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Módosítás  5 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Merja 

Kyllönen, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Éves jelentés a közös kereskedelempolitika végrehajtásáról 

2017/2070(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  1a. tudatában van a növekvő 

társadalmi különbségek fényében a 

polgárok kételyeinek és 

elégedetlenségének az EU nemzetközi 

kereskedelemi politikájának mindennapi 

életükre gyakorolt hatásaival 

kapcsolatban; szorgalmazza az EU 

nemzetközi kereskedelmi politikája 

irányultságának átalakítását, hogy az 

pontosabban tükrözze a munkahelyek és a 

szociális jogok jobb védelme és az Unión 

belül a jólét polgárok közötti, illetve az EU 

és a harmadik országok közötti 

tisztességes elosztása előmozdításának 

szükségességét, továbbá konstruktívan 

hozzájáruljon az ENSZ 2030-ig tartó 

időszakra vonatkozó fenntartható 

fejlesztési menetrendjének 

végrehajtásához; felhívja valamennyi 

uniós tagállamot, hogy lépjenek fel 

megfelelően és ambiciózusan annak 

érdekében, hogy teljesítsék a 17. 

célkitűzésre adott határozott válaszlépés 

tekintetében fennálló kötelezettségeiket, és 

gyakoroljanak befolyást a stratégiákra a 

többi célkitűzés elérése érdekében a 

szegénység leküzdésétől a fenntartható 

fogyasztásig és termelésig, valamint az 

iparfejlesztés, az innováció és az 

infrastruktúra, a vidékfejlesztés és a 
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környezeti kihívások, ezen belül az 

éghajlatváltozás leküzdése terén; 

szorgalmazza a közszolgáltatások 

megerősítését, kellő figyelmet fordítva a 

közegészségügyre a megelőzés elvének 

tiszteletben tartásával, valamint a 

kulturális sokszínűség és az emberi 

méltóság – ezen belül a migránsok emberi 

méltósága – tiszteletben tartását, a béke és 

a nemzetközi jog támogatását, minden 

területen kívüli intézkedés kizárását, 

továbbá a párbeszéd és a tárgyalások 

megerősítését többoldalú és nemzetközi 

szinten; 

Or. en 
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Módosítás  6 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Merja 

Kyllönen, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Éves jelentés a közös kereskedelempolitika végrehajtásáról 

2017/2070(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

2 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

2. tudomásul veszi az ázsiai kontinens 

gazdasági jelentőségének növekedését és 

az Egyesült Államok visszahúzódását a 

kereskedelem terén, ami bizonytalanságot 

gerjeszt a nemzetközi kereskedelemben, 

továbbá a nemzetközi kereskedelemmel 

kapcsolatos belföldi kritikákat és a 

tisztességes kereskedelemre vonatkozó 

igényt; felhívja a Bizottságot, hogy 

kereskedelempolitikáját igazítsa ki olyan 

módon, hogy kezelje ezeket a 

fejleményeket, és legyen reakcióképesebb 

és felelősségteljesebb, ezzel egyidejűleg 

pedig alakítson ki hosszú távú stratégiát a 

nemzetközi környezet említett változásai 

fényében; hangsúlyozza, hogy ebben a 

változó globális környezetben az európai 

polgárok számára egyre fontosabbá válik 

az Unió értékalapú kereskedelmi 

menetrend előmozdításában játszott 

szerepe; 

