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JAVASLATOK 

A Külügyi Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes 

bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

1. úgy véli, hogy az energiabiztonság a nemzeti energiapolitikák jobb összehangolása, 

egységes energiapiaccal rendelkező, tényleges energiaunió létrehozása, közös 

energiapolitika, valamint a tagállamok között e témában való együttműködés által 

valósítható meg a leghatékonyabb módon, a szolidaritás és a bizalom elvével 

összhangban; ezzel összefüggésben úgy véli, hogy az energiapolitika további 

integrációjának a tagállamok érdekeit kell szolgálnia az uniós célkitűzésekkel, a 

nemzetközi kötelezettségekkel és a meghatározott célkitűzésekkel összhangban, és nem 

lehet ellentétes a tagállamok és állampolgárainak érdekeivel; támogatja a közös uniós 

álláspont kialakítására irányuló erőfeszítéseket a multilaterális energiaügyi intézmények 

és keretek tekintetében; 

2. kiemeli, hogy az energia alapvető emberi szükséglet, és az energiaunió egyik legfőbb célja 

az energiához való egyenlő és megfizethető hozzáférés biztosítása mindenki számára, 

valamint az energiaszegénység és a monopóliumok leküzdése; úgy véli, hogy a 

közlekedéshez, az ellátásbiztonsághoz és a termeléshez kapcsolódó energiaügyi 

együttműködés révén az EU pozitívan tud hozzájárulni a demokrácia, a jogállamiság és az 

emberi jogok előmozdítására és megerősítésére irányuló erőfeszítésekhez a 

partnerországokban; emlékeztet arra, hogy az éghajlatváltozással kapcsolatos diplomácia 

az Európai Unió külpolitikájának szerves részét képezi, és ezzel összefüggésben felszólít 

az éghajlat-változási politikáknak az EU energiapolitikájába való teljes körű integrálására, 

valamint egy átfogó stratégia kialakítására, mely hatékonyan juttatja érvényre ezt a 

kapcsolatot; hangsúlyozza, hogy a gázszolgáltatóknak meg kell felelniük a nemzetközi 

emberi jogoknak és az uniós környezetvédelmi normáknak; 

3. úgy véli, hogy az energiaunió működéséhez elengedhetetlen, hogy a tagállamok között 

elegendő kapcsolat legyen, mind a csővezetékek, mind a hálózatok tekintetében; úgy véli, 

hogy csak ilyen módon lehetséges a beszállítók által okozott kedvezőtlen hatások 

minimalizálása; 

4. felszólít az energia- és az éghajlat-politikák közötti szorosabb kapcsolat kialakítására; 

emlékeztet arra, hogy el kell kerülni a fosszilis tüzelőanyagok újabb állandósulását, és 

hogy az 1990-es szinthez képest 2050-ig 80–95%-kal csökkenteni kell az üvegházhatású 

gázok kibocsátását; 

5. hangsúlyozza, hogy a cseppfolyósított földgáz (LNG) és a földgáztárolás különösen fontos 

szerepet játszik, ha az energiabiztonság érdekében el akarjuk kerülni az egyetlen 

energiaellátótól való függést; rámutat az Egyesül Államok EU-ba történő exportjára 

vonatkozó határozatára; ezzel összefüggésben felszólít új földgázszállítási csomópontok, 

átviteli folyosók és LNG-tároló létesítmények létrehozásának előmozdítására a középső és 

délkeleti régiókban, valamint a balti és a mediterrán part menti térségben, továbbá a 

meglévő LNG-tároló terminálok kihasználásának maximalizálására; úgy véli, hogy ezek 

az intézkedések hozzájárulhatnak az energiabiztonság javításához, figyelembe véve a gáz 

iránti kereslet csökkenését egész Európában és az eszközök elértéktelenedésének 

veszélyét, valamint az EU 2030-as és 2050-es éghajlat- és energiapolitikai célkitűzéseit; 
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hangsúlyozza, hogy az Európai Bizottságnak a küszöbönálló gázszállítási szerződések 

vonatkozásában figyelembe kellene vennie, hogy a jövőben a „mesterségesföldgáz-

termelés” fontos szerepet fog játszani; 

6. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az EU alapvető értékeivel és külpolitikai 

fellépésének hatékonyságával összhangban csökkentsék vagy szüntessék meg az EU 

emberi jogokat megsértő önkényuralmi rendszerektől származó behozataltól való függését 

az olaj- és a gáz tekintetében; 

