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JAVASLATOK 

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság  felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot 

mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 

következő javaslatokat: 

1. emlékeztet arra, hogy az európai energiabiztonsági stratégia kihívásainak leküzdése, 

valamint az energiaügyi és éghajlatváltozással kapcsolatos célkitűzéseinek teljesítése 

érdekében, e szakpolitikai területek globális korlátaira tekintettel,az Európai Uniónak és 

tagállamainak, a meglévő jogi keretek alapján a nemzetközi színtéren is fel kell lépniük, 

felvetve az energiabiztonsággal és fenntarthatósággal kapcsolatos problémákat a 

nemzetközi kereskedelmi fórumokon, beleértve a nemzetközi kötelezettségvállalásaikat 

megszegő harmadik felek általi környezetvédelmi dömping elleni fellépést; hangsúlyozza, 

hogy az energiaszükséglet visszafogása és a megújuló és helyi energiaforrások támogatása 

a szélsőséges energiafüggőség leküzdésének és az éghajlatváltozással kapcsolatos 

célkitűzések elérésének leghatékonyabb eszközei; hangsúlyozza, hogy az 

„energiatudatosságra való nevelést” célzó programok támogatása hozzájárulhat a 

szennyezés csökkentéséhez és a fogyasztási szokások javulásához; 

2. megismétli, hogy az energia alapvető emberi szükséglet, és alapvető fontosságú az emberi 

gazdasági tevékenység számára, és különösen fontos az ipar és a gazdaság egyéb 

ágazatainak versenyképessége szempontjából; ezért hangsúlyozza, hogy az Unió 

energiabiztonsági stratégiájának biztosítania kell az energiához való megfizethető, 

fenntartható, biztonságos és kiszámítható hozzáférést mind a polgárok, mind a vállalatok 

számára, és erősítenie kell az állami ellenőrzést, valamint a verseny szabályozását és 

méltányosságát, az energiaszegénység problémájára és a megoldására hozandó 

intézkedések előmozdítására összpontosítva, mivel az energiaszegénység számos polgárt 

érint az Unióban (az Eurostat jövedelmekről és életkörülményekről szóló jelentései (EU 

SILC) szerint) és a fejlődő országokban (a Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) szerint); 

hangsúlyozza, hogy az energetikai infrastrukturális projektekre vonatkozó döntéshozatali 

folyamatokba be kell vonni minden közvetlenül érintett helyi közösséget; rámutat, hogy 

az Unió energiabiztonsági stratégiájának az Unió gazdasági növekedésre vonatkozó 

inkluzív stratégiája alapvető összetevőjének kell lennie; 

3. nagyobb összhangot sürget az Unió kereskedelempolitikája és energetikai politikája 

között; úgy véli, hogy mind a régi, hagyományos partnerekkel, mind pedig a – többek 

között a közép-ázsiai, észak-afrikai, valamint észak-, dél- és közép-amerikai – új és 

jövőbeli partnerországokkal kötött uniós szabadkereskedelmi megállapodások révén 

növekedhet az energiaforrások és energiatermékek piaci elérhetősége; 

4. hangsúlyozza, hogy a kereskedelem kulcsfontosságú szerepet játszik az energiabiztonság 

megteremtésében, és a szoros energiaügyi partnerségek, amelyeket az energiaügyi 

fejezeteknek az uniós kereskedelmi megállapodásokba való belefoglalása is megerősít, 

ennek alapvető eszközei; kulcsfontosságúnak tartja, hogy ezek a fejezetek fokozzák az 

Unió energiadiverzifikációját, és csökkentsék a túl kevés forrásból származó 

importenergiától való függőségét,  az energiahordozókra vonatkozó minőségi 

szabványokat és a fenntartható energiatermelésre vonatkozó közös előírásokat állapítva 

meg, ösztönözve mind az ellátási útvonalak diverzifikációját, mind a helyi – különösen a 
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megújuló energiaforrásokból történő – energiatermelést, mivel az energiabiztonsági 

stratégiának ösztönöznie kell a honi energiaforrások igénybevételét, az 

energiahatékonyságot, az energiahálózatok összekapcsolását és a fogyasztás csökkentését 

célzó politikákat; úgy véli, hogy a közvetlen külföldi befektetés a stratégiai energetikai 

infrastruktúra területén az Unióban szintén negatív következményekkel járhat, ezért a 

