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JAVASLATOK
A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja a Nemzetközi Kereskedelmi
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele
a következő javaslatokat:
1. üdvözli a Bizottság „A mindenki számára előnyös kereskedelem: a felelősebb
kereskedelem- és beruházáspolitika felé" című közleményét (COM(2015)0497);
2. hangsúlyozza az egységes piac és az uniós kereskedelempolitika közötti kapcsolatot,
melyeknek teljes mértékben összeegyeztethetőnek kell lenniük egymással és az Unió
szélesebb körű szakpolitikáival és értékeivel; úgy véli, hogy a hatékony, átlátható és
szigorú globális szabályokon alapuló nyitott, felelősségteljes és szabad globális
kereskedelem elengedhetetlen az egységes piacban rejlő lehetőségek teljes körű
kiaknázásához, azaz ahhoz, hogy az egységes piac a polgárok, a fogyasztók és a
vállalkozások – különösen a kis- és középvállalkozások – kölcsönös előnyére szolgálva
működjön és növekedjen;
3. hangsúlyozza, hogy mivel az EU a legnagyobb gazdaság a világon, a fenntartható és
felelősségteljes kereskedelempolitika a legerősebb, arra szolgáló szakpolitikai eszköze,
hogy külföldön támogassa az európai érdekeket, beruházásokat és vállalkozásokat, és
előmozdítsa az európai értékeket, miközben az Unión belül elősegítse a gazdasági
növekedést és a beruházásokat, valamint munkahelyeket teremtsen; támogatja a
kereskedelem- és a belső piaci politika közötti szinergiák fokozására irányuló bizottsági
célkitűzést, és javasolja, hogy e politikák keretében biztosítsanak elsőbbséget a
munkahelyteremtést előmozdító intézkedéseknek;
4. emlékeztet arra, hogy a kereskedelem megnyitása növeli a termelékenységet és a külső
versenyképességet, és már most legalább hét állásból egyet támogat az egységes piacon,
jelentős előnyöket kínálva a fogyasztók számára is;
5. úgy véli, hogy a jelenlegi gazdasági és kereskedelmi környezetben a protekcionista
intézkedések idejétmúlttá és néhány esetben akár önrombolóvá is váltak, mivel az európai
áruk és szolgáltatások a globális értékláncok részét képezik; úgy véli ugyanakkor, hogy az
EU jelenlegi piacvédelmi rendszerét aktualizálni kell, hogy megfelelő választ adjon a
globalizált világban a nemzetközi kereskedelmet érintő tisztességtelen magatartásra;
felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy erősítsék meg az áruk és szolgáltatások
határokon átnyúló értékláncait, az indokolatlan kereskedelmi akadályok csökkentésén
keresztül javítva gazdaságaink versenyképességét és a gazdasági növekedést;
6. hangsúlyozza annak biztosításának fontosságát, hogy az EU és kereskedelmi partnerei
egyenlő szabályok mellett versenyezzenek egymással; emlékeztet arra, hogy az EU-nak
minden rendelkezésére álló eszközt fel kell használnia annak érdekében, hogy fellépjen a
tisztességtelen versennyel és azzal szemben, ha nem tartják be a kereskedelmi partnerei
által vállalt WTO-elveket és -kötelezettségvállalásokat;
7. úgy véli, hogy az európai kkv-k globális értékláncokban való részvétele közvetlenül
összekapcsolódik a nemzetközivé válás folyamatával; ennek fényében kéri, hogy a
Bizottság hozzon több intézkedést a kkv-k harmadik országokban való piacra jutásának
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elősegítésére;
8. üdvözli, hogy a stratégia megemlíti a közvetlen külföldi befektetések szerepét a
tagállamokban és az egységes piacon, és támogat minden olyan erőfeszítést, amelyek
ösztönzik a nagyobb mértékű közvetlen külföldi befektetéseket Európában;
9. elismerve, hogy a közbeszerzés a globális GDP 15-20%-át teszi ki, egyetért a Bizottsággal
abban, hogy holisztikus és ambiciózus megközelítést kell alkalmazni a közbeszerzés
tekintetében, különösen a TTIP keretében, mivel jelenleg az USA piacának mindössze
32%-át nyitották meg az uniós vállalkozások előtt; megjegyzi, hogy az EU már
nagymértékben megnyitotta közbeszerzési piacát, viszont az európai vállalkozások még
mindig korlátozásokkal és a kölcsönösség hiányával szembesülnek külföldön; felhívja a
Bizottságot, hogy sürgősen tegyen lépéseket az európai vállalkozások külföldi piacokhoz
való kölcsönös és átlátható hozzáférésének jelentős mértékű javítása érdekében,
egyidejűleg fenntartva az egységes piachoz való szabad hozzáférést; nyugtázza a
