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Poprawka 1
Vladko Todorov Panayotov

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje dokonania
wspólnego programu działania i 
porozumienia o wolnym handlu UE-GCC, 
w szczególności w obszarach wspólnego 
zainteresowania w dziedzinie przemysłu, 
energii, badań, edukacji, nauki i 
technologii, TIK, inwestycji i działań na 
rzecz ochrony klimatu;

1. z zadowoleniem przyjmuje dokonania 
wspólnego programu działania, w 
szczególności w obszarach wspólnego 
zainteresowania w dziedzinie przemysłu, 
energii, badań, edukacji, nauki i 
technologii, TIK, inwestycji i działań na 
rzecz ochrony klimatu; wyraża nadzieję, że 
dokonania te umożliwią szybsze 
podpisanie umowy o wolnym handlu;

Or. en

Poprawka 2

Reinhard Bütikofer w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje dokonania 
wspólnego programu działania i 
porozumienia o wolnym handlu UE-GCC, 
w szczególności w obszarach wspólnego 
zainteresowania w dziedzinie przemysłu, 
energii, badań, edukacji, nauki i 
technologii, TIK, inwestycji i działań na 
rzecz ochrony klimatu;

1. z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie 
wspólnego programu działania, w 
szczególności zacieśnienie współpracy w 
obszarach wspólnego zainteresowania w 
dziedzinie przemysłu, energii, badań, 
edukacji, nauki i technologii, TIK, 
inwestycji i działań na rzecz ochrony 
klimatu;

Or. en

Poprawka 3
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Reinhard Bütikofer w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. składa wyrazy uznania dla prac 
prowadzonych przez zespół ekspertów ds. 
energii UE-GCC, w szczególności 
dotyczących gazu ziemnego, efektywności 
energetycznej i bezpieczeństwa jądrowego;

2. składa wyrazy uznania dla prac 
prowadzonych przez zespół ekspertów ds. 
energii UE-GCC, w szczególności 
dotyczących gazu ziemnego, efektywności 
energetycznej i czystej energii;

Or. en

Poprawka 4
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2a. biorąc pod uwagę wyzwania związane 
ze zmianą klimatu i rosnącym zużyciem 
energii w obu regionach, wzywa Komisję 
do zajęcia się kwestią efektywności 
energetycznej jako jedną z głównych 
dziedzin rozwoju i do zacieśnienia 
współpracy w zakresie kwestii dotyczących 
efektywności energetycznej, szczególnie w 
odniesieniu do następujących celów:
oszczędność energii, charakterystyka 
energetyczna budynków, propagowanie 
kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie 
na ciepło użytkowe na wewnętrznym 
rynku energii, eko-projekt, efektywność 
końcowego wykorzystania energii i usługi 
energetyczne;

Or. en

Poprawka 5
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Reinhard Bütikofer w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2a. z zadowoleniem przyjmuje 
opracowanie projektu sieci wymiany 
wiedzy w zakresie technologii produkcji 
czystej energii; pochwala szczególnie 
działania umożliwiające rozwój polityki w 
dziedzinie propagowania i 
wykorzystywania odnawialnych źródeł 
energii i efektywności energetycznej;

Or. en

Poprawka 6

Reinhard Bütikofer w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. przyznaje, że paliwa kopalne nadal 
zaspakajają większość zapotrzebowania na 
energią w UE; zauważa jednak, że 
zapotrzebowanie UE na ropę jest 
uwarunkowane kilkoma czynnikami, 
takimi jak polityka energetyczna i 
klimatyczna UE, koszty dostaw, 
niestabilność cen i przemiany w przemyśle, 
które łącząc się ze sobą powodują 
długoterminowy brak pewności co do 
przyszłego zapotrzebowania oraz 
inwestycji na starcie/po zakończeniu 
projektu potrzebnych do rozszerzenia
zdolności produkcyjnej i utrzymania 
aktualnych standardów;

3. przyznaje, że obecnie paliwa kopalne 
zaspakajają większość zapotrzebowania na 
energią w UE; zauważa jednak, że przyszłe 
zapotrzebowanie UE na ropę jest 
uwarunkowane kilkoma czynnikami, 
takimi jak polityka energetyczna i 
klimatyczna UE, koszty dostaw, 
niestabilność cen i przemiany w przemyśle, 
na przykład w dziedzinie efektywności 
energetycznej i mobilności elektrycznej, 
które łącząc się ze sobą powodują 
długoterminowy brak pewności co do 
przyszłego zapotrzebowania oraz 
inwestycji na starcie/po zakończeniu 
projektu dotyczących zdolności 
produkcyjnej;

