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JAVASLATOK 

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság  felhívja a Fejlesztési Bizottságot mint illetékes 

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

1. emlékeztet arra, hogy a kereskedelem és pénzügyek a fejlesztési szempontú szakpolitikai 

koherencia öt prioritási területének egyike; rámutat arra, hogy az uniós külső politikákat, 

köztük a kereskedelmi és a beruházási politikát hozzá kell igazítani az Európai Unióról 

szóló Szerződés 21. cikkéhez, és hogy azoknak hozzá kell járulniuk a fenntartható 

fejlesztési célokhoz, az emberi jogok és a nemek közötti egyenlőség tiszteletben 

tartásához; emlékeztet a 260/2009/EK tanácsi rendelet 24. cikkének (2) bekezdésében 

említett elvekre; emlékeztet arra, hogy a fejlesztési szempontú szakpolitikai koherencia a 

fejlett országok felelőssége, ugyanakkor a fejlődő országoknak is jelentős szerepet kell 

játszaniuk a teljes körű hatékonyság biztosításában; 

2. kiemeli, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 208. cikke az Unió fejlesztési 

együttműködési politikájának elsődleges céljaként határozza meg a szegénység 

mérséklését, idővel pedig annak felszámolását, és meghatározza a fejlesztési szempontú 

szakpolitikai koherencia elvét, amelynek értelmében azon politikák végrehajtásakor, 

amelyek hatással lehetnek a fejlődő országokra, figyelembe kell venni e célkitűzést; 

3. emlékeztet hasonlóképp a nemek közötti egyenlőség valamennyi politikában való 

érvényesítésével kapcsolatos uniós kötelezettségvállalásra, és annak fontosságára, hogy a 

nők és a férfiak egyenlő módon részesüljenek a társadalmi változásokból, a gazdasági 

növekedésből, a tisztességes munkahelyekből, felszámolva a megkülönböztetést és 

előmozdítva a nők jogainak tiszteletben tartását szerte a világon; 

4. közös fejlesztést célzó EU–Afrika partnerség bevezetését kéri, amely olyan stratégiai 

kérdéseket érintene, mint az energia, a természeti erőforrásokkal való fenntartható 

gazdálkodás, valamint az innováció; 

5. hangsúlyozza, hogy a kereskedelem továbbra is kulcsfontosságú a gazdasági növekedés és 

a fenntartható fejlődés szempontjából, és emberek százmillióit segített kiemelni a 

szegénységből; elismeri ugyanakkor, hogy nem minden fejlődő ország élvezett ilyen 

előnyöket, és hogy a legkevésbé fejlett országok továbbra is marginalizált helyzetben 

vannak a globális kereskedelemben; 

6. emlékeztet arra, hogy a kereskedelem liberalizálása nem lehet önmagában vett cél, hanem 

eszközként kell szolgálnia a gazdaságok és a társadalmak fenntartható fejlődéséhez; 

emlékeztet arra, hogy a fenntartható fejlesztési célokhoz igazodó, tisztességes és 

megfelelően szabályozott kereskedelem lehetőségeket biztosíthat a fejlődésre; felhívja a 

Bizottságot, hogy erősítse meg a fenntartható fejlesztési célok tényleges 

végrehajthatóságát, és valamennyi kereskedelmi megállapodásba foglaljon bele átfogó 

fejezeteket a fenntartható fejlődésre vonatkozóan; rámutat arra, hogy ahhoz, hogy a 

fejlődő országok 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 
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küzdelemre való képességüket; 

7. rámutat arra, hogy a fejlődő országok magánforrások mobilizálására való képességének 

erősítését célzó erőfeszítéseket szükségképpen olyan intézkedéseknek kell kísérniük, 

amelyek kedvező környezetet teremtenek a felelős és fenntartható vállalkozáshoz és 

beruházáshoz, kezdve a politikai korrupció felszámolásánál és az igazságos, hatékony és 

átlátható adóztatásnál, egyidejűleg határozottan fellépve az adócsalással, az 

adókijátszással és az adóparadicsomokkal szemben; 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; felhívja az 

