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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

energiapolitikai együttműködés kezdeményezéséről a határainkon túli partnerekkel: a 
biztonságos, fenntartható és versenyképes energiaellátás stratégiai megközelítése
(2011/0000(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, a Gazdasági és Szociális 
Bizottsághoz, valamint a Régiók Bizottságához intézett, az energiaellátás-biztonságról és 
a nemzetközi együttműködésről szóló, „Uniós energiapolitika: partnerkapcsolatok 
fenntartása határainkon túl” című közleményére (COM(2011)0539),

– tekintettel a tagállamok és harmadik országok között az energiaellátás területén kötött 
kormányközi megállapodásokra vonatkozó információcsere-mechanizmus létrehozásáról 
szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló bizottsági javaslatra (COM 
(2011)0540),

– tekintettel az energiaellátás-biztonságról és a nemzetközi együttműködésről szóló, „Uniós 
energiapolitika: partnerkapcsolatok fenntartása határainkon túl” című dokumentumra 
vonatkozó xxxx-i tanácsi következtetésekre,

– tekintettel „A 2011–2020-as időszakra vonatkozó új európai energiastratégia felé” című, 
2010. november 25-i állásfoglalására1,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére, valamint a Külügyi 
Bizottság és a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság véleményére (A7-0000/2011),

A. mivel a jelenlegi közös globális energetikai kihívások szükségessé teszik, hogy az Európai 
Unió egységesen, hatékonyan és célravezetően lépjen fel a nemzetközi színtéren, 
különösen azáltal, hogy megerősíti energiapolitikájának külső dimenzióját, növeli a 
diverzifikációt és fokozza az energiaellátás biztonságát;

B. mivel az EU energiától való importfüggősége valószínűleg növekedni fog a következő 
évtizedben, mert a belső fosszilis tüzelőanyag-források kimerülőben vannak a megújuló 
energiaforrások, az energiahatékonyság és az energiatechnológiákkal kapcsolatos kutatás 
egyre növekvő jelentősége ellenére is;

C. mivel napjainkban az EU – mint digitális gazdaság és társadalom – sokkal inkább függ a 
folyamatos és megbízható villamosenergia-ellátástól;

D. mivel az EU fokozatosan a fosszilis tüzelőanyagok kiemelkedő importőrévé válik, ami 
egyrészt jelzi az EU egyre növekvő importfüggőségét és a külső szállítókkal szembeni 
kiszolgáltatottságát, másrészt pedig lehetővé teszi, hogy az EU fontos vásárlóként 
lényeges erőt képviseljen a globális energiapiacokon;

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0441.
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E. mivel a nem átlátható külföldi jogalanyok által az EU energiapiacán végrehajtott 
ellenséges kivásárlások veszélyt jelentenek, ami szükségessé teszi az uniós 
versenyszabályok szigorú alkalmazását a belső piac megfelelő működésének biztosítása, 
valamint a jövőbeni gázellátási zavarok és válságok megelőzése érdekében, 

F. mivel az ellátás biztonságának kizárólag nemzeti szintű szavatolására irányuló törekvések 
nem bizonyultak elegendőnek, és nem garantálják az összes uniós tagállam hosszú távú 
érdekeit;

G. mivel jóllehet az EU javarészt felismerte az energetikai infrastruktúra fejlesztésének 
szükségességét, a beruházások kellő mértékű ösztönzése továbbra is elmarad;

H. mivel a tagállamok közötti jelenlegi heterogén ellátási szerkezet és importfüggőség 
fenntartása (a nyugati tagállamok sokat importálnak, de kismértékben függnek 
Oroszországtól, a keleti tagállamok pedig viszonylag keveset importálnak, viszont 
nagymértékben függnek Oroszországtól) veszélyes lenne, és csak egy teljesen egységes 
európai energiapiac – amelynek működése a szolidaritáson alapul – képes arra, hogy 
megfelelően kezelje az energiaellátás biztonságához fűződő kihívásokat;

I. mivel elengedhetetlenül fontos a következetesség és egységesség biztosítása az EU 
lényeges energiatermelőkkel, valamint tranzit- és fogyasztó országokkal fennálló külső 
energetikai kapcsolatai terén, a harmadik országbeli befolyásos energiaellátókkal 
folytatott tárgyalások során pedig alapvető fontosságú a tagállami szintet meghaladó 
stratégiai és politikai koordináció;

