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JAVASLATOK 

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felkéri a Fejlesztési Bizottságot mint illetékes 

bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat: 

1. hangsúlyozza, hogy a jelenlegi AKCS–EU-együttműködés nem hozta meg az optimális 

eredményeket a megállapodás részes felei számára, ezért hangsúlyozza, hogy 

ugyanazoknak az eszközöknek az afrikai, karibi és csendes-óceáni  (AKCS-) országokkal 

kapcsolatos jövőbeli felhasználása csak kismértékben járulhat hozzá fejlődésükhöz; 

2. sürgeti a Cotonoui Megállapodás utáni, az új és a kialakulóban lévő globális kihívásokhoz 

igazodó keretrendszer elfogadását az AKCS-országok elkötelezettsége és 

felelősségvállalása alapján, továbbá hangsúlyozza a fenntartható fejlesztési célok és az 

emberi jogok rendkívül fontos szerepét; kiemeli, hogy a Cotonoui Megállapodás utáni 

keretrendszert az AKCS-országokkal, köztük a civil társadalommal szoros 

együttműködésben és az érintett regionális szervezetekkel egyeztetve kell meghatározni, 

amely során– az erőfeszítések megkettőzésének elkerülése mellett – fel kell használni a 

Cotonoui Partnerségi Megállapodás elemzését és tanulságait is; sajnálattal tölti el, hogy a 

Cotonoui Megállapodás utáni új rendszer a növekedést és a fejlődést helyezi a célkitűzései 

középpontjába;  hangsúlyozza, hogy egy jogilag kötelező érvényű, felülvizsgált általános 

keretmegállapodásnak a regionális gazdasági partnerségi megállapodásokkal (GPM-ekkel) 

és egyéb kereskedelmi eszközökkel – konkrétan a „fegyver kivételével mindent” 

kezdeményezéssel (EBA) és az általános vámkedvezmény-rendszerrel (GSP/GSP+) –

együtt támogatnia kell a tisztességes és fenntartható kereskedelmet, a regionális 

integrációt és végső soron a gazdagság megteremtését, a fenntartható fejlődést, valamint 

az egyenlőtlenség és a szegénység csökkentését, és része kell, hogy legyen egy, az emberi 

jogok tiszteletben tartását biztosító végrehajtható mechanizmus; 

3. emlékeztet, hogy a GPM-ek kulcsfontosságú fejlesztési eszközt jelentenek a szegénység 

hosszú távú csökkentésében; hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a kereskedelem 

liberalizálása mellé az kapacitásépítés, a termelés, az infrastruktúra, az exportkapacitás és 

a belföldi magánszektor fejlesztése tekintetében eredményes intézkedésekre és fejlesztési 

támogatásra van szükség, különösen a legkevésbé fejlett országok számára, hogy ezek 

segítségével kiaknázhassák a kereskedelmi lehetőségeket; 

4. támogatja egy kontinentális szabadkereskedelmi övezet létrehozását az afrikai kontinens 

54 állama közötti gazdasági integráció elmélyítése érdekében; kéri, hogy az EU–AKCS-

partnerség újbóli meghatározása álljon összhangban a kontinentális szabadkereskedelmi 

övezet megvalósításával; 

5. megállapítja, hogy a Cotonoui Megállapodás három pillére közül a kereskedelem az 

egyik, és hangsúlyozza, hogy a Cotonou utáni folyamatnak olyan keretet kell biztosítania, 

amelyben a közös érdekű kereskedelmi kérdések megvitatása valamennyi AKCS-ország 

és az érdekelt felek részvételével zajlik; felhív egy olyan politikai keretmegállapodásként 

működő, Cotonou utáni megállapodásra, amely kötelező érvényű 

minimumkövetelményeket állapít meg a gazdasági partnerségi megállapodások 

tekintetében, ideértve a közös parlamenti vizsgálatokat a civil társadalmi ellenőrzés 

strukturált mechanizmusait is; kéri a Bizottságot, hogy gondoskodjon az GPM-ek 

végrehajtásának rendszeres ellenőrzéséről, szem előtt tartva azok korszerűsítésének 
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lehetőségét; szorgalmazza a tisztességes és kiegyensúlyozott kereskedelmi együttműködés 

megerősítését a rendszerszintű gazdasági reformok ösztönzése és a különböző AKCS-

országokra és régiókra jellemző sajátosságok figyelembevétele mellett; támogatja e 

kereskedelmi együttműködést, amelyet azonban értékalapú megközelítés és fejlesztési 

szempontú, javított szakpolitikai koherencia kell, hogy kísérjen, „A mindenki számára 

előnyös kereskedelem: a felelősebb kereskedelem- és beruházáspolitika felé” című 

közleményben foglaltaknak megfelelően;  felhív egy olyan Cotonou utáni keret 

kidolgozására, amely figyelembe veszi a kereskedelem nemi vetületeit; úgy véli, hogy a 

jövőbeli gazdasági partnerség középpontjában az inkluzív növekedésnek, tisztességes 

munkahelyek megteremtésének, a regionális integrációnak, a befektetési 

együttműködésnek, a magánszektor fejlődésének (különös tekintettel a kis- és 

középvállalkozásokra), a gazdasági diverzifikálásának, a fiatal iparágak előmozdításának, 

a fenntartható mezőgazdasági fejlesztéseknek és a természeti erőforrások fenntartható 

kezelésének kell állnia; 

