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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. üdvözli az EU energetikai külpolitikáját, amely a biztonságos, megbízható, fenntartható és 
versenyképes energiaellátás biztosítására törekszik a vállalatok és a polgárok számára, 
valamint csökkenteni kívánja az Európai Unió bizonyos régiói esetében a harmadik 
országbeli energiaszolgáltatóktól való függőséget, továbbá nagy energiahatékonyságon 
alapuló energiagazdaságot kíván létrehozni, és a lehető leghamarabb el akar mozdulni a 
környezetbarát megújuló energiák irányába; felszólítja a Bizottságot annak biztosítására, 
hogy energiapolitikája és az azzal kapcsolatos együttműködési tevékenységei 
illeszkedjenek a 2050-re szóló menetrendben leírt, közös uniós szakpolitikai koncepcióba;

2. az Európa 2020 stratégiával összhangban fokozottabb szinergiát kér az EU kereskedelem-
és energiapolitikái között; hangsúlyozza, hogy e területen a nemzetközi feszültségek 
csökkentése érdekében elő kell mozdítani a nyersanyagokkal foglalkozó globális irányítási 
struktúrákat, és e tekintetben elismeréssel említi a Nemzetközi Energiafórum (IEF) 
példáját; az egyik legfontosabb prioritásnak tartja, hogy tisztességes ár mellett hosszú távú 
energia- és nyersanyagellátási szerződéseket kössünk stratégiai kereskedelmi 
partnereinkkel; ezért felhívja az Európai Uniót, hogy az energiaellátási szerződések ezen 
partnerekkel való megkötésére vonatkozóan alakítson ki koherens stratégiát;

3. dicséretesnek tartja a tagállamok és harmadik országok közötti energiamegállapodásokra 
vonatkozó információcserét szolgáló mechanizmus létrehozását, amelynek célja az 
egységes külső fellépésre való törekvés az energia területén és az EU-ba érkező 
energiaimport átláthatóságának növelése; megállapítja, hogy az energia területén sok 
megállapodás rendelkezik beruházási alkotóelemmel – ez az oka annak, hogy a 
Bizottságnak biztosítania kellene az energiamegállapodások és a beruházási 
megállapodások közötti koherenciát és különösen azt, hogy a jövőbeni beruházási politika 
tekintetében figyelembe vegyék az Európai Parlament hatásköreit és ajánlásait; 
hangsúlyozza, hogy a kormányközi megállapodások koordinálása során az Európai 
Bizottságnak aktív és támogató szerepet kell vállalnia annak szavatolása érdekében, hogy 
minden megállapított jogosultság teljesüljön; aláírása előtt a tagállamok a megtárgyalt 
kormányközi energiamegállapodást vizsgálatra továbbítják a Bizottságnak, amely 
ellenőrzi, hogy az összeegyeztethető-e az uniós joggal és különösen a kereskedelmi és 
befektetési szabályokkal, az energia belső piacára vonatkozó szabályokkal, valamint az 
Unió hosszú távú energia- és éghajlat-politikai céljaival;

4. sürgeti a Bizottságot, hogy valamennyi vonatkozó kereskedelmi megállapodásában, így a 
WTO keretében létrejöttekben is mozdítsa elő a nyersanyag-kitermelő iparágakra 
vonatkozó átláthatósági kezdeményezés elveinek – köztük a fosszilis tüzelőanyagok 
számára nyújtott támogatások kvantitatív célok szerinti kivezetésének – és az energiapiaci 
irányításra vonatkozó nemzetközi szabványoknak az elfogadását;

5. hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a TGT mozdítsa elő az egyebek mellett a 
szabályozási rendszerekkel, a fenntartható energia kutatásával és az 
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energiahatékonysággal, a fúziós kutatással és a nukleáris biztonsággal kapcsolatos 
együttműködést, és rendszeres energiaügyi párbeszédet kér Oroszországgal és más 
partnerekkel a biztonságos, megbízható és hatékony energiatermelésre, -szállításra, -
továbbításra és -feldolgozásra vonatkozó nemzetközi szabályok kidolgozása és jobb 
végrehajtása érdekében, valamint szorgalmazza az új energetikai technológiákkal és 
termékekkel, többek között a bioüzemanyagokkal folytatott kétoldalú kereskedelmet;

6. emlékeztet arra, hogy az Európai Unió kötelezettséget vállalt az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának 2020-ig történő 20%-os csökkentésére, valamint hogy az EU-n kívüli 
partnereinkkel való együttműködés keretében a nagyobb energiahatékonyság alapvető 
fontosságú e cél eléréséhez; úgy véli, hogy az energiahatékonyság fokozása hozzájárul a 
növekedéshez és a munkahelyteremtéshez; ezért kéri a Bizottságot, hogy támogassa a 
megújuló energiával és technológiákkal kapcsolatos K+F-et és innovációt, valamint 
segítse elő az ésszerű energiafelhasználást; hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak elő kell 
mozdítania az együttműködést és a stratégiai partnerségeket az innováció és a K+F, az 
energiahatékonyság és -megtakarítás, a megújuló energiával kapcsolatos technológiák 
alkalmazása, valamint az energiatárolás, az intelligens hálózatok és az energiarendszerek 
kiegyensúlyozása terén azokkal az országokkal, amelyek most térnek át a fenntartható 
gazdaságra, emellett tárgyalások révén piaci hozzáférést kell elérnie a kapcsolódó uniós 
termékek és szolgáltatások számára, a fenntartható, alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
gazdaságra való fokozatos áttérés – például a lehető legkevesebb üvegházhatásúgáz-
kibocsátással járó megújuló villamos energiát biztosító szállítókkal kötött – kereskedelmi 
megállapodásokon keresztüli előmozdítása mellett;

7. az energiához való hozzáférés mindenki számára történő biztosítását kitűző millenniumi 
fejlesztési céllal összhangban ismételten megerősíti az uniós közvetlen külföldi 
befektetések  növelésének fontosságát a fejlődő országokbeli energiainfrastruktúra 
kiépítése és korszerűsítése és az energiahatékonyság területén, a megújulóenergia-termelő 
kapacitás és a megfelelő jogszabályi keretek megteremtésének támogatása révén 
energiaszerkezetük diverzifikálásának elősegítése érdekében, az erre irányuló európai 
befektetések védelmének megfelelő jogi eszközökkel történő növelése mellett;

8. felszólítja a Bizottságot, hogy támogassa a gázpiaci árakon alapuló átfogó uniós 
gázindexálási rendszer létrehozását annak érdekében, hogy valamennyi uniós 
gázkereskedelmi vállalat számára lehetővé váljon, hogy tisztességesebb és kiszámíthatóbb 
módon, az olajáraktól függetlenül kereskedjen a külső gázszállítókkal, illetve még inkább 
elősegítsék a versenyt az EU belső gázpiacán.
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