Or. en



PE454.464v01-00 6/13 AM\850406PL.doc

PL

Poprawka 7
Andreas Mölzer

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. wzywa do zachowania większej 
przejrzystości w odniesieniu do danych 
dotyczących gazu i ropy w ramach 
przyszłego scenariusza zapotrzebowania i 
dostaw w imię wspólnych interesów na 
przewidywalnych rynkach ropy; z 
zadowoleniem zatem przyjmuje znaczenie 
inicjatywy na rzecz danych dotyczących 
ropy (JODI);

4. wzywa do zachowania większej 
przejrzystości w odniesieniu do danych 
dotyczących gazu i ropy w ramach 
przyszłego scenariusza zapotrzebowania i 
dostaw w imię wspólnych interesów na 
przewidywalnych rynkach ropy; z 
zadowoleniem zatem przyjmuje znaczenie 
inicjatywy na rzecz danych dotyczących 
ropy (JODI); uważa, że w minionych 
latach kształtowanie się cen ropy jedynie 
w niewielkim stopniu odbywało się 
zgodnie z zasadami wolnego rynku, i 
wzywa instytucje UE oraz GCC, by w 
interesie wszystkich stron ograniczyły jak 
najbardziej spekulacje na rynkach 
surowców;

Or. de

Poprawka 8

Reinhard Bütikofer w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4a. z dużym zadowoleniem przyjmuje 
wyrażony na spotkaniu ministerialnym 
zamiar dążenia do zacieśnienia 
współpracy w dziedzinie ochrony 
środowiska i zmiany klimatu;

Or. en
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Poprawka 9

Reinhard Bütikofer w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. przyznaje, że wysiłki GCC na rzecz 
zwiększenia potencjału rezerw gazu 
ziemnego i LNG są zgodne z chęcią UE 
zróżnicowania źródeł energii i szlaków 
energetycznych; podkreśla zatem 
znaczenie zwiększenia eksportu LNG do 
UE oraz stworzenia połączeń 
gazociągowych z GCC, bezpośrednio lub 
przyłączając się do obecnych i 
planowanych gazociągów, takich jak AGP 
i Nabucco;

5. przyznaje, że wysiłki GCC na rzecz 
zwiększenia potencjału rezerw gazu 
ziemnego i LNG są zgodne z chęcią UE 
zróżnicowania źródeł energii i szlaków 
energetycznych;

Or. en

Poprawka 10
Niki Tzavela

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. przyznaje, że wysiłki GCC na rzecz 
zwiększenia potencjału rezerw gazu 
ziemnego i LNG są zgodne z chęcią UE 
zróżnicowania źródeł energii i szlaków 
energetycznych; podkreśla zatem 
znaczenie zwiększenia eksportu LNG do 
UE oraz stworzenia połączeń 
gazociągowych z GCC, bezpośrednio lub 
przyłączając się do obecnych i 
planowanych gazociągów, takich jak AGP 
i Nabucco;

5. przyznaje, że wysiłki GCC na rzecz 
zwiększenia potencjału rezerw gazu 
ziemnego i LNG są zgodne z chęcią UE 
zróżnicowania źródeł energii i szlaków 
energetycznych; podkreśla zatem 
znaczenie zwiększenia eksportu LNG do 
UE przez włączenie terminali LNG do 
korytarza południowego oraz stworzenia 
połączeń gazociągowych z GCC, 
bezpośrednio lub przyłączając się do 
obecnych i planowanych gazociągów, 
takich jak AGP, Nabucco i ITGI;

Or. en
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Poprawka 11
Lena Kolarska-Bobińska

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

5a. zachęca państwa członkowskie GCC 
do uzgadniania wraz z partnerami 
europejskimi dalszego rozwoju GTL 
(paliwa z gazu) w celu ich lepszego 
uwzględnienia w europejskim koszyku 
energetycznym; podkreśla, że GCC 
mogłaby też wykorzystać GTL jako 
alternatywną metodę dla emisji spalanych 
gazów do atmosfery;

Or. en

Poprawka 12
Vladko Todorov Panayotov

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. uznaje, że potencjalne synergie w 
obszarze odnawialnych źródeł energii 
(słonecznej i wiatrowej) oraz nowe czyste 
technologie węglowe stanowią znaczącą 
perspektywę dla współpracy 
technologicznej, przemysłowej i 
politycznej między UE a GCC;

