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JAVASLATOK 

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felhívja a Külügyi Bizottságot mint illetékes 

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

1. megállapítja, hogy 2017-ben az USA volt az uniós kivitel legnagyobb piaca és az uniós 

behozatal második legnagyobb forrása; megjegyzi, hogy az EU és az USA közötti 

kereskedelmi deficitek és többletek eltéréseket mutattak az áruk, a szolgáltatások 

kereskedelme, az elektronikus kereskedelem és a közvetlen külföldi befektetés 

tekintetében; hangsúlyozza, hogy az EU és az USA közötti kereskedelmi és beruházási 

kapcsolat, amely a legnagyobb a világon és amely közös értékeken alapul, a globális 

gazdasági növekedés, kereskedelem és jólét egyik legjelentősebb hajtóereje; 

megállapítja továbbá, hogy az USA-val folytatott árukereskedelem tekintetében az EU-

nak 147 milliárd dolláros többlete van; megjegyzi, hogy az uniós vállalkozások 4,3 

millió munkavállalót foglalkoztatnak az USA-ban; 

2. hangsúlyozza, hogy az EU és az USA két kulcsszereplő egy globalizált világban, amely 

eddig soha nem látott sebességgel és intenzitással fejlődik, és hogy tekintettel a közös 

kihívásokra, az EU-nak és az USA-nak közös érdeke, hogy a jövőbeli multilaterális 

kereskedelmi rendszer és a globális normák alakítása érdekében kereskedelempolitikai 

ügyekben együttműködjön és összehangoljon; 

3. kiemeli, hogy a WTO központi szerepet játszik a multilaterális rendszerben, és hogy 

továbbra is ez a nyitott, tisztességes és szabályokon alapuló, tagjai eltérő érdekeit 

figyelembe vevő és kiegyensúlyozó rendszer biztosításának legjobb opciója; 

megismétli, hogy támogatja a multilaterális kereskedelmi rendszer további 

megerősítését; támogatja azt a Bizottság által felvállalt feladatot, hogy az USA-val 

továbbra is együttműködve pozitív közös választ dolgoz ki a jelenlegi intézményi és 

rendszerszintű kihívásokra; 

4. kiemeli a WTO szerepét a kereskedelemmel kapcsolatos viták rendezésében; felszólítja 

a WTO valamennyi tagját a WTO vitarendezési rendszere megfelelő működésének 

biztosítására; e tekintetben sajnálja a Fellebbezési Testület üres álláshelyeinek 

betöltésére irányulóan az új kinevezések Egyesült Államok általi blokkolását, ami a 

WTO vitarendezési rendszerének működését fenyegeti; felszólítja a Bizottságot és a 

WTO valamennyi tagját, hogy vizsgálják meg a WTO Fellebbezési Testülete bírái 

megújításának területén kialakult holtpont leküzdésének módjait, és ha szükséges, 

reformálják meg a vitarendezési rendszert; véleménye szerint e reformok célja lehet a 

lehető legmagasabb szintű hatékonyság és a rendszer függetlenségének biztosítása a 

WTO létrehozása óta az EU által mindig is védett értékekkel és általános 

megközelítéssel összhangban, melyek között szerepel a globális szinten szabad és 

tisztességes kereskedelem előmozdítása a jogállamiság biztosítása mellett, és az, hogy a 

WTO valamennyi tagjának meg kell felelnie a WTO szerinti valamennyi 

kötelezettségnek; 

5. bár sajnálja, hogy a WTO 11. miniszteri konferenciáján nem születtek eredmények, 

üdvözli, hogy az USA, az EU és Japán aláírták a tisztességtelen, piactorzító és 

protekcionista gyakorlatok felszámolásáról szóló közös nyilatkozatot, amit a G20-ak 

2017. júliusi nyilatkozata is kiemelt; e tekintetben további együttműködésre szólít fel az 
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USA-val és Japánnal a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok, például a hátrányos 

megkülönböztetés, a piacra jutás korlátozása, a dömping és a támogatások kezelése 

céljából; 

6. felszólítja a Bizottságot, hogy az USA-val és más WTO-tagokkal együtt dolgozzon ki 

munkatervet a gyapotágazat és a halászati ágazat (különösen a jogellenes, be nem 

jelentett és szabályozatlan halászat) torzító támogatásainak felszámolására; 

együttműködésre szólít fel az olyan új problémákra vonatkozó multilaterális menetrend 

előrébb vitele terén, mint az elektronikus kereskedelem, a digitális kereskedelem, 

beleértve a digitális fejlesztést, a beruházások elősegítése, a kereskedelem és a 

környezet, valamint a nemek közötti egyenlőség szempontjai, továbbá a mikro-, kis- és 

középvállalkozások (mkkv-k) globális gazdaságban való részvételét elősegítő külön 

politikák előmozdítása terén; 

