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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 
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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 fenntartható 
fejlődésről szóló fejezet érvényesítését a 
kereskedelmi megállapodásokban; 
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felszólítja az EU-t, hogy a kereskedelemre 
és a fenntartható fejlődésre vonatkozó 
fejezetekben mindenkor szerepeltessen 
olyan kötelező és érvényesíthető 
rendelkezéseket, amelyekre megfelelő és 
eredményes vitarendezési mechanizmusok 
vonatkoznak, és a különféle végrehajtási 
módszerek között szankcióalapú 
mechanizmust is vegyen figyelembe;
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