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23.11.2015 B8-1230/5 

Módosítás  5 

Klaus Buchner 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-1230/2015 

Bernd Lange, Pablo Zalba Bidegain 

a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében  

A dohai fejlesztési menetrend jelenlegi állása 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

B preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

B. mivel az Unió következetesen 

szorgalmazta a kereskedelem határozott, 

többoldalú, szabályalapú megközelítését, 

ugyanakkor elismerte, hogy a kiegészítő 

megközelítések – például a kétoldalú, 

regionális és többoldalú megállapodások – 

szintén elősegíthetik a kereskedelmi nyitást 

és a gazdasági fejlődést, különösen a 

liberalizáció újraindítása, valamint a 

szabályok és elvek korszerűsítése révén a 

WTO által kevésbé felügyelt politikai 

területeken, és támogathatják a többoldalú 

rendszert, amennyiben az érintett 

megállapodások megfelelnek a WTO 

előírásainak, közösen elfogadott 

szabályokon alapulnak és megteremtik a 

feltételeket a lehetséges jövőbeni 

multilaterális kerethez; 

B. mivel az Unió szorgalmazta a 

kereskedelem határozott, többoldalú, 

szabályalapú megközelítését, olyan 

kiegészítő megközelítésekkel 

párhuzamosan, mint például a kétoldalú, 

regionális és plurilaterális 

megállapodások, amelyek szintén 

elősegíthetik a kereskedelmi nyitást és a 

gazdasági fejlődést, és támogathatják a 

többoldalú rendszert, amennyiben az 

érintett megállapodások megfelelnek a 

WTO előírásainak, közösen elfogadott 

szabályokon alapulnak és megteremtik a 

feltételeket a lehetséges jövőbeni 

multilaterális kerethez; 

Or. en 
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23.11.2015 B8-1230/6 

Módosítás  6 

Klaus Buchner 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-1230/2015 

Bernd Lange, Pablo Zalba Bidegain 

a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében  

A dohai fejlesztési menetrend jelenlegi állása 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

2 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

2. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a 

tárgyalások során teljes mértékben 

figyelembe vegyék az alacsony jövedelmű 

fejlődő és a legkevésbé fejlett országok 

különleges igényeit és érdekeit; 

szükségesnek tartja az alacsony jövedelem 

egyértelmű meghatározását a fejlődő és 

feltörekvő gazdaságokban; ismételten 

hangsúlyozza, hogy gondoskodni kell 

arról, hogy a különleges és differenciált 

bánásmód elve a tárgyalások szerves részét 

képezze, tükrözve a WTO-tagok eltérő 

gazdasági fejlettségi szintjét, a dohai 

miniszteri nyilatkozat (44) bekezdésében 

leírtak szerint; úgy véli, hogy a különleges 

és differenciált bánásmódra vonatkozó 

fontos rendelkezéseket pontosabbá és 

célzottabbá kellene tenni, és rendszeresen 

felül kellene vizsgálni őket annak 

érdekében, hogy válaszolni lehessen a 

leginkább rászoruló fejlődő országok és a 

legkevésbé fejlett országok igényeire; 

helyesli a kereskedelmi eljárások 

egyszerűsítését célzó megállapodás 

példáját a különleges és differenciált 

bánásmód elvének működtetésében a 

végrehajtási szakaszban, ami hasznos 

példaként szolgálhat a különleges és 

differenciált bánásmódra vonatkozó 

rendelkezések felülvizsgálatában és 

2. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a 

tárgyalások során teljes mértékben 

figyelembe vegyék a fejlődő országok 

különleges igényeit és érdekeit; 

szükségesnek tartja az alacsony jövedelmű 

fejlődő és feltörekvő gazdaságok 

egyértelműbb fogalommeghatározására 

irányuló törekvést; ismételten 

hangsúlyozza, hogy gondoskodni kell 

arról, hogy a különleges és differenciált 

bánásmód elve a tárgyalások szerves részét 

képezze, tükrözve a WTO-tagok eltérő 

gazdasági fejlettségi szintjét, a dohai 

miniszteri nyilatkozat (44) bekezdésében 

leírtak szerint; úgy véli, hogy a különleges 

és differenciált bánásmódra vonatkozó 

fontos rendelkezéseket pontosabbá és 

célzottabbá kellene tenni, és rendszeresen 

felül kellene vizsgálni őket annak 

érdekében, hogy válaszolni lehessen a 

leginkább rászoruló fejlődő országok és a 

legkevésbé fejlett országok igényeire; 

helyesli a kereskedelmi eljárások 

egyszerűsítését célzó megállapodás 

példáját a különleges és differenciált 

bánásmód elvének működtetésében a 

végrehajtási szakaszban, ami hasznos 

példaként szolgálhat a különleges és 

differenciált bánásmódra vonatkozó 

rendelkezések felülvizsgálatában és 
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23.11.2015 B8-1230/7 

Módosítás  7 

Klaus Buchner 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-1230/2015 

Bernd Lange, Pablo Zalba Bidegain 

a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében  

A dohai fejlesztési menetrend jelenlegi állása 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