Bizottság nemzetközi közbeszerzési eszközről szóló módosított javaslatát;
10. felhívja a Bizottságot, hogy gondoskodjon arról, hogy valamennyi kereskedelmi tárgyalás
során betartsák az új közbeszerzési és koncessziós irányelveket, különösen a közszférabeli
szervek közötti együttműködés fogalommeghatározása, a kizárások, a kkv-k hozzáférése
és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatra vonatkozó kritériumok alkalmazása
tekintetében; kéri az e-közbeszerzésre való gyorsabb átállást, hogy elősegítsék a
vállalatok, különösen a kkv-k közbeszerzésekhez való hozzáférését;
11. úgy véli, hogy megfelel a szilárd jogi és logikai elveknek, hogy a vizsgálatok során a
panasz benyújtóinak alá kell támasztaniuk állításaikat, és bizonyítaniuk kell, hogy a
szóban forgó intézkedések a szélesebb értelemben vett közösségi érdeket szolgálják;
12. üdvözli a Bizottság kötelezettségvállalását, mely szerint egy kereskedelmi megállapodás
sem fog engedni az európai fogyasztóvédelmi normák eredményeiből, a digitális
forradalom összefüggésében sem; hangsúlyozza, hogy a Parlament a továbbiakban is
szoros figyelemmel fogja kísérni, hogy a folyamatban lévő tárgyalásokon tiszteletben
tartsák ezt az ígéretet;
13. kéri, hogy nyújtsanak segítséget a fogyasztók támogatására a harmadik országokkal való,
határon átnyúló áruk és szolgáltatások kereskedelme során, például olyan online
kapcsolódási ponttokkal, amelyek információkat bocsátanak rendelkezésre vagy vitás
esetekben segítenek;
14. egyetért a Bizottsággal abban, hogy a kereskedelempolitika csak abban az esetben
működőképes, ha Európa továbbra is törekszik az egységes piac megvalósítása előtt álló
akadályok felszámolására, a szabályozás széttagoltságának kezelésére, a bürokrácia
csökkentésére, valamint a verseny előmozdítására az egységes piacon, különös tekintettel
a szolgáltatási ágazatra; felkéri a Bizottságot, hogy vegye figyelembe a Parlament azzal
kapcsolatos ajánlásait, hogy hogyan számolják fel a nem vámjellegű akadályokat az
egységes piacon, a szabad kereskedelem uniós határokon belüli és kívüli biztosítása
érdekében; üdvözli a Bizottság elkötelezettségét amellett, hogy minden jelentős
kereskedelmi kezdeményezés esetén teljes körű hatásvizsgálatot végezzenek, és támogatja
az utólagos értékeléseket is; támogatja a kölcsönös átláthatóság fokozását és a
szabályozási eljárások javítását a kereskedelmi megállapodásokban, a szabályozáshoz
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való nemzeti jog sérelme nélkül;
15. nyugtázza a szolgáltatáskereskedelmi megállapodásról (TiSA) folytatott tárgyalásokat, és
hangsúlyozza, hogy mivel a szolgáltatások már most az EU GDP-jének és
foglalkoztatásának 70 %-át teszik ki, a szolgáltatók számára nagyobb hozzáférést kell
biztosítani az Európán kívüli piacokhoz; szorgalmazza, hogy a TiSA-ról folytatott
tárgyalások legyenek összhangban a Parlament állásfoglalásában megfogalmazott
álláspontokkal; emlékeztet arra, hogy a Bizottságnak a TiSA és a TTIP keretében a
kötelezettségvállalások ütemezésének tárgyalásakor figyelembe kellene vennie a
különböző tagállami érdekeket; ugyanakkor üdvözli azt a kötelezettségvállalást, hogy nem
követelik meg a kormányoktól a közszolgáltatások szabályozási és finanszírozási
módjának megváltoztatását;
16. nyugtázza a TTIP-re vonatkozó tárgyalásokat, és hangsúlyozza, hogy sikeres lezárásuk
hatalmas politikai jelentőséggel bír; kéri, hogy a Bizottság vegye figyelembe a Parlament
jelentését, különös tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságának
véleményére; kéri a tárgyalások mielőbbi lezárását, egy nagyratörő, átfogó és
kiegyensúlyozott megállapodás elérése mellett; kéri, hogy a Bizottság gyakoroljon
nagyobb nyomást az amerikai partnerekre, hogy tegyenek javaslatokat és
kötelezettségvállalásokat a tárgyalások előmozdítása érdekében;
17. elismeri, hogy a kereskedelemben fontos az átláthatóság a fogyasztók minőségi
jogalkotásba, és az EU külföldön folytatott kereskedelempolitikájának legitimitásába
vetett bizalmának megszerzéséhez; ezért felhívja a Bizottságot a lehető legnagyobb fokú
átláthatóság fenntartására a tárgyalások során, ideértve a tárgyalási szövegekhez való
hozzáférést és a folyamat egésze alatt a civil társadalommal folytatott konzultációt;
