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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. úgy véli, hogy az energiapolitikának a közös külpolitika szerves és hangsúlyos részét kell 
képeznie, és azt a külső dimenzióval rendelkező egyéb politikákkal fennálló szinergia 
biztosításával kell kidolgozni és végrehajtani;

2. hangsúlyozza, hogy tekintettel az Unió behozott energiától való magas fokú függőségére, 
az ellátási források – köztük új energiaforrások – és szállítási útvonalak fokozottabb 
diverzifikálása és az uniós megújuló energiaforrások fejlesztése sürgős és elengedhetetlen 
elemek az Unió külső biztonságpolitikájának, stratégiai szerepének, külpolitikai 
függetlenségének, koherenciájának, hitelességének és hatékonyságának erősítésében;

3. meggyőződése, hogy a globális szinten hatékonyabb irányítás javítaná a termelő, tranzit-
és fogyasztó országok közötti együttműködést; úgy véli, hogy az EU ezért komoly 
szerepet fog betölteni az energiapolitika nemzetközi irányításában, az átlátható és 
megkülönböztetéstől mentes elvek előmozdítása, a fenntarthatóság célkitűzésére való 
törekvés, a tranzakciók költségeinek csökkentése, valamint a piaci szereplőket ár- és 
minőségi versenyre sarkalló ösztönzők létrehozása céljából;

4. szorosabb együttműködésre szólít fel a Tanács, a Bizottság és az Európai Külügyi 
Szolgálat között, hogy közösen szólaljanak meg és lépjenek fel az energiával kapcsolatos 
közös külpolitikát illetően; hangsúlyozza, hogy az EKSZ-en belül energiapolitikai 
referatúra létrehozására van szükség, továbbá az uniós küldöttségeket be kell vonni az 
energiadiplomácia helyszíni folytatásába;

5. hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak és az EKSZ-nek gondoskodnia kell arról, hogy az 
Unió minden sok- és kétoldalú megállapodása –különösen a partnerségi és 
együttműködési megállapodások– tökéletesen megfeleljen az EU belső piaci 
szabályainak; hangsúlyozza, hogy az ilyen megállapodásoknak szavatolniuk kell a 
kölcsönösséget, az egyenlő feltételeket és átláthatóságot, hogy az energiaellátás terén és a 
tranzitországokban az uniós befektetők számára biztos jogi hátteret nyújtsanak;

6. hangsúlyozza, hogy egy energetikai kérdésekben az EU tagállamai és harmadik országok 
közötti információcserét szolgáló mechanizmus kialakítása jelentős mértékben elősegítené 
az EU egészében a szakpolitika átláthatóságát, koordinálását és hatékonyságát;

7. felhívja a Bizottságot, hogy támogassa a termelő és tranzitországokkal létrejövő 
kereskedelmi, társulási, illetve partnerségi és együttműködési megállapodásokban 
szerepeltetendő, úgynevezett „energiabiztonsági záradékot”, amely magatartási kódexet 
állapítana meg és egyértelműen megfogalmazná a partnerek egyike által, egyoldalúan 
elvégzett feltételmódosítás esetén megteendő intézkedéseket;

8. örömmel fogadja a Bizottságnak „Az energiaellátás-biztonságról és a nemzetközi 
együttműködésről – Uniós energiapolitika: partnerkapcsolatok fenntartása határainkon 
túl” című közleményét (COM(2011)0539); ugyanakkor úgy véli, hogy további, az uniós 
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tagállamok közötti szolidaritáson alapuló eszközökre van szükség egyrészt azért, hogy az 
Európai Unió képes legyen saját energiabiztonsági érdekeinek megvédésére, másrészt a 
külső partnerekkel folytatott tárgyalások során, különösen válsághelyzetekben;

9. felhívja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy az energia területén azonosítsák a 
kereskedelmi és beruházási akadályokat a harmadik országokkal fenntartott 
kapcsolataikban, és megfelelő esetben tegyenek lépéseket ezek kétoldalú és a 
Kereskedelmi Világszervezeten keresztül történő megszüntetésére;