7. megjegyzi, hogy az LNG jelentős növekedése (50%) várható a globális ellátásban az 

elkövetkező években, és ebből következően alacsonyabb árakra lehet számítani; rámutat 

arra, hogy ez nagy lehetőséget jelent az EU számára, különösen a gázellátás biztonsága és 

stabilitása tekintetében; 

8. úgy véli, hogy az LNG, az összeköttetések és a földgáztárolás fontos elemeit képezik az 

energiauniónak, és hozzájárulhatnak a tagállamok és régiók bárminemű energetikai 

elszigeteltségének megszüntetéséhez; kiemeli a legkiszolgáltatottabb országok 

támogatásának szükségességét forrásaik és szállítási útvonalaik diverzifikálása érdekében; 

úgy véli, hogy ezt új LNG-terminálok, elosztó rendszerek és ellenirányú áramlási 

képességgel rendelkező gázhálózati rendszerösszekötők kialakításán (különösen a távoli 

és/vagy kevésbé jól összekapcsolt tagállamokban, például Görögországban, Bulgáriában 

és a balti államokban), a tengeri szállítási útvonalak biztonságának biztosításán és a 

tagállamok energiabiztonságának a hatékonysági intézkedések révén csökkentett kereslet 

általi erősítésén keresztül lehet megvalósítani; emlékeztet arra, hogy az LNG támogatása 

arra ösztönözné a tagállamokat, hogy kevésbé támaszkodjanak az egyéb behozatalokra, 

mivel az energiahatékonyság 1%-os javítása 2,6%-kal csökkenti az Unió 

földgázbehozatalát; 

9. aggodalmát fejezi ki azon javasolt projekt miatt, hogy kétszeresére növeljék az Északi 

Áramlat gázvezeték jelenlegi kapacitását, és hangsúlyozza, hogy ez a projekt ellentétes a 

teljes mértékben integrált, biztonságos, versenyképes és fenntartható energiaunió alapjául 

szolgáló elvekkel, továbbá komoly fenntartásának ad hangot azzal kapcsolatban, hogy ez 

összeegyeztethető-e a belső energiapiaccal és különösen a harmadik energiaügyi 

csomaggal; hangsúlyozza, hogy az Északi Áramlat 2 megvalósulása esetén nem fog 

megfelelni a szolidaritás és a tagállamok közötti bizalom elvének, alá fogja ásni az ellátási 

források diverzifikálására irányuló eddigi erőfeszítéseket, különösen Közép- és Délkelet-

Európában, és negatív hatással lesz a jelenlegi és a jövőbeni LNG-terminálok gazdasági 

fenntarthatóságára és hatékonyságára; 

10. rámutat arra, hogy mivel a következő években az LNG-ellátás növekedése várható, ezt a 

stratégiát ki lehetne egészíteni az LNG-t szállító hajókra irányuló szükségletek 

értékelésével és olyan intézkedésekkel, amelyek lehetővé teszik az uniós hajógyártó ipar 

számára, hogy megragadja ezt a lehetőséget, és ezáltal hozzájáruljon azon célhoz, hogy az 

ipar GDP-aránya 2020-ra 20%-ra növekedjen; felszólít arra, hogy a Tanács folyamatosan 

kísérje figyelemmel az LNG-szállítás biztonsági normáit és szükség esetén szigorítsa 

azokat a terrorizmus megelőzésére irányuló intézkedések keretében; 

11. az intézmények közötti fokozott konvergenciára és szinergiára szólít fel, nevezetesen a 

külső energiabiztonsági prioritásoknak a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és 

biztonságpolitikai főképviselője (alelnök/főképviselő) által folytatott politikákba történő 
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fokozott integrációjára, továbbá az alelnök/főképviselő és az illetékes biztosok közötti 

jobb koordinációra; felszólítja az alelnököt/főképviselőt és a tagállamokat, hogy fokozzák 

a jelenlegi energiaügyi együttműködést és alakítsanak ki új együttműködési formákat a 

jelenlegi és potenciális szállítókkal, valamint a tranzitországokkal és más kulcsfontosságú 

szereplőkkel; ezzel összefüggésben felszólítja az alelnököt/főképviselőt, hogy 

rendszeresen tájékoztassa a Parlamentet az uniós energiadiplomáciai cselekvési terv 

végrehajtásáról. 

12. úgy véli, hogy az EU-nak szorosan együtt kell működnie nemzetközi partnereivel és 

tevékenyen részt kell vennie a nemzetközi fórumokon, hogy szabad, likvid és átlátható 

LNG-piacot biztosítson szerte a világon. 
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