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JAVASLATOK 

A Fejlesztési Bizottság felhívja a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot mint illetékes 

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

1. hangsúlyozza, hogy a nyitott kereskedelemnek a regionális integráció és a gazdasági 

növekedés, a fenntartható fejlődés, a jólét megteremtése és a munkahelyteremtés 

motorjának kell lennie; emlékeztet, hogy a világgazdaságba leginkább integrálódott 

országok egyben a leggazdagabbak, valamint hogy a kereskedelem emberek százmillióit 

segített kiemelni a szegénységből; elismeri ugyanakkor, hogy nem minden fejlődő ország 

élvezett ilyen előnyöket, és hogy különösen a legkevésbé fejlett országok továbbra is 

marginalizált helyzetben vannak a globális kereskedelemben; ezzel összefüggésben 

üdvözli a Bizottság új megközelítését, amely alapján felhasználják a kereskedelmi és 

beruházási megállapodásokat az olyan értékek hosszú távú előmozdítása érdekében, mint 

a fenntartható fejlődés, az emberi jogok, a tisztességes és etikus kereskedelem, valamint a 

korrupcióval szembeni küzdelem; 

2. emlékeztet arra, hogy csak a fenntartható fejlesztési célokhoz igazodó, tisztességes és 

megfelelően szabályozott kereskedelem biztosíthat lehetőséget a fejlődésre; 

3. üdvözli különösen a Bizottság azon ígéretét, hogy egyetlen kereskedelmi megállapodás 

sem fogja csökkenteni a szabályozás által biztosított védelem szintjét, hogy a védelem 

szintje csak felfelé módosulhat, valamint hogy a szabályozáshoz való jog mindig védelmet 

fog élvezni; 

4. felhívja a Bizottságot, hogy erősítse meg a fenntartható fejlesztési célok kötelező 

végrehajthatóságát, és valamennyi kereskedelmi megállapodásba foglaljon bele átfogó 

fejezeteket a fenntartható fejlődésre vonatkozóan; 

5. hangsúlyozza, hogy a kereskedelempolitika potenciális hozzájárulása a fenntartható 

fejlődéshez nemrég az addisz-abebai cselekvési program záródokumentumában és a 2030-

ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrendben is megerősítést nyert; 

emlékeztet, hogy a fenntartható fejlesztési célok között több, különböző szakpolitikai 

területhez tartozó, kereskedelemmel kapcsolatos célkitűzés szerepel, és az egyik 

legkonkrétabb célkitűzés a fejlődő országokból származó export fokozása oly módon, 

hogy 2020-ig kétszeresére növekedjen a legkevésbé fejlett országok globális exportból 

való részesedése; felhívja a Bizottságot, hogy használja ki teljes mértékben a fejlődő 

országokkal való együttműködésben rejlő lehetőségeket ezen országok piacgazdaságainak 

megerősítése érdekében; 

6. üdvözli, hogy „A mindenki számára előnyös kereskedelem” című közlemény megerősíti a 

szakpolitikák fejlesztési célú koherenciájának elvét, és felelősebb kereskedelem- és 

beruházáspolitikát tűz ki célul, többek között a vállalati társadalmi felelősségvállalásra 

irányuló kezdeményezések és az ellátási lánc egészén belüli kellő gondosság megerősítése 

révén, ezáltal hozzájárulva a fenntartható fejlesztési célokhoz és a fejlődő országokon 

belüli inkluzív növekedéshez; üdvözli továbbá az új szabadkereskedelmi megállapodások 

legkevésbé fejlett országokra gyakorolt potenciális hatásainak részletes elemzésére 

irányuló kötelezettségvállalást; sajnálja, hogy „A mindenki számára előnyös 

kereskedelem” című közlemény egyáltalán nem utal a 2020-ban lejáró Cotonoui 



 

PE575.219v02-00 4/7 AD\1089227HU.doc 

HU 

Megállapodásra; felhívja az Uniót, hogy indítson széles körű konzultációt és párbeszédet a 

Cotonou utáni keretrendszerrel kapcsolatban, bevonva az AKCS-országokat is; 

7. úgy véli, hogy az emberi jogoknak elsőbbséget kell élvezniük a kereskedelmi és 

beruházási megállapodások rendelkezéseivel szemben; 

