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JAVASLATOK

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felhívja az Alkotmányügyi Bizottságot, mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy a közös kereskedelempolitikának továbbra is az uniós külpolitika 
alapvető pillérének kell lennie, amely közvetlen hatással van a polgárok életére, és amelynek 
hozzá kell járulnia ahhoz, hogy az Unió képes legyen alkalmazkodni új szerepéhez a 
nemzetközi színtér számos vezéralakja között; sürgeti a Tanácsot, a Bizottságot és az Európai 
Külügyi Szolgálatot, hogy e célból működjenek együtt az alábbi területeken:

a) a közös kereskedelempolitika megszilárdítása annak szélesebb politikai 
keretbe való ágyazásával; multilaterális és kétoldalú szinten vezető szerep vállalása a 
globális kereskedelempolitikában; az együttműködés megerősítése a kétoldalú, 
stratégiai és regionális kereskedelmi partnerekkel, valamint az olyan multilaterális 
szervezetekkel, mint az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája (UNCTAD), 
az ENSZ Környezetvédelmi Programja (UNEP), a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 
( ILO) és különösen a Kereskedelmi Világszervezet (WTO), aktív szerepet vállalva a 
WTO szükséges reformjában, hogy hatékonyabbá váljon és reagálni tudjon az új 
globális kihívásokra, többek között a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható 
fejlesztési menetrendre és az éghajlatváltozásról szóló Párizsi Megállapodásra, 
valamint növelje legitimitását; az Unió vezető szerepének és az EU 
kereskedelempolitikájának megerősítése az értékalapú kereskedelempolitika 
előmozdításában az emberi jogok dimenziójának a kereskedelemben való megerősítésével 
és a legmagasabb európai normák alkalmazásával;

b) egy nyitott, szabályokon alapuló, tisztességes, fenntartható és fejlődésorientált 
globális kereskedelmi rendszer védelmének irányítása az európai vállalatok 
versenyképességének előmozdítása érdekében, a nemzetközi normák és megállapodások –
például a környezetvédelemre és éghajlatváltozásra vonatkozó megállapodások, az ILO-
egyezmények, valamint a korrupcióellenes rendelkezések és a pénzügyi átláthatóságra, a 
pénzmosás elleni és adóügyi együttműködésre vonatkozó megállapodások – hatékony 
végrehajtásán keresztül; annak biztosítása, hogy az uniós vállalkozások egyenlő feltételek, 
kiszámítható szabályok, tisztességes verseny és meghatározott kötelezettségek mellett 
tevékenykedhessenek globális szinten, és többek között tevékeny fellépés az ENSZ 
kormányközi tárgyalásain képviselendő, az emberi jogok megsértésével kapcsolatos 
felelősséggel kapcsolatos közös uniós álláspont kialakítása, valamint a kellő gondosság 
elvén alapuló kötelező kötelezettségeknek a szállítási és termelési láncokban való 
előmozdítása érdekében;

c) a Parlament teljes körű és azonnali tájékoztatása a tárgyalásokat és a Tanács 
megbízatását illetően, valamint a nemzetközi megállapodások végrehajtása során, annak 
biztosítása érdekében, hogy képes legyen hatáskörét és előjogait gyakorolni; a tárgyalási 
folyamatok egyszerűsítése és lerövidítése, valamint a Parlament által végzett ellenőrzés 
megerősítése; az átláthatóság fokozása az uniós polgárok felé azáltal, hogy a kereskedelmi 
megállapodások tárgyalási irányelveit (meghatalmazásokat) a tárgyalások megkezdése 
előtt közzéteszik, ezáltal növelve a kiszámíthatóságot és a jogbiztonságot a gazdasági 
szereplők számára, lehetővé téve számukra, hogy jobban és kellő időben használják ki az 
EU által kínált lehetőségeket; a Szerződés rendelkezéseinek és a közelmúltbeli uniós 
ítélkezési gyakorlat maradéktalan tiszteletben tartása, amely a közös 
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kereskedelempolitikát az Unió kizárólagos hatásköreként határozza meg;

d) a kereskedelempolitika hozzáigazítása az automatizálás, a digitalizálás, a 
szolgálatosodás, a globális értékláncok felemelkedése, valamint az árucikkek és 
szolgáltatások kereskedelmének összekapcsolódása globális tendenciáihoz olyan 
megfelelő rendelkezések kétoldalú és többoldalú kereskedelmi megállapodásokba való 
beépítése révén, amelyek biztosítják az adatátvitelt, a közbenső áruk versenyképes 
árait és a szolgáltatások liberalizált kereskedelmét;

