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JAVASLATOK

A Fejlesztési Bizottság felkéri a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

1. emlékeztet arra, hogy a kereskedelmi liberalizáció pozitív fejlemény lehet a szegénység 
és az egyenlőtlenségek csökkentése szempontjából, amennyiben megfelelő 
szakpolitikákkal és intézményekkel párosul, amelyek maximalizálják és jobban 
elosztják a kereskedelem nyújtotta előnyöket, de a fenntartható fejlődés elősegítése 
terén önmagában nem elegendő; emlékeztet arra, hogy a versenyképesség és a 
gazdasági növekedés önmagában nem célkitűzés, hanem eszköz, amelyet az emberiség 
javának érdekében kell használni; ezzel összefüggésben hangsúlyozza, hogy a 
kereskedelemnek a fenntartható fejlődést szolgáló eszköznek kell lennie; üdvözli, hogy 
a fejlődő országok mára a világkereskedelem mintegy felét bonyolítják le, míg ez az 
arány 2000-ben 33 százalékot tett ki, valamint hogy a mélyszegénységben élők száma 
1990 óta a felére, valamennyivel egymilliárd fő alá csökkent; 

2. ismételten kiemeli azon szakpolitikai reformok előmozdításának fontosságát a 
multilaterális kereskedelmi rendszeren belül, amelyek támogatják a fejlődésközpontú 
célkitűzéseket, mégpedig az ENSZ 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható 
fejlesztési menetrendje segítségével; hangsúlyozza a globális, kereskedelmi kérdések 
nyílt megvitatásának platformjaként szolgáló Kereskedelmi Világszervezetben (WTO) 
mint jól működő, szabályokon alapuló multilaterális tárgyalási fórumban rejlő 
lehetőségeket; ragaszkodik ahhoz, hogy az Európai Unió továbbra is szorgalmazza a 
WTO demokratizálódását és további modernizálását annak biztosítása érdekében, hogy 
minden ország egyenrangú félként képviseltesse magát;

3. emlékeztet arra, hogy az emberi jogi normáknak és előírásoknak a kereskedelmet és 
befektetéseket érintő globális szabályokba való integrálásának hiánya megnehezíti, 
hogy a vállalatok továbbra is felelősségre vonhatók legyenek; hangsúlyozza, hogy a 
kereskedelmi és a beruházási jogszabályokat összhangba kell hozni az emberi jogi 
jogszabályokkal, különösen a globális ellátási láncok vonatkozásában; kéri az Európai 
Uniót, hogy ennek elérése érdekében indítson kezdeményezéseket a WTO-nál a 
bizonyos globális ellátási láncokra vonatkozó szabályozással kapcsolatban, amely első 
lépésként a ruházati ágazatot érinti; ezenkívül ismételten hangsúlyozza annak 
fontosságát, hogy az EU aktívan részt vegyen a transznacionális vállalkozásokkal és 
egyéb üzleti vállalkozásokkal emberi jogi szempontból foglalkozó nyitott kormányközi 
munkacsoport (OEIGWG) munkájában, és ragaszkodjon ahhoz, hogy az emberi jogok 
elsőbbséget élvezzenek az üzleti érdekekkel szemben;

4. olyan, mindenki érdekeit szolgáló, a méltányos kereskedelem elvén alapuló 
világkereskedelmi menetrend létrehozását kéri, amely a fejlődést, a szociális, a 
környezetvédelmi és az emberi jogokat helyezi a középpontba, valamint különösen nagy 
hangsúlyt fektet az alacsony jövedelmű fejlődő és legkevésbé fejlett országok (LDC-
országok) szükségleteire; kiemeli ezzel kapcsolatban, hogy elő kell mozdítani a 
kereskedelmi megállapodásokban a szociális, munkaügyi és környezetvédelmi 
normákra vonatkozó részletes, kötelező és kikényszeríthető rendelkezéseket;

5. nyomatékosan kéri az emberi jogok szigorú védelmét, valamint az emberi jogok 
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megsértésével kapcsolatos nézetkülönbségek feloldására irányuló olyan jogorvoslati 
mechanizmusok létrehozását, amelyek hatékonyak és elérhetők az egyének számára; 
emlékeztet arra, hogy fontos a nemek közötti egyenlőség érvényesítése és a nők 
társadalmi szerepvállalásának növelése valamennyi kereskedelempolitika, többek között 
a WTO szabályai esetében is;

6. úgy véli, hogy a dohai forduló 2001-es kezdete óta a világ drasztikus gazdasági, 
politikai és technológiai változáson ment keresztül; arra bátorítja ennélfogva a WTO-t, 
hogy jobban mérlegelje a dohai fejlesztési menetrend fenntartható fejlesztési céljait 
annak érdekében, hogy megfelelően kezelhesse az új kihívásokat, például az 
elektronikus kereskedelemmel, a digitális kereskedelemmel, a beruházások 
átláthatóságával, a támogatásokkal és a kapacitásfelesleggel, a globális ellátási 
láncokkal, a közbeszerzéssel, a szolgáltatások belföldi szabályozásával, valamint a 
mikro-, kis- és középvállalkozásokkal kapcsolatban; hangsúlyozza, hogy szükséges a 
WTO, többek között a vitarendezési mechanizmus reformja ahhoz, hogy biztosítani 
lehessen a méltányos és kiegyensúlyozott multilaterális kereskedelmi rendszert; 
hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a fejlődő országok közé tartozó WTO-
tagországok teljesítsék kötelezettségeiket, valamint saját fejlettségi szintjüknek 
megfelelően maguk dönthessenek kereskedelmi liberalizációjuk ütemezéséről és annak 
lépéseiről;

