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JAVASLATOK

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

1. támogatja a Bizottságot egy olyan energiapolitikai szemléletmód kialakítása során, amely 
abból indul ki, hogy a gazdasági versenyképesség előfeltétele egy olyan szilárd és 
megbízható szabályozási keret, amely tiszteletben tartja a piaci mechanizmusokat;

2. támogat egy olyan integrált energiapolitikai szemléletmódot, amely egyenlő mértékben 
figyelembe veszi az energiaellátás biztonsága, a versenyképesség és a környezettel való 
összeegyeztethetőség – beleértve az éghajlatváltozást –céljait;

3. hangsúlyozza, hogy egy olyan uniós belső energiapiac létesítése, amely tartalmazza a nem 
tagországokra való kiterjesztés lehetőségét, jelentősen hozzájárulna az ellátás 
működésbiztonságához;

4. felhívja a tagállamokat, hogy ne a működő európai belső piac kárára keressenek 
megoldásokat az ellátás működésbiztonságával kapcsolatos vélt nemzeti érdekeknek 
megfelelve;

5. hangsúlyozza a hatékony szabályozó struktúráknak, valamint annak fontosságát, hogy a 
nemzeti felügyelő és versenyhatóságokat felruházzák a piac uralásának 
megakadályozásához és egy működő belső piac létrehozásához szükséges megfelelő 
hatalommal annak érdekében, hogy biztosítsák a megfizethető energiaárakat; 
hangsúlyozza támogatását a Bizottság ágazati vizsgálatai felé és sürgeti a Bizottságot, 
hogy teljes mértékben használja ki a rendelkezésre álló eszközöket azokban az esetekben, 
amikor a versenyjogot megsértik;

6. rámutat, hogy a jelenlegi adóterhek az energiaköltségek jelentős hányadáért felelősek, 
ezért hangsúlyozza, hogy az európai ipar versenyképességét az energiapolitikai célok –
mint az energiahatékonyság javítása, vagy a magújuló energiák támogatása –
végrehajtásával kell támogatni, és pozitív ösztönző mechanizmusokat (mint pl. a zöld adó) 
kell kiválasztani;

7. úgy véli, hogy a magasabb energiaáraknak az Európai Unió gazdaságára és polgáraira 
gyakorolt hatása enyhítése érdekében rendkívül fontos az a cél, hogy az Európai Unió 
importált olajtól való függését csökkentsék;

8. felhív igazságos versenyszabályok meghatározására az energiaágazatban, a 
versenyképesség javítása érdekében;

9. helyénvalónak tartja, hogy a szabályozási keret esetleges kibővítésére irányuló 
elképzelések a háttérbe szoruljanak, és ehelyett a meglévő európai közösségi előírások 
betartásának kel felgyorsítani a tagállamokban; azon a véleményen van, hogy további 
szabályozó intézkedéseket csak akkor szabad mérlegelni, ha a meglévő belső piaci 
jogszabályokban foglalt mechanizmusok a gyakorlatban nem működnek;
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10. rámutat arra, hogy az Európai Unió szintjén nincs értelme új intézményi szerkezeteket 
kiépíteni, ha ez kettőzött felelősségi körök és új bürokrácia kialakításával jár együtt, vagy 
ha a hasonló struktúrák által végzendő feladatokat el tudják végezni a tagállamok 
intézményei, illetve már meglévő hálózatok; ennek kapcsán felhívja a Bizottságot, hogy 
játsszon aktív szerepet a hasonló struktúrák lehetőségeinek optimalizálásában;

11. rámutat arra, hogy a versenyképes, környezetbarát technológiák használatára irányuló 
kutatás-fejlesztés technológiák iránt nyitott, megkülönböztetéstől mentes és megerősített 
támogatása jelentős hozzájárulást jelent az energiaellátás biztonságának megteremtéséhez 
és a megfizethető energiaárakhoz;

12. úgy véli, hogy sürgősen szükség van a befektetési feltételeknek az erőmű-kapacitás és az 
energiaellátó infrastruktúra tekintetében történő javítására, egyszerűsített és korszerű 
engedélyezési eljárások és korszerű jogi eljárások által; hangsúlyozza, hogy ebben a 
kontextusban a decentralizált energia-infrastruktúra és -termelés hozzájárulhat az 
energiaellátás nagyobb biztonságához, ezért azokat az energiapolitikai stratégia 
megfogalmazásában támogatni kell;

13. óva int az ellátásnak az egyes energiaforrásokkal szembeni diszkrimináció általi állami 
szabályozásától; felhívja a figyelmet bármely hasonló intézkedésnek az ellátás 
biztonságára, az energiaárakra és a versenyképességre irányuló ellentmondásos hatására;

14. támogatja, hogy az energiapolitikai célokat felvegyék az állami szerződések odaítélése 
kritériumainak meghatározásába, amennyiben ez az azt odaítélő hatóság számára 
megfelelő, az adott tenderrel kapcsolatban ésszerű, valamint amennyiben nem jelent 
igazságtalan beavatkozást a versenybe; 

15. megjegyzi, hogy a több tagállam gázenergia-piacának elmúlt téli összeomlása máris az 
energiaigényes iparágak vállalkozásainak áttelepítéséhez vezetett; úgy véli, hogy ezért 
érdemes megvizsgálni a tagállamok közötti szolidaritás támogatásának lehetőségeit, 
valamint érdemes lenne az ügyet prioritásként kezelni, annak érdekében, hogy a meglévő 
és a jövőbeli rendszerösszekötők működését biztosítsák; megjegyzi, hogy a jól működő 
piacgazdaság és az ellátási zavarok esetén való kölcsönös segítség érdekében külön 
figyelmet kell szentelni a tagállamok közötti kritériumok kidolgozására, amellyel 
kapcsolatban költségek merülhetnek fel.
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