Belső energiapiac – jobb uniós szintű koordináció

1. hangsúlyozza, hogy az energiabiztonság, az átláthatóság és a belső energiapiac teljes körű 
megvalósítása terén a tagállamok szakpolitikáinak határozott összehangolására és együttes 
fellépésre van szükség;

2. úgy véli, hogy egy teljes körűen működő, összekapcsolt és integrált európai belső 
energiapiac a sikeres európai külső energiapolitika elengedhetetlen alkotórésze – és 
fordítva –, ezért az EU külső energiapolitikájának és a tagállamok kétoldalú 
megállapodásainak teljes mértékben összhangban kell állniuk az uniós joggal;

3. kiemeli, hogy a belső piac megfelelő működése szükségessé teszi, hogy az Unióba 
harmadik országokból importált energiára teljes mértékben a belső energiapiaci szabályok 
legyenek irányadóak, ezért az EU-nak – egy egységes szabályozási rendszer kialakítása 
érdekében – arra kell törekednie, hogy meggyőzze az energiaexportáló országokat az EU 
belső energiapiaci szabályainak elfogadásáról;

4. hangsúlyozza, hogy a tagállamok és az EU eszközeinek, szakértelmének és képességeinek 
egyesítése révén teljes mértékben ki kell aknázni a belső energiapiac integrációjában rejlő 
erőt; ezért nagyobb átláthatóságot és az EU fokozottabb közreműködését kéri a 
tagállamok és harmadik országok közötti megállapodásokról szóló tárgyalásokban, mivel 
e megállapodások az EU belső energiapiacának működésére is hatással lehetnek;

5. úgy véli, hogy maguk a tagállamok, valamint a tagállamok és a Bizottság közötti fokozott 
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koordinációnak lehetővé kell tennie a tagállamok számára, hogy teljes mértékben 
kihasználják az Unió politikai és gazdasági befolyásából származó előnyöket; ezzel 
összefüggésben üdvözli a tagállamok és harmadik országok között az energiaellátás terén 
létrejött kormányközi megállapodásokhoz kapcsolódó információcsere-mechanizmus 
létrehozásáról szóló határozatra irányuló bizottsági javaslatot;

6. úgy gondolja, hogy egy következetes és egységes uniós külső energiapolitika 
végrehajtásához szükség van a tagállamok és a Bizottság közötti rendszeres 
koordinációra; felhívja a Bizottságot, hogy politikai és szakértői szinten is folytasson 
rendszeres eszmecserét a tagállamokkal – nevezetesen a javasolt, nemzetközi energetikai 
együttműködés stratégiai csoportján keresztül – az EU prioritásairól és tevékenységeiről, 
valamint a tagállamok külső energiastratégiájáról;

7. meglátása szerint rendszeres megbeszéléseket kell tartani az EU külső 
energiapolitikájához fűződő kihívásokról a Tanács keretében ülésező energiaügyi 
miniszterek formális és informális találkozóin, a főképviselő, a biztos és illetékes 
szolgálataik részvételével;

8. úgy véli, hogy amennyiben egy stratégiai jelentőségű infrastrukturális projekt az EU 
egészében kihat az energiaellátás biztonságára, a Tanácsnak fontolóra kell vennie, hogy 
tárgyalási megbízást ad a Bizottságnak a tárgyalások lefolytatásához, ilyen mandátumot 
más kormányközi megállapodások esetén is mérlegelni kell, amelyekről úgy ítélik, hogy 
jelentős hatást gyakorolnak az EU általános energiapolitikai célkitűzéseire;

9. felhívja a Bizottságot, hogy alakítson ki egy információmegosztási eszközt a tagállamok 
és az EU igazgatási és pénzügyi intézményeinek harmadik országokban indított 
energetikai programjaival és projektjeivel kapcsolatos lényeges adatok összegyűjtése és 
elérhetővé tétele érdekében; felhívja a tagállamokat, hogy ennek keretében biztosítsák a 
vonatkozó adatokat a Bizottság számára;