Uniót, hogy a G20-ak megállapodásának és az addisz-abebai cselekvési programnak 

megfelelően munkálkodjon a nemzetközi adóügyi együttműködés megerősítésén; ezzel 

kapcsolatban emlékeztet arra, hogy elő kell mozdítani és szélesebb körben kell alkalmazni 

az országonkénti jelentéstételhez hasonló nyomonkövetési rendszereket; 

8. üdvözli, hogy az EU élharcosa annak, hogy az EU általános vámkedvezmény-

rendszerének részeként, a „fegyver kivételével mindent” kezdeményezés révén a 

legkevésbé fejlett országokból származó valamennyi áru (a fegyver és a lőszer 

kivételével) vámmentesen és kvótamentesen piacra juthasson; 

9. elismeri, hogy jelenleg a hivatalos fejlesztési támogatás teljes összegének egyharmada 

kereskedelemmel kapcsolatos szükségletekre irányul; felhívja az Uniót, hogy továbbra is 

töltsön be világszintű vezető szerepet a kereskedelemösztönző támogatási programok 

támogatása terén, amelyek azt hivatottak segíteni, hogy a fejlődő országok learathassák az 

új kereskedelmi megállapodások gyümölcseit; 

10. üdvözli „A mindenki számára előnyös kereskedelem” című közleményben foglalt 

bizottsági kötelezettségvállalást az új szabadkereskedelmi megállapodások legkevésbé 

fejlett országokra gyakorolt potenciális hatásainak – többek között a legkevésbé fejlett 

országok termékeire irányuló kereslet, a szabályozási kérdések és a piaci hozzáférés – 

mélyreható elemzésére vonatkozóan; kéri a Bizottságot, hogy készíttessen független és 

részletes tanulmányokat a kereskedelmi és beruházási megállapodások fejlődő országokra 

gyakorolt potenciális hatásaira vonatkozóan; felhívja továbbá a Bizottságot, hogy 

javasoljon intézkedéseket annak biztosítására, hogy a kereskedelmi megállapodások 

előnyei éreztessék hatásukat a fejlődő országokban; felhívja az Európai Bizottságot, hogy 

olyan kereskedelmi megállapodásokra irányulóan folytasson tárgyalásokat a 

partnerországokkal, amelyek egyértelmű célja, hogy elősegítsék az Unió 

partnerországainak gazdasági és társadalmi fejlődését, különös tekintettel a szomszédos 

országokra; sürgeti a Bizottságot, hogy igazítsa hozzá a fenntartható fejlesztési célokhoz 

az összes, kereskedelemmel kapcsolatos uniós eszközt, többek között a 

szabadkereskedelmi megállapodásokat, különösen az afrikai országokkal kötött gazdasági 

partnerségi megállapodást, a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) keretében létrejött 

többoldalú és multilaterális megállapodásokat, az általános vámkedvezmény-rendszert 

(GSP), a kereskedelemösztönző támogatást, az uniós rendeleteket, valamint a nemzetközi 

normákat és magatartási kódexeket, ezen eszközök teljes körű kihasználása érdekében; 
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kéri, hogy ezeket vegyék figyelembe a gazdasági partnerségi megállapodások és a 

környezetvédelmi termékekre vonatkozó megállapodások esetén, a fenntartható fejlődést 

elősegítő pozitív lehetőségek bővítése érdekében; 

11. sürgeti a Bizottságot, hogy fokozza erőfeszítéseit annak érdekében, hogy előrelépés 

történjen a kereskedelmi kérdések tekintetében a multilaterális demokratikus fórumokon, 

ahol valamennyi ország egyenrangú félként képviselteti magát, valamint hogy lépjen fel a 

fejlődő országok védelmezőjeként a kereskedelmi kérdésekben; 

