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Amendement 1
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. is ingenomen met de verworvenheden
van het gezamenlijke actieprogramma van 
de EU en de Samenwerkingsraad van de 
Golf (GCC) en de 
vrijhandelsovereenkomst, met name op 
gebieden als industrie, energie, onderzoek, 
onderwijs, wetenschap en technologie, 
ICT, investeringen en klimaatmaatregelen;

1. is ingenomen met de verworvenheden 
van het gezamenlijke actieprogramma van 
de EU en de Samenwerkingsraad van de 
Golf (GCC) en de 
vrijhandelsovereenkomst, met name op 
gebieden als industrie, energie, onderzoek, 
onderwijs, wetenschap en technologie, 
ICT, investeringen en klimaatmaatregelen; 
spreekt de hoop uit dat deze 
verworvenheden de ondertekening van de 
vrijhandelsovereenkomst zullen 
bespoedigen;

Or. en

Amendement 2

Reinhard Bütikofer namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. is ingenomen met de verworvenheden
van het gezamenlijke actieprogramma van 
de EU en de Samenwerkingsraad van de 
Golf (GCC) en de 
vrijhandelsovereenkomst, met name op 
gebieden als industrie, energie, onderzoek, 
onderwijs, wetenschap en technologie, 
ICT, investeringen en klimaatmaatregelen;

1. is ingenomen met de goedkeuring van 
het gezamenlijke actieprogramma van de 
EU en de Samenwerkingsraad van de Golf 
(GCC) dat tot versterking van de 
samenwerking leidt, met name op 
gebieden als industrie, energie, onderzoek, 
onderwijs, wetenschap en technologie, 
ICT, investeringen en klimaatmaatregelen;

Or. en



PE454.464v01-00 4/14 AM\850406NL.doc

NL

Amendement 3

Reinhard Bütikofer namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

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

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

Or. en

Amendement 4
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. Onderstreept de uitdaging waarvoor 
de klimaatverandering en de toeneming 
van het energiegebruik in beide regio's 
ons stellen en dringt er bij de Commissie 
op aan om efficiënt energiegebruik aan te 
wijzen als een van de belangrijkste 
ontwikkelingsgebieden en om de 
samenwerking op het gebied van efficiënt 
energiegebruik te bevorderen met 
bijzondere inachtneming van de volgende 
doelstellingen: vaststelling van 
streefcijfers voor energiebesparing, de 
energiegebruik-kwaliteiten van gebouwen, 
de bevordering van gecombineerde 
warmte-stroomwinning op basis van een 
nuttige vraag naar warmwater op de 
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interne markt voor energie, ecologische 
ontwerpen, efficiëntie van het 
eindverbruik van energie en 
energiediensten;

Or. en

Amendement 5

Reinhard Bütikofer namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. 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 een efficiënt 
energiegebruik;

Or. en

Amendement 6

Reinhard Bütikofer namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. Acknowledges that fossil fuels continue 
to meet most of the EU's energy needs; 
merkt echter op dat de EU-vraag naar olie 

3. erkent dat thans nog in de meeste 
energiebehoeften van de EU wordt 
voorzien met fossiele brandstoffen; merkt 
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door verschillende factoren wordt 
beïnvloed, zoals het energie- en 
klimaatbeleid van de EU, leveringskosten, 
prijsschommelingen en industriële 
ontwikkelingen, die allen tezamen leiden 
tot slepende onzekerheden over de 
toekomstige vraag en over 
stroomopwaartse en stroomafwaartse 
investeringen met het oog op de vergroting 
van de productiecapaciteit en de 
handhaving van de huidige normen;

echter op dat de toekomstige vraag van de 
EU naar olie door verschillende factoren 
wordt beïnvloed, zoals het energie- en 
klimaatbeleid van de EU, leveringskosten, 
prijsschommelingen en industriële 
ontwikkelingen, bij voorbeeld 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 met het oog op de vergroting 
van de productiecapaciteit ;

Or. en

Amendement 7
Andreas Mölzer

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt aan op meer transparantie met 
betrekking tot gegevens over het 
toekomstige vraag- en aanbodscenario voor 
olie en gas, gezien het gemeenschappelijke 
belang bij voorspelbare oliemarkten; juicht 
daarom het belang toe van het 
"Gemeenschappelijk Initiatief: Data uit de 
sector aardolie);