10. felszólítja az EU-t és a tagállamokat, hogy gondoskodjanak egy olyan összefüggő belső 
energiapiacról, amely képes ellenállni a külső nyomásnak és azon próbálkozásoknak, 
amelyek az energiaellátást és -árakat külpolitikai nyomásgyakorlási eszközként 
használják; ezért hangsúlyozza, hogy az EU-ban az energiapiacokat összekötő projektek 
forrásainak növelésére, valamint arra van szükség, hogy az európai gáz- és 
villamosenergia-infrastruktúra hálózatokat 2015 végéig megvalósítsák, különösen a balti 
összekapcsolási tervet, az EU harmadik energiacsomagjában meghatározottak szerint;

11. támogatja az energiadiverzifikáló projekteket, különösen azokat, amelyek új szállítási 
folyosók létrehozására irányulnak, amelyek az útvonalakat és a beszállítókat egyaránt 
diverzifikálják, mint például a Nabucco csővezeték, a cseppfolyósított földgáz, a 
határokon átnyúló rendszerösszekötők és más, európai jelentőségű, kiemelt fontosságú 
projektek;

12. szorgalmazza az energiaforrások új beszállítóiról szóló koordinált, egységes európai 
szakpolitikai stratégia kidolgozását is, különös tekintettel az európai versenyfeltételek 
javítására, lehetőségeket biztosítva az új beszállítók európai piacra való belépéséhez;

13. támogatja az energiabeszállítókkal és tranzitországokkal kialakított kapcsolatokban az 
olyan eszközök alkalmazását, mint például a korai előrejelző rendszer; meggyőződése, 
hogy az erőforrásokért folytatott, erősödő versenyt és a meglévő termelői 
monopóliumokat figyelembe véve az energia-nyersanyagok tagállamok általi közös 
beszerzésére irányuló elképzelés erőteljesebb támogatására van szükség;

14. felhívja a Bizottságot, hogy szomszédait illetően határozza meg a rövid, közép- és hosszú 
távú energiapolitikai prioritások átfogó körét, a belső piac uniós vívmányokhoz 
kapcsolódó elvein és normáin alapuló, közös jogi térség létrehozása céljából; 
hangsúlyozza az Európai Energiaközösség további bővítésének, valamint az uniós 
vívmányok elégtelen végrehajtásának kezelésére szolgáló jogi ellenőrzési mechanizmusok 
létrehozásának fontosságát;

15. hangsúlyozza, hogy szorosabb energiaügyi kapcsolatokra, valamint fokozottabb stratégiai 
együttműködésre és politikai párbeszédre van szükség a mediterrán térség országaival, 
Afrikával, a Közel-Kelettel, a Dél-Kaukázussal, Közép-Amerikával, valamint a Kaszpi- és 
a Fekete-tenger partján fekvő országokkal, átfogó módon, az energetika minden területén, 
különös tekintettel a jövőorientált, versenyképes energiatechnológiák alkalmazására; 
ösztönzi továbbá az Uniót, hogy fejlessze tovább a napenergia behozatalát a földközi-
tengeri térség déli és keleti részéről; 

16. hangsúlyozza, hogy az EU közös energiapolitikájának és stratégiai céljainak megfelelően 
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tükröződniük kell külső kapcsolataiban, valamint regionális politikáiban és az európai 
szomszédságpolitikában;

17. támogatja az EU szomszédos országaival az új energiaforrások kihasználásáról folytatott 
politikai és gazdasági párbeszédet;

18. a meglevő mechanizmusok végrehajtására és újak kialakítására szólít fel az európai 
szomszédságpolitika és a fekete-tengeri szinergia keretében, az ellátás és a tranzit 
nagyobb átláthatóságát és stabilitását célzó együttműködés erősítése érdekében;

19. hangsúlyozza a 2010-ben létrejött Afrika–EU energiapartnerség továbbfejlesztésének 
fontosságát;

20. felszólít arra, hogy az Oroszországgal fennálló stratégiai partnerséget erősítsék meg egy új 
partnerségi és együttműködési megállapodás megkötésével; megjegyzi, hogy ennek teljes 
mértékben tiszteletben kell tartania a harmadik uniós energiacsomag szabályait és 
rendelkezéseit, és a kölcsönös tiszteleten és a viszonosságon kell alapulnia; hangsúlyozza, 
hogy az európai Energia Charta Egyezmény (ECT) – annak 45. cikke értelmében – már 
kötelező Oroszországra nézve; meggyőződése, hogy az ECT Oroszország általi 
ratifikálása kölcsönösen jótékony hatással lenne a kétoldalú energiaügyi kapcsolatokra;

