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JAVASLATOK

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

1. kéri a Bizottságot, hogy a kereskedelmi kapcsolatokban tartsa tiszteletben a Lisszaboni 
Szerződés 208. cikkét, és a transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségben (TTIP) 
kifejezetten kerüljön említésre a fejlesztéspolitika – mint a legitim közpolitikai 
célkitűzések egyike –, valamint a politikák fejlesztési célú koherenciájának elve, előírva, 
hogy a fejlesztési együttműködés célkitűzéseit vegyék figyelembe a fejlődő országokat 
nagy valószínűséggel érintő szakpolitikákban;

2. kéri a Bizottságot, hogy – tekintettel a transzatlanti gazdaság méretére és hatókörére –
vegye figyelembe, hogy a TTIP hordereje jóval nagyobb a kétoldalú kapcsolatokénál, és 
hogy az kétségkívül hatással lesz a fejlődő országokra, mivel ez a hatalmas kereskedelmi 
megállapodás átformálhatja a globális kereskedelmi szabályokat és új normákat állapíthat 
meg; kéri a Bizottságot, hogy készíttessen független tanulmányt a TTIP fejlődő 
országokra a fenntartható fejlődés jövőbeli céljaira gyakorolt hatásáról, mihelyt a TTIP 
rendelkezései világosabbak, mivel a tárgyalási megbízatás szövegezése annyira általános, 
hogy a fejlődő országokra gyakorolt lehetséges tovagyűrűző hatásokat még nehéz előre 
jelezni;

3. kéri a Bizottságot, hogy vegye figyelembe, hogy a TTIP hatása a fejlődő országokra 
gazdasági struktúrájuktól és aktuális kereskedelmi kapcsolataiktól függően különbözni 
fog; felhívja a Bizottságot annak figyelembevételére is, hogy a fejlődő országok többsége 
bizonyos mértékű vámkedvezményekben részesül az EU és az Amerikai Egyesült 
Államok részéről; felkéri a Bizottságot, hogy élénkítse a fejlődő országokkal folytatott 
párbeszédet a TTIP hatásának értékelése, illetve a preferenciaerózió és néhány fejlődő 
ország esetében a kereskedelem és a beruházás ezzel együtt járó torzulása kockázatának 
megfontolása érdekében;

4. kéri a Bizottságot, hogy a fejlődő országokkal folytatott párbeszédében emelje ki a TTIP 
azon potenciálját, hogy új lehetőségeket teremt a fejlődő országok számára a globális 
kereskedelemben, amelyek egyrészt az EU és az Egyesült Államok nagyobb 
növekedéséből és az exportcikkek iránti keresletből, másrészt az alacsonyabb 
kereskedelmi költségekből adódnak, mivel egységes szabályokhoz és standardokhoz kell 
alkalmazkodniuk mindkét piaci hozzáférés érdekében; ajánlja a Bizottságnak, hogy tegyen 
lépéseket a megfelelés költségeinek enyhítésére (különösen a kkv-k esetében), és 
megfelelő fejlesztési eszközök révén támogassa azon kezdeményezéseket, melyek 
előmozdítják a fejlődő országok belépését a globális értékláncokba; 

5. kéri a Bizottságot, hogy nyújtson politikai és technikai támogatást a fejlődő országoknak 
az erősebb regionális integráció és kereskedelmi területek megteremtésében, valamint 
hogy az EU és az AKCS-országok közötti kereskedelmi és beruházási folyamatokhoz 
biztonságos keret felállítását célzó gazdasági partnerségi megállapodások tárgyalása során 
mozduljon el egy tisztességesebb megközelítés felé;

6. sürgeti a Bizottságot annak biztosítására, hogy a TTIP nem fogja csökkenteni a WTO 
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jelentőségét és hozzá fog járulni egy egyenlő és fenntartható világkereskedelmi 
rendszerhez, miközben nem okozza a fejlődő országok szempontjából olyan fontos 
kérdések mellőzését, mint az élelmezésbiztonság, a mezőgazdasági támogatások és az 
éghajlatváltozás mérséklése, fokozva erőfeszítéseit a demokratikus fórumokon –
nevezetesen a WTO-ban – való előrelépés érdekében, mint az EU elsődleges választása, 
valamint biztosítsa a dohai forduló tárgyalásainak sikeres lezárását, mert ez a legjobb 
módja egy inkluzív és mindenki számára előnyös kereskedelmi rendszer 
megvalósításának; kéri a Bizottságot annak biztosítására is, hogy a TTIP harmadik pillére 
tartsa tiszteletben azon multilaterális szabályokat, amelyekben a WTO kivételeket irányoz 
elő a fejlődő országoknak, különös tekintettel az exportkorlátozások lehetőségére az 
energia és a nyersanyagokhoz való hozzáférés terén;

7. kéri a Bizottságot, hogy a tárgyalásokon belül mozdítsa elő az emberi jogokra, az ILO 
normáira, a méltányos munkára, a környezetvédelemre, a minőségi közszolgáltatásokhoz 
való egyetemes hozzáférésre, a szociális védelemre, az állami és univerzális egészségügyi 
ellátásra, a gyógyszerekhez való egyetemes hozzáférésre, valamint az élelmiszer- és 
termékbiztonságra vonatkozó, legmagasabb szintű nemzetközi standardokat; arra ösztönzi 
az EU-t, hogy váljon a fejlődő országok érdekeinek védelmezőjévé; 

8. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a civil társadalommal és más érdekelt 
felekkel folytatott párbeszéd erősítése révén növelje a tárgyalások átláthatóságát és 
demokratikus jellegét.
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