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JAVASLATOK 

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot, mint illetékes 

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

1. megállapítja, hogy az Unió egyre nagyratörőbb kereskedelmi menetrenddel rendelkezik, 

amint azt „A mindenki számára előnyös kereskedelem” elnevezésű stratégia ismerteti; 

hangsúlyozza, hogy elegendő politikai és adminisztrációs támogatást kell nyújtani 

annak biztosítására, hogy a kereskedelmi ügyletekről a megfelelő határidőn belül 

megállapodás születhessen; hangsúlyozza, hogy növelni kell a kereskedelemösztönző 

támogatás kezdeményezéseinek finanszírozását, és elegendő forrást kell biztosítani 

ahhoz, hogy a Bizottság Kereskedelmi Főigazgatósága megfelelően végre tudja hajtani 

egyre számosabb tevékenységét, és különösen hogy biztosítani lehessen a két- és 

többoldalú megállapodásokban foglalt rendelkezések végrehajtását és alkalmazását; 

hangsúlyozza annak fontosságát, hogy egy inkluzívabb stratégia megvalósítása 

érdekében az ilyen megállapodások megkötését megelőzően, megkötésekor és azt 

követően is végezzenek hatásvizsgálatot; e tekintetben úgy véli, hogy nemek szerint 

lebontott adatokra van szükség; ismételten hangsúlyozza, hogy szükség van a 

kereskedelemvédelmi eszközök végrehajtásának (TDI) megfelelő finanszírozására a 

vizsgálatok gyors lebonyolítása és mielőbbi elfogadása lehetővé tétele érdekében; 

hangsúlyozza, hogy szükséges a megfelelő finanszírozás megteremtése a harmadik 

országokkal való együttműködéshez és támogatásukhoz ezen országok olyan két- vagy 

többoldalú kereskedelmi kezdeményezésekhez és egyezményekhez való 

csatlakozásának előmozdítása és megkönnyítése érdekében, mint a Wassenaari 

Megállapodás, a kimberley-i folyamat és a kínzóeszközök kereskedelmének 

beszüntetésére irányuló nemzetközi szövetség; kéri, hogy az Unió kereskedelemmel 

kapcsolatos segítségnyújtása fektessen nagyobb hangsúlyt a partnerországainkban és -

régióinkban folytatott helyi és régiók közötti kereskedelem növekedésének 

elősegítésére, erősítve ezáltal az érintett országok önálló és tartós gazdasági fejlődését; 

kéri továbbá a Bizottságot, hogy a hatékonyság maximalizálása érdekében koordinálja a 

végrehajtást; 

2. hangsúlyozza, hogy a nemzetközi kereskedelem az Unió külpolitikájának fontos 

eszköze, amely – amennyiben rendelkezik a szükséges forrásokkal, és amelyet koherens 

stratégiák révén hajtanak végre – hozzájárul a fenntartható fejlődéshez, különösen a 

fejlődő országokban; úgy véli, hogy a közös kereskedelempolitika az Unió egyik 

leghatékonyabb eszköze a migráció okainak kezelésére; 

3. kiemeli, hogy szükség van az Unió költségvetésének és a költségvetés szerkezetének 

alapos újjászervezésére – beleértve egy ambiciózusabb és meghatározóbb szerep 

kialakítására az Európai Parlament számára – a következő többéves pénzügyi keret 

felülvizsgálatával összefüggésben, valamint a kereskedelempolitikai menetrend 

tekintetében, és felhívja a Bizottságot, hogy ezzel kapcsolatban kezdeményezzen 

lépéseket a Tanácsnál és a Parlamentnél; 

4. kéri a Bizottságot, hogy értékelje a kkv-k nemzetközivé válásának előmozdítását célzó 

meglévő eszközöket a kkv-kat célzó egyéb uniós támogatási eszközökkel való 

összhangjuk, a szubszidiaritás, a párhuzamosságok elkerülése és a tagállami 

programokkal való kiegészítő jelleg tekintetében; felszólítja a Bizottságot, hogy 
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továbbra is finanszírozza a kkv-k nemzetközivé válását elősegítő programokat, és 

törekedjen a kkv-kra szabott származáskalkulátor szabályzatának meghatározására, 

amely kifejezetten lehetővé teszi számukra, hogy a hatályos megállapodások szerinti 

preferenciákat alkalmazhassák a preferenciák kihasználási rátájának növelése céljából; 

5. megjegyzi, hogy a civil társadalom és a szociális partnerek kereskedelmi 

megállapodások végrehajtásába való bevonása hasznos lehet a közös 

kereskedelempolitika legitimitása és eredményessége szempontjából, továbbá hogy az 

uniós polgárok azt kérik, hogy fokozottan tájékoztassák őket az Unió 

kereskedelempolitikájáról, hogy jelentősebb szerepet tölthessenek be ezen a területen, 

valamint hogy a Bizottság a polgárok ezen érdeklődését prioritásként kezelje; rendkívül 

fontosnak tartja, hogy elegendő forrás álljon rendelkezésre a polgárok aktív bevonására 

az uniós kereskedelempolitika alakításába, valamint arra, hogy az európai polgárok 

körében nőjön a tudatosság annak előnyeiről; felszólít a belső tanácsadó csoportok és a 

jelenleg alulfinanszírozott közös platformok bevonására a civil párbeszédbe, mivel ezek 

a legfőbb eszközök a civil társadalom hatékony részvételéhez a kereskedelmi 

megállapodások kereskedelmi és fenntarthatósági fejezeteinek végrehajtásában és 

ellenőrzésében; felszólít arra, hogy dolgozzanak ki kulcsfontosságú 

teljesítménymutatókat, amelyek alapján nemzeti és uniós szinten egyaránt értékelni 

kívánják a vámigazgatási eredményeket; felhívja a tagállamokat, hogy vállaljanak 

aktívabb szerepet az uniós kereskedelempolitika hozzáadott értékének ismertetésében, 

mivel ők alakítják ki a tárgyalási megbízatásokat; 

6. hangsúlyozza, hogy az európai szomszédságpolitika által az Unió partnereinek a keleti 

határokon és az arab tavasz által érintett országokban nyújtott, kereskedelemmel 

kapcsolatos technikai támogatás és gazdasági segítségnyújtás jelentős mértékben 

hozzájárul e régiók stabilitásához; 

7. felszólítja a Bizottságot, hogy fektessen be egy olyan tanulmányba, amely megvizsgálja, 

hogy az Unió kereskedelmi politikája hogyan járul hozzá az ENSZ fenntartható 

fejlesztési céljainak megvalósításához, beleértve azokat a javaslatokat, amelyek szerint 

a politikát összhangba kell hozni a 2030-ig tartó időszakra szóló menetrenddel; 
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