6. hangsúlyozza, hogy nem csupán a kereskedelmi megállapodások – ideértve a GPM-eket is 

–, hanem a beruházások is rendkívül fontosak az AKCS-országok fejlődése, valamint a 

munkanélküliség és a társadalmi kirekesztés mérséklése  szempontjából; ebből a célból 

véleménye szerint a 2020 utáni időszakra vonatkozó, jövőbeli megállapodásokba 

megfelelő rendelkezéseket kell belefoglalni a beruházási folyamatok támogatása 

érdekében; 

7. hangsúlyozza, hogy a Cotonou utáni keretnek támogatnia kell a fenntartható fejlődést, az 

emberi jogokat, az alapvető munkaügyi normákat  és a jó kormányzást, ideértve a 

korrupció és az illegális pénzügyi mozgások elleni, a nemzetközi normáknak megfelelő 

fellépést is; a fenntartható fejlődésre vonatkozó szigorú és végrehajtható rendelkezéseket 

sürget a vállalati társadalmi felelősségvállalás megfelelő keretével együtt; szorgalmazza 

különösen, hogy az emberi jogokra vonatkozó „alapvetően lényeges elemnek” tekintett 

záradék az üzleti és emberi jogokra vonatkozó irányadó ENSZ-alapelvekkel összhangban 

továbbra is szerepeljen a jövőbeli megállapodásokban annak érdekében, hogy a gazdasági 

partnerségi megállapodásokban foglalt összekötő záradékok – különösen a 

szerződésszegésre vonatkozó záradékok – 2020 után is működjenek; 

8. úgy ítéli meg, hogy rendkívül fontos, hogy a Cotonou utáni keretben a kereskedelmi 

eljárások egyszerűsítésére irányuló intézkedések is szerepeljenek, hogy az ipari és 

mezőgazdasági termékek Afrikán belüli cseréje bővülhessen; 

9. felhívja a figyelmet a megújult AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés fontosságára, 

továbbá arra, hogy azt be kell vonni a Cotonou utáni keretre vonatkozóan valamennyi 

szakaszban folytatott valamennyi megbeszélésbe, és szorgalmazza a jövőbeli keret szoros 

parlamenti felügyeletét; szorgalmazza az AKCS–EU együttműködés eredményorientált és 

rendszeres időközönkénti nyomon követését, különös tekintettel az emberi jogokra, a 

kereskedelemre, a fenntartható fejlődésre és a tisztességes kereskedelemre; 

10. hangsúlyozza, hogy a civil társadalom és az érdekelt felek, például szakszervezetek, 

vállalkozások – köztük a kkv-k –, valamint a helyi hatóságok részvétele  alapvető feltétel 

a GPM-ek és a Cotonou utáni folyamat végrehajtása során; felhívja a Bizottságot, hogy 

mozdítsa elő a civil társadalom részvételét a formális EU–AKCS-kapcsolatokban; 

11. emlékeztet az addisz-abebai cselekvési menetrendben foglalt fejlesztésfinanszírozási 
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kötelezettségvállalásokra, valamint azok jelentőségére a fenntartható fejlesztési célok 

megvalósításában; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a belföldi bevételek növelése 

érdekében egyértelmű és átlátható adózási szabályokra van szükség; megállapítja, hogy 

fontos a kereskedelmi kapacitásépítés, mivel az AKCS-országok gazdaságának 

iparosodása és diverzifikálódása továbbra is korlátozott, felhív továbbá az AKCS-

országok kereskedelem- és beruházásfejlesztési szükségleteinek alapos elemzésére; kéri 

az EU-t, hogy biztosítson megfelelő és hatékony finanszírozást a technológiaátadás 

előmozdításához, valamint támogassa az AKCS-országok erőfeszítéseit a kereskedelmi 

eljárások egyszerűsítéséről szóló WTO-megállapodás végrehajtása, illetve a globális és a 

regionális értékláncban történő feljebbjutásuk érdekében; megjegyzi, hogy a pénzügyi 

támogatást konkrét együttműködési projektekhez kell kötni, amelyek célja az AKCS-

országok infrastruktúrájának, oktatási és szociális rendszereinek fejlesztése; 

12. sürgeti továbbá az Uniót, hogy nyújtson nagyobb mértékű támogatást az erőforrásokban 

gazdag országoknak ahhoz, hogy végre tudják hajtani a kőolaj-, a földgáz- és a bányászati 

ágazatban a nagyobb átláthatóságot és elszámoltathatóságot előíró, a nyersanyag-

kitermelő iparágak átláthatóságára irányuló kezdeményezésben foglalt elveket. 
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