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JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Külügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. üdvözli az EU–ÖET közös cselekvési terv és a szabadkereskedelmi megállapodás 
elfogadását, és különösen azt, hogy megerősíti az együttműködést az ipar, az 
energiaügyek, a kutatás, az oktatás, a tudomány és a technológia, az IKT, a befektetések 
és az éghajlattal kapcsolatos fellépések kölcsönös érdeklődésre számot tartó területén; úgy 
ítéli meg, minden, ami az EU–ÖET közös cselekvési tervből megvalósul, az a 
szabadkereskedelmi megállapodással kapcsolatos tárgyalások újraindítását fogja 
szolgálni;

ENERGIA

2. elismerően nyilatkozik az EU–ÖET energiaügyi szakértői csoport által a különösen a 
földgáz, az energiahatékonyság és a nukleáris biztonság vonatkozásában elvégzett 
munkáról;

3. felhívja a Bizottságot, hogy az éghajlatváltozás okozta kihívásokra és az 
energiafogyasztás mindkét régióban tapasztalható növekedésére tekintettel kezelje az 
energiahatékonyságot a fejlesztés egyik központi területeként, és bővítse az 
együttműködést az energiahatékonysági kérdésekben;

4. üdvözli a tisztaenergia-technológiai hálózatra vonatkozó új projektet; különösen 
elismerően nyilatkozik a megújuló energiaforrások és az energiahatékonyság 
előmozdítását és terjesztését célzó politikákat támogató tevékenységekről;

5. elismeri, hogy a fosszilis tüzelőanyagok jelenleg fedezik az EU energiaszükségletének 
nagy részét; mindazonáltal megállapítja, hogy az EU jövőbeli olajszükségletét több 
tényező – többek között az EU energia- és éghajlat-politikája, az ellátási költségek, az 
árak ingadozása és a (például az energiahatékonyságot és az elektromos mobilitást érintő) 
ipari fejlődés – is befolyásolja majd, amelyek összességében a jövőbeli kereslet és a 
termelési kapacitás bővítéséhez szükséges upstream/downstream beruházások 
tekintetében hosszú távon bizonytalanságokat eredményeznek majd;

6. kéri, hogy a kiszámítható kőolajpiacokhoz fűződő közös érdekek tiszteletben tartása 
érdekében biztosítsák a jövőbeli kereslet és kínálat alakulására vonatkozó, a kőolajjal és a 
gázzal kapcsolatos adatok nagyobb átláthatóságát ezért üdvözli a kőolajra vonatkozó 
adatokkal kapcsolatos közös kezdeményezés jelentőségét;

7. melegen üdvözli a Miniszteri Tanács eltökéltségét a környezetvédelem és az 
éghajlatváltozás terén folytatott együttműködés szorosabbra fűzését célzó munka mellett;

8. elismeri, hogy az ÖET földgáz- és cseppfolyósítottföldgáz-tartalékok potenciáljának 
bővítésére irányuló erőfeszítései összhangban állnak az EU azon törekvésével, hogy 
energiaforrásait és -ellátási útvonalait diverzifikálja; ezért hangsúlyozza annak 
jelentőségét, hogy új LNG-termináloknak a déli gázfolyosóba történő bekapcsolása révén 
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növeljék a cseppfolyósított földgáz behozatalát az EU-ba, és az ÖET-vel vezeték 
formájában, közvetlenül vagy a jelenlegi és tervezett vezetékekhez – például az AGP-hez 
és a Nabuccóhoz – való csatlakozással kapcsolatot hozzanak létre;

9. bátorítja az Öböl-menti Együttműködési Tanács (ÖET) tagállamait, hogy hangolják össze 
a földgáz cseppfolyósítási technikáinak (GTL) kifejlesztését európai partnereikkel annak 
érdekében, hogy ez a technika szervesebben beépülhessen az európai energiaszerkezetbe; 
hangsúlyozza, hogy az Öböl-menti Együttműködési Tanács a földgáz cseppfolyósítását az 
elégetett gázok légkörbe való kibocsátásának alternatív módszereként is felhasználhatná;

10. elismeri, hogy a megújuló energiaforrásokban, például a nap- és szélenergiában, illetve a 
biomasszából nyert energiában és az új, tisztaszén-technológiákban rejlő potenciális 
szinergiák komoly kilátásokkal szolgálhatnak az EU és az ÖET közötti technológiai, ipari 
és politikai együttműködés számára;