12. sajnálja, hogy az uniós kereskedelmi megállapodások egymás utáni, a fenntartható 

fejlődésre vonatkozó fejezetei gyakran nem voltak olyan mértékben ambiciózusak, hogy 

az megfelelt volna a legmagasabb szintű normáknak; rámutat annak fontosságára, hogy 

biztosított legyen az e fejezetekben foglalt rendelkezések megfelelő nyomon követése és 

érvényre juttatása, és kéri a partnerországokon belüli és az uniós civil társadalmi 

szervezetek és szociális partnerek e kérdésbe történő teljes körű bevonását; 

13. üdvözli a bangladesi fenntarthatósági megállapodás létrejötte óta elért előrehaladást, 

ugyanakkor elismeri, hogy még jelentős kihívások vannak, amelyeket kezelni kell; 

14. felhívja a Bizottságot, hogy tekintse a bangladesi fenntarthatósági megállapodást olyan 

példának, amelyet a jövőben a más fejlődő országokban előforduló hasonló helyzetekben 

követhet és továbbfejleszthet; 

15. emlékeztet a Bizottság azon kötelezettségvállalására, hogy valamennyi kereskedelmi 

tárgyalás vonatkozásában fenntarthatósági hatásvizsgálatot végez; sajnálja, hogy a 

fenntarthatósági hatásvizsgálatokat nem végezték el időben; felhívja a Bizottságot, hogy 

teljesítse kötelezettségvállalását, és biztosítsa a potenciális kereskedelmi megállapodások 

fejlődő országokra gyakorolt hatásának kellő figyelembevételét; 

16. felhívja az Uniót és tagállamait, hogy kötelezzék el magukat a fejlődő országoknak és 

különösen a legkevésbé fejlett országoknak nyújtott kereskedelemösztönző támogatás 

fokozása mellett, és mindeközben a kereskedelemösztönző támogatás stratégiájának 

közelgő felülvizsgálata során – „A mindenki számára előnyös kereskedelem” című 

közleményben bejelentetteknek megfelelően – foglalkozzanak a tisztességes és etikus 

kereskedelem kérdésével; kéri, hogy az uniós kereskedelemösztönző támogatás és 

technikai segítségnyújtás erősítse a szegény termelők, valamint a mikro- és 

kisvállalkozások helyzetét, a nők által vezetett vállalkozásokat és a szövetkezeteket, hogy 

több előnyhöz jussanak a helyi és regionális piacokon belüli kereskedelem révén; 

17. úgy véli, hogy különös figyelmet kell fordítani a globalizált értékláncokra, az 

összeszerelés valamennyi szakasza tekintetében egyértelműen kell szabályozni az e 

globális értékláncokon belüli munkaügyi és környezetvédelmi feltételeket, és ennek 

vonatkozásában tovább kell fejleszteni a vállalati társadalmi felelősségvállalást; 

18. hangsúlyozza, hogy fontos biztosítani az országok szabályozási jogát, és politikai 

mozgásteret hagyni a fiatal iparágak fejlesztésére, az adott partnerországok sajátos 

igényeinek megfelelően, egyszersmind tiszteletben tartva a kereskedelmi 

megállapodásokat; annak biztosítására sürgeti a Bizottságot, hogy a kereskedelmi 

megállapodások és politikák támogassák a fejlődő országok stratégiai gazdasági ágazatait 

és ne akadályozzák a fejlődő országok hazai hozzáadott érték növelésére irányuló 
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erőfeszítéseit, hogy a globális értékláncban jobb helyet foglalhassanak el, és tisztes 

munkahelyeket hozzanak létre helyben, előtérbe helyezve a nők gazdasági fejlődéshez 

való hozzájárulását, különösen a vidéki térségekben, az endogén fejlődés alapvető 

elemeiként; kéri a Bizottságot, hogy a kétoldalú megállapodások végrehajtásáról szóló 

rendszeres jelentéseibe foglaljon bele egy erre vonatkozó értékelést; 

