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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 a kereskedelempolitika, a versenypolitika és az uniós politikák összessége 

közötti koherencia fontosságát; hozzáfűzi, hogy az uniós versenypolitikának figyelembe 

kell vennie a nemzetközi verseny alakulását; üdvözli ehhez kapcsolódóan, hogy a 

többoldalú fórumokon az EU továbbra is fellép a versenyhatóságok – így az OECD 

Versenyjogi Bizottsága, a Világbank és az UNCTAD, valamint a Nemzetközi 

Versenyügyi Hálózat – közötti együttműködés ösztönzése érdekében; ösztönzi 

egyszersmind a Bizottságot, hogy kössön kétoldalú együttműködési megállapodásokat 

harmadik országokkal a versenyszabályok alkalmazásáról, az EU és Svájc között kötött 

2013. évi második generációs együttműködési megállapodás mintáját követve; 

2. határozottan támogatja a Bizottság kijelentését a 2016. évi versenypolitikáról szóló éves 

jelentésben, mely szerint „a globálissá váló vállalatokat a versenyhatóságoknak is 

követniük kell ezen az úton”; véleménye szerint a verseny globális szabályozása és a 

versenyhatóságok közötti legmagasabb szintű együttműködés – beleértve a 

versenyeljárások során végrehajtott információcserét is – alapfeltételei a tisztességes 

globális kereskedelemnek; emlékeztet rá, hogy a tisztességtelen kereskedelmi 

gyakorlatok elleni – a versenypolitikát is felhasználó – küzdelemre szükség van a 

globálisan egyenlő feltételek létrejöttéhez, melyek haszonnal járnak a munkavállalók, a 

fogyasztók és a vállalkozások számára, továbbá az Unió kereskedelmi stratégiájának 

prioritásai közé tartozik; hangsúlyozza, hogy a globalizáció előnyünkre fordításáról 

szóló vitaanyag rámutat, hogy az Uniónak intézkedéseket kell hoznia az egyenlő 

versenyfeltételek helyreállítása érdekében, és kéri a Bizottságot, hogy javasoljon 

konkrét szakpolitikai lépéseket e tekintetben; 

3. felhív a kereskedelemvédő eszközök korszerűsítésére, ezek erősebbé, gyorsabbá és 

hatékonyabbá tételére; üdvözli a dömpingellenes vámok kiszámításának a harmadik 

országok piactorzulásainak értékelésén alapuló új módszerét, amelynek legalább olyan 

hatékonyan kell működnie, mint a korábban érvényesített dömpingellenes 

intézkedéseknek, teljes összhangban a WTO-ban vállalt kötelezettségeinkkel; felhívja a 

figyelmet a hatékony végrehajtás ellenőrzésének fontosságára; különösen hangsúlyozza 

a szubvencióellenes eszköz fontosságát a tisztességtelen globális verseny kezelésében és 

abban, hogy az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályoknak köszönhetően 

egyenlő versenyfeltételek álljanak fenn; 

4. sürgeti, hogy a kölcsönösség kapjon helyet az uniós kereskedelempolitika pillérei között 

annak érdekében, hogy az uniós vállalkozások egyenlő versenyfeltételek között 

tevékenykedhessenek, nevezetesen a közbeszerzések területén; hangsúlyozza, hogy a 

külföldi közbeszerzési piacokhoz való szélesebb körű hozzáférés elősegítését célzó 

erőfeszítések nem áshatják alá a szociális és környezeti ismérvekkel kapcsolatos uniós 

szabályok továbbfejlesztését; hangsúlyozza annak fontosságát az Unió számára, hogy 

nemzetközi eszközzel rendelkezzék a közbeszerzések területén, mely rögzíti a 

szükséges kölcsönösséget azokban az esetekben, amikor a kereskedelmi partnerek 

korlátozzák a hozzáférést közbeszerzési piacaikhoz; emlékeztet a külföldi közvetlen 
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beruházások előnyeire. és úgy vélekedik, hogy a Bizottság külföldi beruházások 

ellenőrzéséről szóló javaslatában nagyobb helyet kellene kapnia a piaci hozzáférést 

illető kölcsönösségnek; 

5. üdvözli, hogy a legutóbbi kereskedelmi megállapodásokba – mint a CETA vagy a 

Japánnal kötött elvi megállapodás – versenypolitikai rendelkezések is bekerültek; 

emlékeztet hatékony végrehajtásuk ellenőrzésének fontosságára és sajnálja, hogy ezek a 

rendelkezések nem tartoznak a vitarendezés hatálya alá; emlékeztet annak fontosságára, 

hogy állandó párbeszédet kell fenntartani a kereskedelmi partnerekkel, valamennyi 

kereskedelmi megállapodásba pedig versenypolitikai rendelkezéseket kell beilleszteni 

az egyenlő versenyszabályok garantálása érdekében; hangsúlyozza, hogy e 

rendelkezéseket tiszteletben kell tartani és végre kell hajtani; 

6. kéri a Bizottságot, hogy a tárgyalások során és a kereskedelem kapcsán különösen 

figyeljen oda a kkv-k szükségleteire, célul tűzve ki piacra jutásuk javításának 

biztosítását és versenyképességük javítását; elismeri e tekintetben a Bizottság 

tisztességtelen kereskedelem elleni küzdelem terén a nagy horderejű esetekben kifejtett 

erőfeszítéseit, de hangsúlyozza, hogy a tisztességes verseny kikényszerítése a kkv-k 

esetében is rendkívüli fontosságú; 

7. hangsúlyozza, hogy az uniós kereskedelempolitika és kereskedelmi megállapodások 

szerepet játszhatnak a korrupció elleni küzdelemben; 

8. emlékeztet a hatékony és harmonizált európai vámellenőrzések fontosságára a 

tisztességtelen konkurencia elleni küzdelemben; 

9. kéri az Uniót, hogy a továbbiakban is támogassa a tisztességes versenyszabályok 

nemzetközi érvényesülését; emlékeztet a WTO-ban 1996 és 2004 között végzett 

munkára a kereskedelem- és a versenypolitika kölcsönhatásait illetően, és sajnálja, hogy 

ez a kérdés azóta nem szerepelt a WTO munkaprogramjában; hangsúlyozza, hogy a 

WTO-megállapodások rendelkezései – például a GATS IX. cikke – alapot teremtenek a 

WTO-tagok közötti jövőbeli együttműködéshez a versenypolitikai kérdések terén; 

felhív újabb előrelépések megtételére a WTO 11. miniszteri konferenciáján az egyenlő 

nemzetközi verseny garantálása érdekében, ugyanakkor figyelembe véve egyes 

ágazatok – elsősorban a mezőgazdaság – sérülékenységét is; emlékeztet rá, hogy az 

uniós versenyszabályok különleges helyzetet biztosítanak a mezőgazdaságnak, és e 

szabályokat alkalmazni kell; hangsúlyozza, hogy a versenyszabályok érvényesítésére 

irányuló globális együttműködés elősegíti az inkonzisztens helyzetek megoldását és 

javítja az érvényesítés eredményességét, segítve a vállalkozásokat is a megfelelőséggel 

járó költségek csökkentésében; 

10. megismétli, hogy a természeti erőforrásokhoz – beleértve az energiaforrásokat is – való 

egyenlő hozzáférés alapvetően fontos hatással van a tisztességes és egyenlő verseny 

szempontjából a globális piacon; felhívja ezért a Bizottságot, hogy a kereskedelmi 

megállapodásokba illesszen be az említett erőforrásokhoz való hozzáférés javítására 

alkalmas rendelkezéseket. 
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