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30.9.2020 A9-0160/23

Módosítás 23
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
48 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

 48a. tekintettel arra, hogy a kolumbiai 
biztonsági erők súlyosan megsértik az 
emberi jogokat, felhívja a Bizottságot, 
hogy alkalmazza az ilyen megállapodások 
demokratikus és emberi jogi záradékait, 
mivel ezek a megállapodások alapvető 
elemei; rámutat, hogy ez a felfüggesztés 
lehet részleges, és összpontosíthat azokra 
a gazdasági ágazatokra, amelyek hasznot 
húznak a gyilkosságokból és a lakosság 
kényszerű lakóhelyelhagyásából, mint 
például az olajpálma- és a 
banántermesztés; felszólítja azokat a 
nemzeti parlamenteket, amelyek nem 
erősítették meg ezt a megállapodást, hogy 
mindaddig tartózkodjanak ettől, amíg nem 
hoznak létre hatékony mechanizmust az 
ütemtervnek és a megállapodás alapvető 
elemeinek való megfelelés biztosítására;
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30.9.2020 A9-0160/24

Módosítás 24
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
49 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

49. emlékeztet a közös 
kereskedelempolitika végrehajtásáról szóló 
korábbi jelentésében kifejtett álláspontjára; 
hangsúlyozza, hogy a Bizottság szolgálatai 
által kidolgozott 2018. februári, 15 pontos 
cselekvési terv jó alapot jelent a 
kereskedelemről és a fenntartható 
fejlődésről szóló fejezet végrehajtásának 
javítását célzó munka számára; rámutat 
arra, hogy az új generációs 
megállapodások emberi jogi záradékokat 
és fenntartható fejlődésre vonatkozó 
fejezeteket tartalmaznak, amelyeknek 
maradéktalan végrehajtása az emberi 
jogok, az uniós értékek és a magas 
színvonalú munkajogi, szociális és 
környezetvédelmi normák tiszteletben 
tartásának biztosítását és előmozdítását 
szolgálja; tudomásul veszi a fenntartható 
fejlődésre vonatkozó fejezeteknek a 
szabadkereskedelmi megállapodások 
végrehajtásáról szóló bizottsági jelentésben 
található értékelését, és szorgalmazza a 
kereskedelemre és fenntartható fejlődésre 
vonatkozó rendelkezések időben történő 
végrehajtását; kéri a Bizottságot, hogy 
dolgozzon ki pontos és konkrét módszert e 
fejezetek végrehajtásának nyomon 
követésére és értékelésére, tekintettel arra, 
hogy ezek kizárólag mennyiségi adatok 
alapján nem értékelhetők; felhívja a 
Bizottságot, hogy terjesszen elő 

49. emlékeztet a közös 
kereskedelempolitika végrehajtásáról szóló 
korábbi jelentésében kifejtett álláspontjára; 
hangsúlyozza, hogy a Bizottság szolgálatai 
által kidolgozott 2018. február 27-i, 15 
pontos cselekvési terv jó alapot jelent a 
kereskedelemről és a fenntartható 
fejlődésről szóló fejezet végrehajtásának 
javítását célzó munka számára; rámutat 
arra, hogy az új generációs 
megállapodások a korábbiakhoz 
hasonlóan a megállapodások alapvető 
elemeiként hivatkoznak a demokráciára 
és az emberi jogokra, de a fenntartható 
fejlődésre vonatkozó fejezeteket is 
tartalmaznak, amelyeknek maradéktalan 
végrehajtása az emberi jogok, az uniós 
értékek és a magas színvonalú munkajogi, 
szociális és környezetvédelmi normák 
tiszteletben tartásának biztosítását és 
előmozdítását szolgálja; tudomásul veszi a 
fenntartható fejlődésre vonatkozó 
fejezeteknek a szabadkereskedelmi 
megállapodások végrehajtásáról szóló 
bizottsági jelentésben található értékelését, 
és szorgalmazza a kereskedelemre és 
fenntartható fejlődésre vonatkozó 
rendelkezések időben történő 
végrehajtását; kéri a Bizottságot, hogy 
dolgozzon ki pontos és konkrét módszert 
ezen alapvető elemek és a kereskedelemre 
és a fenntartható fejlődésre vonatkozó 
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javaslatokat arra vonatkozóan, hogy miként 
lehetne megerősíteni a fenntartható 
fejlődésről szóló fejezet érvényesítését a 
kereskedelmi megállapodásokban;

fejezetek végrehajtásának nyomon 
követésére és értékelésére, tekintettel arra, 
hogy ezek kizárólag mennyiségi adatok 
alapján nem értékelhetők; felhívja a 
Bizottságot, hogy terjesszen elő 
javaslatokat arra vonatkozóan, hogy miként 
lehetne megerősíteni a kereskedelmi 
megállapodásokban szereplő emberi jogi 
és demokráciára vonatkozó záradékok, 
valamint a fenntartható fejlődésről szóló 
fejezet érvényesítését;
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30.9.2020 A9-0160/25

