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Predlog spremembe1
Vladko Todorov Panayotov

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja dosežke skupnega akcijskega 
programa EU in Sveta za sodelovanje v 
Zalivu (GCC) ter sporazuma o prosti 
trgovini, zlasti na področjih, ki zanimajo 
obe strani, in sicer industrije, energije, 
raziskav, izobraževanja, znanosti in 
tehnologije, informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij, naložb ter 
ukrepov proti podnebnim spremembam;

1. pozdravlja dosežke skupnega akcijskega 
programa EU in Sveta za sodelovanje v 
Zalivu (GCC) zlasti na področjih, ki 
zanimajo obe strani, in sicer industrije, 
energije, raziskav, izobraževanja, znanosti 
in tehnologije, informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij, naložb ter 
ukrepov proti podnebnim spremembam; 
upa, da bodo ti dosežki pospešili podpis 
sporazuma o prosti trgovini; 

Or. en

Predlog spremembe2
Reinhard Bütikoferv imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja dosežke skupnega akcijskega 
programa EU in Sveta za sodelovanje v 
Zalivu (GCC) ter sporazuma o prosti 
trgovini, zlasti na področjih, ki zanimajo 
obe strani, in sicer industrije, energije,
raziskav, izobraževanja, znanosti in 
tehnologije, informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij, naložb ter 
ukrepov proti podnebnim spremembam;

1. pozdravlja sprejetje skupnega akcijskega 
programa EU in Sveta za sodelovanje v 
Zalivu (GCC) zlasti poglobitev 
sodelovanja na področjih, ki zanimajo obe 
strani, in sicer industrije, energije, raziskav, 
izobraževanja, znanosti in tehnologije, 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij, naložb ter ukrepov proti 
podnebnim spremembam;

Or. en
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Predlog spremembe3
Reinhard Bütikoferv imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. izreka pohvalo za delo, ki ga je opravila 
skupina strokovnjakov za energetiko EU-
GCC, zlasti na področju zemeljskega plina, 
energetske učinkovitosti in jedrske 
varnosti;

2. izreka pohvalo za delo, ki ga je opravila 
skupina strokovnjakov za energetiko EU-
GCC, zlasti na področju zemeljskega plina, 
energetske učinkovitosti in čiste energije;

Or. en

Predlog spremembe4
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. ob upoštevanju izziva podnebnih 
sprememb in naraščajoče porabe energije 
v obeh regijah Komisijo poziva, naj 
energetsko učinkovitost obravnava kot 
eno od glavnih področij razvoja in naj 
poveča sodelovanje, povezano z vprašanji 
energetske učinkovitosti, zlasti za 
izpolnitev naslednjih ciljev: določitev 
ciljev za prihranke energije, energetsko 
učinkovitost stavb, spodbujanje hkratne 
proizvodnje elektrike in toplote, ki temelji 
na rabi koristne toplote na notranjem 
energetskem trgu, okoljsko primerno 
zasnovo, učinkovitost rabe končne 
energije in energetske storitve;

Or. en

Predlog spremembe5
Reinhard Bütikoferv imenu skupine Verts/ALE
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Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. pozdravlja projekt oblikovanja mreže 
tehnologije za čisto energijo, izreka 
pohvalo zlasti za dejavnosti, ki podpirajo 
razvoj politike za spodbujanje in uporabo 
obnovljivih virov energije in energetske 
učinkovitosti;

Or. en

Predlog spremembe6
Reinhard Bütikoferv imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. priznava, da fosilna goriva še naprej
izpolnjujejo večino energijskih potreb EU; 
ugotavlja pa, da na povpraševanje EU po 
nafti vpliva več dejavnikov, na primer 
energetska in podnebna politika EU, 
stroški nabave, nestanovitnost cen in 
industrijske zahteve, ki združeni skrbijo za 
dolgoletno negotovost glede povpraševanja 
v prihodnje in naložb v faze pred črpanjem 
nafte in po njem, s katerimi bi povečali 
proizvodne zmogljivosti in ohranili 
sedanje standarde;

