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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. emlékeztet arra, hogy az ODA egyedülálló és értékes erőforrás a szegénység, az 

egyenlőtlenség és a marginalizálódás elleni globális küzdelemben; hangsúlyozza, hogy 

ugyan minden pénzügyi forrás fontos a fenntartható fejlődés szempontjából, a 

támogatás révén olyan dolgokat lehet elérni, amelyeket más forrásokkal nem; 

hangsúlyozza, hogy biztosítani kell, hogy a kereskedelem a fenntartható fejlesztési 

célok elérésének hatékony eszközévé váljon, valamint hogy a magánszektor 

szerepvállalása, amennyiben megfelelően összhangba hozzák a nemzetközileg 

elfogadott fejlesztéshatékonysági elvekkel, hozzájárulhat az inkluzív és fenntartható 

fejlesztés eléréséhez, valamint a 2030-ig tartó időszakra szóló menetrend 

végrehajtásához; hangsúlyozza, hogy helyre kell állítani az egyensúlyt a kereskedelmi 

és a beruházási jogszabályok, valamint az emberi jogi jogszabályok között, különösen a 

globális ellátási láncok vonatkozásában; 

2.  hangsúlyozza, hogy a fejlesztésben való részvétel során a magánszektornak ki kell 

vennie a részét a 2030-ig tartó időszakra szóló menetrend megvalósításához való 

hozzájárulásból, el kell fogadnia a mindenki által osztott elveket és közös értékeket, 

például a nemzetközileg elfogadott fejlesztéshatékonysági elveket, nevezetesen a 

felelősségvállalást, az összehangolást, a harmonizálást és az elszámoltathatóságot, és 

hogy a fejlesztési céloknak elsőbbséget kell élvezniük; emlékeztet a magánszektor 

felelősségére az átláthatóság és az emberi jogok tiszteletben tartása vonatkozásában, 

amelyet az üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségére vonatkozó ENSZ-irányelvek 

és az OECD multinacionális vállalatok számára szóló iránymutatásai rögzítenek; ezzel 

összefüggésben a korábbi uniós jogalkotási kezdeményezésekből levont tanulságok 

alapján ösztönzi az Uniót és tagállamait, hogy az ellátási láncok számára dolgozzanak ki 

koherens szabályozási keretet az emberi jogokra vonatkozó kellő gondosság 

tekintetében; 

3. felszólítja az Uniót annak biztosítására, hogy a fejlődő országokkal kapcsolatos 

tevékenységei – mind a fejlesztés, mind a kereskedelem terén – egy egyenlő partnerek 

közötti, kiegyensúlyozott kereten alapuljanak, összhangban legyenek az EUMSZ 208. 

cikkében lefektetett fejlesztési szempontú szakpolitikai koherencia elvével, és az emberi 

jogok támogatására és tiszteletben tartására irányuljanak; határozottan arra ösztönzi az 

Uniót, hogy folytassa jogalapú megközelítésének működőképessé tételét minden 

fejlesztési tevékenységben; 

4. óva int a kettős mérce alkalmazásától a vállalatok jogai és kötelezettségei tekintetében a 

beruházási és kereskedelmi megállapodásokban; megjegyzi, hogy a kellő gondosság 

előmozdítása tekintetében elégtelennek bizonyulhat az önkéntes intézkedésekre való 

támaszkodás, valamint hogy a befektetők jogait az emberi jogok, a munkaügyi normák 

és a környezetvédelmi jog tiszteletben tartásával kapcsolatos kötelezettségeknek kell 

kísérniük; annak fényében, hogy a Bizottság a befektetők jogainak érvényesítésére 

szolgáló állandó testületeként javasolta létrehozni a többoldalú befektetési bíróságot, 

hangsúlyozza az ilyen egyensúlytalanságok kezelésének fontosságát, és felszólítja az 

Uniót, hogy aktívan vegyen részt a vállalkozások emberi jogi felelősségéről szóló, 



 

PE619.291v02-00 4/9 AD\1161583HU.docx 

HU 

jogilag kötelező erejű ENSZ-eszközről szóló konstruktív tárgyalásokon való aktív 

részvételre;  

5. megerősíti, hogy az uniós tagállamoknak az Európa Tanács különféle eszközeit, 

elsősorban az emberi jogok európai egyezményét alapul véve teljes körűen teljesíteniük 

kell a maastrichti elvekben szereplő, területen kívüli emberi jogi kötelezettségeiket; 

6. kiemeli, hogy a kereskedelem nem önmagában való cél, ugyanakkor a fenntartható 

fejlesztési célokkal összhangban lévő inkluzív, szabályokon alapuló, szabad és 

tisztességes kereskedelempolitika hozzájárulhat a szegénység felszámolásához, ami az 

uniós fejlesztési együttműködési politika elsődleges célja, valamint az egyenlőtlenségek 

csökkentéséhez és tisztességes munkahelyek létrehozásához; felszólít a fenntartható 

fogyasztási és termelési minták biztosítására; hangsúlyozza, hogy az Unió fejlődő 

világbeli kereskedelmi partnereinek gondoskodniuk kell a jó kormányzásról és a 

jogállamiság tiszteletben tartásáról;  

