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RÖVID INDOKOLÁS 

Az Egyesült Államokkal, Kanadával, Japánnal és Dél-Koreával megkötött versenypolitikai 

együttműködési megállapodások után a Bizottság megegyezett Svájccal egy „első második 

generációs” megállapodásról. A korábbi megállapodásokkal ellentétben ez a megállapodás az 

azonos ügyekben vizsgálódó versenyhivatalok által megszerzett bizonyítékok cseréjével 

kapcsolatban is tartalmaz rendelkezéseket, amelyek hozzá fognak járulni a versenyjogi 

szabályok hatékonyabb érvényesítéséhez. 

Az előadó üdvözli az újító jellegű EU–Svájc megállapodást. Svájc az EU harmadik 

legjelentősebb gazdasági partnere, és a második legtöbb közvetlen külföldi befektetést fogadó 

ország. Az EU és Svájc gazdaságai szorosan összefonódnak, és több versenyellenes gyakorlat 

is hatással van a határokon átnyúló kereskedelemre.  

A megállapodás végrehajtását meg fogja könnyíteni, hogy az EU és Svájc által alkalmazott 

szabályok és gyakorlatok hasonlók. Az EU tanulhat ebből a tapasztalatból, és újabb „második 

generációs” megállapodásokat köthet más partnerekkel, azonban ezt megnehezíthetik a 

szabályok és gyakorlatok közötti különbségek.  

Az előadó a versenyjogi szabályok végrehajtásával kapcsolatos nemzetközi együttműködés 

eltökélt híve. A nemzetközi vállalatok és értékláncok világában a versenyellenes magatartások 

(például a piaci erőfölénnyel való visszaélés és a kartellezés) nem vámjellegű kereskedelmi 

akadályokat jelentenek a kereskedelemben. Ennek fényében a versenyellenes gyakorlatok 

elleni küzdelem terén való nemzetközi együttműködés elősegítésére tett fokozott erőfeszítések 

nagyon fontosak a kereskedelem szabályozása és a külföldi befektetések szempontjából. A 

WTO versenyszabályai nem elegendőek. Mindazonáltal elismerik a kormányok jogát a 

versenyellenes gyakorlatok elleni fellépésre és az azok korlátozására tett együttműködésre. A 

WTO-nak mihamarabb újra el kell kezdenie foglalkozni a versenypolitikával, és az egyenlő 

versenyfeltételek megteremtése érdekében többoldalú megállapodásokat kell kidolgoznia a 

határokon átnyúló következményekkel járó gyakorlatok elleni küzdelem elősegítésére. 

****** 

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság  felkéri a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint 

illetékes bizottságot, hogy javasolja a Parlamentnek, hogy adja meg hozzájárulását. 



 

PE521.671v02-00 4/4 AD\1009418HU.doc 

HU 

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE 

Az elfogadás dátuma 2013.12.17.    

A zárószavazás eredménye +: 

–: 

0: 

27 

0 

0 

A zárószavazáson jelen lévő tagok William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria 

Badia i Cutchet, Nora Berra, Daniel Caspary, María Auxiliadora Correa 

Zamora, Andrea Cozzolino, George Sabin Cutaş, Marielle de Sarnez, 

Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Bernd Lange, David Martin, Vital 

Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi, Helmut 

Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Iuliu Winkler 

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) Catherine Bearder, Derk Jan Eppink, Glattfelder Béla, Syed Kamall, 

Peter Skinner, Jarosław Leszek Wałęsa 

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) 

(187. cikk (2) bekezdés) 

Reimer Böge 

 
 