6. uznaje, że potencjalne synergie w 
obszarze odnawialnych źródeł energii, np.
słonecznej, wiatrowej, biomasa z odpadów 
komunalnych i ścieków, oraz nowe czyste 
technologie węglowe stanowią znaczącą 
perspektywę dla współpracy 
technologicznej, przemysłowej i 
politycznej między UE a GCC; podkreśla, 
że należy propagować stosowanie 
systemów fotowoltaicznych 
wykorzystujących koncentratory 
fotowoltaiczne (CPV) w tych krajach w 
regionie, które charakteryzują się 
niezwykle wysokim wskaźnikiem 
bezpośredniego normalnego 
nasłonecznienia (DNI);

Or. en



AM\850406PL.doc 9/13 PE454.464v01-00

PL

Poprawka 13

Reinhard Bütikofer w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. uznaje, że potencjalne synergie w 
obszarze odnawialnych źródeł energii 
(słonecznej i wiatrowej) oraz nowe czyste 
technologie węglowe stanowią znaczącą 
perspektywę dla współpracy 
technologicznej, przemysłowej i 
politycznej między UE a GCC;

6. uznaje, że potencjalne synergie w 
obszarze odnawialnych źródeł energii 
(słonecznej i wiatrowej) stanowią znaczącą 
perspektywę dla współpracy 
technologicznej, przemysłowej i 
politycznej między UE a GCC;

Or. en

Poprawka 14
Andreas Mölzer

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. uznaje, że potencjalne synergie w 
obszarze odnawialnych źródeł energii 
(słonecznej i wiatrowej) oraz nowe czyste 
technologie węglowe stanowią znaczącą 
perspektywę dla współpracy 
technologicznej, przemysłowej i 
politycznej między UE a GCC;

6. uznaje, że potencjalne synergie w 
obszarze odnawialnych źródeł energii (na 
przykład słonecznej i wiatrowej) oraz nowe 
czyste technologie węglowe stanowią 
znaczącą perspektywę dla współpracy 
technologicznej, przemysłowej i 
politycznej między UE a GCC;

Or. de

Poprawka 15

Reinhard Bütikofer w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 7 
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Projekt opinii Poprawka

7. podkreśla, że UE ma możliwości 
inwestowania w potencjał wytwarzania 
energii w GCC z wykorzystaniem 
najnowszych technologii jeśli chodzi o 
wytwarzanie, przesył i wzajemne 
połączenia;

7. podkreśla, że UE ma możliwości 
inwestowania w potencjał wytwarzania 
energii w GCC z wykorzystaniem 
najnowszych technologii, jeśli chodzi o 
wytwarzanie, przesył i wzajemne 
połączenia; w związku z tym zachęca do 
przyszłej współpracy i szczególnego 
skupienia się na integracji sieci 
elektrycznych i stosowaniu technologii 
inteligentnych sieci;

Or. en

Poprawka 16

Reinhard Bütikofer w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

8a. apeluje o wspólne działania na rzecz 
rozwiązania problemu spekulacji i 
zmienności cen surowców przez 
zwiększenie przejrzystości i nadzoru nad 
obrotem pozagiełdowymi instrumentami 
pochodnymi; w tym kontekście z 
zadowoleniem przyjmuje niedawny apel 
OPEC o surowsze kontrole obrotu takimi 
instrumentami, a także wysiłki Francji na 
rzecz zapobieżenia spekulacji cenami 
surowców w obrębie G20;

Or. en

Poprawka 17
Vladko Todorov Panayotov

Projekt opinii
Ustęp 9 
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Projekt opinii Poprawka

9. podkreśla znaczenie pogłębienia 
współpracy z GCC na rzecz programów 
badań i technologii, ze specjalnym 
uwzględnieniem nowych opartych na 
wiedzy gałęzi przemysłu w obszarach 
takich jak odnawialne źródła energii, 
wychwytywanie i składowanie dwutlenku 
węgla (CCS), pochodne gazu i ropy oraz
efektywność energetyczna;

9. podkreśla znaczenie pogłębienia 
współpracy z GCC na rzecz programów 
badań i technologii, ze specjalnym 
uwzględnieniem nowych opartych na 
wiedzy gałęzi przemysłu w obszarach 
takich jak odnawialne źródła energii, 
wychwytywanie i składowanie dwutlenku 
węgla (CCS), pochodne gazu i ropy,
efektywność energetyczna, produkcja 
energii elektrycznej i ciepła lub 
wykorzystywanie w transporcie metanu 
powstającego podczas beztlenowego 
oczyszczania ścieków i organicznych 
odpadów komunalnych; ostatecznie 
chodzi o to, by w ramach współpracy 
dwustronnej połączyć transfer technologii 
z bezpiecznymi i trwałymi dostawami 
surowców;

