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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. emlékeztet arra, hogy  az energiaügy előtt álló globális kihívások leküzdése, valamint az 
energiaügyi és az éghajlatváltozással összefüggő célkitűzései végrehajtása érdekében az 
Uniónak egységesen kell fellépnie a nemzetközi színtéren;

2. emlékeztet rá, hogy az energia alapvető emberi szükséglet; ezért ragaszkodik ahhoz, hogy 
az Unió energiabiztonsági stratégiájának mindenki számára biztosítania kell a 
megfizethető energiát és erősítenie kell az állami ellenőrzést és szabályozást;

3. hangsúlyozza, hogy a kereskedelem kulcsfontosságú szerepet játszik az energiabiztonság 
megteremtésében, és a szoros energiaügyi partnerségek, amelyeket az uniós kereskedelmi 
megállapodásokban foglalt energiaügyi fejezetek is megerősítenek, ennek alapvető 
eszközei; kulcsfontosságúnak tartja az importenergiától való függőség csökkentését;

4. kéri a tagállamokat, hogy tegyék szorosabbá együttműködésüket a harmadik országokkal 
kötött kormányközi, energiaügyi megállapodásokra vonatkozó információcsere 
mechanizmusára vonatkozóan az átláthatóság növelése, valamint a harmadik országokkal 
szembeni tárgyalási pozíciójuk javítása érdekében;

5. hangsúlyozza, hogy az energiabiztonsági stratégiának törekednie kell az országok közti 
ellentétek enyhítésére, és a piaci elégtelenségek csökkentésére, mivel mindkét tényező a 
kereskedelemből származó előnyök ellen hat; hangsúlyozza a demokratikus globális 
irányítási struktúrák terjesztésének fontosságát az energia és a nyersanyagok 
vonatkozásában;

6. úgy véli, hogy az Uniónak segítenie kell a legsebezhetőbb országokat forrásaik és ellátási 
útvonalaik diverzifikálásában, beleértve az ellentétes irányú szállításokat, hangsúlyt 
helyezve a megújuló energiákra és a kapcsolódó tároló létesítményekre, az 
energiahatékonyság javítása érdekében világszerte, valamint támogatnia kell az 
energiaszegénység felszámolását, hozzá kell továbbá járulnia a globális fenntartható 
fejlődéshez, és támogatnia kell az éghajlatváltozás elleni küzdelemre irányuló globális 
erőfeszítést;

7. kiemelten fontosnak tartja a tiszta, biztonságos és hatékony energiatechnológiák 
exportlehetőségeit az uniós magán- és kormányzati vállalatok számára, különösen a 
növekvő globális energiaigényre tekintettel; sürgeti e technológiák vámjainak jelentős 
mértékű csökkentését a zöld áruk kezdeményezés keretében;


