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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 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;

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. erkent dat nog in de meeste energiebehoeften van de EU wordt voorzien met fossiele 
brandstoffen; merkt echter op dat de EU-vraag naar olie 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;

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; is daarom ingenomen met het belang dat wordt gehecht aan het 
gemeenschappelijke initiatief inzake oliegegevens (Joint Oil Data Initiative);

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;

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;

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;
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INDUSTRIE EN RUWE MATERIALEN

8. 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;

ONDERZOEK, ONTWIKKELING EN INNOVATIE

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;

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;

EU-VERTEGENWOORDIGING IN DE GCC-LANDEN

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.