3. priznava, da fosilna goriva trenutno
izpolnjujejo večino energijskih potreb EU; 
ugotavlja pa, da bo na povpraševanje EU 
po nafti v prihodnje vplivalo več 
dejavnikov, na primer energetska in 
podnebna politika EU, stroški nabave, 
nestanovitnost cen in industrijske zahteve, 
na primer v povezavi z energetsko 
učinkovitostjo in električno mobilnostjo, 
ki združeni skrbijo za dolgoletno 
negotovost glede povpraševanja v 
prihodnje in naložb v faze pred črpanjem 
nafte in po njem, povezanih s proizvodno 
zmogljivostjo;

Or. en

Predlog spremembe7
Andreas Mölzer

Osnutek mnenja
Odstavek 4 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva k večji preglednosti podatkov o 
nafti in plinu v zvezi s scenarijem 
povpraševanja in oskrbe v prihodnje, saj je 
to v skupnem interesu za predvidljive 
naftne trge; zato izpostavlja pomembnost 
pobude za skupne podatke o nafti;

4. poziva k večji preglednosti podatkov o 
nafti in plinu v zvezi s scenarijem 
povpraševanja in oskrbe v prihodnje, saj je 
to v skupnem interesu za predvidljive 
naftne trge; zato izpostavlja pomembnost 
pobude za skupne podatke o nafti; meni, 
da v zadnjih letih gibanja cen nate le v 
omejenem obsegu odražajo pravila 
prostega trga in poziva institucije EU in 
Svet za sodelovanje v Zalivu naj v interesu 
vseh čim učinkoviteje omejujejo 
špekulacije na blagovnem trgu; 

Or. de

Predlog spremembe8
Reinhard Bütikoferv imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. toplo pozdravlja odločitev Skupnega 
sveta, da si bo prizadeval za okrepljeno 
sodelovanje na področju okolja in 
podnebnih sprememb;

Or. en

Predlog spremembe9
Reinhard Bütikoferv imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. priznava, da so prizadevanja Sveta za 
sodelovanje v Zalivu za povečanje 
potenciala zalog zemeljskega in 
utekočinjenega zemeljskega plina v skladu 

5. priznava, da so prizadevanja Sveta za 
sodelovanje v Zalivu za povečanje 
potenciala zalog zemeljskega in 
utekočinjenega zemeljskega plina v skladu 
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z željo EU po diverzifikaciji energetskih 
virov in poti; zaradi tega poudarja, kako 
pomembno je povečati izvoz 
utekočinjenega zemeljskega plina v EU in 
s plinovodi povezati EU in GCC, bodisi 
neposredno ali s priključitvijo na sedanje 
in načrtovane plinovode, kot sta AGP in 
Nabucco;

z željo EU po diverzifikaciji energetskih 
virov in poti;

Or. en

Predlog spremembe10
Niki Tzavela

Osnutek mnenja
Odstavek 5 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. priznava, da so prizadevanja Sveta za 
sodelovanje v Zalivu za povečanje 
potenciala zalog zemeljskega in 
utekočinjenega zemeljskega plina v skladu 
z željo EU po diverzifikaciji energetskih 
virov in poti; zaradi tega poudarja, kako 
pomembno je povečati izvoz 
utekočinjenega zemeljskega plina v EU in 
s plinovodi povezati EU in GCC, bodisi 
neposredno ali s priključitvijo na sedanje in 
načrtovane plinovode, kot sta AGP in 
Nabucco;

5. priznava, da so prizadevanja Sveta za 
sodelovanje v Zalivu za povečanje 
potenciala zalog zemeljskega in 
utekočinjenega zemeljskega plina v skladu 
z željo EU po diverzifikaciji energetskih 
virov in poti; zaradi tega poudarja, kako 
pomembno je povečati izvoz 
utekočinjenega zemeljskega plina v EU, z 
vključitvijo terminalov utekočinjenega 
zemeljskega plina v južni koridor, in s 
plinovodi povezati EU in GCC, bodisi 
neposredno ali s priključitvijo na sedanje in 
načrtovane plinovode, kot sta AGP in 
Nabucco in ITGI;

Or. en

Predlog spremembe11
Lena Kolarska-Bobińska

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. države članice GCC spodbuja, naj s 
svojimi evropskimi partnerji še naprej 
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razvijajo utekočinjenja plina (GTL), da bi 
GTL bolje vključili v evropsko mešanico 
energetskih virov; poudarja, da bi GCC 
utekočinjenje lahko uporabil tudi kot 
metodo, ki bi nadomestila emisije 
izgorevalnega plina v ozračje;