Módosítás 25
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
56 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

56. úgy véli, hogy a kereskedelmi 
megállapodásokban a kereskedelem és a 
fenntartható fejlődés kapcsolatára 
vonatkozó fejezeteknek az európai zöld 
megállapodás külső dimenziójának egyik 
fő ösztönzőjét kell képezniük; 
hangsúlyozza, hogy minden új szén-
dioxid-kiigazítási mechanizmusnak 
összeegyeztethetőnek kell lennie a WTO 
szabályaival és az uniós 
szabadkereskedelmi megállapodásokkal; 
hangsúlyozza, hogy az uniós vállalatokat 
nem szabad versenyhátrányba hozni;

56. úgy véli, hogy a kereskedelmi 
megállapodásokban a kereskedelem és a 
fenntartható fejlődés kapcsolatára 
vonatkozó fejezeteknek az európai zöld 
megállapodás külső dimenziójának egyik 
fő ösztönzőjét kell képezniük; 
hangsúlyozza, hogy az EU-nak a WTO 
szintjén kell fellépnie annak biztosítása 
érdekében, hogy egyetlen WTO-szabály se 
ellenezze sem az új szén-dioxid-kiigazítási 
mechanizmust, sem az éghajlatváltozás 
kezeléséhez szükséges intézkedéseket;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/26

Módosítás 26
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
63 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

63. üdvözli, hogy a Bizottság 
bejelentette, hogy 2020 elején kinevez egy 
kereskedelmi jogérvényesítési főtisztviselőt 
(CTEO) az uniós kereskedelmi 
megállapodások betartásának nyomon 
követésére és javítására; megjegyzi, hogy 
az EU kereskedelmi megállapodásainak 
szabályait megfelelően végre kell hajtani 
azok hatékonyságának biztosítása és a 
piaci torzulások kezelése érdekében; 
hangsúlyozza, hogy ennek az újonnan 
létrehozott tisztségnek a kereskedelmi 
megállapodásaink végrehajtására és 
érvényesítésére, valamint a piacra jutással, 
a kereskedelemmel és a fenntartható 
fejlődéssel kapcsolatos 
kötelezettségvállalások megszegéseinek 
eseteire kell összpontosítania; úgy véli, 
hogy a kereskedelmi jogérvényesítési 
főtisztviselőnek nemcsak a harmadik 
országokkal kötött uniós kereskedelmi 
megállapodások környezetvédelmi és 
munkavédelmi kötelezettségeit kell 
figyelemmel kísérnie és érvényre juttatnia, 
hanem a kereskedelmi megállapodások 
valamennyi fejezetének végrehajtását 
felügyelnie kell, hogy garantálja e 
megállapodásokban rejlő potenciál teljes 
körű kihasználását; felhívja a Bizottságot e 
szerep további tisztázására;

63. tudomásul veszi az új kereskedelmi 
jogérvényesítési főtisztviselő (CTEO) 
kinevezését, akinek az a feladata, hogy 
figyelemmel kísérje és javítsa 
kereskedelmi megállapodásaink 
végrehajtását és érvényesítését, valamint 
hogy megvizsgálja a piacra jutással, a 
kereskedelemmel és a fenntartható 
fejlődéssel kapcsolatos 
kötelezettségvállalások megszegéseinek 
eseteit; úgy véli, hogy a kereskedelmi 
jogérvényesítési főtisztviselőnek nemcsak 
a harmadik országokkal kötött uniós 
kereskedelmi megállapodások 
környezetvédelmi, emberi jogi és 
munkavédelmi kötelezettségeit kell 
figyelemmel kísérnie és érvényre juttatnia, 
hanem a kereskedelmi megállapodások 
valamennyi fejezetének végrehajtását 
felügyelnie kell, hogy garantálja az e 
megállapodásokban rejlő potenciál teljes 
körű kihasználását; felhívja a Bizottságot e 
szerep további tisztázására;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/27

Módosítás 27
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
64 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