Bizottságnak ellenőriznie kell azt; felszólítja a Bizottságot, hogy az energetikával 

kapcsolatos hatályos uniós jogszabályok haladéktalan és megfelelő végrehajtásának 

biztosítása érdekében a lehető legjobb technikai támogatást nyújtsa az uniós tagállamok 

részére; rámutat, hogy amennyiben az uniós tagállamok negatív kereskedelmi mérleggel 

rendelkeznek, az főként a fosszilis tüzelőanyagok importköltsége miatt van; 

5. elvárja, mivel az Uniónak legitim érdeke energiabiztonságának növelése, hogy az olyan 

kulcsfontosságú tényezők, mint az energiaforrások kereskedelme, beleértve az olajat és a 

gázt, napirendre kerüljenek a transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségi 

megállapodásról folyó tárgyalásokon;  

 

6. hangsúlyozza, hogy az európai kereskedelempolitikát erőteljesen össze kell hangolni az 

energiapolitikával, a külpolitikával és a közös biztonság- és védelempolitikával annak 

érdekében, hogy biztosítsák az európai energiastratégia hatékonyságát és a külső 

fellépéseinkkel való jobb összhang megteremtését; 

7. rámutat, hogy a kereskedelmi megállapodásokban már megmutatkoznak az 

energiahatékonysággal és energiacímkézéssel kapcsolatos együttműködés első jelei (pl. az 

amerikai „Energy Star” címke); a jövőben e törekvések fokozását kéri; 

8. hangsúlyozza, hogy a gáz diverzifikálatlan behozatalától való nagyfokú függőség 

csökkenthető a decentralizált, közösségi alapú kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés 

támogatásával, ami a különböző uniós régiókban erősíti az értékláncokat; 

9. emlékeztet arra, hogy a harmadik országokkal kötött kereskedelmi megállapodásoknak 

továbbra is összhangban kell állniuk az Unió belpolitikájával;   

10. hangsúlyozza, hogy az egyik szállítótól való függőség csökkentése nem vezethet egy 

másik szállítótól való függőség növekedéséhez, különösen a cseppfolyós gáz tekintetében; 

emlékeztet arra, hogy a rétegrepesztés olyan technológia, amelyet az európai lakosság 

többsége elutasít; 

11. úgy véli, hogy az EU és az USA közötti LNG-kereskedelemnek köszönhetően az uniós 

gázpiac teljes egészében beolvadna a világpiacba, és ez jelentősen hozzájárulna a belső 

energiapiac kiteljesítéséhez; 

12. hangsúlyozza, hogy az energiabiztonsághoz kapcsolódó infrastrukturális projekteknek 

teljes mértékben tiszteletben kell tartaniuk a tervezésben és a kivitelezésben érintett helyi 

közösségek demokratikus akaratát és biztosítaniuk kell a részvételüket; 

13. kéri a tagállamokat, hogy tegyék szorosabbá együttműködésüket a harmadik országokkal 

kötött kormányközi, energiaügyi megállapodásokra vonatkozó információcsere 

mechanizmusára vonatkozóan az átláthatóság növelése, valamint a harmadik országokkal 

szembeni tárgyalási pozíciójuk javítása érdekében; kéri a Bizottságot, hogy sürgősen 
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dolgozzon ki javaslatot a kormányközi megállapodások előzetes értékelésére az Unió 

belső energiapiacára gyakorolt hatásuk, és az uniós joggal való összeegyeztethetőségük 

tekintetében; felhívja a tagállamokat, hogy kérelmezzék a Bizottság részvételét a nem 

uniós országokkal folytatott energetikai megállapodásokról folytatott tárgyalások során; 

felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki mintát a harmadik országokkal kötött  

energetikai megállapodásokra, az Uniós érdekekre vonatkozó záradékokkal együtt; 

szorgalmazza, hogy a demokrácia és az átláthatóság előmozdítása érdekében a Bizottság 

rendszeresen tájékoztassa az Európai Parlamentet az Európai Unió és a harmadik országok 

között létrejött energiaügyi megállapodásokról; úgy véli, hogy mérlegelni kell annak 

lehetőségét, hogy azon tagállamok esetében, amelyek úgy kívánják, a jövőben az 

energiaforrások tekintetében közös beszerzési mechanizmust vezessenek be; 

