit plynovody, 
které by EU spojovaly se zeměmi GCC, ať 
již přímo, nebo prostřednictvím napojení 
na stávající a plánované plynovody, jako 
je AGP a Nabucco;

5. bere na vědomí, že úsilí GCC o zvýšení 
potenciálu zásob zemního plynu a 
zkapalněného zemního plynu je v souladu 
s přáním EU diverzifikovat energetické 
zdroje a přepravní trasy;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Niki Tzavela

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. bere na vědomí, že úsilí GCC o zvýšení 
potenciálu zásob zemního plynu a 
zkapalněného zemního plynu je v souladu 
s přáním EU diverzifikovat energetické 
zdroje a přepravní trasy; zdůrazňuje proto, 
že je důležité zvýšit vývoz zkapalněného 
zemního plynu do EU a zřídit plynovody, 
které by EU spojovaly se zeměmi GCC, ať 
již přímo, nebo prostřednictvím napojení 
na stávající a plánované plynovody, jako je 
AGP a Nabucco;

5. bere na vědomí, že úsilí GCC o zvýšení 
potenciálu zásob zemního plynu a 
zkapalněného zemního plynu je v souladu 
s přáním EU diverzifikovat energetické 
zdroje a přepravní trasy; zdůrazňuje proto, 
že je důležité zvýšit vývoz zkapalněného 
zemního plynu do EU tím, že součástí 
jižního koridoru budou terminály LNG,
a zřídit plynovody, které by EU spojovaly 
se zeměmi GCC, ať již přímo, nebo 
prostřednictvím napojení na stávající 
a plánované plynovody, jako je AGP,
Nabucco a ITGI;

Or. en
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Pozměňovací návrh 11
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. nabádá členské státy GCC, aby 
se svými evropskými partnery 
koordinovaly další vývoj, pokud jde 
o zkapalňování plynu, aby mohl být 
zkapalněný plyn lépe začleněn do skladby 
evropských zdrojů energie; zdůrazňuje, 
že státy GCC by mohly zkapalněný plyn 
využívat též jako alternativu k uvolňování 
flérovaného plynu do atmosféry;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Vladko Todorov Panayotov

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. uznává, že potenciální součinnosti 
v oblasti obnovitelných zdrojů energie 
(solární a větrné) a nových technologií 
pro čisté spalování uhlí nabízejí významné 
vyhlídky na technologickou, průmyslovou 
a politickou spolupráci mezi EU a GCC;

6. uznává, že potenciální součinnosti 
v oblasti obnovitelných zdrojů energie, 
jako je např. slunce, vítr a biomasa 
z komunálního odpadu/odpadních vod, 
a nových technologií pro čisté spalování 
uhlí nabízejí významné vyhlídky 
na technologickou, průmyslovou 
a politickou spolupráci mezi EU a GCC;
zdůrazňuje, že v zemích tohoto regionu, 
které se vyznačují velmi vysokou měrou 
přímého slunečního záření (DNI), je třeba 
podporovat fotovoltaiku využívající 
koncentrátorové fotovoltaické 
technologie;

Or. en
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Pozměňovací návrh 13
Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. uznává, že potenciální součinnosti 
v oblasti obnovitelných zdrojů energie 
(solární a větrné) a nových technologií 
pro čisté spalování uhlí nabízejí významné 
vyhlídky na technologickou, průmyslovou 
a politickou spolupráci mezi EU a GCC;

6. uznává, že potenciální součinnosti 
v oblasti obnovitelných zdrojů energie 
(solární a větrné) nabízejí významné 
vyhlídky na technologickou, průmyslovou 
a politickou spolupráci mezi EU a GCC;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Andreas Mölzer

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. uznává, že potenciální součinnosti 
v oblasti obnovitelných zdrojů energie 
(solární a větrné) a nových technologií 
pro čisté spalování uhlí nabízejí významné 
vyhlídky na technologickou, průmyslovou 
a politickou spolupráci mezi EU a GCC;

6. uznává, že potenciální součinnosti 
v oblasti obnovitelných zdrojů energie 
(například solární a větrné) a nových 
technologií pro čisté spalování uhlí nabízejí 
významné vyhlídky na technologickou, 
průmyslovou a politickou spolupráci mezi 
EU a GCC;

Or. de

Pozměňovací návrh 15
Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že EU má příležitosti 
k investicím do kapacit pro výrobu energie 

7. zdůrazňuje, že EU má příležitosti 
k investicím do kapacit pro výrobu energie 
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v zemích GCC, a to s využitím 
nejnovějších technologií pro výrobu, 
přepravu i vzájemné propojení;

v zemích GCC, a to s využitím 
nejnovějších technologií pro výrobu, 
přepravu i vzájemné propojení; podporuje 
v této souvislosti budoucí spolupráci 
se zvláštním zaměřením na začlenění 
elektrických sítí a technologií 
inteligentních sítí;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. žádá, aby se EU i GCC snažily 
společnými silami bojovat proti 
spekulacím a kolísání cen surovin 
prostřednictvím větší transparentnosti 
při obchodování s deriváty OTC 
a prostřednictvím lepšího dohledu 
nad ním; vítá v této souvislosti skutečnost, 
že organizace OPEC nedávno vyzvala 
k přísnějším kontrolám mimoburzovního 
obchodování a že Francie se v rámci 
skupiny G20 snaží bojovat proti 
spekulacím s komoditami;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Vladko Todorov Panayotov

