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JAVASLATOK

A Fejlesztési Bizottság felkéri a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

1. hangsúlyozza, hogy a kereskedelem nem önmagában vett cél, hanem a fenntartható 
fejlesztési célok elérésének fontos eszköze, mivel hozzájárul a szegénység 
csökkentéséhez, az egészség javításához és a környezetkárosodás kezelésére irányuló 
erőfeszítések támogatásához, valamint az uniós értékek e célból történő 
előmozdításához; hangsúlyozza, hogy a fejlődő országokban ki kell építeni a kínálati 
oldali kapacitást és a kereskedelmi infrastruktúrát, az exportdiverzifikációra, a 
hozzáadott érték növelésére, valamint a mikro-, kis- és középvállalkozásokra 
összpontosítva; emlékeztet arra, hogy az EU elkötelezte magát a fejlesztési szempontú 
szakpolitikai koherencia elve és a „ne árts” elv mellett; rámutat arra, hogy az EU 
elkötelezett egy szilárd, hatékony és hiteles kereskedelempolitika mellett, amely egy 
tisztességes és nyitott, szabályokon alapuló többoldalú kereskedelmi rendszer alapját 
képezi, amely elengedhetetlen a fejlődő országok globális értékláncokba való további 
integrációjához; hangsúlyozza e tekintetben a technikai segítségnyújtási stratégiák 
fontosságát;

2. hangsúlyozza a szociális, a munkaügyi és a környezetvédelmi normákra vonatkozó 
átfogó, kötelező erejű és végrehajtható rendelkezések fontosságát, különösen a 
szabadkereskedelmi megállapodások kereskedelemről és fenntartható fejlődésről szóló 
fejezeteiben; hangsúlyozza továbbá a hatékony nyomon követés fontosságát; felszólít a 
kereskedelem fenntarthatóságára vonatkozó, átfogó előzetes és utólagos 
hatásvizsgálatok szisztematikus alkalmazására;

3. hangsúlyozza, hogy a kereskedelmi megállapodásoknak nem szabad negatív hatást 
gyakorolniuk az élelmezésbiztonságra a fejlődő országokban; hangsúlyozza, hogy 
lehetővé kell tenni a fejlődő országok számára, hogy megerősítsék élelmiszer-
önrendelkezésüket, és saját demokratikus eszközeikkel meghatározzák 
élelmiszerrendszereik alakítását; e célból holisztikus megközelítést sürget, amely lefedi 
a lényegbevágó kérdéseket, mint a közbeszerzés, a verseny, beleértve a támogatásokat, 
illetve az egészségügyi és növény-egészségügyi akadályokat; felhívja különösen az EU-
t, hogy segítse a fejlődő országokat helyi élelmiszer-termelésük védelmében, támogassa 
a kis családi gazdaságokat, és építsen az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági 
Szervezetének (FAO) ajánlásaira;

4. megjegyzi, hogy annak ellenére, hogy a 2014 és 2020 közötti közös agrárpolitika (KAP) 
időtartama alatt történt előrelépés a politikák fejlesztési célú koherenciája felé, az 
exporttámogatások betiltása nincs hatással az egyéb közvetlen vagy közvetett 
támogatásokból eredő gazdasági torzulásokra, mint a tejtermékek esetében; felszólítja 
az EU-t, hogy kezdje meg a Kereskedelmi Világszervezetet (WTO) létrehozó 1994. évi 
egyezmény jelenlegi rendelkezéseinek felülvizsgálatát; kéri az Uniót, hogy nyújtson 
segítséget a fejlődő országok számára a közvetlen külföldi befektetésekre vonatkozó 
átvilágítási mechanizmusok megtervezése terén;