e) a kis- és középvállalkozások (kkv-k) támogatása, hogy teljes mértékben 
élvezzék a közös kereskedelempolitika előnyeit; a kutatásra, technológiai fejlesztésre és 
innovációra irányuló beruházások növelése, különös tekintettel gazdaságunk 
dekarbonizációjára; az európai vállalkozások támogatása annak érdekében, hogy az ágazat 
globális szinten vezető szerepet töltsön be, növelve ezáltal a versenyképességet és a 
munkahelyteremtést; annak hangsúlyozása, hogy a fenntartható fejlődést nem szabad a 
beruházások akadályának tekinteni; a nemzetközi együttműködés és egy nemzetközi 
részvételi folyamat hangsúlyozása, különösen az afrikai kontinensre vonatkozóan, 
amely regionális szinten elősegítheti a fenntartható gazdasági ciklusokat, új 
munkahelyek teremtéséhez vezethet, és hozzájárulhat a szociális védelmi politikák 
fejlődéséhez;

f) a digitális kereskedelemről, a kkv-król, a kötelező erejű és érvényesíthető 
kereskedelemről és a fenntartható fejlődésről szóló fejezetek, valamint a nemek közötti 
egyenlőségre vonatkozó rendelkezések szisztematikus beépítése a kereskedelmi 
megállapodásokba, továbbá vezető szerep vállalása a többoldalú tárgyalások során e 
kérdésekben; az uniós polgárok adatainak az Unió általános adatvédelmi rendeletében 
((EU) 2016/679 rendelet) rögzített teljes körű védelme, valamint a fogyasztóvédelemre, az 
adatvédelemre és a piacra jutásra vonatkozó uniós normák megerősítésének előmozdítása; 
törekvés egy globális szövetség létrehozására és a tagállami hatóságok támogatása a 
határokon átnyúló kiberbűnözés elleni küzdelemben; egy olyan uniós digitális stratégia 
kidolgozása, amely magában foglalja az egész társadalom javát szolgáló digitális 
infrastruktúrába és digitális vállalkozásokba történő beruházásokat;

g) az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap pályázati eljárása és az 
Alaphoz való hozzáférés megkönnyítése a javak és szolgáltatások kereskedelmének 
fokozatos és kölcsönös liberalizációjával járó hatások figyelembevétele érdekében; 

h) a közös kereskedelempolitika, illetve a közös kül- és biztonságpolitika 
(KKBP), az európai fejlesztési politika és az éghajlat-politika közötti koherencia 
erősítése az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 3. cikkének (5) bekezdésében, 
valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 21., 207. és 208. 
cikkében meghatározott értékek és célkitűzések biztosítása érdekében, a fejlesztési 
politikáról szóló európai konszenzus teljes körű betartása mellett; 

i) annak elismerése, hogy az uniós kereskedelmi megállapodások szélsőséges 
átpolitizáltsága gátolhatja a kereskedelmet;

j) egy konstruktív szomszédságpolitika kialakítása stratégiai jelentőségének 
hangsúlyozása az Unió keleti és déli szomszédságának gazdaságaival való tisztességes 
kereskedelmi kapcsolatok és gazdasági együttműködés kialakítása révén, ezen országok 
gazdasági és társadalmi jóléte, illetve a munkahelyteremtés előmozdítása érdekében;
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k) a brexit hatásainak előrejelzése, és javaslatok megtétele az Uniót és polgárait, 
valamint az EU-ban jelenleg élő brit állampolgárokat érő negatív gazdasági 
következmények enyhítése érdekében; 

l) a közös kereskedelempolitika kommunikációs stratégiájának javítása a vonatkozó tárgyalási 
irányelvek (megbízatás) elfogadását megelőzően az új kereskedelmi szerződések potenciális 
hatásairól szóló több nyilvános és átfogó elemzés készítése révén; a kereskedelem kínálta 
lehetőségek jobb kommunikálása a polgárok és a vállalkozások felé; az átláthatóság növelése és a 
párbeszéd elmélyítése a szakmai és szociális partnerekkel és a civil társadalommal annak 
biztosítása érdekében, hogy megfelelő mértékben részt vegyenek a kereskedelmi megállapodások 
nyomon követésében és végrehajtásában, különösen a kereskedelmi megállapodások hazai 
tanácsadó csoportjaival folytatott közös párbeszéd, valamint e mechanizmusok számára több 
erőforrás elkülönítése révén; az uniós polgárok és a gazdasági szereplők támogatása abban, 
hogy jobban megértsék a globális gazdasági kapcsolatok szerkezetének változó egyensúlyát 
és jobban alkalmazkodjanak ehhez.
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