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JAVASLATOK 

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság  felhívja a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint 

illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 

javaslatokat: 

1. hangsúlyozza, hogy a kereskedelem, a szolgáltatások és a beruházások területén 

megvalósuló tisztességes verseny pozitív hatással van az Unió, valamint az Unió 

kereskedelmi partnereinek társadalmi és gazdasági fejlődésére; felszólítja a Bizottságot és 

a Tanácsot, hogy mihamarabb véglegesítsék az uniós piacon folyó tisztességes verseny 

biztosításához szükséges piacvédelmi eszközök korszerűsítése terén megkezdett 

munkájukat, és úgy véli, hogy a kereskedelmi megállapodásoknak módszeresen ki kellene 

térniük a harmadik országok által folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok 

jelentette kihívásokra; 

2. felszólítja a Bizottságot, hogy működjön együtt a kereskedelmi partnerekkel annak 

biztosítása érdekében, hogy piacaik nyitottabbak legyenek az uniós vállalatok felé, 

különösen az energia, a közlekedés, a távközlés, a közbeszerzés és a szolgáltatások – 

köztük a szabályozott szakmák gyakorlása keretében nyújtott szolgáltatások – terén; 

3. felszólítja a Bizottságot, hogy a versennyel kapcsolatosan valamennyi kereskedelmi 

megállapodásába illesszen be nagyratörő rendelkezéseket, valamint ténylegesen kövesse 

nyomon, hogy a felek e rendelkezéseket megfelelően hajtják-e végre valamennyi szabály, 

köztük az állami támogatásra vonatkozó rendelkezések, és valamennyi gazdasági szereplő, 

többek között az állami tulajdonú vállalatok tekintetében; 

4. hangsúlyozza, hogy az uniós versenypolitika hatékony végrehajtásához szükség van az 

Unión kívüli országok, különösen a feltörekvő gazdaságok versenyhatóságaival való 

együttműködésre; 

5. hangsúlyozza, hogy a fejlődő országokat támogatni kell a versenyszabályok 

előmozdítására és gyakorlati végrehajtására irányuló erőfeszítéseikben; 

6. üdvözli a Bizottság aktív részvételét a versennyel foglalkozó többoldalú szervezetekben, 

például a Nemzetközi Versenyügyi Hálózatban, a Gazdasági Együttműködési és 

Fejlesztési Szervezetben, az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciájában, 

valamint a Kereskedelmi Világszervezetben; hangsúlyozza, hogy a versenyszabályok 

érvényre juttatására irányuló globális együttműködés hozzájárul a következetlenségek 

feloldásához és a végrehajtás eredményeinek javításához, valamint segíti a 

vállalkozásokat megfelelési költségeik csökkentésében; 

7. felszólítja a Bizottságot, hogy támogassa a szabadkereskedelmi megállapodásokból 

összegyűjtött versenyrendelkezéseket tartalmazó, átfogó, felhasználóbarát, a WTO 

titkársága által üzemeltethető adatbázis létrehozására irányuló erőfeszítéseket; 

8. üdvözli a WTO Nairobiban rendezett miniszteri konferenciáján elért eredményeket az 

exporttámogatások csökkentése terén, melynek célja a torzulásoktól mentes verseny 

biztosítása a  mezőgazdasági termékek nemzetközi piacain; ezzel összefüggésben 

hangsúlyozza a mezőgazdasági ágazat érzékeny jellegét, valamint azt, hogy olyan 
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egyértelmű és hatékony intézkedésekre van szükség – többek között a WTO-

megállapodások keretében is –, amelyek lehetővé teszik, hogy az európai termelők 

versenyképesek maradjanak a nemzetközi piacokon; 

 

9. ismételten hangsúlyozza, hogy a természeti erőforrásokhoz, köztük az energiaforrásokhoz 

való egyenlő hozzáférés döntő jelentőséggel bír a tisztességes és egyenlő világpiaci 

verseny biztosítása szempontjából, és felszólítja a Bizottságot, hogy a kereskedelmi 

megállapodásokba illesszen be az ilyen erőforrásokhoz való hozzáférést javító, például az 

állami tulajdonú vállalatok által alkalmazott versenyellenes gyakorlatokra, valamint a 

megkülönböztetésmentességre és a tranzitkereskedelemre vonatkozó rendelkezéseket. 
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