5. hangsúlyozza, hogy az új Európa–Afrika-stratégiának támogatnia kell a tisztességes és 
etikus kereskedelmet; rámutat arra, hogy „A szabadkereskedelmi megállapodások 
végrehajtása 2018. január 1. és 2018. december 31. között” című 2019. évi bizottsági 
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jelentés (COM(2019)0455) kiemeli, hogy korlátozott előrelépés történt a gazdasági 
partnerségi megállapodások hatálya alá tartozó fejlődő országok gazdasági 
diverzifikációja terén; sürgeti az EU-t és tagállamait, hogy ismerjék el a fejlődő 
országok által a gazdasági partnerségi megállapodásokkal kapcsolatban kifejezett 
aggályokat; emlékeztet arra, hogy a gazdasági partnerségi megállapodásoknak hatékony 
támogatást kell nyújtaniuk a regionális piacok integrációjához; hangsúlyozza, hogy 
figyelembe kell venni a CARIFORUM-mal kötött gazdasági partnerségi megállapodás 
első 10 évének utólagos értékelő tanulmányát, és meg kell vizsgálni a javítási 
lehetőségeket a régió országaival való kapcsolatok megerősítése, valamint a 21. század 
új kihívásainak – különösen az éghajlatváltozásnak – a kezelése és a fenntartható 
fejlesztési célok teljesítése érdekében; hangsúlyozza továbbá annak fontosságát, hogy a 
gazdasági partnerségi megállapodásokat a helyi partnerek és a civil társadalmi 
szervezetek támogatásával közösen kövessék nyomon; felhívja a Bizottságot, hogy 
végezze el a jelenlegi gazdasági partnerségi megállapodások mélyreható elemzését 
olyan kérdésekben, mint a helyi gazdaságok, a munkaerőpiacok, a biológiai sokféleség 
csökkenése, az erdőirtás és a nagyarányú földszerzés, annak megállapítása érdekében, 
hogy szükség van-e változtatásokra; 

6. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy különösen a kereskedelmi tárgyalásokban részt 
vevő valamennyi fél nemzeti parlamentjeit, civil társadalmát és magánszektorát vonják 
be; kéri a szociális partnerek és civil társadalom fokozott részvételét és a velük való 
konzultációt a kereskedelmi megállapodások tárgyalásában és végrehajtásában, 
különösen a belső tanácsadó csoportok hatáskörében, melyek nyomonkövetési szerepét 
ki lehetne terjeszteni a kereskedelmi megállapodások minden részére, és nem korlátozni 
azt csak a fenntartható fejlődéssel foglalkozó fejezetekre;

7. hangsúlyozza, hogy az Uniónak biztosítania kell a fenntartható globális ellátási 
láncokat; ismételten kéri egy uniós jogi keret létrehozását, amely kötelező vállalati kellő 
gondosságon alapul az ellátási láncokban való emberi jogok megsértésével 
kapcsolatban, és amely biztosítja az igazságszolgáltatáshoz való jogot; úgy véli, hogy 
ezeknek a kötelezettségeknek ágazatokon átívelőknek kell lenniük; üdvözli a 
konfliktusövezetekből származó ásványokra vonatkozó rendelet közelgő 
hatálybalépését, és kéri végrehajtásának figyelemmel kísérését, többek között 
kísérőintézkedések alkalmazása révén; hangsúlyozza, hogy e rendelet fontos lépés lesz 
az ellátási láncok átláthatósága és az ellátási láncokban fennálló felelősségek 
szempontjából;

8. kéri a Bizottságot, hogy tevékenyen vegyen részt a WTO-n belül a globális értékláncok 
fenntartható irányításához szükséges multilaterális szabályok elősegítésében, beleértve 
az ellátási láncokra vonatkozó kötelező kellő gondosságot, ideértve a ruházati ágazatot, 
amellyel első lépésként kell foglalkozni az OECD iránymutatásai alapján; ismételten 
felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy konstruktívan vegyenek részt egy, a 
transznacionális vállalatokról és más üzleti vállalkozásokról szóló, az emberi jogokat 
tiszteletben tartó, jogilag kötelező erejű ENSZ-szerződésre irányuló tárgyalásokban 
annak biztosítása céljával, hogy az emberi jogi jogsértések áldozatai hozzáférhessenek 
az igazságszolgáltatáshoz és jogorvoslatot kérhessenek;

