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JAVASLATOK 

A Jogi Bizottság felhívja a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, 

hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

1. üdvözli „A globalizáció előnyünkre fordítása” című vitaanyagot és hogy az a 

globalizáció pozitív hatásaihoz való hozzáférésre összpontosít, miközben kiemeli, hogy 

ellensúlyozni kell a negatív hatásokat; 

2. véleménye szerint a globalizáció számos előnnyel jár a vállalkozások és a polgárok 

számára; elismeri egyszersmind, hogy a globalizáció aggályokra is okot ad, amelyekkel 

az Európai Uniónak foglalkoznia kell; 

3. megállapítja, hogy alapvető fontosságú az EU belső piacának megerősítése és a 

gazdasági unió tisztességes és összehangolt megszilárdítása, mivel a szilárd belső piac a 

nemzetközi stratégiák sikeres végrehajtásának előfeltétele; e tekintetben felhívja a 

figyelmet arra, hogy annak biztosítása érdekében, hogy az EU kereskedelempolitikája 

az átfogó gazdasági és politikai célkitűzéseinek, elsősorban a fenntartható fejlődés 

elérésére irányuljon, valamennyi uniós intézménynek törekednie kell a 

kereskedelempolitika és az EU egyéb belső és külső szakpolitikáinak nagyobb fokú 

összehangolására; 

4. hangsúlyozza, hogy a nemzetközi kereskedelem jelentős szerepet játszik a globalizáció 

alakulásában; e tekintetben a jogalkotónak többek között az alábbi, nemzetközi 

kereskedelmi megállapodások hatálya alá tartozó joghatósági területekre kell különös 

figyelmet fordítania: a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok, a szerzői jogra, a 

védjegykere és a szabadalmakra kiterjedően, az adatvédelemhez és a fokozott 

átláthatósághoz kapcsolódó kötelezettségek, élelmiszer-biztonsági követelmények és 

környezetvédelmi előírások; 

5. emlékeztet arra és üdvözli, hogy az Európai Unió kötelezettséget vállalt egy olyan 

átlátható és felelős kereskedelempolitika iránt, amely kiaknázza a globalizáció pozitív 

hatásait, a szolidaritás és a fenntarthatóság alapelveivel összhangban garantálja a 

kereskedelemből származó haszon tisztességes elosztását, és modern megoldásokat 

kínál napjaink valós gazdasági helyzeteire az egyre inkább technológiai alapú világban, 

lehetővé téve minden polgár és vállalkozás, különösen a kkv-k számára, hogy 

részesüljenek a kereskedelem előnyeiből; 

6. elismeri az adatvédelmet mint alapvető jogot az Európai Unióban; sürgeti az Európai 

Unió és a nem uniós országok közötti kereskedelmi megállapodásokban a magas szintű 

adatvédelemnek egy úgy nevezett kölcsönös megfelelési határozat révén történő 

garantálását; 

7. hangsúlyozza, hogy annak érdekében, hogy polgárokat hatékonyabban óvhassák meg a 

nagyléptékű globalizációval szemben, az uniós intézményeknek hatékonyan és 

folyamatosan kell reagálniuk a magánszféra védelme, az adatvédelem és a 

kiberbiztonság jelentette kihívásokra; 

8. hangsúlyozza az Európai Unió földrajzi jelzésekre és a hagyományos különleges 
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termékekre vonatkozó rendszere további előmozdításának, valamint a harmadik 

országokkal további kétoldalú szerződések megkötésének fontosságát; 

9. emlékeztet az Európai Unió Bíróságának 2/15 számú véleményére az Európai Unió és 

Szingapúr között megkötött szabadkereskedelmi megállapodásra vonatkozó 

hatásköröknek az Európai Unió és a tagállamok közötti megoszlásáról, amely arra a 

következtetésre jutott, hogy az Európai Unió kizárólagos hatáskörrel rendelkezik a 

kereskedelemmel kapcsolatos ügyek tekintetében, kivéve a nem közvetlen külföldi 

befektetéseket, a beruházó és az állam közötti vitarendezést, valamennyi beruházási 

típusra és a nem közvetlen külföldi befektetéseket szabályozó kiegészítő 

rendelkezésekre kiterjedően; üdvözli a Bíróság véleményét, mivel az jogi 

egyértelműséget biztosít a harmadik országokkal, többek között az unióból való 

kilépését követően az Egyesült Királysággal kötött jövőbeli uniós megállapodások 

tekintetében; 