2. tudomásul veszi a különböző ázsiai 

országok, köztük Kína és India növekvő 
gazdasági erejét és befolyását a 

világgazdaságban, valamint Afrika és 

Latin-Amerika növekvő hatását, miután e 

két térség fontos tényező a globalizált 

világban és a világ jóléte, békéje és 

stabilitása szempontjából; rámutat 

továbbá az Egyesült Államok jelenlegi 

adminisztrációjának megváltozott 

stratégiájára, nevezetesen a harmadik 

országok megzsarolására az „America 

first” stratégiával, a kereskedelemből való 

kivonulással, a multilaterális 

kereskedelmi struktúrák, többek között a 

WTO-mechanizmus és annak 

vitarendezési mechanizmusa 

destabilizálásával való fenyegetés révén, 

ezáltal bizonytalanságot gerjesztve a 

nemzetközi kereskedelemben, tudomásul 

veszi továbbá a nemzetközi 

kereskedelemmel kapcsolatos belföldi 

kritikákat és a tisztességes kereskedelemre 

vonatkozó igényt; felhívja a Bizottságot, 

hogy kereskedelempolitikáját igazítsa ki 

olyan módon, hogy kezelje ezeket a 

fejleményeket, és legyen reakcióképesebb 

és felelősségteljesebb, ezzel egyidejűleg 

pedig alakítson ki hosszú távú stratégiát a 
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nemzetközi környezet említett változásai 

fényében; hangsúlyozza, hogy ebben a 

változó globális környezetben az európai 

polgárok számára egyre fontosabbá válik 

az Unió értékalapú kereskedelmi 

menetrend előmozdításában játszott 

szerepe; felhívja a Bizottságot, hogy 

határozottan és hatékonyan ellenezzen az 

USA vagy bármely más partner által 

hozott minden területen kívüli intézkedést; 

Or. en 
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Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Barbara 

Spinelli, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka 

Kuneva, Kostas Chrysogonos, Merja Kyllönen 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Éves jelentés a közös kereskedelempolitika végrehajtásáról 

2017/2070(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

3 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

3. kiemeli a szolgáltatások, különösen 

a digitális szolgáltatások, ezen belül az 

árukereskedelem szolgálatosodása (5. 

mód), az adatáramlás és az elektronikus 

kereskedelem növekvő fontosságát a 

nemzetközi kereskedelemben; kiemeli, 

hogy a fogyasztókat érintő valós előnyök 

biztosítása, az európai vállalatok 

nemzetközi piacokhoz való hozzáférésének 

javítása és az alapvető jogok, többek között 

az adatvédelem és a magánélet védelméhez 

való jog világszerte való tiszteletben 

tartásának garantálása érdekében meg kell 

erősíteni az említett ágazatokra vonatkozó 

szabályokat; rámutat arra, hogy a 

személyes adatok védelme nem képezheti 

alku tárgyát a kereskedelmi 

megállapodásokban, úgy véli, hogy a 

polgárok digitális jogait elő kell mozdítani 

a kereskedelmi megállapodásokon 

keresztül, és emlékeztet az „Út egy 

digitális kereskedelmi stratégia felé” című 

állásfoglalásában az adatvédelemmel és a 

digitális kereskedelemmel kapcsolatban 

megfogalmazott álláspontjára; kiemeli, 

hogy az uniós kereskedelempolitika fontos 

szerepet játszhat a digitális szakadék 

áthidalása terén; arra buzdítja a 

Bizottságot, hogy mozdítsa elő a digitális 

3. kiemeli a szolgáltatások, különösen 

a digitális szolgáltatások, ezen belül az 

árukereskedelem szolgálatosodása (5. 

mód), az adatáramlás és az elektronikus 

kereskedelem növekvő fontosságát a 

nemzetközi kereskedelemben; kiemeli, 

hogy a fogyasztókat érintő valós előnyök 

biztosítása, az európai vállalatok 

nemzetközi piacokhoz való hozzáférésének 

javítása és az alapvető jogok, többek között 

az adatvédelem és a magánélet védelméhez 

való jog világszerte való tiszteletben 

tartásának garantálása érdekében meg kell 

erősíteni az említett ágazatokra vonatkozó 

szabályokat; rámutat arra, hogy a 

személyes adatok védelme nem képezheti 

alku tárgyát a kereskedelmi 

megállapodásokban, úgy véli, hogy a 

polgárok digitális jogait elő kell mozdítani 

a kereskedelmi megállapodásokon 

keresztül, és emlékeztet az „Út egy 

digitális kereskedelmi stratégia felé” című 

állásfoglalásában az adatvédelemmel és a 

digitális kereskedelemmel kapcsolatban 

megfogalmazott álláspontjára; kiemeli, 

hogy az uniós kereskedelempolitika fontos 

szerepet játszhat a digitális szakadék 

áthidalása terén; arra buzdítja a 

Bizottságot, hogy mozdítsa elő a digitális 
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kereskedelem napirendjét a 

