Udvariassági fordítás!

A Cseh Köztársaság Szenátusának és Képviselőházának,
Magyarország Országgyűlésének, a Lengyel Köztársaság
Szenátusának és Szejmjének és a Szlovák Köztársaság Nemzeti
Tanácsának uniós ügyekkel foglalkozó bizottságai ülésének
KÖVETKEZTETÉSEI

A Visegrádi Csoportot alkotó országok uniós ügyekkel
bizottságainak a prágai találkozón részt vevő képviselői

foglalkozó

A szubszidiaritás elvének az Európai Unión belüli jövőbeli tiszteletben tartása
tekintetében
- úgy vélik, hogy a szubszidiaritás és az arányosság iránt tanúsított megújult
figyelem, valamint ezen elvek valódi tiszteletben tartása megerősíti az uniós
politikák társadalmi támogatottságát;
- üdvözlik a szubszidiaritással, az arányossággal és a „kevesebbet
hatékonyabban” megközelítéssel foglalkozó munkacsoport jelentését, nagyra
értékelik a munkacsoport által végzett munkát, miközben külön megjegyzik,
hogy várakozással tekintenek az eszmecsere folytatás elé;
- úgy vélik, hogy a COSAC-találkozók az ilyen jellegű eszmecserék
legmegfelelőbb fórumai közé tartoznak;
- egyetértenek általánosságban a munkacsoport ajánlásaival, és felkérik a
Bizottságot, hogy fogadja el és hajtsa végre az ajánlásokat;
- teljes mértékben támogatják különösen a munkacsoport 2. és 3. ajánlását a
szubszidiaritás ellenőrzési eljárásáról (a 8 hetes határidő rugalmas
alkalmazása az általános szabadságolási időszakok és parlamenti szünetek
figyelembevételével, továbbá e határidő jövőbeli meghosszabbítása 12 hétre; 8
héten belüli válaszadás az indokolással ellátott véleményekre);
- úgy vélik, hogy a javasolt közös értékelő táblázat kidolgozása (1. ajánlás) jó
irányba tett lépés, mivel nemcsak technikai és gazdasági szempontokat
tartalmaz, hanem magában foglalja azt az elvet is, hogy a döntéseket a
polgárokhoz lehető legközelebbi szinten kell meghozni;
- egyetértenek a munkacsoport véleményével, miszerint az uniós jog
eredményesebb végrehajtása elengedhetetlen, és ezt az eljárást kell előnyben
részesíteni az uniós jogszabályok gyakori és elsietett felülvizsgálatával, illetve
azon szakpolitikai területek szükségtelen központosításával szemben, amelyek
nem tartoznak az Európai Unió kizárólagos hatáskörébe;
- ezért felkérik a Bizottságot – miközben megjegyzik, hogy az uniós jog
végrehajtása elsősorban a tagállamok feladata –, hogy
- szorosan működjön együtt a tagállamokkal – már a jogalkotási eljárás
korai szakaszában – a sikeres nemzeti szintű végrehajtáshoz
szükséges igazgatási és technikai lépések meghatározása és
értékelése, valamint az uniós jogalkotási aktusokra irányuló javaslatok
ennek megfelelő módosítása terén annak érdekében, hogy a
végrehajtás során ne merüljenek fel komoly problémák;

-

-

törekedjen arra – a jogbizonytalanság kiküszöbölése érdekében –, hogy
a jogalkotási aktusokra irányuló javaslatok egyértelműbbek, továbbá
jogalkotási és technikai szempontból jobb minőségűek legyenek;
valamint
a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra és végrehajtási jogi aktusokra
irányuló javaslatokat – az időben történő átültetés érdekében – tegye
közzé legalább 12 hónappal az ezen aktusok alapjául szolgáló
jogalkotási aktus átültetési időszakának vége előtt;

Az energiaunió és az éghajlat-politika tekintetében
- egyetértenek abban, hogy az energiaügy és az energiabiztonság kiemelt
prioritás mind a visegrádi országok, mind az Európai Unió egésze számára,
ezért támogatják egy éghajlat-ellenálló energiaunió létrejöttét, egy előretekintő
éghajlat-politika, az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, az
európai villamosenergia-piac hatékony átalakítása és a villamosenergiafogyasztók Unión belüli pozíciójának javítása révén;
-