10. üdvözli, hogy a Tanács nemrégiben megbízta az Európai Bizottságot a beruházásokkal 

kapcsolatos viták rendezésére szolgáló többoldalú bíróság (MIC) létrehozásáról szóló 

Egyezménynek az Európai Unió nevében történő tárgyalásával, a beruházó és az állam 

közötti viták rendezésére szolgáló jelenlegi rendszer korlátjainak kiküszöbölése 

érdekében; megállapítja, hogy a MIC a beruházásokkal kapcsolatos viták rendezésére 

szolgáló állandó testületként fog működni egy átláthatóbb, összehangoltabb és 

tisztességesebb rendszer formájában, ami különösen előnyös lesz a beruházók számára; 

e tekintetben üdvözli továbbá, hogy a Tanács ezenkívül úgy döntött, hogy a tárgyalási 

irányelveket nyilvánosan hozzáférhetővé teszi, amivel eleget tesz az Európai Parlement 

egyik, a nemzetközi tárgyalások nagyobb átláthatóságának ösztönzésére irányuló 

törekvéseihez kapcsolódó régi kérésének; 

11. üdvözli a torzítatlan verseny és a védelmi intézkedések – mint például a harmadik 

országokból származó behozatalokra irányuló dömpingellenes intézkedések – közötti 

helyes egyensúlyt megteremtő uniós kezdeményezéseket; 

12. hangsúlyozza, hogy a szociális védelemre, a munkakörülményekre, a környezetre, a 

fogyasztókra és az alapvető jogokra vonatkozó magas szintű európai normák 

érvényesülését mint az unió prosperitásának alapjait a fenntartható fejlődéssel 

összefüggő célkitűzésekkel összhangban alkalmazott kereskedelempolitikai eszközök 

segítésével kell előmozdítani; e tekintetben megállapítja, hogy az Európai Uniónak 

gondoskodnia kell arról, hogy a nemzetközi megállapodások a fent említett normákon 

alapuljanak, aminek célja, hogy a globalizáció valamennyi európai ember javát 

szolgálja, és hogy annak gazdasági, szociális és környezeti hatásai a polgárok és a 

vállalkozások számára is kedvezőek legyenek Európán belül és kívül egyaránt; 

13. hangsúlyozza – a fentiek alapján – a globális kormányzás és a globális szabályok 

kereskedelmi háborúk megelőzése érdekében történő megszilárdításának 

szükségességét; 

14. felhívja az Európai Bizottságot, hogy fordítson nagyobb figyelmet az unió egyes 

partnerei által elfogadott olyan belső politikai intézkedésekre, amelyek 

valószínűsíthetően aláaknázzák a szabályokon alapuló többoldalú kereskedelmi 

rendszert, és hogy tegye meg a szükséges ellenintézkedéseket; 
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15. mivel az európaiak 45%-a a globalizációt veszélyesnek tartja, felhívja az Európai 

Bizottságot, hogy indítson kampányt a globalizáció pozitív aspektusainak 

népszerűsítése céljából, főként azokban a régiókban, ahol a globalizációnak túlnyomóan 

negatív hatásai vannak; arra is felhívja az Európai Bizottságot, hogy azonosítsa és 

valósítsa meg az olyan kis- és középvállalkozások támogatására irányuló 

leghatékonyabb intézkedéseket, amelyek továbbra is szenvednek a gazdasági válság és a 

globalizáció hatásaitól egyaránt; 

16. megjegyzi, hogy a szabad, tisztességes és fenntartható kereskedelem gazdaságilag 

kívánatos és létfontosságú politikai következményekkel jár; megjegyzi, hogy Európa 

számára fontos, hogy a kereskedelmet a demokratikus és fenntartható fejlődés 

előmozdításának eszközeként használja világszerte. 
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