7. kéri a kereskedelemösztönző támogatásra vonatkozó projektek fejlesztési támogatás 
keretein belüli nagyobb mértékű támogatását annak érdekében, hogy a digitális 
lehetőségek kereskedelmi realitássá váljanak a fejlődő országok számára;

8. nyomatékosan kéri az EU-t és a tagállamokat, hogy megfelelően ismerjék el azokat a 
nehézségeket, amelyekkel a fejlődő országok szembesülnek a WTO-
megállapodásokban foglalt kötelezettségeik teljesítése során; megjegyzi, hogy ezek a 
nehézségek többek között a következők: a) a beruházási intézkedések és támogatások 
tilalma, amely megnehezíti a belföldi ipar serkentését; b) a mezőgazdasági import 
liberalizációja, amely veszélyezteti a mezőgazdasági kistermelők életképességét és 
megélhetését, akiknek a termékei az olcsóbb importált élelmiszerekkel kénytelenek 
versenybe szállni; c) a magas szintű szellemitulajdonjog-rendszer negatív hatásai a 
gyógyszerekhez és a technológiatranszferhez való hozzáférésre; valamint d) a fejlődő 
országokra nehezedő, szolgáltatási szektoruk kibővítésére irányuló nyomás erősödése, 
amely alááshatja a helyi szolgáltatók életképességét;

9. megismétli az EU-hoz intézett azon kérését, hogy biztosítsa, hogy a fejlődő országokkal 
kapcsolatos tevékenységei – mind a fejlesztés, mind a kereskedelem terén – egyenlő 
partnerek közötti kiegyensúlyozott kereten alapuljanak, összhangban álljanak az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 208. cikkében lefektetett 
fejlesztési szempontú szakpolitikai koherencia elvével, és az emberi jogok támogatására 
és tiszteletben tartására irányuljanak;

10. üdvözli a WTO kereskedelmi eljárások egyszerűsítéséről szóló megállapodásának 2017. 
február 22-i hatálybalépését, és megjegyzi, hogy ez a megállapodás jelentős előnyökkel 
járhat különösen a fejlődő országok számára; megismétli, hogy fontos célzott és 
fenntartható technikai, pénzügyi és kapacitásépítési támogatást biztosítani a fejlődő 
országok közé tartozó WTO-tagállamok, különösen a legkevésbé fejlett országok 
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számára, hogy segíthessék őket a megállapodás végrehajtása és a reformfolyamathoz 
való alkalmazkodás során;

11. úgy véli, hogy a WTO-szabályoknak és más multilaterális kereskedelmi 
megállapodásoknak növelniük kellene a különleges és megkülönböztetett elbánás 
alkalmazásának gyakoriságát, hogy lehetséges legyen a fiatal iparágak támogatására 
szolgáló eszközök nagyobb mértékű használata; nyomatékosan kéri az EU-t és a 
tagállamokat, hogy biztosítsák a különleges és megkülönböztetett elbánás elvét minden 
WTO-tagország számára, amelyet a Világbank a fejlődő országok közé sorolt;

12. hangsúlyozza, hogy a kereskedelmi megállapodások negatív hatást gyakorolhatnak az 
élelmezésbiztonságra a fejlődő országokban; sajnálja, hogy a fejlődő országok által a 
WTO-ban folyó tárgyalások keretében a mezőgazdasági kistermelők megélhetésének 
biztosítására, valamint az élelmezésbiztonság és a vidékfejlesztés előmozdítása 
érdekében javasolt két eszközt, azaz a különleges termékek eszközét és a különleges 
védelmi mechanizmust végül nem hozták létre; felhívja az Uniót, hogy támogassa a 
fejlődő országok arra irányuló kéréseit, hogy megvédjék élelmiszer-termelési 
rendszereiket és lakosságukat a többek között a gazdasági partnerségi megállapodások 
keretében beáramló olcsó import potenciálisan romboló hatásaitól;

13. sajnálattal veszi tudomásul, hogy a WTO 11. miniszteri konferenciája nem tett 
előrelépést a fejlődő országokat érintő kulcsfontosságú problémák terén; üdvözli 
ugyanakkor a legkevésbé fejlett országok számára a WTO által már korábban 
biztosított, fokozott preferenciális elbánást, beleértve a preferenciális származási 
szabályokat és a szolgáltatókkal szembeni preferenciális elbánást, és hangsúlyozza azon 
kapacitásépítő intézkedések szükségességét, amelyek lehetővé tennék a legkevésbé 
fejlett országok szállítóinak, hogy a legkevésbé fejlett országok WTO szolgáltatási 
mentességét élvezzék;