9. hangsúlyozza, hogy a fejlődő országokat érinti leginkább az adócsalás jelensége, amely 
minden évben milliárd eurónyi állami bevételtől fosztja meg az államokat; kéri, hogy a 
fejlődő országokkal kötött kereskedelmi megállapodásokba foglaljanak bele olyan 
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rendelkezéseket, amelyek elősegítik a vállalatok és multinacionális vállalatok illegális 
pénzmozgásai és adóelkerülése elleni küzdelmet annak biztosítása érdekében, hogy az 
adókat ott fizessék meg, ahol a nyereség és a valós gazdasági érték keletkezik, valamint 
az adóalap-erózió és a nyereségátcsoportosítás megszüntetése érdekében;

10. emlékeztet, hogy a fejlődő országok egyik legnagyobb kihívása az, hogy a gazdaság 
diverzifikációja révén feljebb jussanak a globális értékláncon;

11. hangsúlyozza a többoldalú rendszer szükségességét, amely a leghatékonyabb módja az 
egyenlő globális versenyfeltételek és egy inkluzív globális kereskedelmi rendszer 
megteremtésének a fejlődő országok érdekében; ismételten hangsúlyozza a WTO 
reformjának fontosságát a fenntartható fejlesztési célokkal, a 2030-ig tartó időszakra 
vonatkozó menetrenddel és a Párizsi Megállapodásban vállalt kötelezettségekkel 
összhangban; 

12. emlékeztet továbbá, hogy az Unió kereskedelmi és fejlesztési politikájának a regionális 
integráció, valamint a fejlődő országok globális értékláncba való beépítése és 
felemelkedése felé kell törekednie; hangsúlyozza a kereskedelempolitikák 
módosításának fontosságát annak érdekében, hogy azok pénzügyi és technikai 
segítségnyújtás révén támogassák az Afrikai Kontinentális Szabadkereskedelmi Térség 
(AfCFTA) fejlesztésére irányuló erőfeszítéseket;

13. hangsúlyozza továbbá a szabadkereskedelmi megállapodások kereskedelemre és 
fenntartható fejlődésre vonatkozó fejezete végrehajtása nyomon követésének 
fontosságát az Unióban és az érintett partnerországokban működő tanácsadó csoportok 
iránymutatásai alapján, a fejlődésorientált eredmények kereskedelmi preferenciák révén 
történő elérésének értékelése céljából; hangsúlyozza, hogy a kereskedelemre és 
fenntartható fejlődésre vonatkozó fejezeteket az egyes országok kapacitásaihoz kell 
igazítani, a szükséges pénzügyi és technológiai transzferekkel együtt kezelve;

14. üdvözli, hogy az EU, az egyenlő versenyfeltételek biztosítása érdekében támogatja 
nagyívű, kiegyensúlyozott és kölcsönösen előnyös szabadkereskedelmi megállapodások 
megtárgyalását; felhívja a figyelmet, hogy erőteljes küzdelmet kell folytatni az 
adókikerülés, az adókijátszás és az adócsalás ellen, ösztönzi azokat a 
szabályrendszereket, amelyek a nyitott és tisztességes versenyt hivatottak megteremteni 
és megőrizni 

15. hangsúlyozza annak szükségességét, hogy segítsék a vidéki és partmenti termelők 
Covid19-világjárvány által előidézett piaci válságkörülményekhez való 
alkalmazkodását, valamint a koronavírushoz való gördülékeny alkalmazkodási és 
reziliencia-stratégiák kialakításának szükségességét a megfelelő bevételi szintek 
megtartásának érdekében, miközben biztosítják a fenntartható mezőgazdasági és 
erdőgazdálkodást, valamint a tengeri és biológiailag sokféle ökoszisztéma fenntartható 
gazdálkodását;

16. sajnálja a Covid19-világjárvány miatt a nemzetközi kereskedelemben és a globális 
ellátási láncokban jelentkező zavarok nyomán kialakult gazdasági veszteségeket, amely 
különösen súlyos hatással lehetnek a fejlődő országokra; kéri a Bizottságot annak 
biztosítására, hogy a fejlődő országokra vonatkozó rendelkezései támogassák a 
gyógyszerekhez és orvostechnikai eszközökhöz való hozzáférést; ösztönzi a Bizottságot 
a globális ellátási láncok jobb átláthatóságának kidolgozására, különösen a 
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gyógyszeripari ágazatban; támogatja egy multilaterális megállapodás megkötését az 
orvostechnikai eszközök szabad áramlásáról;

