
AM\850406FI.doc PE454.464v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

2010/2233(INI)

8.12.2010

TARKISTUKSET
1 - 22

Lausuntoluonnos
Angelika Niebler
(PE452.560v01-00)

Euroopan unionin suhteista Persianlahden yhteistyöneuvostoon
(2010/2233(INI))



PE454.464v01-00 2/14 AM\850406FI.doc

FI

AM_Com_NonLegOpinion



AM\850406FI.doc 3/14 PE454.464v01-00

FI

Tarkistus 1
Vladko Todorov Panayotov

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. panee tyytyväisenä merkille EU:n ja 
Persianlahden yhteistyöneuvoston yhteisen 
toimintaohjelman ja 
vapaakauppasopimuksen, erityisesti 
yhteistä etua koskevilla aloilla, joista 
voidaan mainita esimerkkeinä teollisuus, 
energia, koulutus, tiede, teknologia, tieto-
ja viestintätekniikka sekä investointeja ja 
ilmastoa koskevat toimet;

1. panee tyytyväisenä merkille EU:n ja 
Persianlahden yhteistyöneuvoston yhteisen 
toimintaohjelman, erityisesti yhteistä etua 
koskevilla aloilla, joista voidaan mainita 
esimerkkeinä teollisuus, energia, koulutus, 
tiede, teknologia, tieto- ja 
viestintätekniikka sekä investointeja ja 
ilmastoa koskevat toimet; toivoo, että 
nämä saavutukset nopeuttavat 
vapaakauppasopimuksen 
allekirjoittamista;

Or. en

Tarkistus 2

Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. panee tyytyväisenä merkille EU:n ja 
Persianlahden yhteistyöneuvoston yhteisen 
toimintaohjelman ja 
vapaakauppasopimuksen, erityisesti 
yhteistä etua koskevilla aloilla, joista 
voidaan mainita esimerkkeinä teollisuus, 
energia, koulutus, tiede, teknologia, tieto-
ja viestintätekniikka sekä investointeja ja 
ilmastoa koskevat toimet;

1. panee tyytyväisenä merkille EU:n ja 
Persianlahden yhteistyöneuvoston yhteisen 
toimintaohjelman hyväksymisen, jolla 
vahvistetaan yhteistyötä erityisesti yhteistä 
etua koskevilla aloilla, joista voidaan 
mainita esimerkkeinä teollisuus, energia, 
koulutus, tiede, teknologia, tieto- ja 
viestintätekniikka sekä investointeja ja 
ilmastoa koskevat toimet;

Or. en
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Tarkistus 3

Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. arvostaa energiakysymyksiä käsittelevän 
EU:n ja Persianlahden yhteistyöneuvoston 
asiantuntijaryhmän tekemää työtä 
erityisesti maakaasun, energiatehokkuuden 
ja ydinturvallisuuden aloilla;

2. arvostaa energiakysymyksiä käsittelevän 
EU:n ja Persianlahden yhteistyöneuvoston 
asiantuntijaryhmän tekemää työtä 
erityisesti maakaasun, energiatehokkuuden 
ja saastuttamattoman energian aloilla;

Or. en

Tarkistus 4
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. ottaa huomioon ilmastonmuutoksen 
ja energiankulutuksen lisääntymisen 
aiheuttamat haasteet kummallakin 
alueella ja pyytää siksi komissiota 
pitämään energiatehokkuutta yhtenä 
ensisijaisista kehitettävistä aloista ja 
tehostamaan energiatehokkuuden alalla 
tehtävää yhteistyötä seuraavien 
tavoitteiden kohdalla: 
energiasäästötavoitteiden asettaminen, 
rakennusten energiatehokkuus, 
hyötylämmön tarpeeseen perustuvan 
sähkön ja lämmön yhteistuotannon 
edistäminen sisämarkkinoilla, ekologinen 
suunnittelu, energian loppukäytön 
tehokkuus ja energiapalvelut; 

Or. en
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Tarkistus 5

Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. panee tyytyväisenä merkille 
hankkeen, jolla luodaan 
saastuttamattoman energiateknologian 
verkosto; arvostaa erityisesti toimia, joilla 
tuetaan uusiutuvien energialähteiden ja 
niiden käytön edistämistä ja 
energiatehokkuuspolitiikan kehittämistä;