7. hangsúlyozza, hogy a globális kereskedelemirányításnak lehetővé kell tennie az olyan 

kereskedelmi integrációt, amely valódi lehetőségeket teremt a fenntartható fejlődésre; 

ennek kapcsán rámutat arra, hogy a különleges és megkülönböztetett bánásmód 

jelenlegi, WTO-n belül alkalmazott struktúrája nem hozza a várt eredményeket; 

hangsúlyozza, hogy a fejlődő országok számára hatékonyabbá és működőképesebbé 

kell tenni a különleges és megkülönböztetett bánásmód rendelkezéseit;  

8. emlékeztet arra, hogy meg kell erősíteni a fejlesztési szempontú szakpolitikai 

koherencia elvét, amely előírja, hogy a fejlődő országokat nagy valószínűséggel érintő 

szakpolitikákban vegyék figyelembe a fejlesztési együttműködés célkitűzéseit; 

felszólítja az Uniót, hogy rendszeresen értékelje kereskedelmi és költségvetési 

politikájának a fejlődő országokra gyakorolt hatását, valamint biztosítsa, hogy minden 

beruházási és kereskedelmi megállapodása tartalmazzon független előzetes és utólagos 

emberi jogi hatásvizsgálatra, a kellő gondossággal kapcsolatos végrehajtható 

követelményekre, valamint hatékony elszámoltathatósági mechanizmusokra vonatkozó 

rendelkezéseket;  

9. hangsúlyozza, hogy a kereskedelmi megállapodások negatív hatást gyakorolhatnak az 

élelmezésbiztonságra a fejlődő országokban; felszólítja az Uniót, hogy védje meg a 

helyi élelmiszer-termelést, és előzze meg az olcsó behozatal káros hatásait, többek 

között a gazdasági partnerségi megállapodások keretében;  

10. megerősíti, hogy a kereskedelmi politikák környezeti hatásai nem egyenletesen 

oszlanak el; felhívja ezért az Uniót, hogy kereskedelempolitikájában általánosan 

érvényesítse a környezeti fenntarthatóságot, a természeti erőforrások fenntartható 

kezelését, a földhöz fűződő tulajdonjogokat, valamint a helyi és őshonos közösségek 

tényleges figyelembevételét;  

11. megállapítja, hogy kétoldalú és regionális szabadkereskedelmi megállapodások olyan 

rendelkezéseket tartalmazhatnak, amelyek szigorúbbak a WTO keretében 

elfogadottaknál, és hogy ezek a rendelkezések korlátozhatják a nemzeti kormányokat; 

aggodalommal állapítja meg, hogy a regionális és kétoldalú szabadkereskedelmi 

megállapodások, köztük az AKCS-országokkal kötött gazdasági partnerségi 

megállapodások nem veszik kellőképpen figyelembe a fejlődő országok azzal 
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kapcsolatos igényeit, hogy élelmezésbiztonságuk és vidékfejlesztésük előmozdításához 

szükséges politikákat folytathassanak, és hogy a fejlődő országokat gyakran 

akadályozzák abban, hogy kihasználják a WTO-megállapodásokban szereplő 

rugalmassági mechanizmusokat; 

12. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy legalább 218 millió gyermeket kényszerítenek 

gyermekmunkára, főként a költségek csökkentése céljából; felhívja az Uniót annak 

biztosítására, hogy az Unióban etikai tanúsítási rendszerek keretében forgalmazott 

termékek előállításához ne kapcsolódjon kényszermunka és gyermekmunka, garantálva 

a „tisztességes” és „etikus” címkék megbízható használatát, és segítve, hogy a 

fogyasztók tájékoztatáson alapuló döntéseket hozhassanak; 

13. felhívja a figyelmet arra, hogy a kétoldalú és regionális szabadkereskedelmi 

megállapodások elszaporodása aggályokat vet fel a globális kereskedelemszabályozás 

koherenciája szempontjából, és sérti a WTO központi szerepét a világszintű szabályok 

meghatározása terén; ennek kapcsán ismételten hangsúlyozza a többoldalú, szabályokon 

alapuló rend fontosságát, melyben valamennyi ország azonos súllyal képviselteti magát, 

és amely az inkluzív globális kereskedelmi rendszer elérésének leghatékonyabb módja; 

hangsúlyozza a kereskedelmi megállapodásokban a szociális, munkaügyi és 

környezetvédelmi normákra vonatkozó, érvényesíthető rendelkezések fontosságát, és 

