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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
външни работи да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. приветства постиженията на програмата за съвместно действие на ЕС и Съвета за 
Сътрудничество в Персийския залив (ССПЗ) и споразумението за свободна 
търговия, по-специално в области от взаимен интерес като промишленост, 
енергетика, научни изследвания, образование, наука и технологии, ИКТ, 
инвестиции и действия, свързани с климата;

ЕНЕРГИЯ

2. приветства работата, извършена от експертната група на ЕС-ССПЗ по енергетика, 
по-специално в областта на природния газ, енергийната ефективност и ядрената 
безопасност;

3. признава, че изкопаемите горива продължават да посрещат по-голямата част от 
енергийните нужди на ЕС; въпреки това отбелязва, че в ЕС търсенето на петрол се 
влияе от няколко фактора, като например енергийната политика и политиката в 
областта на климата, разходите за доставки, нестабилността на цените и 
промишлените разработки, които се съчетават и създават дълготрайна несигурност 
за бъдещото търсене и инвестициите нагоре и надолу по веригата с цел разширяване 
на производствения капацитет и запазване на настоящите стандарти;

4. призовава към по-голяма прозрачност на данните за евентуален сценарий относно 
бъдещото търсене и предлагане на петрол и газ от взаимен интерес на предвидимите 
петролни пазари; ето защо приветства значението на съвместната инициатива за 
данните за нефта;

5. признава, че усилията на ССПЗ за повишаване на потенциала на запасите на 
природен газ и втечнен природен газ са в съзвучие с желанието на ЕС да 
разнообразява енергийните източници и маршрути; във връзка с това подчертава 
значението на увеличаването на износа за ЕС на втечнен природен газ и създаването 
на газопроводни връзки със ССПЗ, или пряко, или чрез свързване на 
съществуващите и бъдещите газопроводи, като например AGP и „Набуко“;

6. признава, че потенциалното съчетаване на възобновяемите енергийни източници 
(слънчева и вятърна енергия) и новите чисти технологии за добив на енергия от 
твърди горива предлагат значителни възможности за технологично, промишлено и 
политическо сътрудничество между ЕС и ССПЗ;

7. подчертава, че ЕС има възможности да инвестира в капацитета за производство на 
енергия на ССПЗ с използване на най-новите технологии по отношение на 
производството, преноса и взаимните връзки;

ПРОМИШЛЕНОСТ И СУРОВИНИ
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8. подчертава колко е важно едно надеждно партньорство между ЕС и ССПЗ в 
използването на суровините и достъпа до тях; подкрепя отворените пазари на стоки 
и премахването на нетарифните бариери; приветства всички вече направени усилия 
в преговорите за свободна търговия за гарантиране на сигурни и устойчиви 
доставки на суровини;

РАЗВОЙНА И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ И 
НОВОВЪВЕДЕНИЯ

9. подчертава значението на задълбочаването на сътрудничеството със ССПЗ в 
областта на научните изследвания и технологичните програми, със специален 
акцент върху новите, основани на знания области на промишлеността, като 
например възобновяемите енергийни източници, технологиите за улавяне и 
съхраняване на въглерод, производните от нефт и газ и енергийната ефективност;

10. отново изтъква необходимостта да се осигури по-добра информация сред 
студентите и преподавателите от ССПЗ за съществуването на програми на ЕС за 
обмен като Erasmus Mundus; във връзка с това насърчава участието на студенти и 
преподаватели от ССПЗ в съществуващите програми за обмен на ЕС с цел 
задълбочаване на културния диалог и за насърчаване на общо разбиране;

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ЕС В СТРАНИТЕ ОТ ССПЗ

11. призовава за подобрения в работата по видимостта на ЕС, която се извършва от 
единствената делегация, обхващаща шестте страни от Персийския залив; във връзка 
с това препоръчва създаване на 5 нови делегации в останалите страни и откриването 
на 5 нови информационни бюра.


