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SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare și energie solicită Comisiei pentru afaceri externe, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. salută realizările programului comun de acțiune UE-CCG și ale acordului de liber schimb, 
în special în sectoarele de interes comun din domeniul industriei, al energiei, al cercetării, 
al educației, al științei și tehnologiei, al CTI, al investițiilor și al acțiunii în domeniul 
climei;

ENERGIE

2. salută activitățile desfășurate de către grupul de experți UE-CCG pentru energie, în special 
în ceea ce privește gazele naturale, eficiența energetică și siguranța nucleară;

3. recunoaște faptul că nevoile energetice ale UE sunt satisfăcute în cea mai mare parte de 
combustibilii fosili; atrage atenția, totuși, asupra faptului că cererea de petrol a UE este 
afectată de mai mulți factori, precum politicile UE în materie de energie și climă, costurile 
de aprovizionare, volatilitatea prețurilor și evoluțiile industriale, care, în corelație, 
generează incertitudini pe termen lung cu privire la cerere în viitor și la investițiile în 
amonte și în aval realizate în scopul extinderii capacității de producție și al menținerii 
standardelor actuale;

4. solicită o transparență sporită a datelor referitoare la petrol și gaze în viitorul scenariu al 
cererii și ofertei pentru interesele comune pe piețele de petrol previzibile; salută, prin 
urmare, importanța inițiativei comune privind datele referitoare la petrol;

5. recunoaște că eforturile depuse de CCG pentru creșterea potențialului de rezerve de gaze 
naturale și GNL corespund dorinței UE de a diversifica sursele de energie și rutele 
acesteia; subliniază, prin urmare, importanța creșterii exporturilor de GNL în UE și a 
stabilirii de legături prin gazoducte cu CCG, fie direct, fie prin racordarea la gazoductele 
actuale și planificate precum AGP și Nabucco;

6. recunoaște faptul că potențialele sinergii dintre sursele de energie regenerabile (solară și 
eoliană) și noile tehnologii curate de exploatare a cărbunelui oferă perspective 
considerabile pentru cooperarea tehnologică, industrială și politică dintre UE și CCG;

7. subliniază faptul că UE are ocazia de a investi în capacitatea de producție a energiei a 
CCG, utilizând cele mai noi tehnologii în ceea ce privește generarea, transportul și 
interconexiunea;

INDUSTRIA ȘI MATERIILE PRIME

8. subliniază importanța unor parteneriate fiabile între UE și CCG în ceea ce privește 
utilizarea materiilor prime și accesul la acestea; se declară în favoarea piețelor deschise 
pentru mărfuri și eliminarea barierelor netarifare; salută toate eforturile deja depuse în 
cadrul negocierilor de liber schimb în vederea garantării siguranței și durabilității 
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aprovizionării cu materii prime;  

CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE

9. subliniază importanța aprofundării cooperării cu CCG în ceea ce privește programele de 
cercetare și tehnologice, cu un accent deosebit asupra noilor sectoare industriale bazate pe 
cunoaștere în domenii precum sursele regenerabile, CSC, derivatele în domeniul 
petrolului și al gazelor naturale și eficiența energetică;

10. reiterează necesitatea unei mai bune informări a studenților și cadrelor universitare din 
statele CCG cu privire la existența programelor de schimb ale UE, ca de exemplu Erasmus 
Mundus; încurajează, prin urmare, participarea studenților și a profesorilor universitari din 
CCG la programele de schimb existente ale UE pentru aprofundarea dialogului cultural și 
promovarea înțelegerii reciproce;

REPREZENTAREA UE ÎN ȚĂRILE CCG

11. solicită îmbunătățirea activitățile depuse pentru vizibilitatea UE de către unica delegație 
pentru cele 6 țări ale Golfului; pledează, prin urmare, în favoarea creării a 5 noi delegații 
în celelalte 5 țări și a deschiderii de 5 noi sedii. 


