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FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udenrigsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. glæder sig over vedtagelsen af det fælles handlingsprogram EU-GCC og navnlig over det 
faktum, at det styrker samarbejdet på områder af fælles interesse inden for industri, energi, 
forskning, uddannelse, videnskab og teknologi, ikt, investering og handling på 
klimaområdet; er af den opfattelse, at ethvert fremskridt, der opnås inden for det fælles 
handlingsprogram EU-GCC, vil bane vejen for en genåbning af forhandlingerne om 
frihandelsaftalen: 

ENERGI

2. påpeger, at EU-GCC-ekspertgruppen for energi har udført et prisværdigt arbejde, navnlig 
hvad angår gas, energieffektivitet og nuklear sikkerhed;

3. opfordrer Kommissionen til i lyset af de udfordringer, som klimaændringerne og det 
voksende energiforbrug udgør i begge regioner, at fokusere på energieffektivitet som et af 
de primære indsatsområder og at styrke samarbejdet omkring 
energieffektivitetsspørgsmål;

4. glæder sig over etableringen af "Clean Energy Network"-projektet; roser især aktiviteterne 
til fordel for udviklingen af politikker for fremme og indførelse af vedvarende 
energikilder og energieffektivitet;

5. anerkender, at fossile brændstoffer i dag opfylder størstedelen af EU's energibehov; 
bemærker dog, at EU's fremtidige olieefterspørgsel vil blive påvirket af adskillige faktorer 
som f.eks. EU's energi- og klimapolitik, forsyningsomkostninger, prissvingninger og 
industrielle udviklinger (f.eks. hvad angår energieffektivitet og elektrisk mobilitet), som 
tilsammen skaber vedvarende usikkerhed om fremtidig efterspørgsel og investeringer i 
produktionskapacitet på de forskellige trin;

6. opfordrer til større gennemsigtighed i data om olie og gas vedrørende scenariet for den 
fremtidige efterspørgsel og forsyning for at sikre indbyrdes interesser på forudsigelige 
oliemarkeder; hilser derfor dette vigtige fælles oliedatainitiativ velkomment;

7. udtrykker stor tilfredshed med Det Fælles Råds afgørelse om at arbejde i retning af et 
snævrere samarbejde inden for miljø og klimaændringer;

8. erkender, at GCC's indsats for at øge potentialet for naturgasreserverne og LNG er i 
overensstemmelse med EU's ønske om at diversificere energikilderne og 
forsyningsvejene; understreger derfor betydningen af at øge eksporten af LNG til EU ved 
at inddrage LNG-terminaler i den sydlige korridor og etablere gasledningsforbindelser 
med GCC, enten direkte eller via tilslutning til eksisterende og planlagte gasledninger som 
f.eks. AGP og Nabucco og ITGI;

9. opfordrer GCC-medlemsstaterne til at koordinere den yderligere udvikling af GTL (Gas to 
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Liquid) sammen med deres europæiske partnere for bedre at kunne integrere GTL i det 
europæiske energimix; understreger at GCC også kunne benytte GTL som et alternativ til 
udledningen af flaregas i atmosfæren;

10. erkender, at de potentielle synergier i vedvarende energikilder (sol og vind) og nye rene 
kulteknologier rummer betydelige perspektiver for teknologisk, industrielt og politisk 
samarbejde mellem EU og GCC;

11. understreger, at EU har muligheder for at investere i GCC's energiproduktionskapacitet 
under anvendelse af de nyeste teknologier for produktion, transmission og 
sammenkobling; tilskynder i den forbindelse til et fremtidigt samarbejde med særlig fokus 
på integreringen af elektricitetsnet og intelligente netteknologier;

INDUSTRI OG RÅMATERIALER

12. understreger betydningen af et stabilt partnerskab mellem EU og GCC om brugen af og 
adgangen til råmaterialer; går ind for åbne markeder for varer og afskaffelse af ikke-
toldmæssige hindringer; glæder sig over den indsats, der allerede er gjort i 
frihandelsforhandlingerne for at sørge for en sikker og bæredygtig forsyning af 
råmaterialer;

13. anmoder om en fælles indsats mod spekulation og prisvolatilitet på råmaterialer ved hjælp 
af større gennemsigtighed og kontrol af handel med OTC-derivater; glæder sig i den 
forbindelse over OPEC's seneste opfordring til strengere kontrol med handelen med OTC-
derivater såvel som Frankrigs indsats mod spekulation i råvarer inden for G-20;

F&U OG INNOVATION

14. fremhæver betydningen af at uddybe det bilaterale samarbejde med GCC om programmer 
for forskning og teknologi med særlig fokus på nye videnbaserede industrier inden for 
områder som f.eks. vedvarende energikilder, CO2-opsamling og -lagring, olie- og 
gasderivater, energieffektivitet og biomasse; opfordrer til iværksættelse af et bilateralt 
samarbejde, der indebærer overførsel af teknologi kombineret med en sikker og 
bæredygtig forsyning med råmaterialer;

15. gentager nødvendigheden af at give bedre oplysninger om eksistensen af EU-
udvekslingsprogrammer såsom Erasmus Mundus til studerende og lærere inden for GCC; 
opfordrer derfor studerende og lærere inden for GCC til at deltage i eksisterende EU-
udvekslingsprogrammer med henblik på at uddybe den kulturelle dialog og fremme den 
fælles forståelse;

16. opfordrer ERC (Det Europæiske Forskningsråd) og EIT (Det Europæiske Institut for 
Innovation og Teknologi) til at styrke deres samarbejde med GCC med henblik på at 
fremme og videreføre den videnskabelige dialog og det videnskabelige samarbejde 
mellem regionerne også på dette område;

EU'S REPRÆSENTATION I LANDE INDEN FOR GOLFSTATERNES 
SAMARBEJDSRÅD
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17. opfordrer til forbedringer af det arbejde, som den ene delegation, der dækker 6 Golfstater, 
udfører for at øge EU's synlighed; går derfor ind for, at der oprettes fem nye delegationer i 
de resterende lande samt åbnes 5 nye kontorer.
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