10. felhívja a Bizottságot, hogy a tagállamoktól és nemzetközi szervezetektől, így például az 
IEA-tól rendelkezésre álló információk és adatok összegyűjtése révén kövesse 
figyelemmel a globális energiapiacokat; felhívja a Bizottságot, hogy e célból 2012 végéig 
terjesszen elő jogi aktust;

Diverzifikáció – az európai energiaellátás nagyobb biztonsága

11. rámutat arra, hogy az EU importált fosszilis tüzelőanyagoktól való egyre növekvő 
függősége jelentős hatással lehet az egyéb szakpolitikai területeken megvalósuló 
döntéshozatalának függetlenségére, és csupán a tagállamok közötti összekapcsolódás, a 
kölcsönös függőség és szolidaritás ellensúlyozhatja ezt a kedvezőtlen jelenséget;

12. hangsúlyozza, hogy fel kell gyorsítani az EU energiaellátását biztosító beszállítók, 
útvonalak és források diverzifikációjára irányuló intézkedéseket, különösen az új 
közlekedési folyosók (keleti folyosó, déli folyosó és a Földközi-tenger medencéje) 
kialakítására vonatkozóakat, mégpedig a gázellátó források közötti tényleges versenynek 
az EU LNG-termelésben való nagyobb részesedése és új, távoli beszállítók (Ausztrália, 
Kanada, Egyesült Államok, Latin-Amerika, Szubszaharai Afrika, Közép-Ázsia stb.) 
elérése révén történő kialakításával, az energiahálózatok összekapcsolásának 
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fejlesztésével, valamint az euromediterrán villamos energia és gáz infrastrukturális gyűrűk 
létrehozásával, a meglévő villamosenergia- és gáztermelő erőművek, illetve 
infrastruktúrák (hálózatok és vezetékek) modernizációja és korszerűsítése mellett;

13. meglátása szerint az új, nem hagyományos energiatechnológiák (a Kanadából, Egyesült 
Államokból, Ausztráliából, Katarból, Brazíliából, Argentínából származó olajhomok és 
palagáz, az Északi-sarkvidéken folytatott energiafeltárások, valamint további kitermelés 
Irakban, Venezuelában és az afrikai országokban) elterjedésével új szereplők, partnerek és 
térségek lehetséges jövőbeni beszállítóként vehetők számításba, így az EU-nak arra is 
célzottan törekednie kell, hogy teljes mértékben kiaknázza az új helyzetből származó 
előnyöket és a beszállítók diverzifikációja érdekében új energetikai partnerségeket hozzon 
létre;

Fenntarthatóság – megerősített partnerség a beszállító országokkal

14. úgy véli, hogy mivel a fosszilis tüzelőanyag-tartalékok egyre inkább a jórészt labilis és 
nem demokratikus országokban koncentrálódnak, az EU kiszolgáltatottá válik, ami 
nagymértékben gyengíti egy hiteles, hatékony és következetes közös európai 
energiapolitika kialakításának esélyeit;

15. hangsúlyozza, hogy bővíteni kell a kapcsolódásokat az európai energiahálózat és a 
szomszédos országok (Nyugat-Balkán, keleti szomszédok és a Kaszpi-országok) közötti 
új rendszerösszekötők kiépítése, valamint egy tágabb szabályozási terület kialakítása 
révén, miközben el kell kerülni, hogy olcsó, de szén-dioxid-intenzív erőművek épüljenek 
az EU határainak szomszédságában;

16. hangsúlyozza, hogy az EU és Oroszország közötti energiapárbeszéd során – ahol az EU-
nak egységes álláspontot kell képviselnie – figyelembe kell venni a közép- és kelet-
európai tagállamok sajátos és függőségi helyzetét, mivel energiafüggőségük csak a teljes 
energiainfrastruktúra EU-szerte történő összekapcsolásával és a belső energiapiaci 
szabályok teljes körű végrehajtásával oldható meg;

17. emlékeztet arra, hogy az Európai Gazdasági Térség országai már részei az EU belső 
piacának, együttműködésük pedig kulcsfontosságú a 2020-as energetikai célkitűzések 
eléréséhez; üdvözli a Svájccal folytatott együttműködés fokozására irányuló aktuális 
kezdeményezéseket, amelyeknek szintén az ország uniós belső energiapiacba történő 
integrációjára kell törekedniük;