úgy vélik, hogy az üvegházhatású gázok Unión belüli kibocsátásának hosszú
távú csökkentésére irányuló stratégiára vonatkozó javaslatnak – amelyet a
Bizottság várhatóan 2018 novemberében tesz közzé – nem még nagyratörőbb
energiaügyi és éghajlati célokat kellene megfogalmaznia, hanem inkább a
jelenlegi célok elérésére és a kötelezettségvállalások teljesítéséhez
elengedhetetlen jogalkotási folyamatok lezárására, valamint a munkaerőt érintő
igazságos átmenet Unió-szerte történő biztosítására kellene összpontosítania,
amely minden régióban hozzájárul majd az uniós polgárok életminőségének és
jólétének fokozásához;

-

rámutatnak arra, hogy minden energiaügyi és éghajlat-politikai célról folyó
eszmecsere során figyelembe kell venni a tagállamok eltérő gazdasági,
történelmi és földrajzi adottságait, valamint azt, hogy jogukban áll önállóan
eldönteni,
hogy
milyen
energiaforrásokból
állítják
össze
az
energiaszerkezetüket;

-

hangsúlyozzák e tekintetben az energiaügy és az éghajlatvédelem terén
megvalósuló kutatási és innovációs programok támogatásának jelentőségét,
mivel az új technológiák nagymértékben hozzájárulhatnak az energiaügyi és
éghajlat-politikai kötelezettségvállalások teljesítéséhez; továbbá úgy vélik, hogy
a nukleáris energia egyike azon megfelelő forrásoknak, amelyek elősegítik az
üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére irányuló uniós célok
elérését;

-

megjegyzik, hogy arra való tekintettel, hogy a tagállamok nagymértékben
függnek a harmadik országokból származó energiaimporttól, illetve egy fő olajés gázszállítótól, mindenképpen meg kell erősíteni az Európai Unió
energiabiztonságát; ezért támogatják az energiaellátás (források, szállítók)
diverzifikációját, jobb, határokon átnyúló összeköttetések kiépítését nemcsak
az Unión belül, hanem az Unió és a nyugat-balkáni országok között is, valamint
új tranzitútvonalak – például a déli gázfolyosó – építését;

-

úgy vélik ugyanakkor, hogy a tervezett Északi Áramlat 2 gázvezeték építését
politikai indokok motiválják, és az nem a gázellátás forrásainak diverzifikálását
fogja elősegíteni, hanem az Európai Unió és különösen a közép- és keleteurópai országok Oroszországtól való energiafüggőségének fokozódását;

hangsúlyozzák, hogy amennyiben megépül az Északi Áramlat 2, annak minden
más infrastrukturális projekthez hasonlóan teljes mértékben meg kell felelnie az
uniós jogszabályoknak, különösen a harmadik energiaügyi csomag
rendelkezéseinek;
-

úgy vélik, hogy az üvegházhatású gázok és a szennyező anyagok közúti
közlekedésből származó kibocsátásának csökkentése elengedhetetlen a 2030ra kitűzött éghajlati célok teljesítéséhez és a környezet állapotának javításához
az Európai Unióban; ezért támogatják azokat a költséghatékony és gazdasági
szempontból fenntartható tevékenységeket, amelyek elősegítik a kibocsátás
minél gyorsabb csökkentését, figyelembe véve a közlekedési ágazaton belüli
keresletet és kínálatot befolyásoló technológiai szempontokat és tényezőket is;
továbbá hangsúlyozzák, hogy ezen a szakpolitikai területen minden javaslatnak
technológiai szempontból semlegesnek kell lennie;

-

támogatják a Párizsi Megállapodás munkaprogramjának (PAWP) a katowicei
COP24 keretében történő lezárását, amely lehetővé teszi a COP soron
következő lengyel elnöksége egyik fő célkitűzésének teljesülését, vagyis a
Párizsi Megállapodás teljes körű végrehajtását.

Prága, 2018. október 8.
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