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HU Egyesülve a sokféleségben HU

30.9.2020 A9-0160/3

Amendment 3
Luke Ming Flanagan
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0160/2020
Jörgen Warborn
A közös kereskedelempolitika végrehajtása – 2018. évi éves jelentés
(2019/2197(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
G preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

G. mivel az Eurobarométer 
legfrissebb adatai azt mutatják, hogy az 
uniós polgárok mintegy 60 %-a úgy véli, 
hogy a nemzetközi kereskedelem 
előnyökkel jár számára; mivel a 
közvélemény egy része jól tájékozott a 
kereskedelempolitikáról és a kereskedelmi 
megállapodásokról; mivel a 
megkérdezettek fele azt javasolja, hogy az 
EU-ban történő munkahelyteremtés, 
valamint a környezetvédelmi és 
egészségügyi normák védelme tartozzon az 
uniós kereskedelempolitika prioritásai 
közé; mivel a Bizottságnak és a 
tagállamoknak folytatniuk kell a 
kereskedelempolitikára és a kereskedelmi 
megállapodásokra vonatkozó megfelelő 
kommunikációs stratégia kidolgozását, 
amelynek célja a kereskedelemmel 
kapcsolatos álhírek kezelése és a lehető 
legtöbb információ továbbítása, 
ugyanakkor meg kell célozniuk az egyes 
érdekelt feleket, és javítaniuk kell a 
gazdasági szereplők kereskedelmi 
megállapodásokkal kapcsolatos 
tájékozottságát;

G. mivel az uniós polgárok részéről 
egyre nagyobb igény jelentkezik arra, 
hogy az Uniót hozzáigazítsuk azokhoz az 
új kihívásokhoz, amelyekkel 
társadalmaink szembesülnek; mivel a 
közvélemény jelentős része jól tájékozott a 
kereskedelempolitikáról és a kereskedelmi 
megállapodásokról, és úgy véli, hogy az 
uniós kereskedelempolitika fő 
prioritásainak az EU-ban történő 
munkahelyteremtésnek, valamint a 
környezetvédelmi és egészségügyi normák 
védelmének kell lennie; mivel a 
Bizottságnak és a tagállamoknak 
folytatniuk kell a kereskedelempolitikára 
és a kereskedelmi megállapodásokra 
vonatkozó megfelelő kommunikációs 
stratégia kidolgozását, amelynek célja, 
hogy átfogó, hiteles és semleges 
tájékoztatást nyújtson a nyilvánosság 
számára;
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

30.9.2020 A9-0160/4

Módosítás 4
Luke Ming Flanagan
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0160/2020
Jörgen Warborn
A közös kereskedelempolitika végrehajtása – 2018. évi éves jelentés
(2019/2197(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
J preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

J. mivel a Covid19-járvány sokrétű, 
hosszú távú következményekkel járó 
válságot okozott, és felszínre hozta a 
globális értékláncok ellenálló 
képességének hiányát bizonyos 
kulcsfontosságú termékek, többek között 
az orvostechnikai felszerelések és 
eszközök tekintetében; mivel a válság 
rámutatott, hogy erősebb és ellenállóbb 
termelési láncokra, valamint a stratégiai 
területekre irányuló beruházásokra van 
szükség az uniós ellátási láncok ellenálló 
képességének fokozása érdekében; mivel a 
tudományosan megalapozott jelentések 
szerint világszerte egyre nagyobb a 
világjárványok kitörésének és az 
éghajlatváltozással összefüggő, a 
nemzetközi kapcsolatokat érintő 
jelenségeknek a kockázata; mivel a G20-ak 
kereskedelmi miniszterei elkötelezték 
magukat a Covid19-járvány nemzetközi 
kereskedelemre és beruházásokra 
gyakorolt hatásainak enyhítése mellett 
azáltal, hogy folytatják az együttműködést 
egy szabad, tisztességes, 
megkülönböztetésmentes, átlátható, 
kiszámítható és stabil kereskedelmi és 
beruházási környezet kialakítása 
érdekében, valamint azáltal, hogy 
megőrzik piacaink nyitottságát az alapvető 
egészségügyi felszerelések és 
berendezések, a kritikus mezőgazdasági 

