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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. emlékezteti a Bizottságot, hogy az Unió energiapolitikájának az éghajlat-változási és 
környezetvédelmi politikákon kívül összhangban kell állnia az Unió egyéb kiemelt 
szakpolitikáival is, beleértve a biztonság-, kül- és a szomszédságpolitikát, a kereskedelmi 
és fejlesztési politikákat, valamint az emberi jogok és a demokratikus elvek védelmére 
irányuló szakpolitikákat is; szorgalmazza az összehangolás haladéktalan fokozását az 
energiapolitika hatékonyságának, valamint a külpolitika következetességének és 
hitelességének biztosítása érdekében; kiemeli, hogy az Unió energiafüggetlenségének 
elérésére való törekvés erősíti az Unió globális szereplőként betöltött pozícióját;

2. emlékezteti a Bizottságot, hogy egyrészt az energiaellátás biztosítása, másrészt az Unió 
túlzott energiafüggőségének csökkentése kell, hogy képezzék az Unió 
energiapolitikájának vezérelveit;

3. hangsúlyozza, hogy az Unió energiapolitikájának – többek között a jobb 
energiahatékonyságra való törekvés, a megújuló energiaforrások támogatása és az 
alacsony kibocsátású energiaforrásokra való áttérés révén – nagyobb fokú függetlenségre 
kell törekednie, ezáltal erősítve az Unió versenyképességét annak veszélyeztetése helyett; 
ezért felszólítja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki kezdeményezéseket, melyek célja az 
Unió versenyképességének megóvása, valamint a termelés Unión kívülre történő 
áthelyezéséből adódó kibocsátásáthelyezés kockázatának megelőzése, amelyek különösen 
abban az esetben léphetnek életbe, ha semmilyen, vagy csak korlátozott globális fellépés 
történik a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése érdekében; emlékeztet arra, hogy az Unió 
energiapolitikájának kiegyensúlyozottnak kell lennie, hogy biztosítsa a biztonságos, 
fenntartható és versenyképes energia három pilléréhez történő hozzáférés garantálására 
irányuló intézkedések végrehajtását;

4. felhívja a figyelmet a globális energiapiacokon tapasztalható változásokra, például a nem 
hagyományos energiaforrásokból származó földgáz és az új technológiák megnövekedett 
szerepére, a kereslet-kínálati minták változására, valamint az új termelő és tranzitországok 
megjelenésére, melyek mindegyikét figyelembe kell venni az uniós energiapolitika 
kialakítása során;

5. hangsúlyozza, hogy az Európai Unióról szóló szerződés által szorgalmazott, tagállamok 
közötti szolidaritásnak a belső és a külső energiapolitikával kapcsolatos mindennapi 
munkában és a válságkezelésben egyaránt meg kell mutatkoznia; kéri a Bizottságot, hogy 
egyértelműen határozza meg az „energiaszolidaritás” fogalmát, biztosítva ezzel, hogy azt 
valamennyi tagállam tiszteletben tartsa;

6. felhívja a Bizottságot és az Európai Külügyi szolgálatot (EKSZ), hogy – Európa nagyfokú 
energiafüggőségének megfelelő figyelembevételével – határozzák meg a külső 
energiapolitika stratégiai prioritásait, és mindeközben az Éghajlat-változási 
Keretegyezmény valamennyi részes fele és különösen a kulcsfontosságú partnerek –
például az Egyesült Államok és az öt BRICS-ország – bevonásával folytassanak aktív 
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éghajlati politikát; különösen hangsúlyozza, hogy el kell mélyíteni a kölcsönös érdekeket 
szolgáló, stratégiai energiakérdésekről szóló párbeszédet, fokozni kell az energiapolitika 
terén megvalósuló együttműködést, és meg kell erősíteni az USA–EU Energiatanácshoz 
hasonló elkötelezett fórumokon zajló kutatási együttműködést;

7. hangsúlyozza, hogy az EU energiapolitikája semmiképpen sem lehet ellentétes azokkal az 
alapelvekkel, amelyekre az EU épül, különös tekintettel a demokráciára és az emberi 
jogokra; e tekintetben felhívja a Bizottságot, hogy energiaügyi kapcsolatai terén az 
ugyanezen értékeket osztó és támogató termelő és tranzitországokat részesítse előnyben; 