14. felszólítja a Bizottságot, hogy határozza meg a külső szállítókkal kötendő 

energiaszerződésekről a tagállamok nevében folytatott közös tárgyalások vonatkozásában 

rendelkezésre álló lehetőségeket; 

15. hangsúlyozza, hogy az energiaügyi megállapodásokat mindig át kell hatnia a kölcsönösség 

elvének, és ennek keretében biztosítani kell a minőségi előírásokat, valamint a jogi 

keretfeltételek betartását; szorgalmazza, hogy a demokrácia, az átláthatóság és az uniós 

joggal való összhang biztosítása érdekében az energiaügyi megállapodásokkal – az EU 

közös belső energiapiacára tekintettel – a rendes jogalkotás keretében kell foglalkozni; 

16. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy vessenek véget bármely tagállam és régió európai 

gáz- és villamosenergia-hálózattól való elszigeteltségének; 

17. megjegyzi, hogy valamely tagállam kérésére a Bizottság megfigyelőként részt vehetne a 

kormányközi megállapodásokról folytatott tárgyalásokon; 

18. hangsúlyozza, hogy az energiabiztonsági kihívás abban rejlik, hogy mérsékelni kell az 

országok közti ellentéteket kiváltó bizonytalanságokat és csökkenteni kell a 

kereskedelemből származó előnyök ellen ható piaci elégtelenségeket; ezért hangsúlyozza 

a demokratikus globális irányítási struktúrák terjesztésének fontosságát a nyersanyagok 

esetében és energiakereskedelemre vonatkozó nemzetközi szabályokat a nemzetközi 

feszültségek csökkentése és a területen érvényesülő jogi stabilitás, továbbá a valamennyi 

szereplő számára kereskedelmi előnyöket biztosító igazságos globális energiapiac 

támogatása  érdekében, hangsúlyt helyezve az Unión belüli és kívüli, erőforrásokban 

gazdag országokat megillető tisztességes bevételi lehetőségekre, amelyek támogatják a 

gazdasági fejlődésre és a szegénység csökkentésére irányuló megfelelő stratégiáikat; 

hangsúlyozza az európai szomszédságpolitikában részt vevő országokkal folytatott 

szorosabb energiaügyi együttműködés fontosságát; 

19. álláspontja szerint az Uniónak támogatást kell nyújtania a legkiszolgáltatottabb 

országoknak forrásaik és ellátási útvonalaik diverzifikálásában, különösen az 

energiahálózatok határokon átnyúló összekapcsolásának kiépítése és a kétirányú szállítási 

kapacitások révén, hangsúlyt helyezve a megújuló energiákra és a helyi energiaforrásokra, 

valamint a kapcsolódó tároló létesítményekre és az energiahatékonyság javítására irányuló 

intézkedésekre a regionális stratégiák keretében, ezáltal hozzájárulva bizonyos 

változékony nemzetközi energiapiacoktól való függőség csökkentéséhez; ugyanilyen 

fontosnak tartja a különböző forrásokból való energiatermelésre irányuló új technológiák 
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kifejlesztését az energiahatékonyság világszerte történő növelése érdekében, ami 

segítséget nyújt az energiaszegénység felszámolására, hozzájárul a globális fenntartható 

fejlődéshez és támogatja az éghajlatváltozás kezelésére irányuló erőfeszítéseket; 

20. hangsúlyozza, hogy az Uniónak előnyt kellene kovácsolnia a Földközi-tenger keleti 

térségében található energiaforrásokból fakadó lehetőségekből, különösen azzal a céllal, 

hogy az Unió energiabiztonságának erősítése érdekében létrejöjjön egy földközi-tengeri 

gázelosztó központ a Földközi-tenger dél-keleti térségéből Európába tartó gázfolyosón; 