Or. en

Predlog spremembe12
Vladko Todorov Panayotov

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. priznava, da morebitne sinergije na 
področju virov obnovljive energije (solarna 
in vetrna energija) in tehnologije čistega 
premoga obetajo plodno tehnološko, 
industrijsko in politično sodelovanje med 
EU in GCC;

6. priznava, da morebitne sinergije na 
področju virov obnovljive energije, kot sta
solarna, in vetrna energija, biomasa iz 
komunalnih odpadkov in odpadnih voda
in tehnologije čistega premoga obetajo 
plodno tehnološko, industrijsko in politično 
sodelovanje med EU in GCC; poudarja, da 
bi bilo treba v državah te regije, ki imajo 
korist od zelo močnega neposrednega 
običajnega obsevanja, spodbujati 
fotovoltaiko, ki uporablja tehnologije 
koncentrirane fotovoltaike;

Or. en

Predlog spremembe13
Reinhard Bütikoferv imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. priznava, da morebitne sinergije na 
področju virov obnovljive energije (solarna 
in vetrna energija) in tehnologije čistega 
premoga obetajo plodno tehnološko, 
industrijsko in politično sodelovanje med 

6. priznava, da morebitne sinergije na 
področju virov obnovljive energije (solarna 
in vetrna energija) in tehnologije čistega 
premoga obetajo plodno tehnološko, 
industrijsko in politično sodelovanje med 
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EU in GCC; EU in GCC;

Or. en

Predlog spremembe14
Andreas Mölzer

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. priznava, da morebitne sinergije na 
področju virov obnovljive energije (solarna 
in vetrna energija) in tehnologije čistega 
premoga obetajo plodno tehnološko, 
industrijsko in politično sodelovanje med 
EU in GCC;

6. priznava, da morebitne sinergije na 
področju virov obnovljive energije (na 
primer solarna in vetrna energija) in 
tehnologije čistega premoga obetajo 
plodno tehnološko, industrijsko in politično 
sodelovanje med EU in GCC;

Or. de

Predlog spremembe15
Reinhard Bütikoferv imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 7 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja, da ima EU priložnost vlagati v 
energetske proizvodne zmogljivosti GCC z 
uporabo najnovejših tehnologij na področju 
pridobivanja, prenosa in medsebojnega 
povezovanja;

7. poudarja, da ima EU priložnost vlagati v 
energetske proizvodne zmogljivosti GCC z 
uporabo najnovejših tehnologij na področju 
pridobivanja, prenosa in medsebojnega 
povezovanja; v  zvezi  s tem spodbuja 
prihodnje sodelovanje s posebnim 
poudarkom na povezovanju električnih 
omrežij in tehnologij inteligentnega 
omrežja;

Or. en

Predlog spremembe16
Reinhard Bütikoferv imenu skupine Verts/ALE
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Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. poziva k skupnim naporom za 
obravnavanje špekulacij in 
nestanovitnosti cen s pomočjo večje 
preglednosti in nadzora nad zunajborznim 
trgovanjem z izvedenimi finančnimi 
instrumenti; v zvezi s tem pozdravlja 
nedavni poziv organizacije OPEC za večji 
nazor nad zunajborznim poslovanjem ter 
prizadevanja Francije, da bi se vprašanje 
blagovnih špekulacij reševalo v okviru G-
20;

Or. en

Predlog spremembe17
Vladko Todorov Panayotov

Osnutek mnenja
Odstavek 9 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poudarja, da je treba okrepiti 
sodelovanje z GCC pri raziskovalnih in 
tehnoloških programih ter se posebej 
osredotočiti na nove, na znanju temelječe 
industrije na področjih, kot so obnovljivi 
viri, zajemanje in shranjevanje ogljikovega 
dioksida, naftni in plinski derivati ter
energetska učinkovitost;