szabadkereskedelmi megállapodásokról 

jelenleg zajló és jövőbeli tárgyalásokon, 

valamint a WTO-ban; kéri, hogy 

valamennyi jövőbeli – többek között 

jelenleg tárgyalás alatt álló – kereskedelmi 

megállapodásba illesszenek be digitális 

kereskedelemről szóló fejezeteket, és 

emlékeztet az indokolatlan adatlokalizációs 

követelmények megakadályozásának 

fontosságát; kéri a Bizottságot, hogy 

alkalmazzon olyan digitális kereskedelmi 

stratégiát, amely figyelembe veszi a kis- és 

középvállalkozások számára általa kínált 

lehetőségeket azáltal, hogy megkönnyíti a 

globális piacokra való bejutást; 

kereskedelem napirendjét a 

szabadkereskedelmi megállapodásokról 

jelenleg zajló és jövőbeli tárgyalásokon, 

valamint a WTO-ban; kéri, hogy 

valamennyi jövőbeli – többek között 

jelenleg tárgyalás alatt álló – kereskedelmi 

megállapodásba illesszenek be digitális 

kereskedelemről szóló fejezeteket, és 

emlékeztet az indokolatlan adatlokalizációs 

követelmények megakadályozásának 

fontosságát; kéri a Bizottságot, hogy 

alkalmazzon olyan digitális kereskedelmi 

stratégiát, amely figyelembe veszi a kis- és 

középvállalkozások számára ebben rejlő 

lehetőségeket azáltal, hogy megkönnyíti a 

globális piacokra való bejutást, továbbá 

figyelembe veszi az elektronikus 

kereskedelem által a munkahelyek és a 

túlzott vagyoni koncentráció 

szempontjából kiváltott negatív hatások 

megoldásának szükségességét; 

Or. en 
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Jelentés A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Éves jelentés a közös kereskedelempolitika végrehajtásáról 

2017/2070(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

8 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

8. tudomásul veszi, hogy megrekedtek 

a többoldalú tárgyalások a 

szolgáltatáskereskedelmi megállapodásról 

(TiSA) és a környezeti termékekről; kéri az 

Uniót, hogy vállaljon kezdeményező 

szerepet e két tárgyalás újraindítása 

érdekében, és a TiSA-tárgyalások esetében 

kövesse az Európai Parlament TiSA-ra 

vonatkozó álláspontját; 

8. tudomásul veszi, hogy megrekedtek 

a többoldalú tárgyalások a 

szolgáltatáskereskedelmi megállapodásról 

(TiSA) és a környezeti termékekről; kéri az 

Uniót, hogy vállaljon kezdeményező 

szerepet a GATS-megállapodás 

aktualizálása tekintetében a technológiai 

változásból adódó új kihívásoknak a WTO 

összes többi részes államával együttesen 

történő kezelése érdekében; 

Or. en 
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Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli 
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Jelentés A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Éves jelentés a közös kereskedelempolitika végrehajtásáról 

2017/2070(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

9 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

9. hangsúlyozza, hogy „A mindenki 

számára előnyös kereskedelem” elnevezésű 

stratégia elfogadása óta több 

szabadkereskedelmi megállapodás, például 

a Kanadával és az Ecuadorral kötött 

szabadkereskedelmi megállapodás, az EU–

Ukrajna társulási megállapodás mélyreható 

és átfogó szabadkereskedelmi 

megállapodásról szóló rendelkezései, 

valamint több afrikai országgal kötött GPM 

teljes körűen vagy ideiglenesen hatályba 

lépett, és hogy Szingapúrral, Vietnammal 

és Japánnal is sor került kereskedelmi 

megállapodás megkötésére; hangsúlyozza, 

hogy elegendő politikai és adminisztratív 

támogatást kell nyújtani annak 

biztosítására, hogy a kereskedelmi 

megállapodásokról megfelelő időn belül 

megegyezés születhessen, és azokat 

ratifikálni lehessen; támogatja a Chilével 

és Mexikóval kötött kereskedelmi 

megállapodások korszerűsítésére 

irányuló, jelenleg is zajló folyamatot; 

emlékeztet azon kérésére, hogy a 

Parlament álláspontjait figyelembe véve 

kezdjék meg a tárgyalásokat Ausztráliával 

és Új-Zélanddal; 

