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WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Spraw 
Zagranicznych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 
rezolucji następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje dokonania wspólnego programu działania i porozumienia o 
wolnym handlu UE-GCC, w szczególności w obszarach wspólnego zainteresowania w 
dziedzinie przemysłu, energii, badań, edukacji, nauki i technologii, TIK, inwestycji i 
działań na rzecz ochrony klimatu;

ENERGIA

2. składa wyrazy uznania dla prac prowadzonych przez zespół ekspertów ds. energii UE-
GCC, w szczególności dotyczących gazu ziemnego, efektywności energetycznej i 
bezpieczeństwa jądrowego; 

3. przyznaje, że paliwa kopalne nadal zaspakajają większość zapotrzebowania na energią w 
UE; zauważa jednak, że zapotrzebowanie UE na ropę jest uwarunkowane kilkoma 
czynnikami, takimi jak polityka energetyczna i klimatyczna UE, koszty dostaw, 
niestabilność cen i przemiany w przemyśle, które łącząc się ze sobą powodują 
długoterminowy brak pewności co do przyszłego zapotrzebowania oraz inwestycji na 
starcie/po zakończeniu projektu potrzebnych do rozszerzenia zdolności produkcyjnej i 
utrzymania aktualnych standardów;

4. wzywa do zachowania większej przejrzystości w odniesieniu do danych dotyczących gazu 
i ropy w ramach przyszłego scenariusza zapotrzebowania i dostaw w imię wspólnych 
interesów na przewidywalnych rynkach ropy; z zadowoleniem zatem przyjmuje znaczenie 
inicjatywy na rzecz danych dotyczących ropy (JODI);

5. przyznaje, że wysiłki GCC na rzecz zwiększenia potencjału rezerw gazu ziemnego i LNG 
są zgodne z chęcią UE zróżnicowania źródeł energii i szlaków energetycznych; podkreśla 
zatem znaczenie zwiększenia eksportu LNG do UE oraz stworzenia połączeń 
gazociągowych z GCC, bezpośrednio lub przyłączając się do obecnych i planowanych 
gazociągów, takich jak AGP i Nabucco;

6. uznaje, że potencjalne synergie w obszarze odnawialnych źródeł energii (słonecznej i 
wiatrowej) oraz nowe czyste technologie węglowe stanowią znaczącą perspektywę dla 
współpracy technologicznej, przemysłowej i politycznej między UE a GCC;

7. podkreśla, że UE ma możliwości inwestowania w potencjał wytwarzania energii w GCC z 
wykorzystaniem najnowszych technologii jeśli chodzi o wytwarzanie, przesył i wzajemne 
połączenia;

PRZEMYSŁ I SUROWCE

8. podkreśla znaczenie niezawodnego partnerstwa między UE a GCC w zakresie 
wykorzystania i dostępu do surowców; opowiada się za otwartymi rynkami towarów i 
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zniesieniem barier pozataryfowych; z zadowoleniem przyjmuje wszelkie podjęte już w 
negocjacjach w sprawie wolnego handlu starania na rzecz zagwarantowania bezpiecznych
i zrównoważonych dostaw surowców; 

BADANIA I ROZWÓJ ORAZ INNOWACJE

9. podkreśla znaczenie pogłębienia współpracy z GCC na rzecz programów badań i 
technologii, ze specjalnym uwzględnieniem nowych opartych na wiedzy gałęzi przemysłu 
w obszarach takich jak odnawialne źródła energii, wychwytywanie i składowanie 
dwutlenku węgla (CCS), pochodne gazu i ropy oraz efektywność energetyczna;

10. ponownie podkreśla potrzebę dostarczania lepszych informacji w sprawie dostępności 
unijnych programów wymiany, takich jak Erasmus Mundus, dla studentów i nauczycieli z 
krajów Zatoki Perskiej; zachęca zatem do udziału studentów i nauczycieli z krajów GCC 
w istniejących programach wymiany w celu pogłębienia dialogu kulturowego i 
propagowania wzajemnego zrozumienia;

PRZEDSTAWICIELSTWO W KRAJACH RADY WSPÓŁPRACY PAŃSTW 
ZATOKI PERSKIEJ

11. wzywa do zintensyfikowania prac na rzecz widoczności UE prowadzonych przez jedną 
tylko delegację i obejmujących 6 krajów Zatoki Perskiej; opowiada się zatem za 
powołaniem pięciu nowych delegacji w pozostałych krajach oraz utworzeniem pięciu 
nowych urzędów.


