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JAVASLATOK

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

1. hangsúlyozza, hogy a keleti partnerség az EU szomszédságpolitikájának fontos része, 
és célja a politikai társulás megvalósítása, a további gazdasági integráció biztosítása és 
a közös kihívások kezelésére szolgáló platform létrehozása;

2. hangsúlyozza, hogy a keleti partnerség szilárd keretet biztosít a többoldalú és a 
kétoldalú együttműködéshez;

3. emlékeztet arra, hogy a Parlament célja a keleti partnerországok gazdasági 
integrációjának megerősítése, és hogy a közös cél továbbra is az olyan további piaci 
lehetőségek megteremtése és kiaknázása, mint a vállalkozásfejlesztés, a fokozott 
összekapcsoltság és a digitális gazdaság; felhívja a keleti partnerországokat, hogy 
finanszírozzák a szükséges reformokat és mélyítsék tovább az EU-val fenntartott 
kapcsolataikat;

4. tudatában van annak, hogy a keleti partnerországokban gyakori probléma a korrupció 
erős jelenléte, a banki csalás, az oligarchák befolyása, az informális gazdaság és a 
rossz kormányzás; felhívja a keleti partnerországokat, hogy javítsák a jogállamiságot, 
számolják fel ezeket a problémákat és kezeljék az illegális kereskedelmet;

5. hangsúlyozza a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térségek, az átfogó 
gazdasági partnerségi megállapodások, valamint a keleti partnerországoka és az EU 
közötti partnerségi és együttműködési megállapodások fontosságát, valamint azok 
teljes körű végrehajtásának jelentőségét; felszólítja az EU-t, hogy összehangolt 
segítségnyújtás révén támogassa ezek végrehajtását, mozdítsa elő a fenntartható 
gazdasági fejlődést és támogassa a gazdasági reformokat, valamint a pénzmosás és az 
adókijátszás elleni küzdelmet célzó jelentős reformokat a banki és pénzügyi 
ágazatban; sürgeti az EU-t annak biztosítására, hogy a mélyreható és átfogó 
szabadkereskedelmi megállapodások ne legyenek ellentétesek az európai zöld 
megállapodás keretében meghatározott éghajlat-politikai célkitűzésekkel és 
kezdeményezésekkel;

6. hangsúlyozza a szomszédság stabilizálásához való hozzájárulásként nyújtott feltételes 
uniós makroszintű pénzügyi támogatás fontosságát, és további folytonosságra számít a 
Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz keretében.


