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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 révén 
elért eredményeket, különösen 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;

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

4. 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;

5. 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 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;

6. elismeri, hogy a megújuló energiaforrásokban (a nap- és szélenergiában) és az új, 
tisztaszén-technológiákban rejlő potenciális szinergiák komoly kilátásokkal szolgálhatnak 
az EU és az ÖET közötti technológiai, ipari és politikai együttműködés számára;

7. hangsúlyozza, hogy az EU-nak az előállítás, az átvitel és a rendszerösszekötés legújabb 
technológiáinak felhasználásával módja van beruházásokat eszközölni az ÖET 
energiatermelési kapacitásába;

IPAR ÉS NYERSANYAGOK

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

KUTATÁS, FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ

9. rámutat az ÖET-tel folytatott, a kutatási és technológiai programokkal kapcsolatos 
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 és az energiahatékonyság területén;

10. 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;

AZ EU KÉPVISELETE AZ ÖET ORSZÁGAIBAN

11. kéri, hogy javítsák az EU láthatóságára irányuló, a hat Öböl menti országot felölelő 
egyetlen képviselet által végzett munkát; ezért támogatja, hogy a fennmaradó országokban 
5 új képviseletet hozzanak létre, és 5 új irodát nyissanak.