9. poudarja, da je treba okrepiti 
sodelovanje z GCC pri raziskovalnih in 
tehnoloških programih ter se posebej 
osredotočiti na nove, na znanju temelječe 
industrije na področjih, kot so obnovljivi 
viri, zajemanje in shranjevanje ogljikovega 
dioksida, naftni in plinski derivati, 
energetska učinkovitost, proizvajanje 
elektrike ali toplote ali metana za uporabo 
v prevozu s pomočjo anerobnega vrenja 
odpadnih voda/organskih komunalnih 
odpadkov; končni cilj je vzpostavitev 
dvostranskega sodelovanja, ki bo 
pomenilo prenos tehnologij v povezavi z 
varnim in trajnostnim oskrbovanjem s 
surovinami;

Or. en



AM\850406SL.doc 11/13 PE454.464v01-00

SL

Predlog spremembe18
Andreas Mölzer

Osnutek mnenja
Odstavek 9 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poudarja, da je treba okrepiti 
sodelovanje z GCC pri raziskovalnih in 
tehnoloških programih ter se posebej 
osredotočiti na nove, na znanju temelječe 
industrije na področjih, kot so obnovljivi 
viri, zajemanje in shranjevanje ogljikovega 
dioksida, naftni in plinski derivati ter 
energetska učinkovitost;

9. poudarja, da je treba okrepiti 
sodelovanje z GCC pri raziskovalnih in 
tehnoloških programih ter se posebej 
osredotočiti na nove, na znanju temelječe 
industrije na področjih, kot so obnovljivi 
viri, zajemanje in shranjevanje ogljikovega 
dioksida, naftni in plinski derivati ter 
energetska učinkovitost; Pričakuje, da bo 
GCC prav tako predan temu sodelovanju 
kot EU;

Or. de

Predlog spremembe19

Reinhard Bütikoferv imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 9 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poudarja, da je treba okrepiti 
sodelovanje z GCC pri raziskovalnih in 
tehnoloških programih ter se posebej 
osredotočiti na nove, na znanju temelječe 
industrije na področjih, kot so obnovljivi 
viri, zajemanje in shranjevanje 
ogljikovega dioksida, naftni in plinski 
derivati ter energetska učinkovitost;

9. poudarja, da je treba okrepiti 
sodelovanje z GCC pri raziskovalnih in 
tehnoloških programih ter se posebej 
osredotočiti na nove, na znanju temelječe 
industrije na področjih, kot so obnovljivi 
viri, ter energetska učinkovitost;

Or. en
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Predlog spremembe20
Andreas Mölzer

Osnutek mnenja
Odstavek 10 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. ponavlja, da je treba študentom in 
profesorjem GCC posredovati boljše 
informacije o programih izmenjave EU, 
kot je denimo Erasmus Mundus; zaradi 
tega spodbuja študente in profesorje GCC, 
naj se udeležijo obstoječih programov 
izmenjave EU, da bi poglobili kulturni 
dialog in spodbujali skupna stališča;

10. ponavlja, da je treba študentom in 
profesorjem GCC in držav članic EU
posredovati boljše informacije o programih 
izmenjave EU, kot je denimo Erasmus 
Mundus; zaradi tega spodbuja študente in 
profesorje GCC, naj se udeležijo obstoječih 
programov izmenjave EU, da bi poglobili 
kulturni dialog in spodbujali skupna 
stališča;

Or. de

Predlog spremembe 21
Paul Rübig

Osnutek mnenja
Odstavek 10 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10a. poziva k pospešenemu sodelovanju 
med Evropskim raziskovalnim centrom in 
Evropskim tehnološkim inštitutom ter 
GCC za spodbujanje in nadaljevanje 
znanstvenega dialoga in sodelovanja med 
regijami tudi na tem področju;

Or. en

Predlog spremembe22
Andreas Mölzer

Osnutek mnenja
Odstavek 11 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

11. zahteva izboljšave pri delu za 11. zahteva izboljšave pri delu za 
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prepoznavnost EU, ki ga opravlja ena sama 
delegacija, zadolžena za šest zalivskih 
držav; zaradi tega se zavzema za 
vzpostavitev petih novih delegacij v 
preostalih državah in za odprtje petih
novih pisarn.

prepoznavnost EU, ki ga opravlja ena sama 
delegacija, zadolžena za šest zalivskih 
držav; zaradi tega se zavzema za 
vzpostavitev petih novih delegacij v teh
državah in za odprtje novih pisarn, kjer se 
to zdi koristno.

Or. de