7 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

7. felszólítja a WTO tagjait a kereskedelmi 

eljárások egyszerűsítéséről szóló 

megállapodás gyors ratifikálására és 

végrehajtására annak érdekében, hogy az 

kellő időben hatályba léphessen a tizedik 

miniszteri konferenciára; úgy véli, hogy ez 

a megállapodás jelentős előnyökkel járna 

valamennyi WTO-tag, különösen a fejlődő 

országok, valamint az érintett gazdasági 

szereplők számára, mivel növelné az 

átláthatóságot és a jogbiztonságot, valamint 

csökkentené az adminisztratív költségeket 

és a vámeljárások időtartamát, ami hosszú 

távon lehetővé tenné, hogy teljes 

mértékben kihasználják a regionális és 

globális ellátási láncok egyre nagyobb 

elterjedése révén teremtődő lehetőségeket, 

továbbá lehetővé tenné a kkv-k számára a 

nyitottabb piacok előnyeinek kiaknázását; 

rámutat arra, hogy a fejlődő és a 

legkevésbé fejlett országok számára 

továbbra is elérhetővé kell tenni a 

kapacitásépítést és a technikai 

segítségnyújtást – szem előtt tartva az 

egyablakos megoldásokat és az 

elektronikus dokumentáció egyszerűsítését 

– annak érdekében, hogy azok növelhessék 

termelési kapacitásukat, és így nagyobb 

arányban részesüljenek a globális ellátási 

láncok hozzáadott értékéből; 

7. felszólítja a WTO tagjait a kereskedelmi 

eljárások egyszerűsítéséről szóló 

megállapodás gyors ratifikálására és 

végrehajtására annak érdekében, hogy az 

kellő időben hatályba léphessen a tizedik 

miniszteri konferenciára; úgy véli, hogy ez 

a megállapodás jelentős előnyökkel járna 

valamennyi WTO-tag számára, mivel 

növelné az átláthatóságot és a 

jogbiztonságot, valamint csökkentené az 

adminisztratív költségeket és a 

vámeljárások időtartamát, ami hosszú 

távon lehetővé tenné, hogy teljes 

mértékben kihasználják a regionális és 

globális ellátási láncok egyre nagyobb 

elterjedése révén teremtődő lehetőségeket, 

továbbá lehetővé tenné a kkv-k számára a 

nyitottabb piacok előnyeinek; rámutat arra, 

hogy a fejlődő és a legkevésbé fejlett 

országok számára továbbra is elérhetővé 

kell tenni a kapacitásépítést és a technikai 

segítségnyújtást – szem előtt tartva az 

egyablakos megoldásokat és az 

elektronikus dokumentáció egyszerűsítését 

– annak érdekében, hogy növelhessék 

termelési kapacitásukat, és így nagyobb 

arányban részesüljenek a globális ellátási 

láncok hozzáadott értékéből; 
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23.11.2015 B8-1230/8 

Módosítás  8 

Klaus Buchner 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-1230/2015 

Bernd Lange, Pablo Zalba Bidegain 

a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében  

A dohai fejlesztési menetrend jelenlegi állása  

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

9 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

9. felhív arra, hogy alaposan fontolják meg 

a nem kereskedelmi szempontok WTO-

szabályok szerinti jobb kezelésének 

kérdését, lehetővé téve a tagok számára 

legitim politikai célok követését, 

ugyanakkor nem akadályozva a piaci 

hozzáférést; ezzel kapcsolatban 

hangsúlyozza, hogy határozottan támogatni 

kell a nemzetközi előírások elfogadására 

irányuló erőfeszítéseket, valamint hogy a 

fejlődő országok számára biztosítani kell a 

szükséges támogatást a szóban forgó 

előírásoknak való megfelelés érdekében;  

9. felhív arra, hogy alaposan fontolják meg 

a nem kereskedelmi szempontok WTO-

szabályok szerinti jobb kezelésének 

kérdését, lehetővé téve a tagok számára 

legitim politikai célok követését, 

ugyanakkor nem akadályozva 

indokolatlanul a piaci hozzáférést; ezzel 

kapcsolatban hangsúlyozza, hogy 

határozottan támogatni kell a nemzetközi 

előírások elfogadására irányuló 

erőfeszítéseket, valamint hogy a fejlődő 

országok számára biztosítani kell a 

szükséges támogatást a szóban forgó 

előírásoknak való megfelelés érdekében;  

Or. en 
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23.11.2015 B8-1230/9 

Módosítás  9 

Klaus Buchner 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-1230/2015 

Bernd Lange, Pablo Zalba Bidegain 

a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében  

A dohai fejlesztési menetrend jelenlegi állása 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

12 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

12. üdvözli a környezetvédelmi 

termékekről szóló megállapodáshoz és az 

információtechnológiai megállapodáshoz 

hasonló többoldalú kezdeményezések, 

valamint a szolgáltatások kereskedelméről 

szóló megállapodáshoz hasonló 

kezdeményezések tekintetében eddig elért 

előrelépéseket; úgy véli, hogy a többoldalú 

megállapodások kiegészíthetik és 

támogathatják a multilaterális 

megközelítést azzal a végső céllal, hogy a 

tagok kritikus tömegét bevonják és 

többoldalúvá tegyék; 

12. tudomásul veszi a környezetvédelmi 

termékekről szóló megállapodáshoz és az 

információtechnológiai megállapodáshoz 

hasonló plurilaterális kezdeményezéseket, 

valamint a szolgáltatások kereskedelméről 

szóló megállapodáshoz hasonló 

kezdeményezéseket; továbbra sincs 

meggyőződve arról, hogy a plurilaterális 

megállapodások hozzájárulhatnak a 

multilaterális megközelítés támogatásához, 

hacsak a tagok kritikus tömege nem 

támogatja azokat, és nem azzal az 

egyértelmű célkitűzéssel születnek, hogy 

multilaterálissá tegyék őket; 

Or. en 

 

 

 