14. hangsúlyozza, hogy a WTO munkáját meghatározó alapelvnek a fenntartható fejlődés 
célkitűzésének kell lennie, valamint a szabályait és a működését ehhez igazodva, és a 
2030-ig tartó időszakra szóló menetrenddel és a Párizsi Megállapodással összhangban 
kell kialakítania, amelynek referenciaként kell szolgálnia a további kötelezettségek 
meghatározásához; hangsúlyozza továbbá, hogy fontos biztosítani a globális 
értékláncok fenntarthatóságát, valamint hogy azok összhangban legyenek az emberi 
jogok tiszteletével és a szociális és környezetvédelmi előírásokkal;

15. hangsúlyozza a jó minőségű élelmiszerek és a tiszta víz biztosításának, valamint további 
szennyvízkezelő létesítmények építésének fontosságát a 2. és 6. fenntartható fejlesztési 
cél teljesítése érdekében; továbbá felhívja a figyelmet a fejlődő országokban fennálló 
energiaszegénység mértékére és következményeire, és további intézkedésekre szólít fel 
az energiaszegénység csökkentése érdekében a 7. fenntartható fejlesztési céllal 
összhangban, különösen a távoli vidéki területeken és a hálózaton kívüli energetikai 
régiókban;

16. kitart amellett, hogy a szellemitulajdon-jogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló 
WTO-megállapodásnak (TRIPS-megállapodás) nagyobb hangsúlyt kell fektetnie a 
fejlődésre; emlékeztet arra, hogy kiemelten fontos a gyógyszerekhez való hozzáférés 
biztosítása mindenki számára, és ennek érdekében a TRIPS-megállapodásban biztosított 
rugalmasság kiterjedtebb használatát szorgalmazza a Dohai Nyilatkozatban foglaltak 
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szerint; aggodalmát fejezi ki a vetőmagok privatizációjának jelenlegi tendenciáival 
kapcsolatban, amelyek aláássák az emberek élelemhez való jogát; felszólítja a 
Bizottságot, hogy alaposabban vizsgálja meg a biokalózkodás jelenségét, és hozzon 
intézkedéseket ellene;

17. támogatását fejezi ki a határátlépési CO2-adó kiigazításának mechanizmusa mellett, 
amely az éghajlatra saját maguk által gyakorolt hatások csökkentése érdekében 
intézkedéseket hozó cégek számára a tisztességes verseny biztosításának egyik fontos 
eszköze;

18. elítéli, hogy a WTO állat- és növényegészségügyi intézkedések alkalmazásáról szóló 
megállapodásában (SPS-megállapodás) meghatározott kötelezettségek nem ismerik el 
az államok ahhoz való jogát, hogy az elővigyázatosság elve szerint szabályozásokat 
fogadjanak el; sürgeti az Uniót és a tagállamokat, hogy álljanak ki ezen elvnek a WTO-
kötelezettségekben való elismerése mellett;

19. a fentiekkel összefüggésben aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a kétoldalú és többoldalú 
kereskedelmi megállapodások számának növekedése a nemzetközi 
kereskedelempolitika fragmentálódásához vezethet, ezzel aláásva a WTO szerepét; 
emlékeztet arra, hogy érdekeik védelmében a fejlődő országoknak van a legnagyobb 
szükségük egy többoldalú rendszerre; ennélfogva kéri, hogy az EU és a tagállamok 
tegyenek további erőfeszítéseket annak érdekében, hogy a WTO ismét központi 
szerepet játsszon a globális kereskedelemirányításban, valamint hogy a többoldalú és 
kétoldalú egyezményekben tartózkodjanak a WTO+ rendelkezéseinek a fejlődő 
országoktól való megkövetelésétől, mert ezzel aláásnák a WTO kifejezetten ezen 
országok érdekeinek védelmében kialakított rugalmassági mechanizmusait;

20. mély aggodalmának ad hangot amiatt, hogy több megüresedett hely a WTO 
Fellebbezési Testületében továbbra is betöltetlen, és hogy ez a körülmény 
megakadályozza a vitarendezési mechanizmus megfelelő működését; ezért felkéri a 
Bizottságot, hogy tegyen konkrét javaslatokat ezen hátrányos patthelyzet feloldására;

21. kéri, hogy az EU továbbra is szorgalmazza a WTO parlamenti dimenziója 
jelentőségének növelését, különösen a felelős titkárságnak járó pénzügyi és személyzeti 
támogatás növelése által; felhívja a WTO-tagokat a demokratikus legitimitás és 
átláthatóság biztosítására a WTO parlamenti dimenziójának erősítése által; 
hangsúlyozza ezzel összefüggésben, hogy szükség van annak biztosítására, hogy a 
parlamenti képviselők nagyobb mértékben hozzáférhessenek a kereskedelmi 
tárgyalásokhoz, és bevonják őket a WTO-határozatok megfogalmazásába és 
végrehajtásába, a kereskedelempolitikákat pedig a polgárok érdekét nézve megfelelően 
ellenőrizzék.
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