11. hangsúlyozza, hogy az EU-nak az előállítás, az átvitel és a rendszerösszekötés legújabb 
technológiáinak felhasználásával módja van beruházásokat eszközölni az ÖET 
energiatermelési kapacitásába; bátorítja e tekintetben a jövőbeli együttműködést, és 
különösen az elektromos hálózatok és az intelligens hálózati rendszertechnikák beépítését;

IPAR ÉS NYERSANYAGOK

12. hangsúlyozza az EU és az ÖET közötti megbízható partnerség jelentőségét a 
nyersanyagok felhasználása és az azokhoz való hozzáférés tekintetében; támogatja az áruk 
nyílt piacát és a nem vámjellegű akadályok eltörlését; üdvözli azokat a 
szabadkereskedelmi tárgyalások során tett eddigi erőfeszítéseket, amelyek célja a 
biztonságos és fenntartható nyersanyagellátás;

13. közös erőfeszítésekre szólít fel a spekuláció és a nyersanyagár-ingadozás leküzdése 
érdekében, amelynek eszköze az átláthatóság fokozása és a származtatott termékek 
tőzsdén kívüli kereskedelmének felügyelete; üdvözli ezzel összefüggésben az OPEC 
közelmúltban tett, a származtatott termékek ÖET általi kereskedelmének szigorúbb 
ellenőrzésére vonatkozó felhívását, valamint Franciaország erőfeszítéseit, amelyek célja a 
nyersanyagokkal kapcsolatos spekuláció felszámolása a G20 keretein belül;

KUTATÁS, FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ

14. rámutat az ÖET-tel folytatott, a kutatási és technológiai programokkal kapcsolatos 
kétoldalú együttműködés elmélyítésének jelentőségére, különös hangsúlyt fektetve az új 
tudásalapú iparágakra, többek között a megújuló energiaforrások, a szén-dioxid-kivonási 
és -tárolási technológiák, az olaj- és gázderivatívák, az energiahatékonyság és a biomassza 
területén; kéri, hogy alakítsanak ki együttműködést, amely kiterjed a technológiák 
átadására, és amely biztonságos, fenntartható nyersanyagellátással társul;

15. ismételten hangsúlyozza, hogy az ÖET hallgatói és egyetemi oktatói számára jobb 
tájékoztatást kell nyújtani az uniós csereprogramok – például az Erasmus Mundus –
létezéséről; ezért ösztönzi az ÖET hallgatóinak és egyetemi oktatóinak a meglévő uniós 
csereprogramokban való részvételét a kulturális párbeszéd elmélyítése és a kölcsönös 
megértés elősegítése érdekében;
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16. kéri, hogy erősítsék meg az együttműködést egyrészt az Európai Kutatási Tanács (ERC) 
és az Európai Technológiai Intézet (EIT), másrészt az ÖET között, egyúttal a régiók 
között e téren folytatott tudományos párbeszéd és együttműködés megerősítése és 
előmozdítása érdekében is;

AZ EU KÉPVISELETE AZ ÖET ORSZÁGAIBAN

17. kéri, hogy javítsák az EU láthatóságára irányuló, a hat Öböl menti országot felölelő 
egyetlen képviselet által végzett munkát; ezért támogatja, hogy a fennmaradó országokban 
öt új képviseletet hozzanak létre, és öt új irodát nyissanak.



PE452.560v02-00 6/6 AD\853279HU.doc

HU

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma 13.1.2011

A zárószavazás eredménye +:
–:
0:

43
6
0

A zárószavazáson jelen lévő tagok Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan 
Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles 
Chichester, Christian Ehler, Lena Ek, Adam Gierek, Norbert Glante, 
Fiona Hall, Jacky Hénin, Edit Herczog, Romana Jordan Cizelj, Arturs 
Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, 
Jaroslav Paška, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera 
Madurell, Michèle Rivasi, Jens Rohde, Paul Rübig, Francisco Sosa 
Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Claude Turmes, Marita 
Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) Maria Badia i Cutchet, Françoise Grossetête, András Gyürk, Jolanta
Emilia Hibner, Yannick Jadot, Ivailo Kalfin, Eija-Riitta Korhola, 
Marian-Jean Marinescu, Alajos Mészáros, Vladko Todorov Panayotov, 
Peter Skinner, Hannes Swoboda

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) 
(187. cikk (2) bekezdés)

Britta Reimers