úgy véli, hogy az Uniónak elő kell mozdítania a Földközi-tenger keleti térségének 

országai közötti energiaágazati együttműködésre irányuló kezdeményezéseket, ezáltal is 

hozzájárulva a békéhez és e népek jólétéhez;  

21. elismeri, hogy az Európai Stratégiai Beruházási Alap és az Európai Hálózatfinanszírozási 

Eszköz az infrastruktúra fejlesztésére és a magánberuházások Unióba való vonzására 

szolgáló kiemelt mechanizmus; megjegyzi továbbá, hogy a pénzügyi eszközök 

kihasználásának maximalizálása jelentős mozgósító hatást fog kifejteni az állami 

finanszírozásra, és az Unióba fogja vonzani a globális beruházási tőkét; 

22. hangsúlyozza, hogy az ellátás, a források és az útvonalak diverzifikálását elősegítő 

stratégiai infrastruktúrák, így a tárolási, import- és szállító létesítmények, illetőleg a 

földgáz-cseppfolyósító és visszagázosító létesítmények vészhelyzetben elősegíthetik a 

nagyobb kínálatot; megjegyzi, hogy ezeket az infrastruktúrákat célzott szabályozási 

programokkal és/vagy előírt állami finanszírozással, a transzeurópai 

energiainfrastruktúráról szóló 347/2013/EU rendeletben, illetve az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszközről szóló 1316/2013/EU rendeletben  előírtak szerint, 

és/vagy az Unió stratégiai céljain alapuló uniós pénzügyi eszközökből nyújtott pénzügyi 

támogatással lehet támogatni; 

23. kiemelten fontosnak tartja a tiszta, biztonságos és hatékony energiatechnológiák és az  

energia tárolására szolgáló technológiák exportlehetőségeit az uniós magán- és 

kormányzati vállalatok számára, különösen a növekvő globális energiaigényre tekintettel; 

ajánlja az új energiatechnológiák és az energia tárolására szolgáló technológiák 

kutatásába, fejlesztésébe és alkalmazásába történő beruházások mértékének növelését; 

kéri e technológiák vámjainak jelentős mértékű csökkentését a környezetvédelmi 

termékekre vonatkozó WTO megállapodás és az Unió szabadkereskedelmi 

egyezményeinek keretében; 

24. felszólítja a Bizottságot, hogy az európai energiaágazatoknak a harmadik országokból 

származó tisztességtelen importtevékenységekkel szembeni védelme érdekében biztosítsa 

a versenyellenes magatartás szigorúbb nyomon követését és gondoskodjon 

dömpingellenes intézkedésekről; 

25. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy Tanácson belül megakadtak a kereskedelmi védelmi 

eszközök korszerűsítéséről folytatott viták annak ellenére, hogy a Parlament határozottan 

támogatta a harmadik országokból származó tisztességtelen behozatallal szembeni 

szigorúbb intézkedéseket; 

26. annak biztosítására kéri a Bizottságot, hogy az energiabiztonsággal kapcsolatos 

célkitűzései és tevékenységei legyenek összhangban a közös uniós politikai 
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célkitűzésekkel, különös tekintettel a nemzetközi békére és fejlődésre, valamint az egyes 

országok világgazdaságba való integrálása az energiához való hozzáférésükre is terjedjen 

ki; 

27. úgy véli, hogy az Európai Unión belüli energiabiztonság nemcsak az új infrastruktúrák és 

létesítmények finanszírozásával érhető el eredményesen, hanem a jelenlegi technológiák 

fejlesztésének támogatásával, az új megoldásokra irányuló kutatás és fejlesztés 

előmozdításával, valamint a megújuló energiaforrások és az azokhoz kapcsolódó 

technológiák használatának ösztönzésével is; 

28. ismét megerősíti, hogy az energia és az energiainfrastruktúra – legfőképpen pedig a 

megújuló energia és a környezetbarát technológia – terén jelentős beruházásokra van 

szükség. 
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