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NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako 
gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta úspechy spoločného akčného programu EÚ a Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive 
(ďalej len „GCC“) a dohodu o voľnom obchode, najmä v oblastiach spoločného záujmu 
ako priemysel, energetika, výskum, vzdelávanie, veda a technológie, informačné 
a komunikačné technológie, investície a činnosti týkajúce sa zmeny klímy;

ENERGETIKA

2. vyzdvihuje prácu, ktorú vykonala skupina odborníkov na energetiku EÚ – GCC, najmä 
pokiaľ ide o zemný plyn, energetickú efektívnosť a jadrovú bezpečnosť;

3. uznáva, že fosílne palivá aj naďalej stačia pokrývať väčšinu energetických potrieb EÚ; 
poznamenáva však, že dopyt EÚ po rope ovplyvňuje viacero faktorov, ako sú politika EÚ 
v oblasti energetiky a zmeny klímy, dodávateľské náklady, cenové výkyvy a priemyselný 
rozvoj, ktoré sú spoločne zdrojom dlhotrvajúcich neistôt o budúcom dopyte a investíciách 
do geologického prieskumu a výroby (upstream) a povýrobných činností (downstream) na 
rozšírenie výrobnej kapacity a udržanie súčasnej úrovne;

4. vyzýva na väčšiu transparentnosť údajov o budúcom vývoji dopytu po rope a plyne a 
žiada, aby sa v spoločnom záujme vypracoval scenár zásobovania na trhoch s ropou, ktoré 
sa dajú predvídať; víta preto význam iniciatívy Spoločné údaje o rope;

5. uznáva, že snaha GCC zvýšiť možné zásoby zemného plynu a skvapalneného zemného 
plynu (LNG) je v súlade so želaním EÚ diverzifikovať energetické zdroje a zásobovacie 
trasy; zdôrazňuje preto význam nárastu exportu LNG do EÚ a vybudovania plynovodných 
spojení s GCC, či už priamo alebo prostredníctvom napojenia sa na existujúce alebo 
plánované plynovody ako AGP alebo Nabucco;

6. uznáva, že potenciálne synergie v oblasti energií z obnoviteľných zdrojov (slnečná 
a veterná energia) a nové technológie čistého uhlia ponúkajú vynikajúce možnosti 
na technologickú, priemyselnú a politickú spoluprácu medzi EÚ a GCC;

7. zdôrazňuje, že EÚ má možnosť investovať do kapacít na výrobu energie v krajinách GCC 
a využiť pritom najnovšie technológie výroby, prenosu a vzájomného prepojenia;

PRIEMYSEL A NERASTNÉ SUROVINY

8. zdôrazňuje význam spoľahlivého partnerstva medzi EÚ a GCC v oblasti využitia 
nerastných surovín a prístupu k nim; podporuje otvorené trhy s tovarom a zrušenie 
necolných prekážok; víta všetky predchádzajúce snahy v rámci rokovaní o voľnom 
obchode zaistiť bezpečné a udržateľné zásobovanie nerastnými surovinami;

VÝSKUM, VÝVOJ A INOVÁCIE
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9. zdôrazňuje význam prehĺbenia spolupráce s GCC na programoch výskumu 
a technologických programoch, s osobitným zameraním na nové priemyselné odvetvia 
založené na vedomostiach v oblastiach ako sú obnoviteľné zdroje, zachytávanie a 
skladovanie oxidu uhličitého, ropné a plynové deriváty a energetická efektívnosť;

10. znovu opakuje, že je potrebné poskytovať študentom a vyučujúcim z krajín GCC lepšie 
informácie o existencii výmenných programov EÚ, ako sú Erasmus Mundus; nabáda preto 
študentov a vyučujúcich z krajín GCC, aby sa zúčastňovali existujúcich výmenných 
programov EÚ s cieľom prehĺbiť kultúrny dialóg a podporiť vzájomné porozumenie;

ZASTÚPENIE EÚ V KRAJINÁCH GCC

11. vyzýva na zlepšenie práce v oblasti zviditeľňovania EÚ, ktorú pre 6 krajín Perzského 
zálivu vykonáva jediná delegácia; vyslovuje sa preto v prospech zriadenia 5 nových 
delegácií v zostávajúcich krajinách a teda otvorenia 5 nových kancelárií.