19. felhívja a Bizottságot, hogy kövesse nyomon a WTO bali és nairobi csomagjának 

végrehajtását, különösen a mezőgazdasági exporttámogatások többoldalú felszámolása, a 

specifikusan a legkevésbé fejlett országok javát szolgáló határozatok, valamint a 

kereskedelmi eljárások egyszerűsítéséről szóló megállapodás tekintetében; 

20. felhívja a Bizottságot, hogy a továbbiakban is álljon a gyógyszerekhez való, megfizethető 

árú egyetemes hozzáférés támogatását és elősegítését célzó erőfeszítések élére, törekedve 

egyidejűleg a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokkal való megfelelő egyensúlyra, és tegyen 

politikai lépéseket annak érdekében, hogy láthatóbbá váljon a nemzetközi kereskedelmi 

kapcsolatokban a közegészségügy és a gyógyszerekhez való egyetemes hozzáférés; ezért 

felhívja a Bizottságot, hogy támogassa az egészség és a gyógyszerekhez való hozzáférés 

európai évének kijelölését; 

21. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a nemzeti parlamentek, a civil társadalmi 

szervezetek és tagállamok és a harmadik országok egyéb érdekelt felei széles körű és 

átlátható konzultációk révén részt vegyenek az uniós kereskedelmi és beruházási 

megállapodások és politikák megtárgyalásában, végrehajtásában és nyomon követésében; 

22. elismeri a magánszektor hozzájárulását és az Unió vezető szerepét a társadalmi 

felelősségvállalás nemzetközi fórumokon történő előmozdítása terén; felszólítja az Uniót 

és a tagállamokat, hogy mozdítsák elő a beruházási megállapodásokkal kapcsolatos 

többoldalú vitát, a felelősebb, átlátható és elszámoltatható beruházások ösztönzése 

érdekében vegyék figyelembe az UNCTAD fenntartható fejlődésre irányuló átfogó 

beruházáspolitikai keretének ajánlásait, valamint aktívan vegyenek részt az ENSZ Emberi 

Jogi Tanácsának a transznacionális vállalatok emberi jogokkal való visszaélések miatti 

elszámoltatására irányuló nemzetközi szerződéssel kapcsolatos munkájában, és emlékeztet 

arra, hogy az üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségére vonatkozó ENSZ-irányelvek 

(az úgynevezett Ruggie-elvek – „védelem, tisztelet és jogorvoslat”) még mindig nem 

érvényesülnek teljes mértékben az uniós politikákban; 

23. ezzel kapcsolatban felhívja a Bizottságot, hogy ösztönözze az uniós és a harmadik 

országokbeli kormányokat, hogy azáltal, hogy a közbeszerzési szerződések odaítélésekor 

figyelembe veszik a vállalatok múltbeli felelős üzleti magatartását, használják fel a 

közbeszerzési politikát annak előmozdítására, hogy a vállalkozások vállalják fel és tartsák 

tiszteletben a vállalati társadalmi felelősségvállalás nemzetközi irányelveit és elveit; 

24. felhívja a Bizottságot, hogy hozzon létre a termékek nyomon követésére szolgáló 

rendszereket, valamint egy, az uniós fejlesztési projektekben részt vevő üzleti 

vállalkozásokat tartalmazó nyilvántartást annak érdekében, hogy biztosítsa a 

vállalkozások tevékenységeinek jobb átláthatóságát, és a polgárok számára módot 

teremtsen az uniós vállalkozások Unión kívüli tevékenységének nyomon követésére, 

megkönnyítve egyidejűleg a tapasztalatok nemzetközi szintű átadását, és – ami éppoly 

fontos – előmozdítva az uniós vállalatok láthatóságát és pozitív megítélését; 
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25. felhívja továbbá a Bizottságot, hogy mozdítsa elő koordinációs fórumok és közös 

találkozók létrehozását az uniós és harmadik országokbeli nemzetközi vállalatok, állami 

hatóságok és civil társadalmi szervezetek számára, fokozva ezáltal a bevált gyakorlatok 

cseréjét és olyan szinergiák kialakítását, amelyek elősegítik az inkluzív növekedést és 

fejlődést. 
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