8. felhívja a Bizottságot, hogy határozza meg az Unió számára a szomszédaival folytatott 
kapcsolataiban alkalmazható rövid, közép- és hosszú távú energiapolitikai prioritások 
átfogó körét, a belső energiapiac uniós vívmányokhoz kapcsolódó elvein és normáin 
alapuló, közös jogi térség létrehozása céljából; hangsúlyozza az Energiaközösség további 
– nevezetesen a tagjelölt országokkal, valamint a keleti partnerség, Közép-Ázsia és a 
földközi-tengeri térség országaival történő – bővítésének, valamint a vívmányok nem 
megfelelő alkalmazásának vizsgálatára irányuló jogi ellenőrző mechanizmusok 
létrehozásának jelentőségét; felszólítja az Uniót, hogy mutasson szolidaritást az 
Energiaközösség részét képező partnereivel szemben; ezzel kapcsolatban elítéli, hogy az 
Oroszországi Föderáció a közelmúltban megfenyegette Moldovát;

9. hangsúlyozza továbbá a földközi-tengeri és az északi-sarkvidéki kőolaj- és földgázmezők 
feltárásának egyre növekvő fontosságát; úgy véli, hogy sürgős szükség van a tengeri 
kőolaj- és földgázfúrásra vonatkozó uniós szakpolitika kialakítására, ideértve a tagállamok 
és az érintett harmadik országok kizárólagos gazdasági övezeteinek kijelölését is az ENSZ 
Tengerjogi Egyezményével (UNCLOS-egyezmény) összhangban, amelynek valamennyi 
tagállam és az Unió – mint szervezet – részes fele;

10. hangsúlyozza, hogy a harmadik országokkal való súrlódások elkerülése érdekében az 
Uniónak kiemelt politikai figyelmet kell tanúsítania a kizárólagos gazdasági övezetek 
kijelölésekor és a fúráshoz kapcsolódó engedélyezési jogok megadásakor; hangsúlyozza, 
hogy az energiát a béke, az együttműködés és a stabilitás ösztönzésére kell felhasználni;

11. meggyőződése, hogy a globális szinten hatékonyabb irányítás javítaná a termelő, tranzit-
és fogyasztó országok közötti együttműködést; úgy véli, hogy az átlátható és 
megkülönböztetésmentes elvek előmozdítása, a fenntarthatóság célkitűzésének 
megvalósítására irányuló törekvés, az árak és a tranzakciók költségeinek csökkentése, 
valamint a piaci szereplőket ár- és minőségi versenyre sarkalló ösztönzők létrehozása 
céljából az Uniónak ezért komoly szerepet kell betöltenie az energiapolitika nemzetközi 
irányításában;

12. emlékeztet arra, hogy az Uniónak az energiatermelő és tranzitországokkal – különösen az 
európai szomszédságpolitikához tartozó országokkal – fenntartott stratégiai partnerségei 
megfelelő eszközöket, kiszámíthatóságot, stabilitást és a belső energiapiaci 
jogszabályoknak teljes mértékben megfelelő, hosszú távú befektetéseket igényelnek; 
emlékeztet arra, hogy a szomszédos országokkal való energiahálózati kapcsolatokat fontos 
mihamarabb kialakítani, mivel ez is egy módja a szóban forgó országokkal való 
kapcsolatok megerősítésének; hangsúlyozza, hogy ennek érdekében az Unió éghajlati 
célkitűzéseinek összhangban kell állniuk az infrastruktúrába történő hosszú távú 
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befektetésekre irányuló, az ellátási útvonalak és az energiaforrások diverzifikálását és az 
Unió energiabiztonságának növelését célzó uniós projektekkel, mint például a déli 
gázfolyosóval, beleértve a Nabucco-gázvezetéket és annak a kelet- és közép-európai 
országokkal történő potenciális összekötését;

13. hangsúlyozza a harmadik országokhoz fűződő energiaügyi kapcsolatok terén az 
átláthatóság, a demokratikus felügyelet és a civil társadalom bevonásának fontosságát;

14. felhívja a figyelmet az energia, az élelmiszerellátás, valamint a biztonsági fejlesztések 
közötti összetett kapcsolatra, különös tekintettel a nem fenntartható, elsőgenerációs 
bioüzemanyagokra, amelyek kedvezőtlen társadalmi és környezeti hatást gyakorolhatnak a 
fejlődő országokra; ezért javasolja a mezőgazdasági melléktermékekből és algából 
előállított fenntartható, fejlettebb bioüzemanyagokba való befektetések és azok 
fejlesztésének fokozását;

15. meggyőződése, hogy az EU egészének ellátási biztonságát érintő stratégiai jelentőségű 
infrastrukturális projektek tekintetében a Tanácsnak megbízatást kell biztosítania a 
Bizottság részére a tárgyalások lefolytatásához, és hogy e mandátumot más olyan 
kormányközi megállapodások esetén is mérlegelni kell, amelyek vélhetően jelentős hatást 
gyakorolnak az EU hosszú távú energiapolitikai célkitűzéseire, különösen az energiától 
való függetlenségére; e tekintetben üdvözli a Bizottság által vezetett, az EU, Azerbajdzsán 
és Türkmenisztán közötti, a Kaszpi-tengeren áthaladó csővezetékrendszer kiépítésére 
vonatkozó szerződéssel kapcsolatos tárgyalások során elért előrehaladást;