7. felszólítja az EU-t és az USA-t, hogy nemzetközi szinten mozdítsák elő az 

együttműködést a közbeszerzések területén kötött nemzetközi megállapodások, például 

a közbeszerzésről szóló megállapodás (GPA) megerősítése céljából; 

8. felszólítja a Bizottságot, hogy kezdjen párbeszédet az Egyesült Államokkal a 

plurilaterális környezeti termékekről szóló megállapodásról (EGA) és 

szolgáltatáskereskedelmi megállapodásról (TiSA) szóló tárgyalások folytatása céljából; 

9. felszólítja az EU-t és az USA-t, hogy vonják össze erőforrásaikat a tisztességtelen 

kereskedelmi politikák és gyakorlatok elleni küzdelem céljából, ugyanakkor tartsák 

tiszteletben a multilaterális szabályokat és a WTO vitarendezési folyamatát és kerüljék 

az egyoldalú fellépéseket, mivel azok károsak minden olyan globális értékláncra, 

melyben az EU és az USA részt vesz; mélységes sajnálatát fejezi ki a nemzetközi 

kereskedelmi rendszer bizonytalansága miatt, melyet az okozott, hogy az USA a WTO 

és vitarendezési mechanizmusa létrehozása előtt létrehozott jogi és szakpolitikai 

eszközöket (például az 1962-es 232. szakaszra vagy az 1974-es 301. szakaszra) 

alkalmaz; e tekintetben megjegyzi, hogy nemzetbiztonsági okokkal nem indokolható az 

a döntés, hogy az USA a 232. szakasz értelmében vámot vet ki az acélra és az 

alumíniumra, és felszólítja az USA-t, hogy az EU és más szövetségesek számára 

biztosítson teljes és állandó mentességet ezen intézkedések alól; felszólítja a 

Bizottságot, hogy adjon határozott választ, amennyiben ezeket a vámokat az uniós 

kivitel visszaszorítására használnák fel; azt is hangsúlyozza, hogy egyetlen olyan 

szankció sem lesz jogszerű, melyet az USA ellenintézkedések formájában európai áruk 

ellen hozhat az USA által az EU ellen a nagy polgári repülőgépek kereskedelmét érintő 

intézkedések tekintetében benyújtott panasz keretében a Fellebbezési Testület 

megfelelési jelentésének közzétételét követően, mivel az USA által benyújtott 218 

panaszból 204-et a WTO elutasított, és egy újabb jelentés várható az USA általi 

jogellenes támogatásokról szóló, kapcsolódó ügyben; 

10. tudomásul veszi az EU és az USA közötti, a számos szabályozási kérdésben 

megmutatkozó folytatódó kétoldalú együttműködést, amint azt a biztosításra és a 

viszontbiztosításra vonatkozó prudenciális intézkedésekről szóló, közelmúltban 

megkötött kétoldalú megállapodás és a gyógyszergyártók felügyeletének elismeréséről 

szóló kölcsönös elismerési megállapodás is bizonyítja; felszólítja a Bizottságot és a 

Tanácsot, hogy teljes mértékben tartsák tiszteletben az Európai Parlament szerepét 
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ebben a folyamatban; 

11. kiemeli a szellemi tulajdon alapvető jelentőségét az uniós és az amerikai gazdaság 

számára; felszólítja mindkét felet, hogy az Atlanti-óceán mindkét partján támogassák a 

kutatást és az innovációt, garantálva a szellemi tulajdon magas szintű védelmét, és 

biztosítva azt, hogy akik magas színvonalú innovatív termékeket hoznak létre, tovább 

folytathassák ezt; 

12. felszólítja az EU-t és az USA-t, hogy a meglévő szabályok és piacnyitások 

átláthatóságának növelése révén javítsák az USA-ba és az EU-ba exportáló kkv-k piacra 

jutását az Atlanti-óceán mindkét partján, például egy kkv-portál segítségével; 

13. kiemeli az amerikai piac jelentőségét az uniós kkv-k számára; felszólítja az EU-t és az 