üdvözli a Bizottság arra vonatkozó elkötelezettségét, hogy a kereskedelem és a 

fenntartható fejlesztés kapcsán kötelező fejezeteket illeszt be; hangsúlyozza, hogy 

ezeket a rendelkezéseket olyan hatékony ellenőrzési mechanizmusok révén kell 

érvényesíteni, amelyek lehetővé teszik a magánszemélyeknek, hogy jogorvoslatért 

folyamodjanak; kísérő intézkedések, köztük pénzügyi támogatások megvalósítását kéri 

a fejlődő országokkal kötött kereskedelmi megállapodásokban a nemzetközileg 

elfogadott szociális és környezetvédelmi normák tiszteletben tartására és végrehajtására 

irányuló erőfeszítéseik támogatása érdekében; ismét nagyobb átláthatóságra szólít fel a 

természeti erőforrások kereskedelme terén; 

14. emlékeztet arra, hogy globális kontextusban Afrika még mindig marginalizált 

helyzetben van, és felhívja az Uniót, hogy támogassa egy Afrikán belüli valódi piac 

kialakítására irányuló törekvéseket, és ne tegyen olyan lépéseket, amelyek 

veszélyeztetnék ezeket az ambíciókat; ennek kapcsán hangsúlyozza, hogy 

maximalizálni kell a migráció és a mobilitás fejlesztését és pozitív hatásait; 

15. felszólítja az Uniót, hogy vegye figyelembe a fejlődő országok fejlettségi szintjei és 

fejlődési képességei közötti eltéréseket, és támogassa az afrikai országokat termelési és 

feldolgozókapacitásaik megerősítésében, hogy kevésbé függjenek a nyersanyagoktól és 

az alacsony szinten feldolgozott termékektől, javuljon versenyképességük és világpiaci 

részvételük, továbbá segítse a minőségi munkahelyek létrehozását, többek között a nők 

szerepének fokozását a formális és informális gazdaságban; hangsúlyozza, hogy a 

fejlődő országokkal kötött minden kereskedelmi megállapodásban rendelkezni kell egy 

megfelelően aszimmetrikus liberalizációs ütemtervről, a kialakulóban levő iparágak 

védelméről, a fejlődést támogató származási szabályokról és hatékony védzáradékokról; 

16. támogatja egy kontinentális szabadkereskedelmi övezet létrehozását Afrikában; 

hangsúlyozza, hogy a gazdasági partnerségi megállapodások a regionális integráció és a 

fenntartható fejlődés kereskedelmen keresztül történő elősegítésének fontos eszközei 
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lehetnek, amennyiben megfelelő strukturális intézkedések társulnak hozzájuk és 

megfelelően ellenőrzik azokat; hangsúlyozza, hogy az emberi jogok előmozdítását és a 

2030-ig szóló menetrend megvalósítását kell ezek középpontjába állítani; hangsúlyozza 

a partnerországokkal annak érdekében folytatott együttműködés fontosságát, hogy a 

kormányok és a civil társadalom is elköteleződjenek; ennek kapcsán ragaszkodik annak 

elsőrendű fontosságához, hogy a 17.15 fenntartható fejlesztési célban rögzítetteknek 

megfelelően tiszteletben kell tartani a partnerországok jogát arra, hogy saját nemzeti 

kontextusukban szabályokat és megfelelő döntéseket hozhassanak és eleget tehessenek 

lakosságuk igényeinek, valamint hangsúlyozza annak fontosságát, hogy ezek az 

országok tiszteletben tartsák emberi jogi és más nemzetközi kötelezettségeiket; 

hangsúlyozza, hogy a jövőbeli AKCS–EU-kapcsolatokat egyenlő partnerek közötti, 

kiegyensúlyozott keretekre kell alapozni; 

17. megállapítja, hogy eddig csak egy átfogó gazdasági partnerségi megállapodást kötöttek; 

kéri ezért az Uniót, hogy vegye tudomásul a fejlődő országoknak a gazdasági 

partnerségi megállapodásokkal kapcsolatos nehézségeit a coutonou-i megállapodást 

követő folyamat keretében; hangsúlyozza, hogy alaposan elemezni kell ezeknek az 

afrikai országok gazdaságára és munkaerőpiacára gyakorolt hatásait, valamint elő kell 

mozdítani az Afrikán belüli régióközi kereskedelmet; 

18. sajnálja, hogy minden évben a hivatalos fejlesztési segélyek teljes összegét meghaladó 