18. úgy véli, hogy az EU külső energiapolitikájának a szolidaritás, az átláthatóság, a 
szubszidiaritás, a fenntarthatóság és az együttműködés, valamint a viszonosság elvén, a 
szabályalapú piaci megközelítésen és az EU, illetve annak tagállamai és partnerországai 
közötti koordináción kell alapulnia és ezen elvek érvényesülését kell előmozdítania;

19. meglátása szerint az energiatermékek kitermelésével, kereskedelmével és az EU-ba 
történő továbbításával kapcsolatos együttműködés mellett az energiatechnológiák 
biztonságát és védelmét, a know-how átadásához fűződő adatmegosztást, az 
energiahatékonyság és energiatakarékosság előmozdítását, valamint a tiszta és megújuló 
energiaforrásokat érintő együttműködést is fokozni kell, különösen azon országok 
vonatkozásában, ahol gyorsan nő az energiafogyasztás;
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20. a globálisan megbízható, biztonságos és környezettudatos energiatermelés előmozdítása 
érdekében támogatja a sugárvédelem, a biztosítékok, a nukleáris biztonsági előírások, a 
tengeri olaj- és gázipari tevékenységekre vonatkozó szigorú követelmények, a nyersolaj és 
az olajtermékek biztonságos tengeri szállításának, valamint az új technológiákra, a 
kutatásra, fejlesztésre és innovációra (K+F+I) irányuló együttműködés, illetve a 
nemzetközi szabványokkal kapcsolatos tevékenység megerősítését és előmozdítását;

21. elismeri, hogy az EU-ban megszerzett, az ETS megtervezésével és megvalósításával 
kapcsolatos tapasztalatainkon alapuló szaktudás harmadik országok számára is hasznos 
lehet, ezért sürgeti a Bizottságot, hogy segítse és ösztönözze a harmadik országokat saját 
kibocsátáskereskedelmi rendszerük megtervezésében és kialakításában, az ilyen 
rendszerek uniós rendszerrel való összekapcsolása érdekében;

22. úgy véli, hogy az EU-nak szorosan együtt kell működnie a bioüzemanyagok jelentős  
harmadik országbeli exportőreivel annak biztosítása érdekében, hogy ezek az alternatív, 
tiszta energialehetőségek, amelyek hozzájárulhatnak az ellátás diverzifikációjához, 
valóban fenntarthatók legyenek, valamint hogy elkerülhetővé váljanak a földhasználat 
negatív következményekkel járó közvetett változásai;

23. felkéri a Bizottságot, hogy dolgozzon ki közös energetikai ütemterveket, de ne csupán a 
legjelentősebb energiabeszállítókkal, így például Oroszországgal, hanem olyan 
kulcsfontosságú partnerekkel is, akik hasonló kihívásokkal szembesülnek és hasonló 
értékekben osztoznak, így például az Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália és Japán, 
különösen a technológiai, kutatási és ipari együttműködés előmozdítása céljából, valamint 
állapítson meg közös előírásokat a megújuló energiákat hasznosító technológiákra, az 
energiahatékonyságra, az elektromos járművekre, az új és nem hagyományos 
energiatechnológiákra, a tengeri fúrótevékenységek biztonságára, illetve a nukleáris 
biztonságra vonatkozóan;

24. ezzel összefüggésben üdvözli a Transzatlanti Gazdasági Tanács és az EU–USA 
Energiaügyi Tanács legutóbbi, arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy előmozdítják 
az energiabiztonsággal, az intelligens energiahálózatokra vonatkozó előírásokkal, a 
hidrogén- és üzemanyagcella-technológiával, a megújuló energiaforrásokat hasznosító, 
illetve más tiszta energiatechnológiákkal és az energiahatékonysággal kapcsolatos 
együttműködést, valamint a kereskedelem megkönnyítésére és a tiszta 
energiatechnológiák piaci bevezetésére irányuló hatékony politikákat;

