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FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för utrikesfrågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar antagandet av EU:s och Gulfstaternas samarbetsråds (EU–
GCC) gemensamma handlingsprogram, särskilt det faktum att det stärker samarbetet inom 
gemensamma intresseområden inom industri, energi, forskning, utbildning, vetenskap och 
teknik, informations- och kommunikationsteknik, investeringar samt klimatåtgärder. 
Parlamentet menar att vad än EU:s och Gulfstaternas samarbetsråd åstadkommer genom 
det gemensamma handlingsprogrammet kommer det att bidra till att förhandlingarna om 
ett frihandelsavtal återupptas.

ENERGI

2. Europaparlamentet vill ge en eloge till energiexpertgruppen inom EU–GCC för det arbete 
den utfört, speciellt inom områdena naturgas, energieffektivitet och kärnsäkerhet.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, mot bakgrund av den utmaning som 
klimatförändringarna och den ökande energiförbrukningen i båda regionerna innebär, 
inrikta sig på energieffektivitet eftersom det ett av de viktigaste utvecklingsområdena samt 
att förbättra samarbetet inom frågor som rör energieffektivitet.

4. Europaparlamentet välkomnar inrättandet av ett expertnätverk för rena energikällor. 
Parlamentet lovordar särskilt verksamheter till stöd för utveckling av strategier som 
främjar och ökar användningen av förnybara energikällor och energieffektivitet.

5. Europaparlamentet erkänner att fossila bränslen för närvarande står för merparten av EU:s 
energibehov. Parlamentet konstaterar dock att EU:s framtida efterfrågan på olja kommer 
att påverkas av flera faktorer såsom EU:s energi- och klimatpolitik, leveranskostnader, 
prisfluktuationer samt utvecklingen inom industrin (exempelvis beträffande 
energieffektivitet och eldrivna transporter), vilka tillsammans leder till långvarig 
osäkerhet om framtida efterfrågan och investeringar uppåt eller nedåt i ledet med 
avseende på produktionskapaciteten.

6. Europaparlamentet efterlyser större insyn när det gäller uppgifter om olja och gas som rör 
det framtida scenariot för tillgång och efterfrågan för att säkra ömsesidiga intressen på 
förutsägbara oljemarknader och ser därför positivt på betydelsen av det gemensamma 
initiativet för oljedata.

7. Europaparlamentet välkomnar varmt det gemensamma ministerrådets beslutsamhet att 
arbeta för ett närmare samarbete om miljö och klimatförändringar.

8. Europaparlamentet erkänner att de ansträngningar som gjorts av GCC (Gulfstaternas 
samarbetsråd) för att öka möjligheterna för naturgasreserverna och den flytande 
naturgasen överensstämmer med EU:s önskemål att diversifiera sina energikällor och 
försörjningsleder. Parlamentet betonar därför vikten av att öka exporten av flytande 
naturgas till EU, genom att ta med LNG-terminaler i den södra korridoren, och att etablera 
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gasledningsförbindelser med GCC, antingen direkt eller genom att man ansluter sig till 
nuvarande och planerade gasledningar såsom AGP (Aquila Gas Pipeline), Nabucco och 
ITGI.

9. Europaparlamentet uppmuntrar GCC:s medlemsstater att samordna den fortsatta 
utvecklingen av gaskondensering (gas-to-liquid, GTL) med sina europeiska partners för 
att bättre införliva gaskondensering i den europeiska energimixen. Parlamentet betonar att 
GCC också skulle kunna använda gaskondensering i stället för att släppa ut facklad gas i
atmosfären.

10. Europaparlamentet är medvetet om att de potentiella synergierna inom förnybara 
energikällor, exempelvis att sol, vind, biomassa och ny ren kolteknologi innebär 
betydande möjligheter för teknik-, industri- och politiksamarbetet mellan EU och GCC.

11. Europaparlamentet understryker att EU har möjlighet att investera i GCC:s kapacitet för 
energiproduktion genom att använda den senaste tekniken inom produktion, överföring 
och sammanlänkning. Parlamentet uppmuntrar i detta sammanhang till framtida samarbete 
med särskild inriktning på integration av elnät och teknik för smarta nät.

INDUSTRI OCH RÅMATERIAL

12. Europaparlamentet betonar betydelsen av ett stabilt partnerskap mellan EU och GCC vid 
användningen av och tillgången till råmaterial och stödjer öppna marknader för varor och 
avskaffandet av icke-tariffära handelshinder. Parlamentet är positivt till alla de 
ansträngningar som redan gjorts i form av frihandelsförhandlingar för att trygga en säker 
och hållbar tillgång på råvaror.

13. Europaparlamentet efterlyser gemensamma insatser för att bekämpa spekulation och 
prisfluktuationer på råvaror genom större insyn och bättre övervakning av handel med 
OTC-derivat. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang OPEC:s nyligen utfärdade 
uppmaning till strängare kontroller av OTC-handel jämte Frankrikes insatser för att ta itu 
med frågan om råvaruspekulationer inom G20.

FOU OCH INNOVATION

14. Europaparlamentet understryker vikten av ett fördjupat bilateralt samarbete med GCC när 
det gäller program för forskning och teknik, med särskilt fokus på nya kunskapsbaserade 
industrier inom områden som förnybara källor, avskiljning och lagring av koldioxid, olje-
och gasderivat, energieffektivitet samt biomassa. Parlamentet vill se ett samarbete som 
omfattar tekniköverföring i kombination med säker och hållbar råvaruförsörjning. 

15. Europaparlamentet påminner om vikten av att ge bättre information om de utbytesprogram 
som finns inom EU, till exempel Erasmus Mundus för studenter och lärare i 
GCC-länderna. Parlamentet uppmuntrar därför studenter och lärare i GCC-länderna att 
delta i EU:s befintliga utbytesprogram för att fördjupa den kulturella dialogen och främja 
ömsesidig förståelse.

16. Europaparlamentet skulle vilja se att ERF:s (Europeiska forskningsrådet) och EIT:s  
(Europeiska institutet för innovation och teknik) samarbete med GCC förstärks för att 
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också den vetenskapliga dialogen och det regionala samarbetet på detta område ska 
främjas och påskyndas.

EU:S REPRESENTATION I GCC-LÄNDERNA

17. Europaparlamentet efterlyser förbättringar i det arbete för EU:s synlighet som utförs av en 
delegation som ensam täcker de sex Gulfstaterna och förespråkar därför att fem nya 
delegationer upprättas i de återstående länderna och att fem nya kontor öppnas.
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