64. felkéri a Tanácsot a nemzetközi 
közbeszerzési eszközről szóló 
megállapodás gyors megkötésére annak 
érdekében, hogy jogbiztonságot, 
viszonosságot és egyenlő 
versenyfeltételeket biztosítson az EU 
gazdasági szereplői számára; felszólít az 
alapvető sürgősségi egészségügyi termékek 
globális katalógusának beépítésére azzal a 
céllal, hogy a jövőben elkerülhetők 
legyenek a harmadik országbeli 
szolgáltatók által a globális világjárvány 
során a nemzetközi kereskedelemben 
elkövetett visszaélések; megállapítja, hogy 
az Unió közbeszerzési piacai a 
legnyitottabbak a világon, és hogy egyes 
harmadik országokban nagyon korlátozott 
a hozzáférés a közbeszerzési piacokhoz; 
hangsúlyozza a viszonosság és a kölcsönös 
előnyök előmozdításának fontosságát a 
piacokhoz és a közbeszerzésekhez való 
hozzáférés terén az uniós vállalatok javára;

64. felkéri a Tanácsot a nemzetközi 
közbeszerzési eszközről szóló 
megállapodás gyors megkötésére annak 
érdekében, hogy jogbiztonságot, 
viszonosságot és egyenlő 
versenyfeltételeket biztosítson az EU 
gazdasági szereplői számára; felszólít az 
alapvető sürgősségi egészségügyi termékek 
globális katalógusának beépítésére azzal a 
céllal, hogy a jövőben elkerülhetők 
legyenek a harmadik országbeli 
szolgáltatók által a globális világjárvány 
során a nemzetközi kereskedelemben 
elkövetett visszaélések; aggodalommal 
állapítja meg, hogy az Unió közbeszerzési 
piacai a legnyitottabbak a világon, és hogy 
egyes harmadik országok elővigyázatosan 
korlátozták a közbeszerzési piacok egyes 
részeihez való hozzáférést a helyi kkv-k 
védelme érdekében; hangsúlyozza a 
viszonosság és a kölcsönös előnyök 
előmozdításának fontosságát a piacokhoz 
és a közbeszerzésekhez való hozzáférés 
terén az uniós polgárok és vállalatok 
javára;

Or. en
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HU Egyesülve a sokféleségben HU

30.9.2020 A9-0160/28

Módosítás 28
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
69 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

69. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a 
befektetési megállapodások révén 
folyamatos bővül a befektetők és az 
államok közötti választottbírósági 
mechanizmusok köre; emlékeztet arra, 
hogy az ilyen párhuzamos 
igazságszolgáltatási rendszerek célja a 
vállalati érdekek és jogok érvényesítése, a 
kötelezettségeik és felelősségük 
érvényesítésével szemben, és 
veszélyeztethetik az államok politikai 
mozgásterét és törvényes szabályozási 
jogát; elítéli azt a jelenséget, hogy az 
ügyvédi irodák arra vonatkozó 
tanácsadásba kezdtek, hogy a külföldi 
befektetők miként nyújthatnak be keresetet 
választottbírósági eljárások keretében a 
Covid-járványhoz kapcsolódó kormányzati 
intézkedések nyomán; állandó 
moratóriumot szorgalmaz minden olyan 
választottbírósági követelésre vonatkozóan, 
amely a járvány egészségügyi, gazdasági 
és társadalmi dimenzióit célzó 
intézkedésekkel és annak hatásaival 
kapcsolatos;

69. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a 
befektetési megállapodások révén 
folyamatos bővül a befektetők és az 
államok közötti választottbírósági 
mechanizmusok köre; emlékeztet arra, 
hogy az ilyen párhuzamos 
igazságszolgáltatási rendszerek célja a 
vállalati érdekek és jogok érvényesítése, a 
kötelezettségeik és felelősségük 
érvényesítésével szemben, és 
veszélyeztethetik az államok politikai 
mozgásterét és törvényes szabályozási 
jogát; elítéli azt a jelenséget, hogy az 
ügyvédi irodák arra vonatkozó 
tanácsadásba kezdtek, hogy a külföldi 
befektetők miként nyújthatnak be keresetet 
választottbírósági eljárások keretében a 
Covid-járványhoz kapcsolódó kormányzati 
intézkedések nyomán; állandó 
moratóriumot szorgalmaz minden olyan 
választottbírósági követelésre vonatkozóan, 
amely a járvány egészségügyi, gazdasági 
és társadalmi dimenzióit célzó 
intézkedésekkel és annak hatásaival 
kapcsolatos, és azt, hogy szüntessék meg a 
beruházók és az állam közötti bármilyen 
olyan mechanizmusról való tárgyalásokat, 
amely a vállalatok és a külföldi befektetők 
számára kiváltságokat biztosító különleges 
igazságszolgáltatási rendszereket hoz 
létre;
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