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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών 
Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός 
της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. χαιρετίζει τις προόδους του Προγράμματος Κοινής Δράσης ΕΕ-ΣΣΚ και της Συμφωνίας 
Ελεύθερων Συναλλαγών, κυρίως στους αμοιβαίου ενδιαφέροντος τομείς της βιομηχανίας, 
της ενέργειας, της έρευνας, της εκπαίδευσης, της  επιστήμης και της τεχνολογίας, των 
ΤΠΕ, των επενδύσεων και των δράσεων για το κλίμα·

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

2. επιδοκιμάζει το έργο της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για την Ενέργεια ΕΕ-ΣΣΚ, ιδιαίτερα
στους τομείς του φυσικού αερίου, της ενεργειακής απόδοσης και της πυρηνικής
ασφάλειας·

3. αναγνωρίζει ότι τα ορυκτά καύσιμα συνεχίζουν να καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος από 
τις ενεργειακές ανάγκες της ΕΕ· σημειώνει, εντούτοις, ότι η ζήτηση πετρελαίου από την 
ΕΕ επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως τις ενεργειακές και κλιματικές πολιτικές 
της ΕΕ, το κόστος προμήθειας, την αστάθεια των τιμών και τις βιομηχανικές εξελίξεις, οι 
οποίοι συνδυαζόμενοι δημιουργούν μακροχρόνια αβεβαιότητα σχετικά με την  
μελλοντική ζήτηση και τις επενδύσεις σε όλα τα στάδια εκμετάλλευσης που στοχεύουν 
στην επέκταση των δυνατοτήτων παραγωγής και την διατήρηση των σημερινών 
προδιαγραφών·

4. ζητεί μεγαλύτερη διαφάνεια στα στοιχεία που αφορούν το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο 
στο πλαίσιο του μελλοντικού σχεδιασμού προσφοράς και ζήτησης προς όφελος των 
αμοιβαίων συμφερόντων εντός προβλέψιμων αγορών πετρελαίου· χαιρετίζει, προς τούτο 
την κοινή πρωτοβουλία για τα πετρελαϊκά δεδομένα (Joint Oil Data Initiative)·

5. αναγνωρίζει ότι οι προσπάθειες του ΣΣΚ για την αύξηση του δυναμικού όσον αφορά τα 
αποθέματα φυσικού αερίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου συνάδουν με την επιθυμία 
της ΕΕ να διαφοροποιήσει τις ενεργειακές πηγές και διαδρομές· τονίζει, συνεπώς, τη 
σημασία αύξησης των εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου προς την ΕΕ και 
δημιουργίας αγωγών μεταφοράς μεταξύ ΕΕ και ΣΣΚ, είτε άμεσα, είτε συνδεδεμένους με 
τους υπάρχοντες ή σχεδιαζόμενους αγωγούς, όπως ο AGP  και ο Nabucco·

6. αναγνωρίζει ότι οι δυνητικές συνέργειες σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ηλιακή και
αιολική) και οι νέες καθαρές τεχνολογίες άνθρακα προσφέρουν σημαντικές προοπτικές 
τεχνολογικής, βιομηχανικής και πολιτικής συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και του ΣΣΚ·

7. τονίζει ότι η ΕΕ μπορεί να επενδύσει στο δυναμικό παραγωγής ενέργειας του ΣΣΚ, 
χρησιμοποιώντας τις πιο πρόσφατες τεχνολογίες από άποψη γενιάς, μετάδοσης και 
διασύνδεσης·

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ
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8. τονίζει τη σημασία θέσπισης μιας αξιόπιστης εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και του 
ΣΣΚ στον τομέα  της χρήσης και της πρόσβασης σε πρώτες ύλες· στηρίζει τις ανοιχτές 
αγορές για τα αγαθά και την κατάργηση των μη δασμολογικών εμποδίων· χαιρετίζει όλες 
τις επιτυχημένες προσπάθειες στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τις ελεύθερες 
συναλλαγές, με στόχο την εξασφάλιση ασφαλούς και βιώσιμης προμήθειας πρώτων υλών·

ΕΡΕΥΝΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

9. υπογραμμίζει τη σημασία ενίσχυσης της συνεργασίας με το ΣΣΚ στον τομέα των
προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας, με ιδιαίτερη έμφαση στις νέες επιχειρήσεις που
στηρίζονται στη γνώση, σε κλάδους όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η δέσμευση 
και αποθήκευση άνθρακα, τα παράγωγα πετρελαίου και φυσικού αερίου και η ενεργειακή 
απόδοση·

10. επαναλαμβάνει την ανάγκη παροχής καλύτερης ενημέρωσης σχετικά με την ύπαρξη
προγραμμάτων ανταλλαγής της ΕΕ όπως το Erasmus και το Mundus σε φοιτητές και 
καθηγητές από το ΣΣΚ· ενθαρρύνει, προς τούτο, τη συμμετοχή των φοιτητών και 
καθηγητών από ΣΣΚ στα ισχύοντα προγράμματα ανταλλαγής της ΕΕ με σκοπό την 
εμβάθυνση του πολιτισμικού διαλόγου και την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης· 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ  ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΣΣΚ 

11. ζητεί τη βελτίωση του έργου προβολής της ΕΕ που έχει αναλάβει η μοναδική 
αντιπροσωπεία της ΕΕ που καλύπτει τις έξι χώρες του Κόλπου· προτείνει, προς τούτο τη 
σύσταση 5 νέων αντιπροσωπειών στις υπόλοιπες χώρες και το άνοιγμα 5 νέων γραφείων.