9. hangsúlyozza, hogy „A mindenki 

számára előnyös kereskedelem” elnevezésű 

stratégia elfogadása óta több 

szabadkereskedelmi megállapodás, például 

a Kanadával és az Ecuadorral kötött 

szabadkereskedelmi megállapodás, az EU–

Ukrajna társulási megállapodás mélyreható 

és átfogó szabadkereskedelmi 

megállapodásról szóló rendelkezései, 

valamint több afrikai országgal kötött GPM 

teljes körűen vagy ideiglenesen hatályba 

lépett, és hogy Szingapúrral, Vietnammal 

és Japánnal is sor került kereskedelmi 

megállapodás megkötésére; hangsúlyozza, 

hogy elegendő politikai és adminisztratív 

támogatást kell nyújtani annak 

biztosítására, hogy a kereskedelmi 

megállapodásokról megfelelő időn belül 

megegyezés születhessen, és azokat 

ratifikálni lehessen, ami megköveteli a 

nyilvánosság nagyobb bevonását a 

különböző kereskedelmi tárgyalások 

vonatkozásában a Tanács által adott 

megbízatásokkal, valamint a folyamatban 

lévő tárgyalások és más tervezett 

kereskedelmi és beruházási 

megállapodások tartalmával kapcsolatos 

átláthatóság növelése révén; 
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23.5.2018 A8-0166/10 

Módosítás  10 

Helmut Scholz, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, 

Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Lola 

Sánchez Caldentey 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Éves jelentés a közös kereskedelempolitika végrehajtásáról 

2017/2070(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

13 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

13. rámutat arra, hogy a Bizottság 

több alkalommal bejelentette a 

beruházásokról szóló tárgyalások 

megkezdését Hongkonggal és Tajvannal, 

és felhívja a Bizottságot, hogy fejezze be 

az előkészítő munkát a beruházásokról 

szóló megállapodásokról szóló hivatalos 

tárgyalások mielőbbi megkezdése 

érdekében; 

törölve 

Or. en 
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Módosítás  11 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Merja 

Kyllönen, Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka 

Kuneva 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Éves jelentés a közös kereskedelempolitika végrehajtásáról 

2017/2070(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

25 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

25. sürgeti a Bizottságot és a 

tagállamokat, hogy elsősorban informatika 

segítségével tegyenek többet az 

adminisztratív akadályok és a szükségtelen 

terhek visszaszorításáért, a technikai 

eljárások egyszerűsítésért és a 

kereskedelmi megállapodások és eszközök 

kihasználása érdekében lépéseket tevő 

vállalkozások támogatásáért; 

25. sürgeti a Bizottságot és a 

tagállamokat, hogy elsősorban informatika 

segítségével tegyenek többet a 

szükségtelen terhek visszaszorításáért, a 

technikai eljárások egyszerűsítésért és a 

kereskedelmi megállapodások és eszközök 

kihasználása érdekében lépéseket tevő 

vállalkozások támogatásáért; 

Or. en 
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Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos 
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Jelentés A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Éves jelentés a közös kereskedelempolitika végrehajtásáról 

2017/2070(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

37 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

37. rámutat, hogy a kereskedelmi 

megállapodások, a társulási 

megállapodások kereskedelmi záradékait is 

beleértve csak az Európai Parlament általi 

megerősítésüket követően léphetnek 

hatályba; alapvető fontosságúnak tartja 

azon gyakorlat átfogó tiszteletben tartását, 

hogy a politikai szempontból fontos 

megállapodások átmeneti alkalmazásával 

bevárják a Parlament egyetértését, ahogy 

arra Cecilia Malmström biztos 2014. 