USA-t, hogy orvosolják a kereskedelem vámjellegű, nem vámjellegű és technikai 

akadályainak az Atlanti-óceán mindkét oldalán a kkv-kra gyakorolt aránytalan hatását, 

ezt pedig a vámcsökkentésen túl a vámeljárások egyszerűsítésével és esetlegesen új 

mechanizmusok bevezetésével kell biztosítani, amelyek segítik a kkv-kat az uniós és az 

amerikai piacokon folytatott adás-vétellel kapcsolatos tapasztalataik és bevált 

gyakorlataik megosztásában; 

14. kétoldalú együttműködésük keretében felszólítja az EU-t és az USA-t, hogy 

tartózkodjanak az egymás közötti adóversenytől, mivel ez csak a két gazdaságban 

történő beruházások csökkenéséhez fog vezetni; 

15. felszólítja az EU-t és az USA-t, hogy az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatban 

állapodjanak meg egy olyan keretben, amely tiszteletben tartja mindkét fél meglévő jogi 

keretét és megállapodásait, adatvédelmi jogszabályait és a magánélet védelmére 

vonatkozó szabályokat, ami különösen fontos a szolgáltatási ágazat számára; e 

tekintetben hangsúlyozza, hogy az EU-nak és az USA-nak együtt kellene arra 

ösztönözni harmadik országokat, hogy magas színvonalú adatvédelmi normákat 

fogadjanak el; 

16. kéri az EU-t és az USA-t, hogy fokozzák az éghajlatváltozással kapcsolatos 

együttműködésüket; felszólítja az EU-t és az USA-t, hogy minden szinten használják ki 

a jelenlegi és jövőbeli kereskedelmi tárgyalásokat a nemzetközileg elfogadott normák, 

például a Párizsi Megállapodás alkalmazásának biztosítására, hogy előmozdítsák a 

környezetkímélő termékek kereskedelmét, beleértve a technológiát is, valamint 

biztosítsák a globális energetikai átállást, egyértelmű és összehangolt nemzetközi 

kereskedelmi menetrend mellett, mind a környezet védelme, mind munkahelyteremtési 

és növekedési lehetőségek teremtése végett; 

17. úgy véli, hogy az EU és az USA közötti kereskedelmi és beruházási kapcsolatokról 

szóló potenciális új megállapodást nem lehet sem nyomás, sem fenyegetés alatt 

megtárgyalni, és hogy csak egy átfogó, nagyra törő és kiegyensúlyozott, minden 

kereskedelmi területre kiterjedő megállapodás állna az EU érdekében; e tekintetben meg 

kell jegyezni, hogy előnyös lehet egy lehetséges konkrét és állandó szabályozási és 

konzultációs együttműködési mechanizmus létrehozása; felszólítja a Bizottságot, hogy a 

megfelelő körülmények között folytassa a tárgyalásokat az USA-val;  

18. kiemeli, hogy a kereskedelmi forgalom egyre újabb, gyorsabb és biztonságosabb 
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határokon átnyúló árumozgatási és szolgáltatási módokat követel meg; felszólítja a 

kulcsfontosságú kereskedelmi partner EU-t és USA-t, hogy működjenek együtt a 

kereskedelemhez kapcsolódó digitális technológiai megoldásokon a kereskedelem 

elősegítése érdekében; 

19. emlékeztet a tudomány és a technológia terén az EU és az USA között fennálló 

párbeszédre és együttműködésre; elismeri az EU és az USA közös vállalkozásainak 

szerepét a kutatás és az innováció területén, melyek a tudás és a gazdasági növekedés fő 

hajtóerői, és támogatja az EU–USA tudományos és technológiai megállapodás 2018 

utáni folytatását és kibővítését, hogy ösztönözze a kutatást, az innovációt, az újonnan 

megjelenő technológiákat, valamint a szellemi tulajdonjogok védelmét, több és jobb 

munkahely teremtését, a fenntartható kereskedelmet és az inkluzív növekedést; 

20. a globális acéltermelési kapacitásfelesleg tekintetében osztja az USA aggodalmát; 

ugyanakkor sajnálja, hogy az egyoldalú, a WTO-val összeegyeztethetetlen intézkedések 

csak aláássák a szabályokon alapuló kereskedelmi rend integritását; kiemeli, hogy még 

az egyesült államokbeli vámtarifák alóli állandó uniós mentesség sem legitimálhatja ezt 

a fellépést; felszólítja a Bizottságot, hogy a G20-ak globális fóruma keretében 

működjön együtt az USA-val az acéltermelési kapacitásfelesleg elleni küzdelemre 

irányuló erőfeszítések megerősítése terén a multilaterális fellépés hatalmas 

potenciáljának kihasználása érdekében; ismételten hangot ad azon meggyőződésének, 

hogy az ilyen globális problémák megoldásának legjobb módja az, ha a szabályokon 

alapuló kereskedelmi rendszereken belül kerül sor közös és összehangolt fellépésekre;  