Or. en

Poprawka 18
Andreas Mölzer

Projekt opinii
Ustęp 9 

Projekt opinii Poprawka

9. podkreśla znaczenie pogłębienia 
współpracy z GCC na rzecz programów 
badań i technologii, ze specjalnym 
uwzględnieniem nowych opartych na 
wiedzy gałęzi przemysłu w obszarach 
takich jak odnawialne źródła energii, 
wychwytywanie i składowanie dwutlenku 
węgla (CCS), pochodne gazu i ropy oraz 
efektywność energetyczna;

9. podkreśla znaczenie pogłębienia 
współpracy z GCC na rzecz programów 
badań i technologii, ze specjalnym 
uwzględnieniem nowych opartych na 
wiedzy gałęzi przemysłu w obszarach 
takich jak odnawialne źródła energii, 
wychwytywanie i składowanie dwutlenku 
węgla (CCS), pochodne gazu i ropy oraz 
efektywność energetyczna; oczekuje, że 
GCC będzie się angażowała w tego typu 
współpracę w równym stopniu jak UE;

Or. de
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Poprawka 19

Reinhard Bütikofer w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 9 

Projekt opinii Poprawka

9. podkreśla znaczenie pogłębienia 
współpracy z GCC na rzecz programów 
badań i technologii, ze specjalnym 
uwzględnieniem nowych opartych na 
wiedzy gałęzi przemysłu w obszarach 
takich jak odnawialne źródła energii, 
wychwytywanie i składowanie dwutlenku 
węgla (CCS), pochodne gazu i ropy oraz 
efektywność energetyczna;

9. podkreśla znaczenie pogłębienia 
współpracy z GCC na rzecz programów 
badań i technologii, ze specjalnym 
uwzględnieniem nowych opartych na 
wiedzy gałęzi przemysłu w obszarach 
takich jak odnawialne źródła energii oraz 
efektywność energetyczna;

Or. en

Poprawka 20
Andreas Mölzer

Projekt opinii
Ustęp 10 

Projekt opinii Poprawka

10. ponownie podkreśla potrzebę 
dostarczania lepszych informacji w 
sprawie dostępności unijnych programów 
wymiany, takich jak Erasmus Mundus, dla 
studentów i nauczycieli z krajów Zatoki 
Perskiej; zachęca zatem do udziału 
studentów i nauczycieli z krajów GCC w 
istniejących programach wymiany w celu 
pogłębienia dialogu kulturowego i 
propagowania wzajemnego zrozumienia;

10. ponownie podkreśla potrzebę 
dostarczania lepszych informacji w 
sprawie dostępności unijnych programów 
wymiany, takich jak Erasmus Mundus, dla 
studentów i nauczycieli z krajów Zatoki 
Perskiej, podobnie jak dla tych z państw 
członkowskich UE; zachęca zatem do 
udziału studentów i nauczycieli z krajów
GCC w istniejących programach wymiany 
w celu pogłębienia dialogu kulturowego i 
propagowania wzajemnego zrozumienia;

Or. de
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Poprawka 21
Paul Rübig

Projekt opinii
Ustęp 10 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

10a. wzywa do ściślejszej współpracy 
Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych 
(ERBN) i Europejskiego Instytutu 
Innowacji i Technologii (EIIT) z GCC, 
aby wspierać i rozwijać również stosunki 
w dziedzinie nauki i współpracę regionów 
w tym obszarze;

Or. en

Poprawka 22
Andreas Mölzer

Projekt opinii
Ustęp 11 

Projekt opinii Poprawka

11. wzywa do zintensyfikowania prac na 
rzecz widoczności UE prowadzonych przez 
jedną tylko delegację i obejmujących 6 
krajów Zatoki Perskiej; opowiada się 
zatem za powołaniem pięciu nowych 
delegacji w pozostałych krajach oraz 
utworzeniem pięciu nowych urzędów.

11. wzywa do zintensyfikowania prac na 
rzecz rozpoznawalności UE prowadzonych 
przez jedną tylko delegację i obejmujących 
6 krajów Zatoki Perskiej; opowiada się 
zatem za powołaniem nowych delegacji w 
tych krajach oraz utworzeniem nowych 
urzędów tam, gdzie zostanie to uznane za 
zasadne.

Or. de


