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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 multilaterális kereskedelmi rendszer 
tekintetében kulcsfontosságú szerepet játszik a globális szinten egyenlő 
versenyfeltételek biztosítása az európai vállalatok, többek között a kkv-k számára a 
növekedés fellendítése, a stabil és kiszámítható környezet biztosítása és 
versenyképességük megtartása, továbbá a meglévő munkahelyek biztosítása és újak 
létrehozása érdekében, mivel az EU-ban egyre több munkahely függ a globális 
értéklánctól; 

2. 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; 
emlékeztet arra, hogy az EU kereskedelem- és versenypolitikájának hozzá kell járulnia 
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;

3. felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy az uniós versenypolitika előmozdítsa a 
tisztességes versenyt és a kölcsönös kereskedelmi feltételeket uniós és globális szinten 
azzal a további céllal, hogy megerősítse saját iparunkat az EU-ban; ezért felszólít a 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok hatékony kezelésére a rendelkezésre álló 
eszközök teljes körű kihasználása, új, hatékony eszközök kidolgozása, valamint a belső 
piacon a külföldi állami tulajdon és támogatások torzító hatásainak felszámolása révén, 
különösen uniós finanszírozás esetében; ezzel összefüggésben üdvözli az új Bizottság 
azon szándékát, hogy megerősítse a közvetlen külföldi befektetéseket átvilágító 
mechanizmust, és felszólít az EU nemzetközi közbeszerzési eszközével kapcsolatos 
megbeszélések folytatására;

4. felhívja továbbá a Bizottságot, hogy vagy erősítse tovább a versenyjogi ügyekben 
történő globális együttműködést, vagy biztosítson tisztességes versenyfeltételeket 
kétoldalú kereskedelmi megállapodások révén és nemzetközi fórumokon; teljes 
mértékben támogatja a Bizottság arra irányuló erőfeszítéseit, hogy a Kereskedelmi 
Világszervezet (WTO) folyamatban lévő reformja keretében aktualizálják a 
támogatásnyújtásra vagy ágazati kezdeményezésekre vonatkozó többoldalú szabályokat 
a támogatások nemzetközi szintű megfelelő kezelése érdekében;

5. felhívja a Bizottságot, hogy egy holisztikus és ambiciózus uniós kereskedelempolitika 
részeként valamennyi jövőbeli kereskedelmi megállapodásban továbbra is tárgyaljon 
meg a versenyre és az állami támogatásokra vonatkozó ambiciózus és végrehajtható 
rendelkezéseket;

6. felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy a versenyszabályok összeegyeztethetők 
legyenek a modern gazdasággal és a legjobban szolgálják az európai fogyasztókat 

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods_by_enterprise_size
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azáltal, hogy teljes mértékben figyelembe veszik a gazdaság digitalizációjának a 
globális piacok működésére gyakorolt hatását; ezzel összefüggésben üdvözli a 
folyamatban lévő, az e-kereskedelemről szóló többoldalú WTO-tárgyalásokat, amelyek 
célja annak biztosítása, hogy a vállalatok a globális kereskedelmi szabályok alapján 
egyenlő versenyfeltételekkel versenyezhessenek világszerte.