21. megismétli annak fontosságát, hogy az EU és az USA összehangoltan és konstruktív 

módon kezelje a WTO szükséges korszerűsítését, hogy az hatékonyabbá, átláthatóbbá 

és elszámoltathatóbbá váljon, továbbá annak biztosítása céljából, hogy a nemzetközi 

kereskedelmi szabályok és politikák kidolgozása során a nemek közötti egyenlőség, a 

szociális, környezeti és emberi jogi dimenzió is megfelelően beépüljön; 

22. kiemeli, hogy az EU a torzulástól mentes piacgazdaság, valamint a nyitott, értékeken és 

szabályokon alapuló, tisztességes kereskedelem pártján áll; megismétli, hogy támogatja 

a Bizottságnak a jelenlegi amerikai kereskedelempolitikára válaszoló stratégiáját, amely 

tiszteletben tartja a multilaterális kereskedelmi rendszer szabályait; egységre szólít fel 

az uniós tagállamok között, és felszólítja a Bizottságot, hogy e helyzet orvoslása 

tekintetében dolgozzon ki közös megközelítést; hangsúlyozza e tekintetben az uniós 

tagállamok egységessége fenntartásának jelentőségét, mivel a közös 

kereskedelempolitika és az uniós vámunió keretében nemzetközi szinten közös uniós és 

az USA-val közös kétoldalú fellépések sokkal hatékonyabbnak bizonyultak, mint az 

egyes tagállamok önálló kezdeményezései; megismétli, hogy az EU a multilaterális 

kereskedelmi rendszer szabályait tiszteletben tartva készen áll együtt dolgozni az 

Egyesült Államokkal a közös érdeklődésre számot tartó, kereskedelemmel kapcsolatos 

kérdésekről; 

23. sajnálja Trump elnök azon döntését, hogy kilépteti az USA-t az iráni nukleáris 

megállapodásból (JCPOA), és sajnálatát fejezi ki e döntésnek az Iránban tevékenykedő 

európai vállalkozásokra gyakorolt hatása miatt; támogatja az EU arra irányuló 

erőfeszítéseit, hogy megvédje az Iránban beruházó uniós vállalkozások érdekeit, és 

különösen a Bizottság azon döntését, hogy aktiválja az úgynevezett „blokkoló 
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intézkedést”, ami bizonyítja az EU elkötelezettségét a JCPOA mellett; úgy véli, hogy 

ugyanez az intézkedés használható adott esetben bárhol; 

24. felszólítja az EU-t és az USA-t, hogy erősítse meg az együttműködést és arra irányuló 

erőfeszítéseit, hogy végrehajtsa és kiterjessze a vállalkozások átvilágítási rendszereit az 

emberi jogok nemzetközi védelmének megerősítése érdekében, többek között a 

konfliktus sújtotta övezetekből származó ásványok és fémek kereskedelme területén; 

25. sajnálja, hogy az USA nem vállal szerepet a környezet védelmében; e tekintetben – 

mivel az USA az elefántvadászati trófeák legnagyobb importőre – sajnálja Trump elnök 

azon döntését, hogy megszünteti az ilyen trófeák egyes afrikai országokból, többek közt 

Zimbabwéből és Zambiából történő importjára vonatkozó korlátozásokat; 

26. felszólítja az EU-t és az USA-t, hogy folytassák tovább és erősítsék meg a transzatlanti 

parlamenti együttműködést, amelynek az EU és az USA közötti kereskedelmi és 

beruházási kapcsolatok javításának megerősített és átfogóbb politikai keretéhez kell 

vezetnie; 

27. aggodalmának ad hangot amiatt, hogy az USA és Kína esetleg olyan megállapodásra 

jut, amely nem teljesen összeegyeztethető a WTO-val, ami a mi érdekeinket is 

alááshatja és megáshatja a transzatlanti kereskedelmi kapcsolatok sírját; hangsúlyozza 

ezért, hogy fő kereskedelmi partnereinkkel globálisabb megállapodásra kell jutni, 

tekintettel világszerte közös érdekeinkre. 
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