J. mivel a Covid19-járvány kitörése 
rámutatott az uniós gazdaság 
sebezhetőségére és arra, hogy ellátási 
láncai a kereskedelem éveken át tartó 
dogmatikus liberalizálása miatt harmadik 
országoktól függenek, sokrétű, hosszú távú 
következményekkel járó válságot okozott, 
valamint felszínre hozta a globális 
értékláncok ellenálló képességének hiányát 
bizonyos kulcsfontosságú termékek, 
többek között az orvostechnikai 
felszerelések és eszközök tekintetében; 
mivel a válság rámutatott, hogy erősebb és 
ellenállóbb termelési láncokra, valamint a 
stratégiai területekre irányuló 
beruházásokra van szükség az uniós 
ellátási láncok ellenálló képességének 
fokozása érdekében; mivel a 
tudományosan megalapozott jelentések 
szerint világszerte egyre nagyobb a 
világjárványok kitörésének és az 
éghajlatváltozással összefüggő, a 
nemzetközi kapcsolatokat érintő 
jelenségeknek a kockázata; mivel a G20-ak 
kereskedelmi minisztereinek nem sikerült 
megfelelően kezelni a válságok kiváltó 
okait a termelési láncok reformja révén, 
annak érdekében, hogy biztosítsák a 
gazdasági diverzifikációt és a rezilienciát, 
továbbá az alapvető egészségügyi 
felszerelések és berendezések, a kritikus 
mezőgazdasági termékek és más alapvető 
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termékek és más alapvető áruk és 
szolgáltatások határokon átívelő, 
folyamatos áramlásának biztosítása 
érdekében; 

áruk és szolgáltatások határokon átívelő, 
folyamatos áramlását; 

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/5

Módosítás 5
Luke Ming Flanagan
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0160/2020
Jörgen Warborn
A közös kereskedelempolitika végrehajtása – 2018. évi éves jelentés
(2019/2197(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
1 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

1. rámutat arra, hogy a globális 
keretek jelentős aspektusai eltolódtak és 
kiszámíthatatlannak bizonyultak, sőt az 
elmúlt két évben feszültségek is 
kialakultak; megismétli, hogy támogatja a 
nyitott, szabad, szabályokon alapuló, 
kiszámítható és tisztességes többoldalú 
kereskedelmi rendszert, amelyet meg kell 
őrizni és ösztönözni kell; rámutat arra, 
hogy a kedvezőtlen globális gazdasági 
légkör ellenére az EU (2018-ban) 
84,6 milliárd EUR többletet könyvelhetett 
el a kereskedelmi megállapodásokban 
részt vevő partnereivel bonyolított 
árukereskedelemben, szemben a világ 
többi részével bonyolított kereskedelem 
24,6 milliárd EUR összegű teljes 
kereskedelmi hiányával; emlékeztet arra, 
hogy több mint 36 millió munkahelyet 
támogat az Unión kívülre irányuló kivitel;

1. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a 
globális keretek jelentős aspektusai 
eltolódtak és kiszámíthatatlannak 
bizonyultak, sőt az elmúlt két évben 
feszültségek is kialakultak, valamint az EU 
gazdaságának sebezhetősége és ellátási 
láncainak az alapvető termékek 
tekintetében a harmadik országoktól való 
függősége miatt, ami az évekig tartó 
liberalizáció következményeként alakult 
ki; megismétli, hogy támogatja a nyitott, 
szabad, szabályokon alapuló, kiszámítható 
és tisztességes többoldalú kereskedelmi 
rendszert, amelyet meg kell őrizni, 
azonban meg kell reformálni, hogy 
átláthatóbb és demokratikusabb legyen, és 
hogy tiszteletben tartsa a nemzetközi jogi 
normák hierarchiáját; úgy véli, hogy a 
minőségi munkahelyek teremtéséhez, a 
közszolgáltatások megerősítéséhez, a 
gazdaság stratégiai és sérülékeny 
ágazatainak védelméhez és a gazdasági 
tevékenységek diverzifikálásához a közös 
kereskedelempolitika mélyreható 
átalakítására van szükség az olyan 
jelentős kihívások kezelése érdekében, 
mint a járványok, az éghajlatváltozás és a 
szegénység;