25. üdvözli az Európai Unió és a dél-mediterrán térség közötti javasolt energiaügyi 
partnerséget; úgy véli, hogy annak a térség megújuló (nap)energiaforrásaiban rejlő 
komoly lehetőségre kell összpontosítania, és úgy véli, hogy egy ilyen partnerségnek be 
kell vezetnie az elengedhetetlen szabályozási megállapodások, beruházások és 
infrastruktúrák meglétének biztosítását elősegítő szükséges intézkedéseket, ami 
kulcsfontosságú az alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó energiaellátás diverzifikációja 
szempontjából;

26. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

Az utóbbi néhány évtizedben az energia erős külpolitikai „fegyverré” vált. Az előadó úgy 
véli, hogy mivel az energia jelentős szerepet játszik mindennapi életünkben, azt 
elsősorban árucikknek kell tekinteni, és nem szabad külpolitikai eszközként felhasználni. 
Ugyanakkor fontos, hogy az Európai Unió az ellátásunk biztonságával kapcsolatos 
valamennyi szempontot figyelembe vegye.

Európa jelentős energiavásárló a globális energiapiacokon. Ez gyengeségként is 
felfogható, másrészt viszont egyik erősségünknek is tekinthető: mi vagyunk a legnagyobb 
importőrök, és ha ezt uniós szinten összehangoltan kezelnénk, valamint határozott, 
egységes tárgyalási álláspontot képviselnénk a harmadik országokkal szemben, szinte 
mindig előnyös alkupozícióba kerülnénk és érvényesíteni tudnánk a keresleti oldalon erős 
piaci szereplőként meglévő befolyásunkat. Ezért az előadó úgy véli, hogy az európai 
energiapolitika meghatározásakor hangsúlyt kell fektetnünk arra, hogy üzleti 
kapcsolatainkban megtaláljuk a közös megközelítést, kiterjesztve befolyásunkat Európa 
határain túlra is, különösen az energiapiaci szabályok terén. Egyértelműen jól működő 
belső piacra van szükség, amely nagyobb versenyt képes teremteni külső partnereink 
körében, szomszédainkkal pedig a szabályozási konvergenciát kell előmozdítanunk.
Az előadó véleménye szerint a globális energiaellátáshoz történő megbízható és a 
költségek szempontjából versenyképes hozzáférés biztosítása elengedhetetlen Európa 
versenyképességének és biztonságának előmozdításához, tekintettel a „20–20–20” 
csomagban meghatározott, jelenleg is érvényes uniós politikai célkitűzésekre és arra a 
hosszú távú kötelezettségvállalásra, hogy 2050-re megvalósítjuk gazdaságunk szén-
dioxid-mentességét. Csak a tagállamok, a Bizottság és a Tanács egységes és összehangolt 
megközelítése teszi lehetővé az EU energetikai célkitűzéseinek hatékony előmozdítását 
saját határain túl, és egyúttal jobb tárgyalási pozíciót eredményez a harmadik országokkal 
szemben.

Az előadó szerint a kutatás, fejlesztés és innováció (K+F+I) döntő fontosságú. A 
kutatással kapcsolatos erőfeszítéseinknek EU-n belüli egyesítése minőségi kutatást 
eredményezhet, amely eredményesebb, költséghatékonyabb és dinamikusabb, mint az 
egyes tagállamok szintjén végzett kutatások. Hasonlóképpen a kutatás, fejlesztés és 
innováció (K+F+I) terén törekednünk kell a harmadik országokkal folytatott további 
együttműködésre az előnyök nemzetközi szintű maximalizálása érdekében.

Végezetül, az EU a külső energiapolitikák jelenlegi kiemelt területeire alapozhat – és kell 
is alapoznia – a Bizottság, a Tanács, a tagállamok és az iparág közötti egység és 
koordináció fokozása érdekében. E területek közé tartozik a nagy energiainfrastruktúrák 
kérdése, a nemzetközi fórumokon folytatott stratégiai párbeszédek és létrejött 
partnerségek: az EU és Oroszország közötti párbeszéd, az Energia Charta, az 
Energiaközösség létrehozásának folyamata, valamint az energiával és éghajlattal 
foglalkozó egyéb nemzetközi szervezetekkel ápolt kapcsolatok.