Or. en

Tarkistus 6

Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. myöntää, että EU:n energiantarve 
tyydytetään edelleen suurimmaksi osaksi 
fossiilisilla polttoaineilla; panee kuitenkin 
merkille, että EU:n öljynkysyntään 
vaikuttavat monet tekijät, kuten EU:n 
energia- ja ilmastopolitiikka, 
toimituskustannukset, hintojen vaihtelu ja 
teollisuuden kehitys, jotka kaikki yhdessä 
luovat pitkän ajan kuluessa epävarmuutta, 
joka kohdistuu tulevaan kysyntään sekä 
tuotantokapasiteetin laajentamiseksi ja 
nykyisten standardien säilyttämiseksi
öljyntuotannon alku- ja loppupäähän 
tehtäviin investointeihin;

3. myöntää, että EU:n energiantarve 
tyydytetään nykyään suurimmaksi osaksi 
fossiilisilla polttoaineilla; panee kuitenkin 
merkille, että EU:n tulevaan 
öljynkysyntään vaikuttavat monet tekijät, 
kuten EU:n energia- ja ilmastopolitiikka, 
toimituskustannukset, hintojen vaihtelu ja 
teollisuuden kehitys esimerkiksi 
energiatehokkuuden ja sähköisten 
kulkuvälineiden alalla, jotka kaikki 
yhdessä luovat pitkän ajan kuluessa 
epävarmuutta, joka kohdistuu tulevaan 
kysyntään sekä tuotantokapasiteettia
koskeviin öljyntuotannon alku- ja 
loppupäähän tehtäviin investointeihin;

Or. en
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Tarkistus 7
Andreas Mölzer

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. kehottaa lisäämään öljyn ja kaasun 
tulevaa kysyntää ja tarjontaa koskevien 
tietojen avoimuutta, sillä ennustettavissa 
olevat öljymarkkinat vastaavat molempien 
etuja; panee tästä syystä tyytyväisenä 
merkille yhteisiä öljytietoja koskevan 
aloitteen merkityksen;

4. kehottaa lisäämään öljyn ja kaasun 
tulevaa kysyntää ja tarjontaa koskevien 
tietojen avoimuutta, sillä ennustettavissa 
olevat öljymarkkinat vastaavat molempien 
etuja; panee tästä syystä tyytyväisenä 
merkille yhteisiä öljytietoja koskevan 
aloitteen merkityksen; katsoo, että viimeksi 
kuluneina vuosina öljyn hinnat ovat 
heijastelleet vain rajallisessa määrin 
vapaiden markkinoiden sääntöjä, ja 
pyytää EU:n toimielimiä ja Persianlahden 
yhteistyöneuvostoa hillitsemään 
keinottelua raaka-ainemarkkinoilla 
mahdollisimman tehokkaasti, sillä se on 
kaikkien osapuolten etujen mukaista; 

Or. de

Tarkistus 8

Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. panee tyytyväisenä merkille, että 
yhteistyöneuvosto työskentelee 
päättäväisesti ympäristöä ja 
ilmastonmuutosta koskevan yhteistyön 
tehostamiseksi;

Or. en
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Tarkistus 9

Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. tunnustaa, että Persianlahden 
yhteistyöneuvoston pyrkimykset lisätä 
maakaasuvarantojen potentiaalia ja 
nesteytetystä maakaasusta EU:n kanssa 
tehty sopimus tähtäävät energialähteiden ja 
-reittien monipuolistamiseen; korostaa 
tästä syystä, että on tärkeää lisätä 
nesteytetyn maakaasun vientiä EU:hun ja 
perustaa Persianlahden 
yhteistyöneuvoston kanssa putkiyhteyksiä 
joko siten, että rakennetaan suoria 
putkistoja tai siten, että liitytään olemassa 
oleviin ja suunniteltuihin putkistoihin, 
kuten AGP- ja Nabucco-putkeen;

5. tunnustaa, että Persianlahden 
yhteistyöneuvoston pyrkimykset lisätä 
maakaasuvarantojen potentiaalia ja 
nesteytetystä maakaasusta EU:n kanssa 
tehty sopimus tähtäävät energialähteiden ja 
-reittien monipuolistamiseen;