Or. en
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

30.9.2020 A9-0160/6

Módosítás 6
Luke Ming Flanagan
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0160/2020
Jörgen Warborn
A közös kereskedelempolitika végrehajtása – 2018. évi éves jelentés
(2019/2197(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
3 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

3. kitart amellett, hogy az uniós 
kereskedelmi stratégiának továbbra is elő 
kell mozdítania az Unió érdekeit és 
értékeit, amikor világszerte új 
kihívásokkal néz szembe, növelnie kell az 
uniós ipar versenyképességét, és gazdasági 
növekedést kell generálnia az európai zöld 
megállapodás célkitűzéseivel 
összhangban; ezért úgy véli, hogy egy 
ambiciózus többoldalú és kétoldalú 
menetrend, mindkét fél számára 
tisztességes és gyümölcsöző kereskedelmi 
megállapodások megkötése, amelyek 
biztosítják a szigorú viszonosságot és az 
érzékeny ágazatokban a szigorú európai 
normák és előírások tiszteletben tartását, 
valamint az emberi jogokat és azok 
hatékony védelmét, az indokolatlan 
kereskedelmi akadályok felszámolása, 
valamint szükség esetén a piacvédelmi 
eszközök használata a legjobb módja 
annak, hogy az EU versenyképesebbé 
váljon a globalizált világban;

3. kitart amellett, hogy az uniós 
kereskedelmi stratégiának választ kell 
adnia a világszerte jelentkező új 
kihívásokra, növelnie kell az uniós ipar 
ellenálló képességét, továbbá, hogy azt 
összhangba kell hozni az európai zöld 
megállapodás célkitűzéseivel; ezért úgy 
véli, hogy egy ambiciózus nemzetközi, 
többoldalú és kétoldalú menetrend, 
mindkét fél számára tisztességes és 
gyümölcsöző kereskedelmi 
megállapodások megkötése, amelyek 
biztosítják a szigorú viszonosságot és az 
érzékeny ágazatokban a szigorú európai 
normák és előírások tiszteletben tartását, 
valamint az emberi jogokat és azok 
hatékony védelmét, az indokolatlan 
kereskedelmi akadályok felszámolása, 
valamint szükség esetén a piacvédelmi 
eszközök használata a legjobb módja 
annak, hogy az EU versenyképesebbé 
váljon a globalizált világban;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/7

Módosítás 7
Luke Ming Flanagan
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0160/2020
Jörgen Warborn
A közös kereskedelempolitika végrehajtása – 2018. évi éves jelentés
(2019/2197(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
5 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

5 hangsúlyozza, hogy fokozni kell a 
tagállamok közötti információcserét; 
szorgalmazza a bevált gyakorlatok 
tagállamok egymás közötti, valamint a 
tagállamok és a Bizottság közötti további 
cseréjét a szinergiák elérése és az 
eredmények javítása érdekében; e 
tekintetben hangsúlyozza továbbá, hogy 
javítani kell a megállapodásokra vonatkozó 
értékelési stratégiákat, és úgy véli, hogy a 
Bizottságnak minden egyes kereskedelmi 
megállapodás esetében jobb 
hatásvizsgálatot kell biztosítania, amelyet 
kellő időben, független testületeknek kell 
elvégezniük;

5. hangsúlyozza, hogy fokozni kell a 
tagállamok közötti információcserét; 
szorgalmazza a bevált gyakorlatok 
tagállamok egymás közötti, valamint a 
tagállamok és a Bizottság közötti további 
cseréjét a szinergiák elérése és az 
eredmények javítása érdekében; e 
tekintetben hangsúlyozza továbbá, hogy 
javítani kell a megállapodásokra vonatkozó 
értékelési stratégiákat, és úgy véli, hogy a 
Bizottságnak minden egyes kereskedelmi 
megállapodás esetében jobb 
hatásvizsgálatot kell biztosítania, amelyet 
független testületeknek kell elvégezniük, 
kellő időben és megbízható gazdasági 
modellek alkalmazásával;