16. tudomásul veszi az uniós tagállamok és harmadik országok közötti, az energiapolitikára 
vonatkozó kormányközi megállapodások tekintetében létrehozott információcsere-
mechanizmust, mivel e mechanizmus célja az energiapolitika átláthatóságának, 
koordinálásának és hatékonyságának növelése az EU egész területén; felszólítja a 
tagállamokat, hogy törekedjenek annak biztosítására, hogy ne kössenek a belső 
energiapiacra vonatkozó jogszabályokkal ellentétes megállapodásokat; úgy véli, lehetővé 
kellene tenni a Bizottság számára, hogy megvizsgálhassa, hogy a megállapodások 
tervezetei összhangban állnak-e e jogszabályokkal, valamint adott esetben részt vehessen 
a tárgyalásokon; úgy véli, hogy az információcserét szolgáló mechanizmus előrelépést 
jelent az Unión kívülről történő energiavásárlás koordinálása felé, ami a 2050-ig szóló 
energiaügyi ütemterv céljainak elérése szempontjából alapvető jelentőséggel bír;

17. szorgalmazza, hogy az EU és Oroszország közötti energiaügyi ütemterv vegye figyelembe 
a kölcsönös tisztelet és a viszonosság elveit, és a Kereskedelmi Világszervezet, az Energia 
Charta Egyezmény és a harmadik energiacsomag szabályain alapuljon; felszólítja a 
Bizottságot, hogy az Unió területén működő valamennyi energiaágazati vállalkozás 
tekintetében alkalmazza és hatékonyan hajtsa végre az uniós belső piaci és 
versenyszabályokat; ennek kapcsán üdvözli a Gazprom és annak európai leányvállalatai 
versenyellenes magatartásának közelmúltbeli vizsgálatát, és sajnálatát fejezi ki az 
Oroszországi Föderáció elnökének politikai indíttatású rendelkezését illetően, amely 
megakadályozza az ország energiavállalatait abban, hogy együttműködjenek az uniós 
intézményekkel; ragaszkodik ahhoz, hogy az energiaágazatban működő valamennyi 
vállalkozás működjön teljes körűen együtt a vizsgálóhatóságokkal; felhívja a Bizottságot, 
hogy javasoljon megfelelő válaszlépést erre a rendelkezésre, és biztosítsa a vizsgálat 
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folytatását;

18. hangsúlyozza, hogy az energiaellátás biztosítása érdekében rövid- és középtávon kezelni 
kell a harmadik országokból az EU-ba érkező földgáz- és villamosenergia-import 
előrelátható növekedését; megismétli, hogy egyes régiók és tagállamok esetében ez a 
kihívás szorosan összefügg azzal, hogy egyetlen harmadik országból származó földgáz- és 
olajimporttól függenek; elismeri, hogy e kihívás leküzdéséhez szükség van többek között 
a versenyképesség és az ellátás biztonságának garantálásához nélkülözhetetlen hazai és 
megújuló energiaforrások szerepének erősítésére, valamint az energiaszolgáltatók, az 
ellátási útvonalak és az energiaforrások diverzifikálását célzó fellépésekre; elismeri, hogy 
e tekintetben az egyik stratégiai célkitűzés a déli földgázfolyosó megvalósítására való 
törekvés, valamint az EU földgázszükségletének nagyjából 10–20%-át biztosító ellátási 
útvonal 2020-ig történő megvalósítása annak érdekében, hogy minden európai régiónak 
fizikai hozzáférése legyen legalább két különböző földgázforráshoz;

19. megállapítja, hogy a sarkvidéki régióban fontos a széles körű együttműködés, különösen 
az euroatlanti térségbe tartozó országok között; ezért felszólítja a Bizottságot, hogy 
készítse el az Unió sarkvidéki szerepvállalásához fűződő előnyök és kockázatok átfogó 
értékelését, és ezen belül készítsen környezeti kockázati elemzést is, tekintettel az erősen 
sérülékeny és nélkülözhetetlen területekre, különösen az Északi-sarkvidék legészakibb 
részén;

20. 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 teendő intézkedéseket;

21. szorosabb együttműködésre szólít fel a Tanács, a Bizottság és az EKSZ között annak 
érdekében, hogy a külső energiapolitikát érintő kérdésekben közösen tudjanak felszólalni 
és cselekedni; hangsúlyozza, hogy az EKSZ-en belül energiapolitikai referatúra 
létrehozására van szükség, továbbá az uniós küldöttségeket be kell vonni az 
energiadiplomácia helyszíni folytatásába; emlékeztet arra, hogy az Európai Parlamentet 
folyamatosan tájékoztatni kell az e területen történt fejleményekről.
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