8. elismeri, hogy az uniós kereskedelem- és beruházáspolitikának reagálnia kell a fogyasztók 

aggályaira azáltal, hogy megerősíti a vállalati társadalmi felelősségvállalásra irányuló 

kezdeményezéseket és a termelési láncon belüli kellő gondosságot; nyomatékosan kéri 

ugyanakkor a Bizottságot és a tagállamokat, hogy lépjenek túl a meglévő, nem kötelező 

erejű, önkéntességen alapuló megközelítésen, és ehelyett törekedjenek a kellő gondosság 

kötelezővé tételére; 

9. üdvözli az inkluzív multilateralizmus iránti megújított elkötelezettséget és a Kereskedelmi 

Világszervezet Nairobiban tartott miniszteri konferenciáján tett előrelépéseket, különösen 

a mezőgazdaság területén (pl.: a kereskedelemtorzító mezőgazdasági exporttámogatások 

megszüntetése, valamint a legkevésbé fejlett országok piacra jutásában elért fejlődés); 

ezzel összefüggésben üdvözli az Unió arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy 5 év 

alatt 400 millió eurót irányoz elő a fejlődő országok – különösen a legkevésbé fejlett 

országok – támogatására és számukra technikai segítségnyújtás biztosítására, hogy 

támogassa őket a kereskedelmi eljárások egyszerűsítéséről szóló WTO-megállapodás 

végrehajtására irányuló erőfeszítéseikben; kiemeli annak szükségességét is, hogy bővítsék 

ki a dohai fordulót az elektronikus kereskedelemmel és az elektronikus kereskedelemre 

vonatkozó menetrenddel annak érdekében, hogy gyorsabban és egyenlőbben meg lehessen 

osztani a fejlődő országokkal a technológiai fejlődést, és hogy segíteni lehessen nekik 

abban, hogy meg tudják kerülni az infrastruktúra – különösen a távoli vidéki térségekben 

jellemző – hiányát; 

10. elismeri, hogy egyre nő a fejlődő országok közötti különbség a többoldalú kereskedelmi 

rendszerbe történő integrációjuk, és ennek előnyei szempontjából; külön programok 

létrehozására szólít fel a legkevésbé fejlett országok számára, amelyek részesedése a 

világkereskedelemből marginális; ezért üdvözli az általános vámkedvezmény-rendszer 

(GSP) felülvizsgálatát; 

11. emlékeztet arra, hogy a kereskedelemösztönző támogatásnak kulcsszerepe van a 

kereskedelemmel kapcsolatos kapacitásépítésben, a technikai segítségnyújtásban, a 

vállalkozástámogatási politikában és a regionális integrációban; felhívja az Uniót és 

tagállamait, hogy a kereskedelemösztönző támogatás stratégiájának közelgő 

felülvizsgálata során kötelezzék el magukat a fejlődő országoknak és különösen a 

legkevésbé fejlett országoknak nyújtott kereskedelemösztönző támogatás fokozása 

mellett, azzal a céllal, hogy támogassák a helyi mikro- és kisvállalkozásokat, a termelés 

diverzifikációját, a technológiaátadást, a hazai termelési kapacitásokat, a közlekedési és 

egyéb infrastruktúrák fejlesztését, a nők társadalmi szerepvállalásának növelését és a 

szövetkezeteket; megjegyzi azonban, hogy a közvetlenül érintett országok komoly 

erőfeszítései és a kormányzás jelentős javulása nélkül a kereskedelem – önmagában – nem 

segít az országok fejlesztési nehézségeinek leküzdésében; e tekintetben hangsúlyozza a 

16. fenntartható fejlesztési cél alá tartozó – különösen a jó kormányzás és az adópolitika 

terén meghatározott – célkitűzések megvalósítására való összpontosítás fontosságát; 

felhívja a Bizottságot, hogy a kereskedelemösztönző támogatás stratégiájának közelgő 
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felülvizsgálata során – „A mindenki számára előnyös kereskedelem” című közleményben 

előirányzottaknak megfelelően – foglalkozzon a tisztességes és etikus kereskedelem 

kérdésével; 

12. rámutat a banki szolgáltatások szerepére a kereskedelem és a beruházások fejlődése 

szempontjából; kéri az Uniót, hogy támogassa a banki szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

előmozdítását a fejlődő országokban; 

13. emlékeztet, hogy a gazdasági partnerségi megállapodások (GPM-ek) hosszú távon 

kulcsfontosságú fejlesztési eszközt jelenthetnek a szegénység csökkentéséhez és 

hozzájárulhatnak az emberi jogok előmozdításához, valamint a további regionális 

gazdasági integrációhoz; felhívja az Uniót, hogy a gazdasági partnerségi 

megállapodásokon belül alakítson ki a fenntartható fejlődésre és az emberi jogokra 

irányuló külön nyomon követési struktúrákat, amelyek biztosítják a civil társadalmi 

szervezetek és a szakszervezetek megfelelő és átlátható bevonását; felhívja az Uniót, hogy 