Or. en
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

30.9.2020 A9-0160/8

Módosítás 8
Luke Ming Flanagan
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0160/2020
Jörgen Warborn
A közös kereskedelempolitika végrehajtása – 2018. évi éves jelentés
(2019/2197(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
7 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak 
és a tagállamoknak jobb kommunikációs 
stratégiát kell kidolgozniuk, hogy 
ismertessék az EU 
kereskedelempolitikájának előnyeit és 
javítsák az ezzel kapcsolatos 
tájékozottságot annak érdekében, hogy 
hatékonyabb legyen az együttműködés a 
társadalommal és az érdekelt felekkel; 
emlékeztet arra, hogy az ütemtervek 
lehetőséget kínálnak a Bizottság számára, 
hogy kommunikáljon és megmagyarázza 
egy-egy adott kezdeményezés és annak 
célkitűzései mögött rejlő okokat, továbbá 
hogy együttműködést folyasson a 
társadalommal és az érdekelt felekkel és 
hogy visszajelzést kapjon tőlük; úgy véli, 
hogy a Bizottságnak biztosítania kell az 
ütemtervek és egyéb konzultációs 
tevékenységek teljes átláthatóságát, hogy a 
hatásuk a lehető legnagyobb legyen, és 
garantálják az érdekelt felek bevonását;

7. hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak 
és a tagállamoknak jobban együtt kell 
működniük a társadalommal és az érdekelt 
felekkel, és visszajelzéseket kell kérniük; 
úgy véli, hogy a Bizottságnak biztosítania 
kell az ütemtervek és egyéb konzultációs 
tevékenységek teljes átláthatóságát, hogy a 
hatásuk a lehető legnagyobb legyen, és 
garantálják az érdekelt felek bevonását;

Or. en



AM\1214594HU.docx PE658.341v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

30.9.2020 A9-0160/9

Módosítás 9
Luke Ming Flanagan
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0160/2020
Jörgen Warborn
A közös kereskedelempolitika végrehajtása – 2018. évi éves jelentés
(2019/2197(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
11 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

11. sajnálja a Covid19-világjárvány 
miatt a nemzetközi kereskedelemben és a 
globális értékláncokban jelentkező zavarok 
nyomán kialakult gazdasági veszteségeket, 
amelyek különösen súlyos hatással 
lehetnek a fejlődő országokra; kéri a 
Bizottságot annak biztosítására, hogy a 
fejlődő országokra vonatkozó kereskedelmi 
rendelkezései támogassák a 
gyógyszerekhez és az orvostechnikai 
eszközökhöz való hozzájutást; 

11. sajnálja a Covid19-világjárvány 
miatt a nemzetközi kereskedelemben és a 
globális értékláncokban jelentkező zavarok 
nyomán kialakult gazdasági veszteségeket, 
amelyek különösen súlyos hatással 
lehetnek a fejlődő országokra; kéri a 
Bizottságot annak biztosítására, hogy a 
fejlődő országokra vonatkozó kereskedelmi 
rendelkezései támogassák ezen országok 
gyógyszerekhez és orvostechnikai 
eszközökhöz való hozzáférését és 
biztosítsák élelmezésbiztonságukat;

Or. en
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

30.9.2020 A9-0160/10

Módosítás 10
Luke Ming Flanagan
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0160/2020
Jörgen Warborn
A közös kereskedelempolitika végrehajtása – 2018. évi éves jelentés
(2019/2197(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
13 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

13. hangsúlyozza, hogy ez kritikus 
pillanat a nyitott, tisztességes, 
kiegyensúlyozott, fenntartható és 
értékalapú multilateralizmus előmozdítása 
és a globális kereskedelmi rendszer 
támogatása szempontjából; mély sajnálatát 
fejezi ki a WTO patthelyzete miatt, amely 
aktív lépéseket és kötelezettségvállalásokat 
követel meg valamennyi WTO-tag 
részéről; megismétli a szabályokon alapuló 
többoldalú kereskedelmi rendszer védelme 
iránti elkötelezettségét;

13. hangsúlyozza, hogy ez kritikus 
pillanat a nyitott, tisztességes, 
kiegyensúlyozott, fenntartható és 
értékalapú multilateralizmus előmozdítása 
és a globális kereskedelmi rendszer 
támogatása szempontjából; mély sajnálatát 
fejezi ki a WTO patthelyzete miatt, amely 
aktív lépéseket és kötelezettségvállalásokat 
követel meg valamennyi WTO-tag 
részéről; megismétli a szabályokon alapuló 
többoldalú kereskedelmi rendszer és a 
nemzetközi jog védelme iránti 
elkötelezettségét;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/11

