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NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

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;

ENERGETIKA

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

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;

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;

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;

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;

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

PRŮMYSL A SUROVINY

8. zdůrazňuje význam spolehlivého partnerství mezi EU a GCC při využívání surovin 
a přístupu k nim; upřednostňuje otevřené trhy se zbožím a zrušení necelních překážek; 
vítá veškeré úsilí, které již bylo vynaloženo v rámci jednání o volném obchodu s cílem 
zajistit bezpečné a udržitelné dodávky surovin;

VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE
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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;

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;

ZASTOUPENÍ EU V ZEMÍCH GCC

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.