Or. en

Tarkistus 10
Niki Tzavela

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. tunnustaa, että Persianlahden 
yhteistyöneuvoston pyrkimykset lisätä 
maakaasuvarantojen potentiaalia ja 
nesteytetystä maakaasusta EU:n kanssa 
tehty sopimus tähtäävät energialähteiden ja 
-reittien monipuolistamiseen; korostaa tästä 
syystä, että on tärkeää lisätä nesteytetyn 
maakaasun vientiä EU:hun ja perustaa 
Persianlahden yhteistyöneuvoston kanssa 
putkiyhteyksiä joko siten, että rakennetaan 
suoria putkistoja tai siten, että liitytään 
olemassa oleviin ja suunniteltuihin 

5. tunnustaa, että Persianlahden 
yhteistyöneuvoston pyrkimykset lisätä 
maakaasuvarantojen potentiaalia ja 
nesteytetystä maakaasusta EU:n kanssa 
tehty sopimus tähtäävät energialähteiden ja 
-reittien monipuolistamiseen; korostaa tästä 
syystä, että on tärkeää lisätä nesteytetyn 
maakaasun vientiä EU:hun sisällyttämällä 
nesteytetyn maakaasun terminaalit 
eteläiseen kaasulinjaan ja perustaa 
Persianlahden yhteistyöneuvoston kanssa 
putkiyhteyksiä joko siten, että rakennetaan 
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putkistoihin, kuten AGP- ja Nabucco-
putkeen;

suoria putkistoja tai siten, että liitytään 
olemassa oleviin ja suunniteltuihin 
putkistoihin, kuten AGP-, Nabucco- ja 
ITGI-putkeen;

Or. en

Tarkistus 11
Lena Kolarska-Bobińska

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kannustaa Persianlahden 
yhteistyöneuvoston jäsenvaltioita 
koordinoimaan kaasun nesteeksi 
muuntamisen (GTL) kehittämistä 
eurooppalaisten kumppanien kanssa, jotta 
GTL-tekniikka kytkettäisiin aikaisempaa 
paremmin eurooppalaiseen usean 
energialähteen käyttöön; korostaa, että 
Persianlahden yhteistyöneuvosto voisi 
myös käyttää GTL-tekniikkaa 
vaihtoehtona päästöille, joita kaasuliekit 
synnyttävät ilmakehään; 

Or. en

Tarkistus 12
Vladko Todorov Panayotov

Lausuntoluonnos
6 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. tunnustaa, että uusiutuvien 
energialähteiden (aurinko- ja tuulienergian) 
ja uusien saastuttamattomien 
hiiliteknologioiden mahdolliset 
synergiavaikutukset tarjoavat huomattavia 
mahdollisuuksia EU:n ja Persianlahden 
yhteistyöneuvoston yhteistyölle 
teknologian, teollisuuden ja politiikan 

6. tunnustaa, että uusiutuvien 
energialähteiden, kuten aurinko- ja 
tuulienergian, 
yhdyskuntajätteiden/jäteveden biomassan
ja uusien saastuttamattomien 
hiiliteknologioiden mahdolliset 
synergiavaikutukset tarjoavat huomattavia 
mahdollisuuksia EU:n ja Persianlahden 
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alalla; yhteistyöneuvoston yhteistyölle 
teknologian, teollisuuden ja politiikan 
alalla; korostaa, että tämän alueen maissa 
olisi edistettävä keskitettyä 
aurinkosähköteknologiaa (CPV) 
hyödyntävää aurinkosähköä, sillä näissä 
maissa suora normaali säteilyarvo (DNI) 
on erittäin korkea;

Or. en

Tarkistus 13

Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
6 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. tunnustaa, että uusiutuvien 
energialähteiden (aurinko- ja tuulienergian) 
ja uusien saastuttamattomien 
hiiliteknologioiden mahdolliset 
synergiavaikutukset tarjoavat huomattavia 
mahdollisuuksia EU:n ja Persianlahden 
yhteistyöneuvoston yhteistyölle 
teknologian, teollisuuden ja politiikan 
alalla;

6. tunnustaa, että uusiutuvien 
energialähteiden (aurinko- ja tuulienergian) 
mahdolliset synergiavaikutukset tarjoavat 
huomattavia mahdollisuuksia EU:n ja 
Persianlahden yhteistyöneuvoston 
yhteistyölle teknologian, teollisuuden ja 
politiikan alalla;

Or. en

Tarkistus 14
Andreas Mölzer

Lausuntoluonnos
6 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. tunnustaa, että uusiutuvien 
energialähteiden (aurinko- ja tuulienergian) 
ja uusien saastuttamattomien 
hiiliteknologioiden mahdolliset 
synergiavaikutukset tarjoavat huomattavia 