17. felhívja a Bizottságot az egyoldalú kereskedelmi kedvezményekhez – mint a GSP vagy 
a GSP+ – kapcsolódó emberi jogi feltételek eredményes végrehajtásának és nyomon 
követésének biztosítására;

18. hangsúlyozza, hogy az uniós kereskedelempolitikának támogatnia kell a Párizsi 
Megállapodás végrehajtását; rámutat arra, hogy az EU kereskedelmi megállapodásaiban 
a Párizsi Megállapodásnak alapvető záradékként kell szerepelnie; kéri, hogy e 
kötelezettségvállalások teljesítése érdekében a szabadkereskedelmi megállapodásokba 
illesszenek be konkrét rendelkezéseket és célokat, különösen a nemzetileg 
meghatározott hozzájárulások végrehajtása, az éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásaiból 
eredő veszteségek és károk, valamint a technológiaátadás tekintetében;

19. ismételten hangsúlyozza, hogy az Uniónak és kereskedelmi partnereinek be kell 
tartaniuk a nemzetközi munkaügyi és környezetvédelmi normáit, fel kell lépniük a 
veszélyeztetett állat- és növényfajok illegális kereskedelme ellen, fel kell lépniük az 
erdőirtás és az erdőpusztulás ellen, és ösztönözniük kell az éghajlatváltozás elleni 
küzdelmet támogató kereskedelmet; aggodalmát fejezi ki a kereskedelmi liberalizáció és 
az erdőirtás között fennálló kapcsolattal, valamint az új kereskedelmi megállapodások 
lehetséges e tekintetben negatív hatásaival kapcsolatban; kéri a Bizottságot, hogy 
valamennyi jövőbeni kereskedelmi megállapodásba – az átfogó és a vonatkozó 
részleges megállapodásokba egyaránt – foglaljon bele az erdőkre vonatkozó, jogilag 
kötelező rendelkezéseket, továbbá olyan biztosítékokat, amelyek gondoskodnak 
végrehajtásukról és elősegítik az erdőirtás és erdőpusztulás elleni küzdelmet;

20. hangsúlyozza, hogy a szállítással és a nemzetközi kereskedelemmel összefüggő CO2-
kibocsátás folyamatos növekedése aláássa az EU éghajlatváltozási stratégiájának 
hatékonyságát; úgy véli, hogy a szabadkereskedelmi megállapodások éghajlati költsége 
erős érv amellett, hogy az exportalapú fejlesztési stratégiától a helyi fogyasztáson és 
termelésen alapuló endogén fejlesztés felé kell elmozdulni a fejlődő országokban;

21. hangsúlyozza, hogy a Covid19 által kiváltott zavarok előtérbe helyezték a globális 
élelmiszerrendszer sebezhetőségét; hangsúlyozza továbbá, hogy a mezőgazdasági 
piacok liberalizációja tovább erősíti a mezőgazdaság kivitelorientált, ipari modelljét, 
amely önmagában is jelentősen hozzájárul az éghajlatváltozáshoz, ugyanakkor 
élőhelyek elvesztéséhez is vezet és a vírusok megjelenését és terjedését elősegítő 
feltételeket teremt; úgy véli, hogy ezzel szemben a rövid ellátási láncokban és egyéb 
helyi kezdeményezésekben nagy potenciál rejlik a jelenlegi élelmiszerrendszer 
hiányosságainak kezelése terén azáltal, hogy javítják a friss élelmiszerekhez való 
hozzáférést, biztosítják, hogy nagyobb érték kerüljön a mezőgazdasági termelőkhöz, és 
csökkentik a nemzetközi piacok zavaraival szembeni sebezhetőséget; ezért sürgeti a 
Bizottságot, hogy dolgozza ki a kereskedelemorientált mezőgazdasági politikáktól a 
helyi és regionális piacok felé való fokozatos elmozdulás stratégiáját;

22. támogatását fejezi ki a szén-dioxid-vám mellett, amely az éghajlatra saját maguk által 
gyakorolt hatások csökkentése érdekében intézkedéseket hozó cégek számára a 
tisztességes verseny biztosításának egyik fontos eszköze.
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