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JAVASLATOK

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

1. hangsúlyozza, hogy a szabályokon alapuló, ugyanakkor az államok politikai 
mozgásterét is megőrző multilaterális kereskedelmi rendszer tekintetében 
kulcsfontosságú szerepet játszik a nemzetközi szinten egyenlő versenyfeltételek 
biztosítása Európa, többek között az európai vállalatok, és különösen a kis- és 
középvállalkozások (kkv-k), valamint a munkavállalók és fogyasztók számára; úgy véli, 
hogy ez hozzájárul a fenntartható gazdasági fejlődés fellendítéséhez, a biztonságos és 
kiszámítható környezet biztosításához, a fokozott versenyképességre és viszonosságra 
való törekvéshez, tisztességes munkahelyek biztosításához és létrehozásához az EU-ban 
és a harmadik országokban, valamint magas szintű munkaügyi és környezetvédelmi 
normák biztosításához, mivel egyre több munkahely függ a globális értékláncoktól; 
ezzel összefüggésben hangsúlyozza, hogy az egyenlő versenyfeltételekhez való 
hozzájárulás és a normák magas szinten történő egységesítésének megkönnyítése 
érdekében a globális értékláncokban fokozni kell az átláthatóságot, a fenntarthatóságot 
és a vállalatok elszámoltathatóságát, és felszólítja az EU-t annak megfontolására, hogy 
ennek érdekében – egyéb intézkedések mellett – hozza létre a globális értékláncokban a 
kötelező kellő gondosság jogi keretét;

2. felkéri a Bizottságot, hogy az egyre növekvő vita fényében hangolja össze az uniós 
versenyszabályokat, az iparpolitikát és a nemzetközi kereskedelmet, amelyeknek együtt 
kell járniuk a fenntarthatósággal és a környezet tiszteletben tartásával; hangsúlyozza, 
hogy a kutatásfinanszírozás egyrészt az innováció és a fejlesztés alapja az európai 
vállalkozások számára, másrészt a kereskedelem és a versenyképesség fokozásának 
egyik kulcseleme, ezért különösen nagy szükség van rá;

3. hangsúlyozza, hogy a kkv-k alapvető szerepet játszanak a nemzetközi kereskedelemben, 
és a becslések szerint a világ többi részébe irányuló uniós árukivitel 30%-át teszik ki1; 
úgy véli, hogy a belső piac továbbra is messze a legfontosabb piac a kkv-k számára; 
emlékeztet arra, hogy az EU kereskedelem- és versenypolitikájának hozzá kell járulnia a 
gazdasági sokféleséghez és egy kkv-barát kereskedelmi környezet megteremtéséhez 
annak érdekében, hogy segítse a kkv-kat az új piacokra való belépéssel járó nagyobb 
kihívások leküzdésében, és lehetővé tegye számukra, hogy saját érdemeik alapján 
versenyezzenek, és ennek magában kell foglalnia annak mérlegelését, hogy 
korszerűsítsék a kkv-k uniós fogalommeghatározását, különösen minőségi kritériumok 
beillesztésével; 

4. hangsúlyozza, hogy az uniós versenypolitikának elő kell mozdítania a tisztességes 
versenyt és a kölcsönös kereskedelmi feltételeket a belső piacon és globális szinten 
azzal a további céllal, hogy megerősítse az uniós ipar arra irányuló erőfeszítéseit, 
valamint hogy hozzájáruljon az innovációhoz és a klímasemleges uniós gazdaságra való 
méltányos átálláshoz; megismétli, hogy az uniós versenyszabályokat a belső piacon 

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods_by_enterprise_size
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működő összes szereplőre alkalmazni kell; ezért felszólít a tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatok hatékony kezelésére összehangoltabb, határozottabb és az integrációt 
jobban biztosító megközelítés révén, az olyan területeken meglévő és megerősített 
eszközök teljes körű kihasználásával, mint a verseny-, a kereskedelem-, a védelem- és a 
közbeszerzési politika, valamint új és hatékony politikák és eszközök kidolgozásával, és 
a nemzetközi piacokon tapasztalható torzulások – mint a külföldi állami tulajdon és 
támogatások – belső piacra gyakorolt hatásainak kezelésével, különösen uniós 
finanszírozás esetében; kéri, hogy a szubvencióellenes eszközt egy támogatás-
ellenőrzési mechanizmus beépítésével erősítsék meg;