szeptember 29-i meghallgatásán ígéretet 

tett; 

37. rámutat, hogy a kereskedelmi 

megállapodások, a társulási 

megállapodások kereskedelmi záradékait is 

beleértve csak az érintett parlamentek 

általi megerősítésüket követően léphetnek 

hatályba; alapvető fontosságúnak tartja 

azon gyakorlat átfogó tiszteletben tartását, 

hogy a politikai szempontból fontos 

megállapodások átmeneti alkalmazásával 

bevárják a Parlament egyetértését, ahogy 

arra Cecilia Malmström biztos 2014. 

szeptember 29-i meghallgatásán ígéretet 

tett; 

Or. en 
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Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Merja 

Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Kostas 

Chrysogonos, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Éves jelentés a közös kereskedelempolitika végrehajtásáról 

2017/2070(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

42 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

42. rámutat arra, hogy az Unió 

közbeszerzési piaca a legnyitottabb a 

világon; aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy 

egyes partnerek – az uniós vállalkozások 

kárára – nem tesznek eleget a 

közbeszerzési piacokhoz való hozzáférésre 

vonatkozó rendelkezéseknek, és egyes 

harmadik országokban rendkívül 

korlátozott a közbeszerzési piachoz való 

hozzáférés; kéri a Bizottságot, hogy 

munkálkodjon a harmadik országok 

közbeszerzési piacaihoz való nagyobb 

hozzáférés elérése érdekében, és vizsgálja 

meg a közbeszerzési piacokhoz való 

hozzáférés tekintetében saját 

vállalkozásaikat előnyben részesítő 

harmadik országokkal szemben 

alkalmazandó intézkedések – a 

kormányzati közbeszerzésekről szóló 

megállapodások szabályaival összhangban 

történő – bevezetésének lehetőségét; kéri a 

Bizottságot, hogy gyűjtsön és tegyen közzé 

a vállalkozások szintjére lebontott adatokat 

a szabadkereskedelmi megállapodások 

közbeszerzésre vonatkozó 

rendelkezéseinek kihasználásáról, hogy 

jobban megismerhetők legyenek az uniós 

vállalkozások által tapasztalt nehézségek; 

42. rámutat arra, hogy az Unió 

közbeszerzési piaca a legnyitottabb a 

világon; aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy 

egyes partnerek – az uniós vállalkozások 

kárára – nem tesznek eleget a 

közbeszerzési piacokhoz való hozzáférésre 

vonatkozó rendelkezéseknek, és egyes 

harmadik országokban rendkívül 

korlátozott a közbeszerzési piachoz való 

hozzáférés; kéri a Bizottságot, hogy 

munkálkodjon a harmadik országok 

közbeszerzési piacaihoz való nagyobb 

hozzáférés elérése érdekében, és vizsgálja 

meg a közbeszerzési piacokhoz való 

hozzáférés tekintetében saját 

vállalkozásaikat előnyben részesítő 

iparosodott harmadik országokkal szemben 

alkalmazandó intézkedések – a 

kormányzati közbeszerzésekről szóló 

megállapodások szabályaival összhangban 

történő – bevezetésének lehetőségét; kéri a 

Bizottságot, hogy gyűjtsön és tegyen közzé 

a vállalkozások szintjére lebontott adatokat 

a szabadkereskedelmi megállapodások 

közbeszerzésre vonatkozó 

rendelkezéseinek kihasználásáról, hogy 

jobban megismerhetők legyenek az uniós 

vállalkozások által tapasztalt nehézségek; 

felhívja a Bizottságot, hogy készíttessen 
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jelentést a közbeszerzések 

liberalizálásának a valódi kkv-kra 

gyakorolt hatásáról; 

Or. en 
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Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Merja 

Kyllönen, Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Éves jelentés a közös kereskedelempolitika végrehajtásáról 

2017/2070(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

44 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

44. emlékeztet arra, hogy a közös 

kereskedelempolitikának hozzá kell 

járulnia az Unió által képviselt és az 

Európai Unióról szóló szerződés 2. 