Módosítás 11
Luke Ming Flanagan
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0160/2020
Jörgen Warborn
A közös kereskedelempolitika végrehajtása – 2018. évi éves jelentés
(2019/2197(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
17 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

17. üdvözli a multilaterális beruházási 
bíróságra irányuló tárgyalások 
tekintetében elért eredményeket; 
megjegyzi, hogy a beruházási vitákkal 
foglalkozó bírósági rendszer a 
multilaterális beruházási bíróság felé kell, 
hogy vezessen; sajnálatát fejezi ki amiatt, 
hogy a tagállamok rendkívül lassan 
haladnak az EU-n belüli kétoldalú 
beruházási megállapodások felszámolása 
terén, és sürgeti a Bizottságot, hogy adott 
esetben tegyen lépéseket;

17. osztja a beruházók és az állam 
közötti visszaélésszerű vitarendezési 
rendszerekkel kapcsolatos világméretű 
aggodalmat, és felhívja a Bizottságot, 
hogy tartózkodjon a vállalati és külföldi 
befektetőkre vonatkozó különleges 
igazságszolgáltatási vagy 
választottbírósági rendszer bármilyen 
formájának – például a beruházó és állam 
közötti vitarendezés, a beruházási vitákkal 
foglalkozó bírósági rendszer, a 
multilaterális beruházási bíróság vagy 
egyéb rendszerek – előmozdításától és az 
ezekről való tárgyalástól; felhívja a 
Bizottságot, hogy a jelenlegi 
szabadkereskedelmi megállapodások 
újratárgyalásakor függessze fel ezeket a 
rendszereket, és találjon gyors kiutat a 
botrányos Energia Charta Egyezményből, 
amely több milliárd euróba kerül a 
tagállamok számára, és költségesebbé és 
nehezebbé teszi a zöld megállapodással és 
a Párizsi Megállapodással összhangban 
álló energiatermelésre való szükséges 
átállásukat; sajnálatát fejezi ki amiatt, 
hogy a tagállamok rendkívül lassan 
haladnak az EU-n belüli kétoldalú 
beruházási megállapodások felszámolása 
terén, és sürgeti a Bizottságot, hogy adott 
esetben tegyen lépéseket;
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

20. emlékeztet arra, hogy az EU-nak 
továbbra is partnerként együtt kell 
működnie az USA-val, valamint hogy 
megoldást kell találni a közös érdekű 
kereskedelmi kérdésekre, valamint a 
fenyegetésekre és a kereskedelmi 
súrlódásokra, ideértve az USA által 
elfogadott, a nemzetközi joggal ellentétes 
jogszabályok területen kívüli alkalmazását 
is; hangsúlyozza, hogy az EU-nak továbbra 
is erőfeszítéseket kell tennie a kölcsönös 
bizalom és a szoros kereskedelmi 
kapcsolatok helyreállítása érdekében, 
biztosítva ugyanakkor az európai normák 
tiszteletben tartását; úgy véli, hogy az 
USA-val kötött korlátozott kereskedelmi 
megállapodás fontos mérföldkőnek 
tekinthető;

20. emlékeztet arra, hogy az EU-nak 
továbbra is partnerként együtt kell 
működnie az USA-val, valamint hogy 
megoldást kell találni a közös érdekű 
kereskedelmi kérdésekre, valamint a 
fenyegetésekre és a kereskedelmi 
súrlódásokra, ideértve az USA által 
elfogadott, a nemzetközi joggal ellentétes 
jogszabályok területen kívüli alkalmazását 
is; hangsúlyozza, hogy az EU-nak továbbra 
is erőfeszítéseket kell tennie a kölcsönös 
bizalom és a szoros kereskedelmi 
kapcsolatok helyreállítása érdekében, 
biztosítva ugyanakkor az európai normák 
tiszteletben tartását; úgy véli, hogy az 
Egyesült Államokkal nem szabad még 
korlátozott kereskedelmi megállapodást 
sem aláírni mindaddig, amíg az ország alá 
nem írja és nem alkalmazza a Párizsi 
Megállapodást, és amíg jogellenes 
kereskedelmi intézkedéseket és területen 
kívüli szankciókat alkalmaz;
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