5 felhívja ezzel összefüggésben a Bizottságot annak megfontolására is, hogy célszerű-e – 
az érintett európai piacokon folyó verseny akadályozása nélkül – korszerűsíteni vagy 
aktualizálni a célzott versenyszabályok értelmezését, megreformálva az állami 
támogatásokra vonatkozó iránymutatásokat, többek között az állami támogatásokat és a 
kormányzati tulajdont kritériumként beleépítve az uniós közbeszerzési irányelvekbe az 
európai ipari bázis hosszú távú életképességének védelme és az európai fogyasztók 
érdekében; ezzel összefüggésben üdvözli az új Bizottság szándékát, miszerint – mihelyt 
a mostani jogalkotási ciklus folyamán megfelelő tapasztalat gyűlik össze – megerősíti 
majd a közvetlen külföldi befektetéseket átvilágító mechanizmust;

6 rámutat arra, hogy csökkenteni kell a nemzetközi közbeszerzési piacokon makacsul 
fennálló aszimmetriákat, és felhívja a Bizottságot, hogy ambiciózus módon törekedjen 
arra, hogy uniós vállalatok, különösen kkv-k előtt külföldi piacok nyíljanak meg; 
üdvözli az EU nemzetközi közbeszerzési eszközéről (IPI) folytatott megújult 
megbeszéléseket, és kéri a nevezett eszköz 2020-ig történő elfogadását a kölcsönösség 
garantálása érdekében azokban az esetekben, amikor egyes kereskedelmi partnerek 
korlátozzák az uniós vállalatok hozzáférését közbeszerzési piacukhoz; 

7. felhívja továbbá a Bizottságot, hogy erősítse tovább a versenyjogi ügyekben történő 
globális együttműködést, beleértve az USA-val, Japánnal és más partnerekkel érdemi 
ügyekben folytatott megfelelő párbeszédet; felhívja a Bizottságot, hogy biztosítson 
egyenlő nemzetközi versenyfeltételeket, és kétoldalú kereskedelmi megállapodások 
révén és nemzetközi fórumokon, például a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 
Szervezet (OECD), az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferencia (UNCTAD), a 
Kereskedelmi Világszervezet (WTO), a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) és a 
Világbank keretében, állapodjon meg közös normákról és eljárásokról; kéri a 
Bizottságot, hogy aktívan erősítse meg a Nemzetközi Versenyhatóságok Hálózatát, és 
hangsúlyozza a harmadik országok nemzeti versenyhatóságaival folytatott hatékony 
együttműködés fontosságát a konkrét vizsgálatok hatékonyságának növelése érdekében; 

8 teljes mértékben támogatja a Bizottság arra irányuló erőfeszítéseit, hogy egyes 
harmadik országok nem piacorientált politikái és gyakorlatai elleni fellépés érdekében a 
WTO, többek között Fellebbezési Testülete folyamatban lévő reformja keretében 
aktualizálják és tegyék ténylegesen végrehajthatóvá a támogatásnyújtásra vagy ágazati 
kezdeményezésekre vonatkozó többoldalú szabályokat a támogatások kérdésének 
nemzetközi szintű megfelelő kezelése érdekében, különös tekintettel az ipari 
támogatásokra, az állami tulajdonú vállalatokra és a kényszerített 
technológiatranszferekre; felhívja a Bizottságot, hogy e területen teljes mértékben vonja 
be az Európai Parlamentet és a tagállamokat;
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9. üdvözli, hogy a közelmúltban megkötött kétoldalú kereskedelmi és beruházási 
megállapodások külön fejezeteket tartalmaznak a versenyre vonatkozóan, és felhívja a 
Bizottságot, hogy a holisztikus és ambiciózus uniós kereskedelempolitika szellemében a 
kereskedelmi megállapodásokra irányuló tárgyalásokon a jövőben is szerepeljenek a 
versenyre és az állami támogatásokra vonatkozó modern, ambiciózus és végrehajtatható 
rendelkezések; 

10 hangsúlyozza, hogy a tisztességes verseny, valamint a környezetvédelmi és szociális 
normák biztosítása érdekében gondoskodni kell a kereskedelmi megállapodások 
fenntartható fejlődésre vonatkozó rendelkezéseinek hatékony érvényrejuttatásáról; 
üdvözli ezzel összefüggésben, hogy a szubvencióellenes és dömpingellenes 
intézkedések reformja során környezetvédelmi és szociális kritériumok is bevezetésre 
kerülnek; úgy véli, hogy a WTO folyamatban lévő reformja keretében érdemes 
megvizsgálni azt is, hogy az ILO alapvető normái belefoglalhatók-e a WTO-jogba, e 
tekintetben is hozzájárulva a globálisan egyenlő versenyfeltételekhez;

11. felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy a versenyszabályok összeegyeztethetők 
legyenek a gyorsan változó globális gazdasággal és a legjobban szolgálják az európai 
fogyasztókat, munkavállalókat és vállalkozásokat azáltal, hogy teljes mértékben 
figyelembe veszik a gazdaság digitalizációjának a globális piacok működésére 
gyakorolt hatását; felhívja a Bizottságot, hogy használja ki az e-kereskedelem 
lehetőségeit a kiskereskedelmi piacokon folyó verseny fokozására, bővítve a fogyasztók 
választási lehetőségeit és hatást gyakorolva a termékek forgalmazására és a 
foglalkoztatásra; elismeri, hogy az online platformok a digitális kereskedelem 
kulcsfontosságú előmozdítói, ugyanakkor felhívja a figyelmet különösen arra, hogy a 
digitális gazdaság gyors kialakulása a piacok és az üzleti befolyás túlzott 
koncentrációjához vezetett; hangsúlyozza, hogy a figyelmet a kulcsfontosságú 
kérdésekre kell összpontosítani, mint amilyen például az adatokhoz való hozzáférés és 
azok hordozhatósága, a platformok szerepe és jelenléte a piacokon, illetve a 
technológiasemlegesség;

12 ezzel összefüggésben üdvözli a folyamatban lévő, az e-kereskedelemről szóló 
többoldalú WTO-tárgyalásokat, valamint átfogó és ambiciózus szabályok kidolgozására 
szólít fel annak biztosítása érdekében, hogy a vállalatok egyenlő versenyfeltételekkel 
versenyezhessenek világszerte, és növekedjen a fogyasztók online környezetbe vetett 
bizalma, az európai adatvédelmi normák sérelme nélkül; hangsúlyozza, hogy az EU-nak 
az élen kell járnia e nemzetközi tárgyalásokon, az Európai Parlament, a tagállamok és 
az érdekelt felek, köztük a civil társadalom bevonásával folytatott szoros konzultációk 
révén;

13. felhívja a Bizottságot, hogy megfelelően elemezze és tanulmányozza azon harmadik 
országok közbeszerzési piacait, amelyekkel szabadkereskedelmi megállapodást kötött 
vagy ilyenről tárgyal, hogy az európai vállalatok számára a piaci hozzáférés feltételei a 
legjobbak legyenek;

14. felhívja a Bizottságot, hogy hangolja össze a bevont főigazgatóságok – a Kereskedelmi 
Főigazgatóság és a Versenypolitikai Főigazgatóság – által teendő fellépéseket annak 
biztosítása érdekében, hogy a versenyszabályok és azok végrehajtása tisztességes 
versenyt szavatoljon az európai vállalatok számára a harmadik országok piacain, és 
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viszont;

15. felhívja a Bizottságot, hogy fordítson különös figyelmet a versenyre vonatkozó 
nemzetközi normák megteremtésére; kitart amellett, hogy az EU-nak meg kell 
erősítenie a szabványalkotással kapcsolatos többoldalú megközelítését, különösen az 
ISO és az IEC keretében; óva int a szabványalkotási megközelítések államosításától, 
különösen Kína „Egy övezet, egy út” kezdeményezésével és az összeköttetést fokozó 
egyéb stratégiákkal összefüggésben; felhívja a Bizottságot, hogy ezzel összefüggésben 
nevezzen ki a standardalkotásra vonatkozó politikával foglalkozó magas szintű 
koordinátort;

16. hangsúlyozza, hogy a verseny fellendítése és az inkluzív gazdasági növekedés 
előmozdítása érdekében mind többoldalú, mind kétoldalú szinten be kell építeni a 
nemek közötti egyenlőség szempontját, többek között a nemek közötti egyenlőségre 
vonatkozó fejezeteket beillesztve a kereskedelmi megállapodásokba, valamint a nemek 
közötti egyenlőséget figyelembe vevő intézkedések révén (pl. annak biztosítása, hogy 
mind az előzetes, mind az utólagos hatásvizsgálat tartalmazza az uniós 
kereskedelempolitika és kereskedelmi megállapodások által a nemek közötti egyenlőség 
érvényre juttatására gyakorolt hatás elemzését is).
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