4. dringt aan op meer transparantie met 
betrekking tot gegevens over het 
toekomstige vraag- en aanbodscenario voor 
olie en gas, gezien het gemeenschappelijke 
belang bij voorspelbare oliemarkten; juicht 
daarom het belang toe van het 
"Gemeenschappelijk Initiatief: Data uit de 
sector aardolie); is  van oordeel dat de 
aardolieprijs zich in de afgelopen jaren 
slechts in beperkte mate ontwikkeld heeft 
volgens de regels van de vrije markt en 
roept de Instellingen van de EU en de 
Samenwerkingsraad van de Golfstaten op 
om, in het belang van allen, zo goed 
mogelijk paal en perk te stellen aan 
speculatie op de grondstoffenmarkten;

Or. de
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Amendement 8

Reinhard Bütikofer namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. is zeer ingenomen met de 
vastberadenheid van de Gezamenlijke 
Raad bij het streven naar versterkte 
samenwerking op het gebied van milieu 
en klimaatverandering;

Or. en

Amendement 9

Reinhard Bütikofer namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. 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 naar de EU en van 
de aanleg van pijpleidingverbindingen 
met de GCC, hetzij rechtstreeks hetzij via 
verbindingen met huidige en geplande 
pijpleidingen zoals AGP en Nabucco;

5. 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;

Or. en
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Amendement 10
Niki Tzavela

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. 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 naar de EU en van de 
aanleg van pijpleidingverbindingen met de 
GCC, hetzij rechtstreeks hetzij via 
verbindingen met huidige en geplande 
pijpleidingen zoals AGP en Nabucco;

5. 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 de aanleg van 
pijpleidingverbindingen met de GCC, 
hetzij rechtstreeks hetzij via verbindingen 
met huidige en geplande pijpleidingen 
zoals AGP en Nabucco en de  ITGI 
pijpleiding;

Or.de en

Amendement 11
Lena Kolarska-Bobińska

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. moedigt de leden van de 
Samenwerkingsraad van de Golf (GCC) 
aan de verdere ontwikkeling van de 
Vloeibaarmaking van aardgas (GTL) met 
hun Europese partners te coördineren om 
een betere integratie van GTL in de 
Europese energiemix te bereiken; 
onderstreept dat de GCC de GTL techniek 
ook moet gebruiken als alternatief voor de 
affakkeling van gas in de atmosfeer;
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Or. en

Amendement 12
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. erkent dat de potentiële synergie op het 
gebied van hernieuwbare energiebronnen 
(zonne- en windenergie) en nieuwe schone 
technologieën voor kool aanzienlijke 
vooruitzichten bieden voor technologische, 
industriële en beleidscoördinatie tussen de 
EU en de GCC;

6. erkent dat de potentiële synergie op het 
gebied van hernieuwbare energiebronnen, 
zoals zonne- en windenergie, en biomassa 
uit gemeente- en rioleringsafval en nieuwe 
schone technologieën voor kool 
aanzienlijke vooruitzichten bieden voor 
technologische, industriële en 
beleidscoördinatie tussen de EU en de 
GCC; benadrukt dat fotovoltaïsche 
stroomopwekking d.m.v. CPV 
(Geconcentreerde fotovoltaïsche energie) 
moet worden bevorderd in landen van 
deze regio die kunnen profiteren van een 
hoge DNI (rechtstreekse normale 
zonnestraling);

Or. en

Amendement 13

Reinhard Bütikofer namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. erkent dat de potentiële synergie op het 
gebied van hernieuwbare energiebronnen 
(zonne- en windenergie) en nieuwe schone 
technologieën voor kool aanzienlijke 
vooruitzichten bieden voor technologische, 

6. erkent dat de potentiële synergie op het 
gebied van hernieuwbare energiebronnen 
(zonne- en windenergie) aanzienlijke 
vooruitzichten bieden voor technologische, 
industriële en beleidscoördinatie tussen de 
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industriële en beleidscoördinatie tussen de 
EU en de GCC;

EU en de GCC;

Or. en

Amendement 14
Andreas Mölzer

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. erkent dat de potentiële synergie op het 
gebied van hernieuwbare energiebronnen 
(zonne- en windenergie) en nieuwe schone 
technologieën voor kool aanzienlijke 
vooruitzichten bieden voor technologische, 
industriële en beleidscoördinatie tussen de 
EU en de GCC;

6. erkent dat de potentiële synergie op het 
gebied van hernieuwbare energiebronnen 
(bij voorbeeld zonne- en windenergie) en 
nieuwe schone technologieën voor kool 
aanzienlijke vooruitzichten bieden voor 
technologische, industriële en 
beleidscoördinatie tussen de EU en de 
GCC;

Or. de

Amendement 15

Reinhard Bütikofer namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. 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;

