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ETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tunneb heameelt ELi ja Pärsia lahe koostöönõukogu vahelise ühise tegevuskava 
vastuvõtmise üle, eriti asjaolu, et see tugevdab koostööd ühist huvi pakkuvates 
valdkondades, milleks on tööstus, energeetika, teadusuuringud, haridus, teadus ja 
tehnoloogia, IKT, investeeringud ja kliimameetmed; on seisukohal, et kõik ELi ja Pärsia 
lahe koostöönõukogu vahelise ühise tegevuskava raames saavutatu aitab uuesti alustada 
läbirääkimisi vabakaubanduslepingu üle;

ENERGEETIKA

2. tunnustab ELi ja Pärsia lahe koostöönõukogu energiaekspertide rühma tööd, eriti 
maagaasi, energiatõhususe ja tuumaohutuse valdkonnas;

3. kutsub komisjoni üles mõlema piirkonna ees seisva kliimamuutuse ja kasvava 
energiatarbimise probleemi kontekstis tegelema energiatõhususe, kui ühe peamise 
arenguvaldkonnaga ja tõhustada koostööd energiatõhususe küsimuses;

4. väljendab rahulolu puhta energia tehnoloogiavõrgu projekti loomise üle; hindab eriti 
positiivselt neid meetmeid, mis toetavad taastuvate energiaallikate ja energiatõhususe 
poliitika arendamist;

5. tunnistab, et fossiilkütused katavad praegu suurema osa ELi energiavajadusest; märgib 
siiski, et ELi naftavajadust mõjutavad edaspidi mitmed tegurid, näiteks ELi energia- ja 
kliimapoliitika, tarnekulud, hindade kõikumine ja tööstuse areng, näiteks seoses 
energiatõhususe ja elektripõhise liiklusega, mis ühiselt põhjustavad pikaajalist ebakindlust 
tulevase nõudluse suhtes ning investeerimise suhtes nafta otsimise ja ammutamise ning 
rafineerimise tootmisvõimsusse;

6. nõuab suuremat läbipaistvust andmete osas, mis puudutavad vastastikust hinnangulist 
nafta- ja gaasinõudlust ning -pakkumist prognoositavatel naftaturgudel; rõhutab seetõttu 
JODI (Joint Oil Data Initiative) olulisust;

7. hindab väga kõrgelt ühisnõukogu kindlat tahet teha keskkonna ja kliimamuutuste 
valdkonnas tihedamat koostööd;

8. tunnustab Pärsia lahe koostöönõukogu jõupingutusi suurendada maagaasivarude ja 
veeldatud maagaasi potentsiaali vastavalt ELi soovile mitmekesistada energiaallikaid ja 
tarneteid; rõhutab seetõttu, et on oluline suurendada veeldatud maagaasi eksporti ELi, 
kaasates Lõuna-Euroopa gaasitranspordikoridori veeldatud maagaasi terminalid, ja rajada 
koos Pärsia lahe koostöönõukoguga ühiseid torujuhtmeid kas otseselt või olemasolevate ja 
kavandatavate torujuhtmetega ühendamise teel, nagu see on kavas Nabucco, Araabia 
gaasijuhtme (AGP) ja ITGI puhul.

9. kutsub Pärsia lahe koostöönõukogu liikmesriike üles kooskõlastama veeldatud gaasi 
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tehnoloogia (GTL) edasiarendamist oma Euroopa partneritega, et hõlmata veeldatud gaasi 
paremini Euroopa energiaallikate jaotusse; rõhutab, et Pärsia lahe koostöönõukogu peaks 
gaasi veeldamist kasutama ka alternatiivina gaasi põletamisele atmosfääris;

10. tunnistab, et taastuvate energiaallikate – nagu näiteks päike, tuul, biomass – potentsiaalne 
koostoime ja uued keskkonnasõbralikud söepõletustehnoloogiad loovad suurepärased 
väljavaated ELi ja Pärsia lahe koostöönõukogu vaheliseks tehnoloogia-, tööstus- ja 
poliitikaalaseks koostööks;

11. rõhutab, et ELil on võimalus investeerida Pärsia lahe koostöönõukogu energia tootmise 
mahu suurendamisse, kasutades energia tootmisel, ülekandmisel ja energiavõrkude 
ühendamisel uusimat tehnoloogiat; soovitab sellega seoses teha edaspidi koostööd, mis 
keskenduks eriti elektrivõrkude integreerimisele ja nn aruka võrgu tehnoloogiale;

TÖÖSTUS JA TOORAINED

12. rõhutab ELi ja Pärsia lahe koostöönõukogu vahelise usaldusväärse partnerluse olulisust 
toorainete kasutamisel ja nendele juurdepääsul; toetab avatud kaubaturgusid ja 
mittetariifsete tõkete kaotamist; kiidab heaks kõik jõupingutused, mida on 
vabakaubandusläbirääkimistel juba tehtud, et tagada turvaline ja jätkusuutlik 
toormaterjaliga varustamine;

13. nõuab, et tehtaks ühiseid jõupingutusi toorainete hinnakõikumiste ja toorainetega 
spekuleerimise vastu võitlemiseks ning suurendataks sel eesmärgil börsiväliste 
tuletisinstrumentidega kauplemise läbipaistvust ja järelevalvet; tunnustab sellega seoses 
OPECi hiljutist nõudmist, et kontrolli börsiväliste tuletisinstrumentidega kauplemise üle 
tugevdataks, samuti Prantsusmaa püüdeid tegeleda kaupadega spekuleerimise 
probleemiga G20 raamistikus;

TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUS NING INNOVATSIOON

14. rõhutab, et on oluline tihendada kahepoolset koostööd Pärsia lahe koostöönõukoguga 
teadusuuringute ja tehnoloogia programmides, keskendudes eelkõige teadmistele 
tuginevatele uutele tööstusharudele niisugustes valdkondades nagu taastuvad 
energiaallikad, süsinikdioksiidi kogumine ja säilitamine, nafta ja maagaasi 
tuletisinstrumendid ning energiatõhusus ja biomass; nõuab koostöö alustamist, mis 
hõlmaks tehnosiiret ja sellega seostatud turvalist ja jätkusuutlikku toormega varustamist;

15. kinnitab vajadust anda Pärsia lahe koostöönõukokku kuuluvate riikide üliõpilastele ja 
õppejõududele paremat teavet ELi vahetusprogrammide, näiteks Erasmus Mundus, 
olemasolu kohta; julgustab seetõttu Pärsia lahe koostöönõukokku kuuluvate riikide 
üliõpilasi ja õppejõude osalema olemasolevates ELi vahetusprogrammides, et süvendada 
kultuurilist dialoogi ning edendada üksteisemõistmist;

16. nõuab, et Euroopa Teadusnõukogu ja Euroopa Tehnoloogiainstituut tihendaksid koostööd 
Pärsia lahe koostöönõukoguga, et toetada ja edendada ka teaduslikku dialoogi ning 
piirkondade koostööd selles valdkonnas;

ELi ESINDATUS PÄRSIA LAHE KOOSTÖÖNÕUKOKKU KUULUVATES 
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RIIKIDES

17. nõuab ELi nähtavuse parandamist, kuna hetkel tegeleb sellega kuues Pärsia lahe riigis 
ainult üks delegatsioon; toetab seetõttu viie uue delegatsiooni loomist ja viie esinduse 
avamist ülejäänud riikides. 
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