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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. hangsúlyozza az olyan célkitűzések, mint a fenntartható energiahasználat, a tisztességes 
verseny, a forrásokhoz való egyenlő hozzáférés, az ellátás biztonsága, és ebből 
következően az energiapolitika multilaterális megközelítése szükségességét az ENSZ és 
más nemzetközi szervezetek, különösen az IEA, az OECD, a WTO, az IMF és a 
Világbank keretein belül; felszólítja a Bizottságot, a Tanácsot és a tagállamokat, hogy 
támogassák az EU külső és belső tevékenységében, és különösen ezekben a 
szervezetekben, a világ energia- és klímahelyzetének mélyreható vizsgálatára alapozott 
globális ütemterv és közös stratégia ötletét, amelynek célja az energiamegtakarítás és -
hatékonyság elérése, decentralizált megújuló energiaforrások használata,  a gazdasági 
növekedésből adódó energiaszükségletek kielégítése és a fenntartható fejlődés 
előmozdítása világszerte; felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy ebben az 
összefüggésben szenteljenek különös figyelmet a diverzifikáció, a decentralizáció és az 
energiahatékonyság szempontjainak; hangsúlyozottan támogatja az átfogó közös európai 
energiapolitika kialakításának célját és hangsúlyozza, hogy annak koherens, stratégiai és 
összpontosított külső dimenzióval kell rendelkeznie, beleértve a kereskedelempolitikát is;

2. támogatja a szolgáltatáspiacok progresszív megnyitását az energiaágazatban, és különösen 
a multinacionális kereskedelmi szabályok és elvek teljes körű alkalmazását a nyersolaj- és 
földgázágazatban;

3. aláhúzza a nemzetközi kereskedelmi rendszer, és kereskedelmi megállapodások fontos 
szerepét, amelyek stabil és kiszámítható szabályozási keretrendszer biztosításával 
segíthetik a befektetések növekedését és megfelelő környezet kialakítását az új innovatív 
energetikai megoldások előmozdítására;

4. rámutat, hogy a hagyományos energiahordozók végessége, a nagy ipari országok és a 
feltörekvő gazdaságok igen nagy, egyre növekvő fogyasztása további drágulásokhoz 
vezethet, ami kedvezőtlen hatást gyakorolhat a termelési költségekre, a hozzáadott érték 
létrehozására, az exportárakra és a kereskedelmi mérlegekre; ezért szükségesnek tartja az 
energiatermelés átállítását a megújuló és egyéb alternatív energiaforrásokra, az 
energiaszállítás közben fellépő veszteségek csökkentését, valamint az új technológiák és 
energetikai infrastruktúrák továbbfejlesztésének fokozottabb támogatását;

5. támogatja a bioüzemanyagok sokkal szélesebb körű termelését és felhasználását, 
különösen azokét, amelyeket mezőgazdasági termékek ipari feldolgozásával állítanak elő, 
és a második generációs bioüzemanyagokat az EU energiafüggőségének csökkentése, 
valamint a fejlődés és foglalkoztatás alátámasztása érdekében.

6. úgy véli, hogy az energiamegtakarításokkal és az energiaellátással kapcsolatos 
szerződéseknek kifejezetten tartalmazniuk kell egy olyan csomag biztosítását, amely 
különböző energiaforrások kombinációját tartalmazza hatékonysági és 
költségtakarékossági követelmények szerint;
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7. úgy véli, hogy a Kiotói Egyezmény be nem tartása, vagy nem ratifikálása komparatív 
hátrányokkal jár az EU gazdasága számára, a termelési költségekre és a kereskedelmi 
mennyiségekre való hatása révén; felszólít arra, hogy az éghajlattal és a 
környezetvédelemmel kapcsolatos egyezményeket vegyék figyelembe a WTO keretein 
belül; hangsúlyozza, hogy nukleáris erőművek építése és üzemeltetése tekintetében 
kötelességünk a nemzetközi és európai biztonsági szabályoknak való megfelelés; 

8. szükségesnek tartja komoly erőfeszítések megtételét egy nemzetközi éghajlatvédelmi 
rendszer létrehozása érdekében a 2012 utáni időszakra;

9. felszólítja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki stratégiákat, amelyek által a technológia 
exportjával hozzáadott értéket lehetne előállítani az energiatakarékosság és 
energiahatékonyság területén, ezáltal munkahelyeket teremtve Európában;

10. felszólítja a Bizottságot, hogy a tisztességes verseny előmozdítása érdekében sürgessen 
külön szabályokat a WTO-ban az energiapiac átláthatóságáról, csakúgy mint állami 
támogatásokról és más kereskedelemtorzító intézkedésről; felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy javasolják egy globális szintű árszabályozó mechanizmus létrehozását, 
és készítsenek elemzést az Európai Parlament számára egy Energia Világpiac-figyelő 
Rendszer hasznosságáról és megvalósíthatóságáról;

11. felkéri a Bizottságot, hogy terjesszen elő és támogasson egy energiahatékonyságról szóló 
nemzetközi egyezményt;

12. megjegyzi, hogy az energiatechnológiák területén végzett kutatás fontos lépés az 
exportpiacok megnyitásában; ezért felszólítja a Bizottságot, hogy továbbra is támogassa 
valamennyi (hagyományos, nukleáris és megújuló) energiaforrás kutatását, hogy Európa is 
megnyithasson exportpiacokat – az EU-tagállamokban folyó ilyen jellegű kutatás saját 
céljaira való kihasználása mellett;