cikkében meghatározott értékek 

előmozdításához, valamint a 21. cikkben 

foglalt célok, többek között a demokrácia, 

a jogállamiság, az emberi jogok, az 

alapvető jogok és szabadságok, az 

egyenlőség, az emberi méltóság 

tiszteletben tartása, valamint a környezet és 

a szociális jogok védelme 

megvalósításához; úgy véli, hogy e célok 

megvalósítása határozott és fenntartható 

fellépéseket követel a Bizottság részéről; 

hangsúlyozza, hogy az ENSZ 2030-ig tartó 

időszakra szóló menetrendje és az 

éghajlatváltozásról szóló Párizsi 

Megállapodás az elsődleges fokmérői 

annak, hogy az uniós kereskedelempolitika 

milyen mértékben járul hozzá a 

fenntartható fejlődés elfogadott globális 

céljaihoz; 

44. emlékeztet arra, hogy a közös 

kereskedelempolitikának hozzá kell 

járulnia az Unió által képviselt és az 

Európai Unióról szóló szerződés 2. 

cikkében meghatározott értékek 

előmozdításához, valamint a 21. cikkben 

foglalt célok, többek között a demokrácia, 

a jogállamiság, az emberi jogok, az 

alapvető jogok és szabadságok, az 

egyenlőség, az emberi méltóság 

tiszteletben tartása, valamint a környezet és 

a szociális jogok védelme 

megvalósításához; úgy véli, hogy e célok 

megvalósítása határozott és fenntartható 

fellépéseket követel a Bizottság részéről; 

hangsúlyozza, hogy az ENSZ 2030-ig tartó 

időszakra szóló menetrendje és az 

éghajlatváltozásról szóló Párizsi 

Megállapodás az elsődleges fokmérői 

annak, hogy az uniós kereskedelempolitika 

milyen mértékben járul hozzá a 

fenntartható fejlődés elfogadott globális 

céljaihoz; felhívja a Bizottságot, hogy 

végezze el az e célkitűzések és az EU 

nemzetközi kereskedelmi politikája között 

fennálló ellentmondások értékelését 

annak érdekében, hogy ennek 

megfelelően kiigazítsa azt, többek között 

egy inkább régióközi és intraregionális 
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kereskedelmi megközelítés révén; 
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Jelentés A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Éves jelentés a közös kereskedelempolitika végrehajtásáról 

2017/2070(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

49 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

49. megerősíti, hogy támogatja a 

korrupció elleni harcra vonatkozó 

ambiciózus rendelkezések beillesztését 

minden jövőbeli kereskedelmi 

megállapodásba az Unió kizárólagos 

hatáskörén belül; üdvözli a 

korrupcióellenes rendelkezések napirendre 

kerülését az EU–Mexikó és az EU–Chile 

társulási megállapodások aktualizásáról 

folyó tárgyalásokon; emlékeztet arra, hogy 

a szabadkereskedelmi megállapodások jó 

lehetőséget kínálnak az együttműködés 

fokozására a pénzmosás, az adócsalás és az 

adókijátszás elleni küzdelem területén; 

49. megerősíti, hogy támogatja a 

korrupció elleni harcra vonatkozó 

ambiciózus rendelkezések beillesztését 

minden jövőbeli kereskedelmi 

megállapodásba az Unió kizárólagos 

hatáskörén belül; üdvözli a 

korrupcióellenes rendelkezések napirendre 

kerülését az EU–Mexikó és az EU–Chile 

társulási megállapodások aktualizásáról 

folyó tárgyalásokon; emlékeztet arra, hogy 

a szabadkereskedelmi megállapodások jó 

lehetőséget kínálnak az együttműködés 

fokozására a pénzmosás, az adócsalás és az 

adókijátszás elleni küzdelem területén, és 

felhívja a Bizottságot, hogy használja ki 

ezt a lehetőséget, például azáltal, hogy 

kötelező erejű kötelezettségvállalásokat 

köt ki a harmadik országok részéről, és 

szükség esetén ilyen fejezetekkel egészíti 

ki a már lezárt tárgyalásokat; 

Or. en 

 

 


