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30.9.2020 A9-0160/29

Módosítás 29
Saskia Bricmont
a Verts/ALE 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 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; kiemeli, hogy 
a zöld megállapodásban kifejezett uniós 
éghajlat-politikai célokat be kell építeni az 
uniós kereskedelempolitikába; 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;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/30

Módosítás 30
Saskia Bricmont
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

Állásfoglalásra irányuló indítvány
33 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

33. üdvözli az EU és Szingapúr közötti 
kereskedelmi megállapodás 2019. 
november 21-i hatálybalépését; üdvözli az 
EU–Vietnám megállapodás végrehajtása 
felé tett előrelépést, és folyamatos és gyors 
előrelépésre szólít fel, különösen a közös 
intézmények létrehozása, valamint az 
emberi jogi kérdéseket illetően még 
hátralevő alapvető ILO-egyezmények és -
kötelezettségvállalások megerősítése terén, 
és sürgeti a Bizottságot, hogy az EKSZ-
szel együttműködve biztosítsa azok 
konkrét végrehajtását; felhívja a 
tagállamokat, hogy erősítsék meg az EU–
Vietnám beruházásvédelmi megállapodást, 
hogy az az EU–Vietnám 
szabadkereskedelmi megállapodással 
együtt a lehető leghamarabb hatályba 
léphessen; megjegyzi, hogy 2018-ban az 
EU mintegy 13,8 milliárd euró értékű árut 
exportált Vietnámba, és rámutat arra, hogy 
a szabályalapú szabadkereskedelmi 
megállapodások és a beruházásvédelmi 
megállapodások biztosítani fogják a 
kiszámíthatóságot és a jogállamiságot a 
befektetők számára, valamint pozitívan 
növelik majd az exportot mindkét 
irányban, és stabilitást és bizalmat 
teremtenek a kkv-k számára; úgy véli, 
hogy ezek a megállapodások előrelépést 
jelentenek egy, a Délkelet-ázsiai Nemzetek 
Szövetségének (ASEAN) egész térségével 

33. üdvözli az EU és Szingapúr közötti 
kereskedelmi megállapodás 2019. 
november 21-i hatálybalépését; üdvözli az 
EU–Vietnám-megállapodás végrehajtása 
terén elért haladást, és felszólít a 
folyamatos gyors előrelépésre, különös 
tekintettel a közös intézmények 
létrehozására és a fennálló legfontosabb 
ILO-egyezmények ratifikálására; 
aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az 
EVFTA hatálybalépése ellenére romlik az 
emberi jogi helyzet, és sürgeti a 
Bizottságot, hogy az EKSZ-szel 
együttműködve biztosítsa a Vietnám által 
tett kötelezettségvállalások konkrét 
végrehajtását, kövesse nyomon azokat, és 
rendszeresen tegyen jelentést az Európai 
Parlamentnek; felhívja a tagállamokat, 
hogy csak akkor lépjenek előre az EU–
Vietnám beruházásvédelmi megállapodás 
ratifikálásával, ha az emberi jogi helyzet 
javulását észlelik, és ez a pozitív dinamika 
garantálva van; megjegyzi, hogy 2018-ban 
az EU mintegy 13,8 milliárd euró értékű 
árut exportált Vietnámba, és rámutat arra, 
hogy a szabályalapú szabadkereskedelmi 
megállapodások és a beruházásvédelmi 
megállapodások biztosítani fogják a 
kiszámíthatóságot és a jogállamiságot a 
befektetők számára, valamint pozitívan 
növelik majd az exportot mindkét 
irányban, és stabilitást és bizalmat 
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kötendő szabadkereskedelmi megállapodás 
felé;

teremtenek a kkv-k számára; úgy véli, 
hogy ezek a megállapodások előrelépést 
jelentenek egy, a Délkelet-ázsiai Nemzetek 
Szövetségének (ASEAN) egész térségével 
kötendő szabadkereskedelmi megállapodás 
felé;
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30.9.2020 A9-0160/31

Módosítás 31
Saskia Bricmont, Yannick Jadot, Anna Cavazzini
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

Állásfoglalásra irányuló indítvány
36 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