6. tunnustaa, että uusiutuvien 
energialähteiden (esimerkiksi aurinko- ja 
tuulienergian) ja uusien saastuttamattomien 
hiiliteknologioiden mahdolliset 
synergiavaikutukset tarjoavat huomattavia 
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mahdollisuuksia EU:n ja Persianlahden 
yhteistyöneuvoston yhteistyölle 
teknologian, teollisuuden ja politiikan 
alalla;

mahdollisuuksia EU:n ja Persianlahden 
yhteistyöneuvoston yhteistyölle 
teknologian, teollisuuden ja politiikan 
alalla;

Or. de

Tarkistus 15

Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
7 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. korostaa, että EU:lla on mahdollisuuksia 
investoida Persianlahden 
yhteistyöneuvoston 
energiantuotantokapasiteettiin siten, että 
tuotannossa, toimittamisessa ja 
yhteenliitännöissä käytetään uusimpia 
teknologioita;

7. korostaa, että EU:lla on mahdollisuuksia 
investoida Persianlahden 
yhteistyöneuvoston 
energiantuotantokapasiteettiin siten, että 
tuotannossa, toimittamisessa ja 
yhteenliitännöissä käytetään uusimpia 
teknologioita; kannustaa tässä yhteydessä 
tekemään tulevaisuudessa yhteistyötä, 
jossa keskitytään sähköverkko- ja 
älyverkkoteknologioiden integrointiin;

Or. en

Tarkistus 16

Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. kehottaa torjumaan yhteisin 
ponnisteluin raaka-aineilla keinottelua ja 
niiden hintojen vaihtelua lisäämällä 
OTC-johdannaismarkkinoiden 
avoimuutta ja tehostamalla valvontaa; 
panee tässä yhteydessä tyytyväisenä 
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merkille OPECin hiljattain esittämän 
OTC-johdannaismarkkinoiden kaupan 
tiukempaa valvontaa koskevan pyynnön 
sekä Ranskan ponnistelut hyödykkeisiin 
liittyvän keinottelun vähentämiseksi G20-
maissa;

Or. en

Tarkistus 17
Vladko Todorov Panayotov

Lausuntoluonnos
9 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. korostaa, että on tärkeää syventää 
Persianlahden yhteistyöneuvoston kanssa 
tehtävää yhteistyötä tutkimus- ja 
teknologiaohjelmien yhteydessä, ja katsoo, 
että näissä olisi korostettava tietämykseen 
perustuvia teollisuudenaloja, joista voidaan 
mainita esimerkkeinä uusiutuvat 
energialähteet, hiilidioksidin talteenotto ja 
varastointi (CCS), öljy- ja 
kaasujohdannaiset sekä energiatehokkuus;

9. korostaa, että on tärkeää syventää 
Persianlahden yhteistyöneuvoston kanssa 
tehtävää yhteistyötä tutkimus- ja 
teknologiaohjelmien yhteydessä, ja katsoo, 
että näissä olisi korostettava tietämykseen 
perustuvia teollisuudenaloja, joista voidaan 
mainita esimerkkeinä uusiutuvat 
energialähteet, hiilidioksidin talteenotto ja 
varastointi (CCS), öljy- ja 
kaasujohdannaiset, energiatehokkuus, 
liikenteessä käytettävän sähkön ja 
lämmön tai metaanin tuotanto 
jäteveden/orgaanisen yhdyskuntajätteen 
anaerobisen mädätyksen avulla; katsoo, 
että lopullisena tavoitteena on saada 
aikaan kahdenvälistä yhteistyötä, johon 
kuuluu teknologioiden siirto ja 
turvallinen ja kestävä raaka-aineiden 
toimitus;

Or. en

Tarkistus 18
Andreas Mölzer

Lausuntoluonnos
9 kohta 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

9. korostaa, että on tärkeää syventää 
Persianlahden yhteistyöneuvoston kanssa 
tehtävää yhteistyötä tutkimus- ja 
teknologiaohjelmien yhteydessä, ja katsoo, 
että näissä olisi korostettava tietämykseen 
perustuvia teollisuudenaloja, joista voidaan 
mainita esimerkkeinä uusiutuvat 
energialähteet, hiilidioksidin talteenotto ja 
varastointi (CCS), öljy- ja 
kaasujohdannaiset sekä energiatehokkuus;