ösztönözze a végleges gazdasági partnerségi megállapodások aláírását; felhívja a 

Bizottságot, hogy az EU kereskedelmi és beruházási megállapodásaiba vegyen fel szilárd 

és átfogó, fenntartható fejlődésre vonatkozó fejezeteket, amelyeket ténylegesen 

végrehajtanak és érvényre juttatnak; 

14. emlékeztet arra, hogy az EU beruházáspolitikájának – különösen akkor, ha közpénzek 

felhasználásáról van szó – hozzá kell járulnia a fenntartható fejlesztési célok 

megvalósításához; emlékeztet arra, hogy fokozni kell a fejlesztésfinanszírozási 

intézmények és a köz- és magánszféra közötti partnerségek átláthatóságát és 

elszámoltathatóságát, hogy hatékonyan nyomon lehessen követni és ellenőrizni lehessen a 

pénzmozgásokat, az adósság fenntarthatóságát, valamint a projektek fenntartható fejlődés 

tekintetében fennálló hozzáadott értékét; 

15. felhívja a Bizottságot, hogy javítsa a politikák fejlesztési célú koherenciáját a 

kereskedelempolitika területén, különösen, mivel az összefügg a közegészségüggyel; kéri 

a Bizottságot, hogy támogassa a fejlődő országokat a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi 

vonatkozásairól szóló megállapodásba (TRIPS-megállapodásba) beépített – és a TRIPS-

megállapodás és a közegészségügy kapcsolatáról szóló, 2001. november 14-én elfogadott 

dohai nyilatkozat által elismert – rugalmasságok eredményes kihasználásában, hogy 

képesek legyenek hazai közegészségügyi programjaik keretében megfizethető áron 

biztosítani az alapvető gyógyszereket; felhívja a Bizottságot, hogy tegye teljes mértékben 

átláthatóvá az alacsony és közepes jövedelmű országok számára kínált, szellemi 

tulajdonnal kapcsolatos segítségnyújtási programjainak tartalmát, továbbá biztosítsa, hogy 

a szellemi tulajdonnal kapcsolatos párhuzamos segítségnyújtás ne ássa alá a többi, 

egészségüggyel kapcsolatos fejlesztési projektet; 

16. hangsúlyozza, hogy a 16. fenntartható fejlesztési céllal összhangban rendkívül fontos a jó 

kormányzás struktúráinak világszerte történő előmozdítása annak érdekében, hogy 

mindenki számára biztosított legyen az igazságszolgáltatáshoz való méltányos hozzáférés, 

és minden szinten kiépüljenek a hatékony és elszámoltatható intézmények; rámutat arra, 

hogy a kereskedelmi megállapodások és a közvetlen külföldi befektetések döntő eszközei 

lehetnek annak, hogy megfelelő ösztönzők biztosítsák e cél megvalósítását; ezzel 

összefüggésben hangsúlyozza, hogy a korrupció jelentős nem vámjellegű akadály a fejlett 

és a fejlődő országokban; üdvözli a Bizottság azon szándékát, hogy ambiciózus 
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korrupcióellenes záradékokkal kíván ellátni minden jövőbeli kereskedelmi megállapodást; 

felhívja a Bizottságot, hogy vezessen be új intézkedéseket a beruházások 

jogbiztonságának megerősítése érdekében; 

17. hangsúlyozza, hogy ahhoz, hogy a fejlődő országok teljes mértékben élvezhessék a 

kereskedelmi és beruházási lehetőségek előnyeit, továbbra is támogatni kell a hazai 

bevételek mozgósítására irányuló reformokat a fejlődő országokban, a jó kormányzás 

elveivel összhangban álló hatékony, eredményes, igazságos és átlátható adórendszerek 

kialakításának támogatásával segítve őket abban, hogy javítsák a bevételek növelésére, 

valamint az adókijátszással és az adókikerüléssel szembeni küzdelemre való 

képességüket; 

18. felhívja az Uniót és tagállamait, hogy a felelősebb, átlátható és elszámoltatható 

beruházások ösztönzése érdekében kövessék az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési 

Konferencia (UNCTAD) fenntartható fejlődésre irányuló átfogó beruházáspolitikai 

keretének ajánlásait. 
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