21. támogatja a Norvégiával és Oroszországgal folytatott politikai párbeszédet a Barents-
tengeri új energiaforrások feltárásáról – előfeltételként kikötve az Északi-sarkvidék 
sérülékeny környezetének védelmét –, valamint a vízenergiából nyert villamos energia –
tenger alatti távolsági villamosenergia-vezetékek útján megvalósuló – behozatala terén 
Norvégiával folytatott együttműködést; az Északi-sarkvidékre irányuló uniós stratégia 
gyorsabb kialakítására szólít fel;

22. a külső politikai párbeszédet elengedhetetlennek tartja a globális gazdasági növekedés és 
az energiaforrások felhasználásának különválasztása, a kiszámíthatóbb energiapiacok 
előmozdítása és a politikai kapcsolatokra gyakorolt kedvező hatás szempontjából; 
hangsúlyozza a feltörekvő gazdaságokkal, így például Kínával, Indiával, Brazíliával, 
Indonéziával és Dél-Afrikával folytatott párbeszéd jelentőségét, olyan kulcsfontosságú 
energiafogyasztó országok mellett, mint például az Egyesült Államok és Japán; 

23. álláspontja szerint az EU-nak előnyben kellene részesítenie az energiapolitikai 
együttműködésének fejlesztését és elmélyítését azokkal a harmadik országokkal, amelyek 
ugyanazokat az értékeket képviselik, és amelyek hajlandók demokratikus reformokra és az 
EU alapját képező értékek előmozdítására;

24. hangsúlyozza, hogy a kölcsönös érdekű, stratégiai energetikai kérdésekről folytatott 
párbeszéd elmélyítésére, az energiapolitikákat érintő együttműködés előmozdítására, 
valamint az Egyesült Államokkal fennálló kutatási együttműködés megerősítésére van 
szükség, különösen az energiahatékony termelési és szállítási technológiák terén; az USA-
val energiabiztonsági partnerség létrehozására szólít fel, az USA–EU Energiatanács 
keretében jelenleg zajló együttműködés alapján;

25. sürgeti a Bizottságot, hogy kísérje figyelemmel és hajtassa végre az Európai Unióval 
szomszédos országokban található atomerőművek esetében a legszigorúbb nemzetközi 
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biztonsági előírásokat, kihasználva minden rendelkezésre álló eszközt és szerződést, mint 
például az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló Espoo-i 
Egyezményt, illetve a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a 
nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz 
való jog biztosításáról szóló Aarhusi Egyezményt; felszólítja az EU-val szomszédos 
országokat, hogy hajtsanak végre átfogó európai uniós nukleáris biztonsági és 
kockázatfelmérő vizsgálatokat, és kéri a Bizottságot, hogy ajánljon fel erre a célra uniós 
szakmai támogatást;

26. hangsúlyozza, hogy a külső energiapolitikai együttműködésnek az Unió alapvető értékei –
mint például az emberi jogok tiszteletben tartása, a demokrácia, a jó kormányzás, a 
jogállamiság, a társadalmi párbeszéd, a kölcsönös tisztelet, a természeti források 
felelősségteljes használása, az éghajlatváltozás elleni küzdelem és a mindenre kiterjedő 
környezetvédelem – előmozdításához kell hozzájárulnia, nem pedig ezek gyengítéséhez, 
illetve a béke ügyét kell szolgálnia, és koherensnek kell lennie az Unió külügyi 
politikáival;

27. felszólítja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy az Európai Külügyi Szolgálattal 
együttműködve 2013 végéig készítsen pontos munkatervet a Bizottság „Az energiaellátás-
biztonságról és a nemzetközi együttműködésről – Uniós energiapolitika: 
partnerkapcsolatok fenntartása határainkon túl” című közleménye (COM(2011)0539) 
alapján, amely elvezet a rövid, közép- és hosszú távú célkitűzésekkel bíró hatékony külső 
energiapolitika, célok, lépések és a végrehajtásukhoz szükséges konkrét időbeosztás 
kialakulásához;
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