9. korostaa, että on tärkeää syventää 
Persianlahden yhteistyöneuvoston kanssa 
tehtävää yhteistyötä tutkimus- ja 
teknologiaohjelmien yhteydessä, ja katsoo, 
että näissä olisi korostettava tietämykseen 
perustuvia teollisuudenaloja, joista voidaan 
mainita esimerkkeinä uusiutuvat 
energialähteet, hiilidioksidin talteenotto ja 
varastointi (CCS), öljy- ja 
kaasujohdannaiset sekä energiatehokkuus;
odottaa Persianlahden 
yhteistyöneuvostolta vastaavaa 
sitoutumista tähän yhteistyöhön kuin 
EU:lta; 

Or. de

Tarkistus 19

Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta

Lausuntoluonnos
9 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

9. korostaa, että on tärkeää syventää 
Persianlahden yhteistyöneuvoston kanssa 
tehtävää yhteistyötä tutkimus- ja 
teknologiaohjelmien yhteydessä, ja katsoo, 
että näissä olisi korostettava tietämykseen 
perustuvia teollisuudenaloja, joista voidaan 
mainita esimerkkeinä uusiutuvat 
energialähteet, hiilidioksidin talteenotto ja 
varastointi (CCS), öljy- ja 
kaasujohdannaiset sekä energiatehokkuus;

9. korostaa, että on tärkeää syventää 
Persianlahden yhteistyöneuvoston kanssa 
tehtävää yhteistyötä tutkimus- ja 
teknologiaohjelmien yhteydessä, ja katsoo, 
että näissä olisi korostettava tietämykseen 
perustuvia teollisuudenaloja, joista voidaan 
mainita esimerkkeinä uusiutuvat 
energialähteet sekä energiatehokkuus;

Or. en
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Tarkistus 20
Andreas Mölzer

Lausuntoluonnos
10 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

10. toistaa, että on tiedotettava paremmin 
opiskelijoille ja opettajille tarkoitetuista 
EU:n vaihto-ohjelmista, esimerkiksi 
Erasmus Mundus -ohjelmasta; 
kannustaakin Persianlahden 
yhteistyöneuvoston maiden opiskelijoiden 
ja opettajien osallistumista EU:n nykyisiin 
vaihto-ohjelmiin, jotta voidaan syventää 
kulttuurista vuoropuhelua ja edistää 
yhteisymmärrystä;

10. toistaa, että on tiedotettava paremmin 
Persianlahden yhteistyöneuvoston maiden -
ja EU:n jäsenvaltioiden - opiskelijoille ja 
opettajille tarkoitetuista EU:n vaihto-
ohjelmista, esimerkiksi Erasmus Mundus -
ohjelmasta; kannustaakin Persianlahden 
yhteistyöneuvoston maiden opiskelijoiden 
ja opettajien osallistumista EU:n nykyisiin 
vaihto-ohjelmiin, jotta voidaan syventää 
kulttuurista vuoropuhelua ja edistää 
yhteisymmärrystä;

Or. de

Tarkistus 21
Paul Rübig

Lausuntoluonnos
10 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

10 a. pyytää, että Euroopan 
tutkimusneuvosto ja Euroopan 
innovaatio- ja teknologiainstituutti 
tehostavat yhteistyötään Persianlahden 
yhteistyöneuvoston kanssa, jotta 
tuettaisiin ja edistettäisiin alueiden välistä 
tieteellistä vuoropuhelua ja yhteistyötä 
tällä alalla; 

Or. en

Tarkistus 22
Andreas Mölzer

Lausuntoluonnos
11 kohta 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

11. kehottaa parantamaan työtä, jota yksi 
ainut edustusto tekee kuudessa 
Persianlahden maassa EU:n näkyvyyden 
lisäämiseksi; kehottaa tästä syystä 
perustamaan edustuston myös muihin 
viiteen maahan ja avaamaan viisi uutta 
toimistoa.

11. kehottaa parantamaan työtä, jota yksi 
ainut edustusto tekee kuudessa 
Persianlahden maassa EU:n näkyvyyden 
lisäämiseksi; kehottaa tästä syystä 
perustamaan edustuston myös näihin 
maihin ja avaamaan uudet toimistot, 
mikäli se on järkevää.

Or. de


