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JAVASLATOK 

A Külügyi Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes 

bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

1. üdvözli a Bizottságnak a rugalmas energiaunió kiépítésére irányuló erőfeszítéseit, és 

felhív annak gyors végrehajtására, valamint arra, hogy tegyenek erőfeszítést az energia- és 

klímapolitikai célok felfelé történő módosítására, miközben egyenlő feltételeket 

biztosítanak az európai és a nem európai energiatermelők számára, ideértve a felülvizsgált 

kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) széles körű alkalmazását is; felhívja a Bizottságot 

és a tagállamokat, hogy irányozzanak elő olyan intézkedéseket, amelyek egyenlő 

versenyfeltételeket biztosítanának az EU és harmadik országok termelői között, különösen 

azért, hogy biztosítva legyen a legszigorúbb biztonsági és környezetvédelmi előírások 

betartása; 

2. hangsúlyozza, hogy az EU valódi közös külső energiapolitikájának összhangban kell 

lennie közös kül- és biztonságpolitikájával; sürgeti e tekintetben, hogy biztosítsanak jobb 

koordinációt a főképviselő / alelnök és az illetékes biztosok között, hogy ezáltal erősítsék 

az Európai Unió külső energiabiztonsági politikáinak koherenciáját; ezért felhívja a 

Bizottságot, hogy hozzon létre egy erősebb klasztert a főképviselő/alelnök irányítása alatt, 

amelyben külön pozíciót kap az ilyen politikák koordinációjáért felelős kinevezett 

személy; 

3. kiemeli, hogy az energiahatékonyságra és a megújuló energiaforrásokra vonatkozó 

kötelező érvényű, nagyra törő uniós és nemzeti szintű energia- és klímapolitikai célok 

miként segítenének biztosítani az Unió technológiai vezető szerepét ezeken a területeken; 

4. hangsúlyozza, hogy az energiát nem lenne szabad a politikai nyomásgyakorlás 

eszközeként használni sem a tagállamok között, sem pedig a nemzetközi együttműködés, 

illetve a külpolitika keretében; 

5. hangsúlyozza, hogy az elegendő, biztonságos, stabil és megfizethető energiaellátást csak 

akkor lehet elérni, ha az energia-, a kereskedelmi és a külpolitika koherensen és 

következetesen összhangban vannak egymással, ami azt jelenti, hogy az Uniónak 

energiapolitikáját a külpolitikai célkitűzéseire és stratégiai érdekeire is figyelemmel kell 

kialakítania – azaz a harmadik országokkal fenntartott kapcsolatait is figyelembe véve –, 

és össze kell egyeztetnie a fejlesztési, a biztonság- és kereskedelempolitikával a külső 

politikák teljes spektrumát illetően; úgy véli, hogy az Unió csökkenteni tudja egyes 

konkrét külső szállítóktól és üzemanyagoktól való függőségét, így hozzájárulva a hosszú 

távú energiabiztonsághoz a megújuló energiaforrások használatának maximalizálása és a 

környezeti szempontból fenntartható üzemanyagok és technológiák előnyben részesítése 

által; 

6. hangsúlyozza, hogy az Európai Uniónak és tagállamainak egységesen kell fellépniük 

nemzetközi szinten, ellen kell állniuk az Oroszországi Föderáció által alkalmazott „oszd 

meg és uralkodj” típusú taktikáknak, valamint el kell hárítaniuk az energiaellátási 

útvonalak elzárása révén gyakorolt politikai nyomást; figyelmeztet azonban az olyan 

diplomáciai megközelítés veszélyeire, amely szándékosan elhallgatja egyes energiaszállító 

országok rezsimjeinek visszaéléseit és az általuk támogatott erőszakot; emlékeztet ezért 
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arra, hogy az Unió eredményes és következetes külpolitikájának a demokrácia, az emberi 

jogok és a szabadság alapelveinek és értékeinek hangsúlyozásán kell alapulnia; 

7. hangsúlyozza a tagállamok közötti teljes mértékű szolidaritás fontosságát az 

energiabiztonság terén; 

8. megjegyzi, hogy az energiahatékonyság és a megújuló energia kiemelt kérdésként való 

kezelése, valamint szükség esetén az energiaforrások és az ellátási útvonalak 

diverzifikációja csökkenteni fogja összes energiaszükségletünket és behozatalunkat, 

valamint hogy a technológiasemlegesség elvét tiszteletben tartó, energiával kapcsolatos 

kutatás és fejlesztés számára nyújtott megnövelt támogatás alapvető fontosságú az 

alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való megfelelő energetikai átálláshoz és az 

EU technológiai vezető szerepének megerősítéséhez; rámutat, hogy fontos támogatni az 

energiatárolási és -átalakítási technológiákat az ingadozó globális energiaárak és a 

nemzetközi energiaellátási zavarok elleni védelem érdekében; 

9. felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki átfogó keretet az energiaunió külső dimenzióját 

illetően, különös tekintettel az energiatermelő és a tranzitszerepet betöltő harmadik 

országokkal fenntartandó, közös értékeken alapuló stratégiai partnerségek előmozdítására, 

különösen az európai szomszédságpolitika és a bővítési politika keretében; ennek 

figyelembe kell vennie a regionális együttműködés jelenlegi helyzetét és a főbb stratégiai 

infrastrukturális projektek tervezését, fejlesztését, valamint a már meglévők számára 

források gyors mozgósítását, ideértve alternatív útvonalak és energiaszállítók keresését 

azon tagállamok számára, amelyek jelenleg egyetlen szállítótól függenek, valamint az 

energiaszigetként azonosítottak számára; kiemeli a dél-mediterrán és a keleti partnerség 

országaival fenntartott energiaügyi partnerség fontosságát, és úgy véli, hogy ennek 

lényeges helyet kell elfoglalnia az európai szomszédságpolitika folyamatban levő 

felülvizsgálatában; hangsúlyozza, hogy az energetikai infrastruktúra, valamint az 

energiaügyi irányításra vonatkozó jogszabályok kiterjesztése az Európai 

Energiaközösségre, hozzá fog járulni a nagyobb stabilitáshoz és a beruházási környezet 

javulásához az EU közvetlen szomszédságában; 

10. felhívja a Bizottságot, hogy továbbra is törekedjen az EU és az USA közötti 

energiaátviteli rendszer létrehozására, amelynek célja a megújuló energiák globális 

megosztására szolgáló hálózat kifejlesztése, figyelembe véve a jelenlegi és jövőbeli 

kutatási fejleményeket és az innovációt, valamint a vezetékes rendszerek – mint például a 

nagyfeszültségű villamosenergia-összeköttetések – engedélyezését; 

11. felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki átfogó stratégiát az energiaellátás 

diverzifikálására; hangsúlyozza az alacsony szén-dioxid-kibocsátású hazai források 

fontosságát azon országok esetében, amelyek nagymértékben függnek az 

energiaimporttól, és különösen egyetlen szállítótól; 

12. hangsúlyozza, hogy a jövőbeli energiauniónak meg kell szüntetnie a tagállamok és régiók 

energetikai elszigeteltségét, és kiemelt kérdésként kell támogatnia a legsebezhetőbb 

országokat forrásaik és ellátási útvonalaik diverzifikálásában; 

13. felhívja a Bizottságot, hogy gyorsítsa fel az energiahálózatok kölcsönös 

összekapcsolásának megvalósítását az uniós tagállamok között, ami segítene csökkenteni 

az Unión kívüli energiaszállítóktól való függést; 
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14. felkéri a Bizottságot, hogy határozza meg a külső szállítókkal kötendő 

energiaszerződésekről folytatandó közös tárgyalások vonatkozásában rendelkezésre álló 

lehetőségeket, amelyeknek mindig összhangban kell lenniük az Európai Unió alapvető 

értékeivel, azaz az emberi jogok és a demokrácia tiszteletben tartásával, valamint a 

társadalom, a környezet és a fogyasztók védelmével, és elő kell mozdítaniuk azokat; 

felszólít a Bizottság határozottabb szerepvállalására a kormányközi megállapodások és a 

jelentős kereskedelmi szerződések uniós joggal való összhangjának és az 

energiabiztonságra gyakorolt hatásának ellenőrzését illetően, ideértve előzetes 

értékelésüket és a tárgyalásokon való részvételt; kiemeli, hogy az energiaunió 

középpontjában az erőforrások fenntartható felhasználásának, valamint az alacsony 

károsanyag-kibocsátású gazdaságnak kell állnia, továbbá hogy ezt tükrözniük kell az 

uniós szakpolitikáknak és az Unió arra irányuló erőfeszítéseinek, hogy az éghajlatváltozás 

elleni küzdelem élharcosává váljon; hangsúlyozza, hogy az energiauniónak a harmadik 

országokkal folytatott tárgyalások során kifejtett egységes állásponton kell alapulnia; e 

tekintetben felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy önkéntes alapon vezessenek be 

közös tárgyalási mechanizmust az EU kollektív tárgyalási potenciáljának megerősítése 

érdekében, amely egy uniós tárgyalási pozícióhoz vezetne; 

15. felhívja a Bizottságot, hogy hozzon létre az energiabiztonsággal, a külpolitikával és az 

energiaunióval foglalkozó, magas szintű munkacsoportot, amely széles körű képviselettel 

rendelkezik, és bevonja a Parlamentet és a társadalmi érdekcsoportokat annak érdekében, 

hogy hiteles, hosszú távú, a keresletre és a kínálatra, valamint az együttműködésre 

vonatkozó forgatókönyveket dolgozzon ki a külső partnerekkel, különösen a megújuló 

energiával és az energiahatékonysággal kapcsolatos kapacitásépítés és technológiacsere, 

valamint az energia és az emberi jogok közötti kapcsolat terén; 

16. felhívja a Bizottságot, hogy ragaszkodjon ahhoz a céljához, hogy a transzatlanti 

kereskedelmi és beruházási partnerségben (TTIP) külön fejezetet szenteljenek az 

energiaügynek; 

17. úgy véli, hogy a tagállamok közti szolidaritást, mint az energiaellátás biztonságát biztosító 

átfogó elvet ki kell terjeszteni az Energiaközösség szerződő feleire is. 
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