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Tisztelt Elnök Úr!

A fent említett eljárás keretében a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság úgy határozott, hogy 
véleményt nyújt be az Ön bizottsága számára. 2019. szeptember 24-i ülésén a bizottság úgy 
határozott, hogy levél formájában nyilvánít véleményt.

Ezen az ülésen a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság megtárgyalta az ügyet és úgy 
határozott, hogy felkéri a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

Tisztelettel:

Bernd Lange
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JAVASLATOK

1. megjegyzi, hogy az Unió ambiciózus kereskedelmi menetrendjének végrehajtásához 
elegendő forrásra van szükség; ezért hangsúlyozza, hogy a Kereskedelmi Főigazgatóságnak 
megfelelő finanszírozásban kell részesülnie a kereskedelmi megállapodások gyors 
megtárgyalásának és megkötésének biztosítása, valamint a megkötött kereskedelmi 
megállapodások és kereskedelmi jogszabályok végrehajtásának megfelelő nyomon követése 
érdekében, ugyanakkor elegendő finanszírozást kell biztosítani ahhoz, hogy a kereskedelmi 
ügyekért felelős új fő jogalkalmazó képes legyen hatékonyan ellátni az új feladatot; egyetért 
azzal, hogy a Kereskedelmi Főigazgatóság megkapja a szükséges költségvetési juttatást a 
közvetlen külföldi befektetések átvilágításáról szóló, 2020. októberben hatályba lépő rendelet 
végrehajtásához;

2. rámutat arra, hogy miközben a kereskedelempolitika elsősorban a kölcsönösen előnyös 
gazdasági növekedést és a fenntartható fejlődést mozdítja elő – többek között a jobb piaci 
hozzáférés biztosítása és a nemzetközi beruházási szabályok létrehozása révén –, egyben az 
uniós külpolitika egyik alapvető eszközét képezi, amely hozzájárulhat az uniós értékek 
nemzetközi szintű előmozdításához, különösen az emberi jogok tiszteletben tartása, a nemek 
közötti egyenlőség, az éghajlatvédelem, a jogállamiság, valamint a nemzetközi munkaügyi 
normák végrehajtása terén, továbbá elősegítheti a fenntartható fejlesztési célok globális szintű 
elérését, ösztönözve kereskedelmi partnereinket, hogy a szociális jogokat és a 
fenntarthatóságot gazdaságpolitikáik középpontjába helyezzék; ezért sürgeti, hogy 
biztosítsanak elegendő finanszírozást a megfelelő nyomon követés, a nemek szerint lebontott 
adatokat tartalmazó időközi és utólagos értékelések, valamint a harmadik országok által tett 
kötelezettségvállalások végrehajtásának biztosítása érdekében;

3. hangsúlyozza, hogy az EU kereskedelempolitikájának elfogadása megköveteli az érdekelt 
felekkel és a civil társadalommal való aktív együttműködést; ezért hangsúlyozza, hogy több 
forrást kell biztosítani a kereskedelempolitika, a civil párbeszédek, illetve a kkv-k, a 
fogyasztók, valamint a belső tanácsadó csoportok – amelyek a fő eszközök abban, hogy a 
civil társadalom ténylegesen részt vehessen a kereskedelmi szerkezet alapvető részét képező 
kereskedelmi megállapodások kereskedelmi fenntarthatósági fejezeteinek végrehajtásában és 
ellenőrzésében – számára nyújtott szolgáltatások és támogatások tekintetében;

4. kéri a rendelkezésre álló források teljes körű felhasználását a kkv-k nemzetközivé 
válásának támogatására, különös tekintettel azokra a tagállamokra, amelyek jelenleg e téren 
lemaradnak, és szorgalmazza a kereskedelempolitikai döntéshozatalban való részvételük 
lehetővé tételét;

5. hangsúlyozza a parlamentek alapvető szerepét a globális kereskedelempolitikáról folytatott 
vitákban; megjegyzi, hogy a WTO-ról szóló parlamenti konferencia értékes eszköz ebben az 
összefüggésben, és megfelelő finanszírozásban kell részesülnie a benne rejlő lehetőségek 
kibontakoztatásához; ezért hangsúlyozza, hogy – csakúgy, mint 2019-ben – elegendő forrást 
kell rendelkezésre bocsátani annak érdekében, hogy az EP részt vehessen e fórumon, és 
megfelelő infrastruktúrát lehessen biztosítani a konferencia tevékenységeihez. 