13. úgy véli, hogy az emissziókereskedelem egy energiatudatosabb magatartásra ösztönözhet, 
amennyiben az emissziókorlátok valódi ösztönzőket teremtenek az energiatakarékosságra, 
amennyiben valamennyi nagyobb gazdasági térség részt vesz benne, és amennyiben az 
emissziókereskedelem nem vezet a piac torzulásaihoz, vagy ahhoz, hogy az emissziót 
egyszerűen az egyik helyről egy másikra viszik át;

14. úgy véli, hogy az Energia Charta kiindulópontul szolgálhatna egy szabályozó 
keretrendszer létrehozására a nemzetközi kereskedelem és befektetések területén az 
energiaszektorban;

15. támogatja azt a követelést, hogy a gázárakat válasszák el a nyersolaj árának alakulásától;

16. hangsúlyozza a decentralizált, rövid energialáncokkal történő energiaellátás 
támogatásának szükségességét, a helyben hozzáférhető energiaforrások használatára 
alapozva, ideértve a biomassza-felhasználást, és a bioüzemanyagok fejlesztését, annak 
érdekében, hogy segítsen csökkenteni az importfüggőséget, és minimalizálni az 
energiapolitikai okokból történő beavatkozások kiadásait;
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17. úgy véli, hogy a nukleáris energia jövőjét belső és külső szinten olyan szilárd stratégiához 
kell szorosan hozzákapcsolni, amely foglalkozik a nukleáris anyagok biztonságával, a 
radiológiai védelemmel és a nukleáris hulladék megbízható elhelyezéséről szóló közös 
kutatási és fejlesztési programokkal;

18. emlékeztet, hogy az EU-nak kulcsszereplőnek kell maradnia az olyan 
kezdeményezésekben, mint a Hidrogéngazdasági Nemzetközi Partnerség (IPHE) vagy a 
nemzetközi termonukleáris kísérleti reaktor (ITER) projektje;

19. szorgalmazza a fenntartható, helyi szinten rendelkezésre álló energiaformák és 
decentralizált energiahálózatok – különösen a fejlődő országokban történő –
alkalmazásának fokozottabb támogatását többek között tudás- és technológiatranszfer 
révén, mivel így biztosítani lehet az energiához való hozzáférést, forrásokat lehet 
megtakarítani, munkahelyeket lehet teremteni, csökkenteni lehet a függőséget, és hozzá 
lehet járulni a működő piacgazdaságok kiépítéséhez;

20. felszólítja az EU intézményeket, és a tagállamokat, hogy sürgősen kötelezzék el magukat 
a közvetlen párbeszéd, és együttműködés  mellett valamennyi nagy fogyasztó és termelő 
országgal, különösen az Egyesült Államokkal, Indiával, Kínával, Japánnal, és az Öböl 
menti Arab Államok Együttműködési Tanácsával, hatékony és koherens keretrendszerek 
és partnerségek létrehozása érdekében, amely egy jóval szilárdabb, kiszámíthatóbb, 
átláthatóbb és diszkriminációmentes, globális szabályokon alapuló piachoz vezethet;

21. hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak az energiaszolgáltatásokkal kapcsolatban a 
szolgáltatási megállapodások keretrendszerében bilaterális és multilaterális mind 
ajánlataiban, mind kéréseiben szinten elvi okokból meg kell követelnie az univerzális 
szolgáltatási kötelezettségeknek való megfelelést;

22. felszólítja a Bizottságot, hogy gyorsítsa fel a Transzeurópai Hálózatok program 
végrehajtását, amelynek célja, hogy fejlessze az EU és a környező országok – köztük 
Oroszország, a mediterrán térség (MEDA) és a Kaszpi-tengeri régió – közötti 
összeköttetéseket, közös stratégiákra alapozva, az energiaforrások kihasználása és a 
közlekedési infrastruktúrához való hozzáférés előmozdítása érdekében;

23. kiemeli, hogy a cseppfolyósított földgáz használata jelentősen hozzájárulhat az energetikai 
célkitűzések eléréséhez, és sürgeti a Bizottságot, hogy támogasson kezdeményezéseket 
megfelelő fejlődésének biztosítására az EU-ban és harmadik országokban;

24. osztja a Bizottság véleményét arról, hogy Európa még nem épített ki teljesen 
versenyképes belső energiapiacokat, és a jelenlegi tendenciák alapján az EU 
energiabehozatala egyre koncentráltabbá válik, és hogy az energiaárak egyre emelkednek 
nemzetközi szinten; ezért a deregulációs folyamat fokozott felülvizsgálatára szólít fel az 
európai energiapiacon; mindazonáltal rámutat egy előnyösebb keretrendszer 
létrehozásának szükségességére a megújuló energiaforrások számára;

25. üdvözli a Bizottság gáz- és villamosenergia-piacokon végzett ágazatvizsgálatát;
megjegyzi, hogy az EU belső piacán megnövekedett koncentráció súlyosbíthatja a 
meglévő torzulásokat, ez a tagállamok és az EU szabályozó képességének fejlesztését 
követeli meg, a fogyasztói jogok és az EU energiahatékonyságnak való megfelelése 
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biztosítása érdekében;
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