18. nagyobb fokú nemzetközi szabályozási együttműködést kér, különösen az Egyesült
Államokkal és Japánnal;
19. üdvözli, hogy a globális digitális piac részeként a digitális egységes piacra helyezik a
hangsúlyt, elkerülve azt, hogy újabb akadályok keletkezzenek a digitális áruk és
szolgáltatások kereskedelme, valamint az e-kereskedelem előtt; támogat minden, a szabad
adatáramlás növelésére irányuló intézkedést, feltéve, hogy betartják az uniós adatvédelmi
szabályokat, valamint minden olyan erőfeszítést, amely multilaterális szinten és a WTOval párhuzamosan az online kereskedelem elősegítésének javítására irányul; hangsúlyozza
az uniós adatvédelmi szabályok tiszteletben tarásának jelentőségét; teljes mértékben
egyetért azzal a megállapítással, hogy a szabályozási együttműködés, valamint a
szabványok kölcsönös elismerése és harmonizálása jelenti a legjobb eszközt a digitális
gazdaság kihívásainak kezelésére;
20. felhívja a figyelmet az európai szolgáltatók külső versenyképességének magas szintjére;
felhívja a Bizottságot, hogy a kereskedelmi tárgyalások során törekedjen mind a
szolgáltatások fokozatos és kölcsönös liberalizálására, mind pedig a szabályok és
szabályozások jobb átláthatóságának és kiszámíthatóságának politikájára, hogy a fejlődő
országok polgárai és vállalkozói szolgáltatások széles köréhez férjenek hozzá, amelyek
közül néhányat rendkívül versenyképes európai szolgáltatók nyújthatnak;
21. felszólít arra, hogy – a kereskedelmi megállapodások keretében vagy azokkal egyidejűleg
– tárgyaljanak a szakemberek, munkavállalók és diákok mobilitásának, valamint a
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szakmai képesítések kölcsönös elismerésének az előmozdításáról is; kéri a Bizottságot
annak biztosítására, hogy az efféle intézkedések megfeleljenek a szolgáltatási irányelvben
rögzített elveknek, különös tekintettel annak 16. cikkére; felkéri a Bizottságot, hogy
tájékoztassa a Parlamentet az uniós kékkártyáról szóló irányelv végrehajtásának jelenlegi
helyzetéről és annak gyakorlati működéséről;
22. ösztönzi újabb nemzetközi technikai standardok hatásvizsgálatokon alapuló alkalmazását
és kialakítását, és támogat minden olyan erőfeszítést, amelynek célja üzleti partnereink
teljes körű bevonásának biztosítása a nemzetközi szabványügyi szervezetekbe; nem
gondolja azonban azt, hogy a közös nemzetközi szabványok hiánya adott esetben
megakadályozná az egyenértékűség kölcsönös elismerését vagy a közös transzatlanti
technikai szabványok érdekében végzett munkát;
23. hangsúlyozza, hogy a tagállamok vám- és piacfelügyeleti hatóságai közötti jobb
együttműködésen túl digitális vámellenőrzési rendszerre van szükség az áruátadás
felgyorsítása céljából, valamint a globális ellátási láncokon belül a hamis áruk elleni
küzdelem érdekében, egyidejűleg biztosítva az ellenőrzés és a fogyasztóvédelem
minőségét a behozott áruk és szolgáltatások tekintetében; támogatja a Bizottság arra
irányuló kezdeményezését, hogy megerősítsék a nemzetközi vámügyi együttműködést, és
ösztönzi a Bizottságot és a tagállamokat, hogy működjenek együtt a szellemitulajdonjogokat sértő áruk EU-ba történő belépésének megakadályozása és annak elérése
érdekében, hogy a szellemitulajdon-jogokat minden kereskedelmi partnernél
érvényesítsék;
24. kiemeli az európai termékek hozzáadott értékeként az innováció és a minőség
előmozdításának fontosságát; megjegyzi, hogy a kereskedelmi megállapodásokban
prioritást kell kapnia a földrajzi jelzések elismerésének;
25. üdvözli, hogy a Bizottság a nemzetközi kereskedelmen keresztül fellép a korrupció elleni
küzdelem érdekében;
26. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az Unió egész vámterületén a vámszabályok és
-eljárások eredményesebb alkalmazása érdekében komolyan vegyék fontolóra egy
egységes uniós vámszolgálat felállítását;
27. hangsúlyozza, hogy az EU új kereskedelmi stratégiája nem szorítkozhat csupán új
tárgyalások megnyitására, hanem biztosítania kell a tárgyalások eredményeképpen elért
megállapodások végrehajtását is, és küzdenie kell az EU és kereskedelmi partnerei közötti
indokolatlan nem vámjellegű akadályok ellen is, amelyek korlátozzák a vállalatok
tényleges belépését a külföldi piacokra.
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