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SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie buitenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. is ingenomen met de goedkeuring van het gezamenlijke actieprogramma van de EU en de 
Samenwerkingsraad van de Golf (GCC), met name omdat dit tot versterking van de 
samenwerking leidt op gebieden als industrie, energie, onderzoek, onderwijs, wetenschap 
en technologie, ICT, investeringen en klimaatactie; is van oordeel dat het gezamenlijke 
actieprogramma EU-GCC zal helpen om de onderhandelingen over de 
vrijhandelsovereenkomst weer op gang te brengen;

ENERGIE

2. prijst de werkzaamheden van de groep van energiedeskundigen EU-GCC, met name op 
het gebied van gas, energie-efficiëntie en nucleaire veiligheid;

3. verzoekt de Commissie om energie-efficiëntie, gezien de uitdaging waarvoor de 
klimaatverandering en het stijgende energiegebruik in beide regio's ons stellen, aan te 
wijzen als een van de belangrijkste ontwikkelingsgebieden en om de samenwerking op het 
gebied van energie-efficiëntie te bevorderen;

4. is ingenomen met de oprichting van het project voor een netwerk EU-GCC inzake schone 
energie; beveelt met name activiteiten aan ter ondersteuning van de ontwikkeling van 
beleidsmaatregelen voor de bevordering en het daadwerkelijk gebruik van hernieuwbare 
energiebronnen en energie-efficiëntie;

5. erkent dat momenteel nog in de meeste energiebehoeften van de EU wordt voorzien met 
fossiele brandstoffen; merkt echter op dat de toekomstige vraag van de EU naar olie door 
verschillende factoren zal worden beïnvloed, zoals het energie- en klimaatbeleid van de 
EU, leveringskosten, prijsschommelingen en industriële ontwikkelingen (bijvoorbeeld op 
het gebied van energie-efficiëntie en elektrische mobiliteit), die allen tezamen leiden tot 
slepende onzekerheden over de toekomstige vraag en over stroomopwaartse en 
stroomafwaartse investeringen in de productiecapaciteit;

6. dringt aan op meer transparantie met betrekking tot gegevens over het toekomstige vraag-
en aanbodscenario voor olie en gas, met het oog op wederzijds belangen op het gebied van 
voorspelbare oliemarkten; is daarom ingenomen met het belang dat wordt gehecht aan het 
gemeenschappelijke initiatief inzake oliegegevens (Joint Oil Data Initiative);

7. is verheugd over de vastberadenheid van de Gemeenschappelijke Raad bij het streven naar 
nauwere samenwerking op het gebied van milieu en klimaatverandering;
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8. erkent dat de inspanningen van de GCC om het potentieel van aardgasreserves en 
vloeibaar aardgas te verhogen in overeenstemming zijn met het streven van de EU om 
energiebronnen en -routes te diversifiëren; benadrukt daarom het belang van een 
verhoging van de export van vloeibaar aardgas (LNG) naar de EU, door LNG-terminals 
op te nemen in de Zuidelijke Corridor en door pijpleidingverbindingen aan te leggen met 
de GCC, hetzij rechtstreeks, hetzij via verbindingen met huidige en geplande pijpleidingen 
zoals AGP, Nabucco en ITGI;

9. moedigt de lidstaten van de GCC aan de verdere ontwikkeling van vloeibaar gemaakt 
aardgas (GTL) met hun Europese partners te coördineren, om zo meer GTL in de 
Europese energiemix te kunnen opnemen; onderstreept dat de GCC de GTL-techniek ook 
kan gebruiken als alternatief voor de affakkeling van gas in de atmosfeer;

10. erkent dat de potentiële synergie op het gebied van hernieuwbare energiebronnen, zoals 
zonne-, wind- en biomassa-energie en nieuwe schone technologieën voor kool, 
aanzienlijke vooruitzichten bieden voor technologische, industriële en beleidscoördinatie 
tussen de EU en de GCC;

11. benadrukt dat de EU de mogelijkheid heeft te investeren in de energieproductiecapaciteit 
van de GCC, met gebruikmaking van de nieuwste technologieën op het gebied van 
opwekking, transmissie en interconnectie; pleit in dit verband voor toekomstige 
samenwerking met een speciale nadruk op de integratie van stroomnetwerken en 
intelligente netwerktechnologieën;

INDUSTRIE EN RUWE MATERIALEN

12. benadrukt het belang van een betrouwbaar partnerschap tussen de EU en de GCC met 
betrekking tot het gebruik van en de toegang tot ruwe materialen; pleit voor open 
goederenmarkten en de afschaffing van niet-tarifaire belemmeringen; is ingenomen met 
alle inspanningen die reeds zijn geleverd op het gebied van de vrijhandelsbesprekingen 
met het oog op een veilige en duurzame toevoer van ruwe materialen;

13. dringt aan op gezamenlijke inspanningen ter bestrijding van speculatie en extreme 
prijsschommelingen voor ruwe materialen, door meer transparantie van en nauwer 
toezicht op de handel buiten de beurs in afgeleide producten; is in dit verband ingenomen 
met de recente oproep van OPEC voor strengere controles op de handel buiten de beurs, 
naast het Franse streven om de speculatie in grondstoffen bij de G-20 op de agenda te 
plaatsen;

ONDERZOEK, ONTWIKKELING EN INNOVATIE

14. benadrukt het belang van nauwere bilaterale samenwerking met de GCC in het kader van 
onderzoek- en technologieprogramma's, met speciale aandacht voor nieuwe 
kennisintensieve bedrijfstakken op gebieden als hernieuwbare energiebronnen, het 
afvangen en vastleggen van kooldioxide, olie- en aardgasderivaten, energie-efficiëntie en 
biomassa; roept op tot samenwerking die ook de overdracht van technologie inhoudt, 
gecombineerd met een veilige en duurzame voorziening van ruwe materialen;
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15. herhaalt dat studenten en leraren in de GCC-landen beter moeten worden geïnformeerd 
over het bestaan van EU-uitwisselingsprogramma's als Erasmus Mundus; moedigt daarom 
aan dat studenten en leraren uit de GCC-landen deelnemen aan bestaande EU-
uitwisselingsprogramma's, teneinde de culturele dialoog te verdiepen en de onderlinge 
verstandhouding te bevorderen;

16. moedigt de ERC (Europese Onderzoekraad) en het EIT (Europees Instituut voor 
Technologie) aan nauwer samen te werken met de GCC om ook de wetenschappelijke 
dialoog en de samenwerking tussen de regio's op dit gebied te bevorderen en stimuleren;

EU-VERTEGENWOORDIGING IN DE GCC-LANDEN

17. dringt aan op een verbetering in de werkzaamheden voor de zichtbaarheid van de EU, die 
worden uitgevoerd door één enkele delegatie voor de zes golfstaten; pleit daarom voor de 
opzet van vijf nieuwe delegaties in de overige staten en de opening van vijf nieuwe 
kantoren.
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