36. hangsúlyozza az EU–Mexikó 
társulási megállapodás nemrégiben 
megkötött aktualizálásának és a Mercosur 
társulási megállapodás megkötésének 
fontosságát, mivel mindkettőnek megvan 
a lehetősége arra, hogy elmélyítse 
stratégiai partnerségünket Latin-
Amerikával, további lehetőségeket 
teremtsen az ezen országokkal fenntartott 
kereskedelmi kapcsolatainkban, és segítse 
az európai gazdaság ellátási láncainak 
diverzifikálását; úgy véli, hogy az EU és a 
Mercosur közötti társulási megállapodás 
jelenti a legnagyobb „tömbök közötti” 
megállapodást, és magában hordozza 
annak lehetőségét, hogy egy mintegy 800 
millió polgárt magában foglaló, 
kölcsönösen előnyös nyitott piaci térséget 
hozzon létre; emlékeztet arra, hogy ennek a 
megállapodásnak – az Európai Unió összes 
többi kereskedelmi megállapodásához 
hasonlóan – tisztességes 
versenyfeltételeket kell biztosítania, és 
szavatolnia kell az európai termelési 
előírások és módok tiszteletben tartását; 
emlékeztet arra, hogy a megállapodás 
tartalmaz egy kötelező erejű fejezetet a 
fenntartható fejlődésre vonatkozóan, 
amelyet alkalmazni kell, végre kell hajtani 
és teljes körűen értékeli kell, emellett 
konkrét kötelezettségvállalásokat 
tartalmaz a munkajogokkal és a 

36. úgy véli, hogy a kereskedelemre és 
a fenntartható fejlődésre vonatkozó fejezet 
ellenére az EU–Mercosur-megállapodás 
nem egyeztethető össze az európai zöld 
megállapodással, és nem kezeli a több 
mint egy évvel a megkötése után közzétett 
hatásvizsgálatban jelzett problémákat; 
emlékeztet arra, hogy a Párizsi 
Megállapodásnak és a Biológiai 
Sokféleség Egyezménynek a 
szabadkereskedelmi megállapodás 
alapvető elemét kell képeznie; úgy véli, 
hogy egy jegyzőkönyv vagy egy értelmező 
nyilatkozat elfogadása nem lesz elegendő 
annak biztosításához, hogy a 
szabadkereskedelmi megállapodás 
fenntartható legyen, és tiszteletben tartsa 
az erdőirtással, nagyarányú földszerzéssel 
és rendszerszintű erőszakkal szembesülő 
őslakos népeket; emlékeztet arra, hogy 
ennek a megállapodásnak – az Európai 
Unió összes többi kereskedelmi 
megállapodásához hasonlóan – tisztességes 
versenyfeltételeket kell biztosítania, és 
szavatolnia kell az európai termelési 
előírások és módok tiszteletben tartását; 
ezzel összefüggésben és tekintettel a 
szöveg tartós hiányosságaira megismétli, 
hogy az EU–Mercosur-megállapodást 
nem lehet a jelenlegi formájában 
ratifikálni;
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környezetvédelemmel kapcsolatban, 
beleértve az éghajlatról szóló Párizsi 
Megállapodás és a kapcsolódó 
végrehajtási szabályok alkalmazását; 

Or. en



AM\1214642HU.docx PE658.341v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

30.9.2020 A9-0160/32

Módosítás 32
Saskia Bricmont
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

Állásfoglalásra irányuló indítvány
43 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

43. emlékeztet az EU–Kanada 
kereskedelmi megállapodással (CETA) 
kapcsolatos pozitív fejleményekre; 
megjegyzi, hogy a végrehajtás első teljes 
naptári évében a kétoldalú 
árukereskedelem, beleértve az agrár-
élelmiszeripari termékeket is, 10,3 %-kal 
nőtt az előző három év átlagához képest; 
emlékeztet arra, hogy az EU Kanadával 
folytatott kereskedelméből származó 
többlete 60 %-kal nőtt, és további 
lehetőségeket teremtett exportőreink 
számára; emlékeztet arra is, hogy a 
megállapodás előzetes hatálybalépése után 
a két fél szilárd partnerséget hozott létre az 
által, hogy az eredeti szöveget fontos 
ajánlásokkal egészítette ki a kereskedelem, 
az éghajlat-politika, valamint a Párizsi 
Megállapodás, a kereskedelmi és nemi 
szempontok, továbbá a kis- és közepes 
méretű vállalkozások tekintetében, és úgy 
véli, hogy ez bizonyítja a kereskedelmi 
megállapodás végrehajtásának 
dinamikáját; felkéri a Bizottságot, hogy 
továbbítsa a Parlamentnek az uniós kkv-k 
exportjára és a megállapodás általános 
fenntarthatóságára vonatkozó legfrissebb 
adatokat; emlékeztet a kereskedelemre és a 
fenntartható fejlődésre vonatkozó fejezet 
végrehajtása és nyomon követése 
megerősítésének fontosságára;