7. 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 
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de integratie van stroomnetwerken en de 
technologie van intelligente 
stroomnetwerken;

Or. en

Amendement 16

Reinhard Bütikofer namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. dringt aan op gezamenlijke 
inspanningen ter bestrijding van 
speculatie en extreme prijsschommelingen 
door een versterking van de transparantie 
en door toezicht van 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 en met het Franse 
streven om de speculatie in grondstoffen 
bij de G-20 op de agenda te plaatsen;

Or. en

Amendement 17 
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 

Ontwerpadvies Amendement

9. benadrukt het belang van nauwere 
samenwerking met de GCC in het kader 
van onderzoek- en 
technologieprogramma's, met speciale 

9. benadrukt het belang van nauwere 
samenwerking met de GCC in het kader 
van onderzoek- en 
technologieprogramma's, met speciale 
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aandacht voor nieuwe kennisintensieve 
bedrijfstakken op gebieden als 
hernieuwbare energiebronnen, het 
afvangen en vastleggen van kooldioxide, 
olie- en aardgasderivaten en energie-
efficiëntie;

aandacht voor nieuwe kennisintensieve 
bedrijfstakken op gebieden als 
hernieuwbare energiebronnen, het 
afvangen en vastleggen van kooldioxide, 
olie- en aardgasderivaten, energie-
efficiëntie en productie van elektriciteit en 
warmte of methaan door de anaerobische 
afbraak  van rioleringsafval of stadsafval;
het doel is om uiteindelijk te komen tot 
een bilaterale samenwerking op dit 
gebied, die ook de overdracht van 
technologie inhoudt, gecombineerd met 
een veilige en duurzame 
grondstofvoorziening;

Or. en

Amendement 18
Andreas Mölzer

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 

Ontwerpadvies Amendement

9. benadrukt het belang van nauwere 
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 en energie-
efficiëntie;

9. benadrukt het belang van nauwere 
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 en energie-
efficiëntie; verwacht van de GCC dat deze 
zich in dezelfde mate als de EU zal 
inzetten voor een dergelijke 
samenwerking;

Or. de
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Amendement 19

Reinhard Bütikofer namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 

Ontwerpadvies Amendement

9. benadrukt het belang van nauwere 
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 en energie-
efficiëntie;

9. benadrukt het belang van nauwere 
samenwerking met de GCC in het kader 
van onderzoek- en 
technologieprogramma's, met speciale 
aandacht voor nieuwe kennisintensieve 
bedrijfstakken op gebieden als 
hernieuwbare energiebronnenen energie-
efficiëntie;

Or. en

Amendement 20
Andreas Mölzer

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 

Ontwerpadvies Amendement

10. herhaalt dat GCC-studenten en leraren 
beter moeten worden geïnformeerd over 
het bestaan van EU-
uitwisselingsprogramma's als Erasmus 
Mundus; moedigt daarom aan dat GCC-
studenten en leraren deelnemen aan 
bestaande EU-uitwisselingsprogramma's 
teneinde de culturele dialoog te verdiepen 
en de onderlinge verstandhouding te 
bevorderen;

10. herhaalt dat studenten en leraren  van 
de GCC-landen en van de lidstaten van de 
EU beter moeten worden geïnformeerd 
over het bestaan van EU-
uitwisselingsprogramma's als Erasmus 
Mundus; moedigt daarom aan dat GCC-
studenten en leraren deelnemen aan 
bestaande EU-uitwisselingsprogramma's 
teneinde de culturele dialoog te verdiepen 
en de onderlinge verstandhouding te 
bevorderen;

Or. de
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Amendement 21
Paul Rübig

Ontwerpadvies
Paragraaf 10 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

10 bis. verlangt een nauwere 
samenwerking van de ERC (Europese 
Onderzoekraad) en het EIT (Europees 
Instituut voor Technologie) met de 
Samenwerkingsraad van de Golflanden 
(GCC) om ook de wetenschappelijke 
dialoog en de samenwerking tussen de 
regio's op dit gebied te bevorderen en 
stimuleren;

Or. de

Amendement 22
Andreas Mölzer

Ontwerpadvies
Paragraaf 11 

Ontwerpadvies Amendement

11. 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; is 
daarom voorstander van de opzet van vijf 
nieuwe delegaties in de overige staten en 
de opening van vijf nieuwe kantoren.

11. 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; is 
daarom voorstander van de oprichting van 
vijf nieuwe delegaties in deze staten en de 
opening van vijf nieuwe kantoren, waar 
dat zinvol wordt geacht;

Or. de