összeg távozik Afrikából illegális pénzáramlások formájában; hangsúlyozza az 

adókijátszás fejlődő országokra gyakorolt káros hatását, az ugyanis jelentős összegeket 

von el az államháztartástól, amelyeket például nemcsak a gazdasági növekedés, a 

környezetvédelem és a közszolgáltatások javítására lehetne felhasználni, hanem a 

társadalmi kohézió előmozdítására is; felhívja a Bizottságot, hogy a kereskedelmi 

megállapodásokról szóló tárgyalásokon minden rendelkezésre álló eszközt felhasználva 

tegye prioritássá az e súlyos problémával szembeni fellépést; kitart amellett, hogy az 

uniós szabadkereskedelmi megállapodásokba és preferenciális kereskedelmi 

rendszerekbe szigorú rendelkezéseket kell beépíteni az adókijátszás és az adókikerülés 

kezelése érdekében;  

19. ismételten kéri, hogy az adókijátszás és az adókikerülés elleni világszintű küzdelem, 

valamint a fejlődő országokkal folytatott adóügyi együttműködés megerősítése 

érdekében dolgozzanak ki hatékony eszközöket, például a nemzeti források 

mobilizálását;  

20. emlékeztet arra, hogy az ENSZ égisze alatt létre kell hozni egy kormányközi 

szervezetet, amelyben a globális adóügyi szabályok reformjában a fejlődő országokkal 

azonos feltételek mellett vehetünk részt; 

21. felhívja a figyelmet a közös uniós agrárpolitika (KAP) fejlődő országokra gyakorolt 

hatására; ennek kapcsán annak biztosítására kéri az Uniót, hogy a jövőbeli KAP haladja 

meg a jelenlegi exportorientált mezőgazdasági modellel kapcsolatos problémákat, 

fenntartható módon javítva az Unió belső piacát és rövid élelmiszer-ellátási láncait, 

hogy egyrészt ne aknázza alá a fejlődő országok fejlődését, másrészt pedig biztosítsa a 

külső megrázkódtatásoknak való ellenálló-képességet; 

22. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a kereskedelempolitikákat az éghajlatváltozás 

elleni nemzeti erőfeszítések támogatására használják fel, eleget téve a Párizsi 
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Megállapodásnak; 

23. emlékeztet az EUMSZ 8. cikkére, amely kimondja: „az Unió tevékenységeinek 

folytatása során törekszik az egyenlőtlenségek kiküszöbölésére, valamint a férfiak és 

nők közötti egyenlőség előmozdítására”; aggodalommal jegyzi meg, hogy számos 

tényező, köztük az adatok hiánya miatt továbbra is nehéz a kereskedelem és a nemek 

közötti kapcsolat értékelése; hangsúlyozza, hogy jobban meg kell értenünk a 

kereskedelmi megállapodások nemekkel kapcsolatos dinamikáját; ragaszkodik ahhoz, 

hogy minden uniós kereskedelmi megállapodás támogassa a nemek közötti 

egyenlőséget, és törekedjen az egyenlőtlenségek csökkentésére; 

24. szorgalmazza a kereskedelmi megállapodások átláthatóságának biztosítását, valamint az 

érintett partnerországok civil társadalmainak teljes körű bevonását a jövőbeli 

kereskedelmi megállapodásokkal kapcsolatos tárgyalásokba és azok végrehajtásába; 

25. határozottan támogatja a digitális technológiák és szolgáltatások további általános 

érvényesítését az uniós fejlesztéspolitikában; felhívja a Bizottságot, hogy növelje a világ 

déli országai digitális infrastruktúrájának fejlesztésére fordított beruházásokat; 

26. üdvözli az Unió külső beruházási tervét, amelynek célja a fenntartható növekedés, a 

beruházások és a munkahelyteremtés előmozdítása a fejlődő országokban; felszólít az 

EBB jelenlegi külső hitelezési megbízatásának kibővítésére, hogy – támogatásötvözés, 

projektek társfinanszírozása és a helyi magánszektor fejlesztése révén – növekedjen 

szerepe a fenntartható fejlődés elérésében, a legkevésbé fejlett országokra és a 

sérülékeny államokra összpontosítva; 

27. hangsúlyozza, hogy az átláthatóság és a nyomon követhetőség terén jelentős 

hiányosságok tapasztalhatók, ami komoly kérdéseket vet fel sok etikus ellenőrzési és 

tanúsítási rendszer integritása kapcsán az ellátási láncokban; 

28. üdvözli a Bizottság által 2017-ben frissített kereskedelemösztönző támogatási stratégiát, 

amelynek célja a fejlődő országoknak nyújtott uniós támogatás fokozása és 

korszerűsítése; nagyobb erőfeszítésekre a kereskedelemösztönző támogatással 

kapcsolatos kezdeményezések számára biztosított, fokozott uniós pénzügyi 

kötelezettségvállalásra szólít fel annak érdekében, hogy a fejlődő és különösen a 

legkevésbé fejlett országokat segíteni lehessen a jólét kereskedelem és beruházások 

révén történő elérésében, és támogatni lehessen a fenntartható fejlesztési célok elérése 

érdekében tett erőfeszítéseiket. 
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