43. emlékeztet az EU–Kanada 
kereskedelmi megállapodással (CETA) 
kapcsolatos pozitív fejleményekre; 
megjegyzi, hogy a végrehajtás első teljes 
naptári évében a kétoldalú 
árukereskedelem, beleértve az agrár-
élelmiszeripari termékeket is, 10,3 %-kal 
nőtt az előző három év átlagához képest; 
emlékeztet arra is, hogy a megállapodás 
előzetes hatálybalépése után a két fél 
szilárd partnerséget hozott létre az által, 
hogy az eredeti szöveget fontos 
ajánlásokkal egészítette ki a kereskedelem, 
az éghajlat-politika, valamint a Párizsi 
Megállapodás, a kereskedelmi és nemi 
szempontok, továbbá a kis- és közepes 
méretű vállalkozások tekintetében; mély 
aggodalmát fejezi ki azonban amiatt, hogy 
a CETA végrehajtása során nem őrizték 
meg az uniós állat- és növény-
egészségügyi (SPS) normákat, amint azt 
az EU-ba irányuló kivitelre szánt 
szarvasmarha- és sertéshús előállítását 
szabályozó kanadai ellenőrzési 
rendszerekről szóló 2020. évi ellenőrzési 
jelentés is mutatja; felhívja a Bizottságot, 
hogy ideiglenesen függessze fel az ilyen 
behozatalt mindaddig, amíg új 
bizonyítékok igazolják a CETA SPS-
rendelkezéseinek való teljes megfelelést, 
és vizsgálja meg az SPS-fejezet 
végrehajtását valamennyi 
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szabadkereskedelmi megállapodásban, 
különösen az elővigyázatosság elvére, 
valamint a nyomonkövetési és ellenőrzési 
rendszerekre vonatkozó rendelkezések 
hatását; emlékeztet a kereskedelemre és a 
fenntartható fejlődésre vonatkozó fejezet 
végrehajtása és nyomon követése 
megerősítésének fontosságára;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/33

Módosítás 33
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

Állásfoglalásra irányuló indítvány
52 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

52. üdvözli a Bizottságnak az európai 
zöld megállapodásra irányuló 
kezdeményezését, és hangsúlyozza, hogy 
azt egy ökológiai, gazdasági és társadalmi 
szempontból kiegyensúlyozott 
kereskedelmi stratégia révén, aktívan 
támogatni kell; üdvözli a biztos azon 
kötelezettségvállalását, hogy a 
kereskedelmi megállapodások „alapvető 
rendelkezésévé” teszik az éghajlatról szóló 
Párizsi Megállapodás rendelkezéseinek 
betartását;

52. üdvözli a Bizottságnak az európai 
zöld megállapodásra irányuló 
kezdeményezését, és hangsúlyozza, hogy 
azt egy ökológiai, gazdasági és társadalmi 
szempontból kiegyensúlyozott 
kereskedelmi stratégia révén, aktívan 
támogatni kell; üdvözli a biztos azon 
kötelezettségvállalását, hogy a 
kereskedelmi megállapodások „alapvető 
rendelkezésévé” teszik az éghajlatról szóló 
Párizsi Megállapodás rendelkezéseinek 
betartását; figyelmeztet arra, hogy az 
Energia Charta Egyezmény jelentősen 
akadályozza ezen éghajlat-politikai célok 
elérését; felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat annak biztosítására, hogy az 
Energia Charta Egyezmény jelenleg zajló 
reformja szüntesse meg annak az európai 
zöld megállapodásra gyakorolt 
potenciálisan kedvezőtlen hatásait;

Or. en
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30.9.2020 A9-0160/34

Módosítás 34
Saskia Bricmont
a Verts/ALE 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; felhívja a 
Bizottságot, hogy 2021. évi 
munkaprogramjának részeként mozdítsa 
elő az importáruk karbonintenzitását 
ellensúlyozó, WTO-kompatibilis 
mechanizmus (CBA) bevezetését; 
hangsúlyozza, hogy a CBA-
mechanizmusnak az európai szén-dioxid-
semlegesség 2050-re történő 
megvalósításának sarokkövét kell 
képeznie, és hogy annak a kkv-k aktív 
bevonása érdekében a kkv-k igényeinek 
kielégítését célzó intézkedéseket kell 
előirányoznia;

Or. en


