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IEROSINĀJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē ES un PLSP kopīgās rīcības programmas rezultātus un brīvās tirdzniecības 
nolīgumu, jo īpaši tādās kopīgo interešu jomās kā rūpniecība, enerģētika, pētniecība, 
izglītība, zinātne un tehnoloģija, IKT, investīciju un klimata pasākumi;

ENERĢĒTIKA

2. atzinīgi vērtē ES un PLSP enerģētikas ekspertu grupas veikumu, jo īpaši dabas gāzes, 
energoefektivitātes un kodoldrošības jomā;

3. norāda, ka ar fosilā kurināmā palīdzību joprojām tiek apmierināta lielākā daļa ES 
enerģijas pieprasījuma; tomēr piezīmē, ka ES naftas pieprasījumu ietekmē vairāki tādi 
faktori kā ES enerģētikas un klimata politika, piegādes izmaksas, cenu nestabilitāte un 
rūpniecības attīstība, kuru dēļ ilgstoši pastāv neskaidrības par turpmāko pieprasījumu un 
par dažādu līmeņu investīcijām ar nolūku attīstīt ražošanas jaudas un saglabāt pastāvošos 
standartus;

4. aicina kopīgu interešu vārdā, lai naftas tirgu padarītu prognozējamāku, palielināt naftas un 
gāzes turpmākā pieprasījuma un piegādes scenāriju datu pārskatāmību; tāpēc atzinīgi vērtē 
Kopīgo naftas datu iniciatīvu;

5. atzīst, ka PLSP centieni palielināt dabas gāzes rezervju potenciālu un sašķidrinātās 
dabasgāzes nolīgums ar ES liecina par vēlmi dažādot energoresursu piegādes avotus un 
ceļus; tāpēc uzsver, ka ir svarīgi palielināt sašķidrinātās dabasgāzes eksportu uz ES un 
izveidot pārvada savienojumus ar PLSP vai nu tieši, vai savienojot tādus pastāvošos vai 
plānotos vadus kā AGP un Nabucco;

6. atzīst ka potenciālā atjaunīgo energoresursu (saule un vējš) sinerģija un jaunā „tīro ogļu”
tehnoloģija paver plašas tehnoloģiskās, rūpnieciskās un politiskās sadarbības iespējas 
starp ES un PLSP;

7. uzsver, ka ES ir iespējas investēt PLSP enerģijas ražošanas jaudā, izmantojot jaunākās 
tehnoloģijas ražošanas, pārvades un savstarpējās savienojamības jomā;

RAŽOŠANA UN IZEJMATERIĀLI

8. uzsver, cik liela nozīme izejmateriālu izmantošanas un pieejamības ziņā ir ES un PLSP 
partnerības uzticamībai; atzinīgi vērtē atvērtus preču tirgus un beztarifu barjeru atcelšanu; 
atzinīgi vērtē panākumus brīvās tirdzniecības sarunās, lai panāktu drošu un ilgtspējīgu 
izejmateriālu piegādi;

PĒTNIECĪBA, ATTĪSTĪBA UN JAUNINĀJUMI

9. uzsver, ka ir svarīgi veicināt sadarbību ar PLSP pētniecības un tehnoloģisko programmu 
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jomā, īpašu uzmanību pievēršot uz zinātnes atziņām balstītai ražošanai tādās jomās kā 
atjaunīgie energoresursi, oglekļa uztveršana un uzglabāšana, no naftas un gāzes 
atvasinātie produkti un energoefektivitāte;

10. atgādina par nepieciešamību PLSP studentiem un pasniedzējiem sniegt precīzāku 
informāciju par tādu ES apmaiņas programmu pastāvēšanu kā Erasmus Mundus; tāpēc 
mudina PLSP studentus un pasniedzējus piedalīties ES apmaiņas programmās, lai 
padziļinātu kultūru dialogu un uzlabotu savstarpējo sapratni;

ES PĀRSTĀVĪBA PLSP VALSTĪS

11. aicina sekmēt ES atpazīstamības uzlabošanas darbu, ko veic vienīgā delegācija visās 
sešās Persijas līča valstīs; tādēļ aizstāv ideju izveidot piecas jaunas delegācijas pārējās 
valstīs un atvērt piecus jaunus birojus.


