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JAVASLATOK

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

1. megjegyzi, hogy csökkenő támogatási költségvetések idején a magánszektor fejlesztésben 
betöltött szerepe nőtt a politikai prioritások támogatása terén, és úgy véli, hogy a 
magánszektorral kapcsolatos, a fejlesztés terén tett uniós kötelezettségvállalásnak eleget 
kell tennie a nemzetközileg elfogadott fejlesztési hatékonyági elveknek;

2. emlékeztet, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 208. cikke szerint az EU 
közös kereskedelempolitikájának figyelembe kell vennie a fejlesztési szempontú 
szakpolitikai koherencia elvét, és úgy véli, hogy erre az elvre kifejezetten hivatkozni kell 
valamennyi uniós kereskedelmi és beruházási egyezményben;

3. rámutat, hogy a magánfinanszírozásnak a hivatalos fejlesztési támogatás révén történő 
ösztönzésére irányuló jelenlegi uniós gyakorlatok nem bizonyultak hatékonynak, mivel 
nem volt egyértelmű a kiegészítő jelleg, az átláthatóság, az elszámoltathatóság, a 
felelősségvállalás, az ország prioritásaival való összhang, az adósság fenntarthatósága és 
emiatt a fejlesztési hatás;

4. hangsúlyozza, hogy az uniós kereskedelempolitikának tiszteletben kell tartania a fejlődő 
országok politikai mozgásterét, hogy megőrizhessék erős importvámjaikat, ami 
megkönnyíti a képzettséget igénylő és méltányos munkakörülményeket biztosító 
munkahelyek létrehozását a helyi gyártó és élelmiszer-feldolgozó ágazatokban, aminek 
köszönhetően a gazdasági és társadalmi fejlődés szempontjából kulcsfontosságú nagyobb 
hazai hozzáadott érték, gazdasági növekedés és diverzifikálás jöhet létre;

5. olyan intézkedéseket szorgalmaz, amelyek a helyi mikro-, kis- és közepes vállalkozások 
és a helyi közbeszerzés támogatásán keresztül előmozdítják a magánszektor fejlesztési 
hozzájárulásait formáló nemzeti irányítású fejlesztési stratégiákat, amelyek 
nélkülözhetetlenek a belső fejlődés szempontjából és erősíthetik a fejlődő országok 
kapacitásait a hazai bevételek mobilizálása, az adócsalás és az adókikerülés elleni 
küzdelem, valamint a valuta- és nyersanyagárak volatilitásának mérséklése terén, amelyek 
akadályozzák az értéklánchoz való hozzáférést;

6. a jelenlegi kereskedelmi és beruházási megállapodások felülvizsgálatára szólít fel annak 
érdekében, hogy meg lehessen határozni azokat a területeket, elsősorban a szellemi 
tulajdonjogra vonatkozó rendelkezéseket, amelyek negatív hatással lehetnek a fejlődésre;

7. sürgeti a Bizottságot, hogy továbbra is támogassa a felelősségteljes bányászat, 
fakitermelés és nyersanyag-kitermelés ösztönzését, valamint a fenntarthatóságra épülő 
magánszektorbeli rendszereket az egész ellátási láncban, és segítse a környezetvédelmi és 
szociális megfontolásokat alapul vevő termék- és életciklus-elemzéseket;

8. hangsúlyozza, hogy az uniós kereskedelempolitikának egy olyan kötelező keret révén kell 
ösztönöznie a jó kormányzást, amely biztosítja az uniós vállalkozások 
elszámoltathatóságát a fejlődő országokban végzett tevékenységeik vonatkozásában az 
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emberi jogok, a nemi egyenlőség, a méltányos munkakörülmények, a szakszervezeti 
jogok, a környezetvédelem, a jó minőségű közszolgáltatásokhoz való általános hozzáférés, 
a szociális védelem, az általános állami egészségbiztosítás, az orvosságokhoz való 
egyetemes hozzáférés és az élelmiszer- és termékbiztonság tiszteletben tartása terén.


