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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. felszólítja a Bizottságot, hogy alakítson ki belső energiapiacot a Bizottság, az Európai 
Parlament és a tagországok energiapolitikáról szóló közös álláspontja alapján, szem előtt 
tartva a tagországok jogát saját energiaszerkezetük kialakítására, betartva – a megújuló 
energiaforrások használata révén – a fenntarthatóság, a versenyképesség, az 
energiahatékonyság és az éghajlatvédelem , illetve – a szomszédos országokkal való 
fokozott együttműködésen keresztül – mindenekelőtt az ellátásbiztonság uniós 
követelményeit;

2.  ösztönzi az uniós tagországokat, hogy a XXI. század energiával kapcsolatos kihívásaira 
adott válaszok során tanúsítsanak szolidaritást, ezzel is támogatva az Uniónak az EUMSz. 
194. cikkén alapuló fellépését;

3. hangsúlyozza az uniós energiastratégia és a stratégiai energiaszolgáltatókkal kialakított 
külső kapcsolatok közötti szinergiák kidolgozásának szükségességét annak érdekében, 
hogy a jövőbeli kereskedelmi megállapodások során nagyobb szerepet kapjon az 
ellátásbiztonság és az energiahatékonyság, biztosítva az Unió hozzáférését a 
nyersanyagokhoz, illetve fejlődési lehetőségekhez, mindkét fél érdekében;

4. megállapítja, hogy az energiahatékonyságot népszerűsíteni kell nemzetközi szinten, és 
annak globális prioritássá kell válnia, ezért be kell vonni az Unió jövőbeli 
energiastratégiai politikájába és a fejlesztési és nemzetközi kereskedelmi politikákba;

5. felkéri a Bizottságot, hogy támogassa a nap-, szél- és bioenergia-projekteket harmadik 
államokban; megállapítja, hogy az energiaellátás decentralizációja növelni fogja az 
energiaellátás biztonságát; valamint hogy kapcsolódni kell a szupraregionális 
energiahálózatokhoz; azon a véleményen van, hogy a DESERTEC-hez hasonló 
kezdeményezéseket olyan módon kell kidolgozni és megfogalmazni, hogy azok tükrözzék 
az Unió és a harmadik államok érdekeit;

6. felkéri a Bizottságot, hogy a kereskedelmi szerződéseken keresztül lépjen fel az importált 
és exportált energia előállítására, szállítására, áthaladására, tárolására és 
feldolgozására/finomítására vonatkozó uniós biztonsági és energiahatékonysági szabályok 
elfogadása érdekében, és indítványozzon a Kereskedelmi Világszervezet szintjén olyan 
globális normákat, amelyek elősegítik a biztonságos és megújuló energiaforrások és az 
újszerű energiaipari technológiák nyílt és méltányos kereskedelmét;

7. úgy véli, hogy az energiaforrások, az ellátási útvonalak és az infrastruktúra 
diverzifikálása, valamint az olaj-, gáz- és az intelligens villamosenergia-hálózatok 
összekapcsolása kulcsfontosságú az Unió és a harmadik országok energiaellátásának 
hosszú távú biztonsága és fenntarthatósága szempontjából; emlékeztet arra, hogy ezek a 
szakpolitikai trendek fontos szerepet játszanak az új energetikai technológiák létrejöttében 
és a munkahelyteremtésben, mind az Unión belül, mind harmadik országokban;
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8. hangsúlyozza annak szükségességét, hogy ki kell használni az uniós vállalkozásoknak és 
közszolgáltatásoknak a megújuló energiák és technológiák – köztük az 
energiahatékonyság és a fejlett IKT-technológiák – területén meglévő innovatív 
potenciálját, hogy kereskedelmi megállapodásokon keresztül elősegítsék az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású gazdaságba történő fokozatos átmenetet, ezáltal új lehetőségeket 
biztosítva ezen a területen az uniós termékek és szaktudás piaci értékesítésére, illetve adott 
esetben annak átadására;

9. megerősíti az uniós kutatások és például az uniós működőtőke-befektetések formájában 
történő uniós tőkeinjekciók növelésének fontosságát Európa és a fejlődő országok 
energiainfrastruktúrájának kiépítése és korszerűsítése terén köz- és magánszféra közötti 
partnerségek, vegyesvállalatok, vagy adott esetben vegyes tulajdonban álló közjogi 
partnerségeken keresztül, elősegítve a szaktudás átadását és az energiaszerkezet 
diverzifikálását ezekben az országokban;

10. felkéri a Bizottságot, hogy valósítson meg magas fokú piaci átláthatóságot a nemzetközi 
energiakereskedelemben; ragaszkodik ahhoz, hogy a piaci visszaélést és manipulációt 
akadályozzák meg nemzetközi szabályok segítségével;

11. üdvözli az ecuadori kormány azon döntését, amelyben lemondott az amazóniai esőerdők 
területén a Yasuni olajmező kiaknázásáról, a környezet védelme és a fosszilis energia 
exportjától való függés csökkentése érdekében, és úgy véli, hogy az Uniónak támogatnia 
kell ezt a döntést, illetve más hasonló erőfeszítéseket.
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