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že je důležité prohloubit 
spolupráci s GCC týkající se výzkumných 
a technologických programů se zvláštním 

9. zdůrazňuje, že je důležité prohloubit 
spolupráci s GCC týkající se výzkumných 
a technologických programů se zvláštním 
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zaměřením na nová průmyslová odvětví 
založená na znalostech a působící 
v oblastech, jako jsou obnovitelné zdroje 
energie, zachycování a ukládání CO2, 
deriváty ropy a plynu a energetická 
účinnost;

zaměřením na nová průmyslová odvětví 
založená na znalostech a působící 
v oblastech, jako jsou obnovitelné zdroje 
energie, zachycování a ukládání CO2, 
deriváty ropy a plynu, energetická 
účinnost, výroba elektrické energie a tepla 
nebo metanu pro využití v dopravě 
anaerobní digescí z odpadních vod či 
organického komunálního odpadu; jde 
o případné navázání dvoustranné 
spolupráce, v rámci níž by probíhal 
přenos technologií spolu s bezpečnými 
a trvalými dodávkami surovin;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Andreas Mölzer

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že je důležité prohloubit 
spolupráci s GCC týkající se výzkumných 
a technologických programů se zvláštním 
zaměřením na nová průmyslová odvětví 
založená na znalostech a působící 
v oblastech, jako jsou obnovitelné zdroje 
energie, zachycování a ukládání CO2, 
deriváty ropy a plynu a energetická 
účinnost;

9. zdůrazňuje, že je důležité prohloubit 
spolupráci s GCC týkající se výzkumných 
a technologických programů se zvláštním 
zaměřením na nová průmyslová odvětví 
založená na znalostech a působící 
v oblastech, jako jsou obnovitelné zdroje 
energie, zachycování a ukládání CO2, 
deriváty ropy a plynu a energetická 
účinnost; očekává od GCC, že se 
o takovou spolupráci zasadí stejně jako 
EU;

Or. de

Pozměňovací návrh 19
Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 9
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že je důležité prohloubit 
spolupráci s GCC týkající se výzkumných 
a technologických programů se zvláštním 
zaměřením na nová průmyslová odvětví 
založená na znalostech a působící 
v oblastech, jako jsou obnovitelné zdroje 
energie, zachycování a ukládání CO2, 
deriváty ropy a plynu a energetická 
účinnost;

9. zdůrazňuje, že je důležité prohloubit 
spolupráci s GCC týkající se výzkumných 
a technologických programů se zvláštním 
zaměřením na nová průmyslová odvětví 
založená na znalostech a působící 
v oblastech, jako jsou obnovitelné zdroje 
energie a energetická účinnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Andreas Mölzer

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. opakuje, že je třeba, aby byli studenti 
a vysokoškolští učitelé ze zemí GCC lépe 
informováni o existenci výměnných 
programů EU, jako je Erasmus Mundus; 
vybízí proto k tomu, aby byly tyto skupiny 
do stávajících výměnných programů EU 
zapojeny s cílem prohlubovat kulturní 
dialog a podporovat vzájemné porozumění;

10. opakuje, že je třeba, aby byli studenti 
a vysokoškolští učitelé ze zemí GCC –
stejně jako z členských států EU – lépe 
informováni o existenci výměnných 
programů EU, jako je Erasmus Mundus; 
vybízí proto k tomu, aby byly tyto skupiny 
do stávajících výměnných programů EU 
zapojeny s cílem prohlubovat kulturní 
dialog a podporovat vzájemné porozumění;

Or. de

Pozměňovací návrh 21
Paul Rübig

Návrh stanoviska
Bod 10 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10a. žádá, aby Evropská rada pro výzkum 
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(ERC) a Evropský technologický institut 
(EIT) intenzivněji spolupracovaly s GCC, 
neboť tato spolupráce podpoří rovněž
dialog mezi vědci a spolupráci regionů 
v této oblasti a posune je kupředu;

Or. de

Pozměňovací návrh 22
Andreas Mölzer

Návrh stanoviska
Bod 11

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. vyzývá ke zlepšení práce 
na zviditelnění EU, kterou vykonává jediná 
delegace pokrývající šest zemí Perského 
zálivu; zasazuje se proto za to, aby bylo
ve zbývajících zemích zřízeno 5 nových 
delegací a otevřeno 5 nových úřadů.

11. vyzývá ke zlepšení práce 
na zviditelnění EU, kterou vykonává jediná 
delegace pokrývající šest zemí Perského 
zálivu; z toho důvodu se zasazuje o to, aby 
byly v zemích, kde se to považuje 
za účelné, vytvořeny nové delegace 
a otevřeny nové úřady.

Or. de


