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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a közös kereskedelempolitika végrehajtásáról – 2018. évi éves jelentés
(2019/2197(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság a szabadkereskedelmi megállapodások 2018. évi végrehajtásáról 
szóló 2019. október 31-i jelentésére (COM(2018)0728),

– tekintettel a Bizottság „Ambiciózusabb Unió” című, 2020. január 29-i 2020. évi 
munkaprogramjára (COM(2020)0037),

– tekintettel a Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen „Politikai iránymutatás a következő 
Európai Bizottság (2019–2024) számára” című dokumentumára,

– tekintettel a közös kereskedelempolitika végrehajtásáról szóló éves jelentésről szóló, 
2018. május 30-i állásfoglalására1,

– tekintettel az európai zöld megállapodásról szóló, 2019. december 11-i bizottsági 
közleményre,

– tekintettel a WTO jövőjéről szóló, 2018. november 29-i állásfoglalására2,

– tekintettel a Kereskedelmi Világszervezetnek (WTO) az elektronikus kereskedelemről 
szóló, 2019. január 25-i közös nyilatkozatára,

– tekintettel a 2018. július 25-i USA–EU közös nyilatkozatra,

– tekintettel a Japán, az Egyesült Államok és az Európai Unió kereskedelmi miniszterei 
háromoldalú találkozóján született, 2020. január 14-i közös nyilatkozatra,

– tekintettel „A szellemitulajdon-jogok harmadik országokban történő védelméről és 
érvényesítéséről szóló jelentés” című, 2019. december 20-i bizottsági szolgálati 
munkadokumentumra,

– tekintettel a Bizottságnak a piacvédelmi intézkedésekről szóló, 2019. március 27-i éves 
jelentésére (COM(2019)0158),

– tekintettel az európaiak kereskedelemhez és az uniós kereskedelempolitikához való 
hozzáállásáról szóló, 2019 novemberében közzétett Eurobarométer tematikus 
felmérésre,

– tekintettel az „EU–Kína – Stratégiai kilátások” című, a Bizottság és az Európai Külügyi 
Szolgálat által 2019. március 12-én elfogadott közös közleményre,

– tekintettel „Az Európa és Ázsia közötti összeköttetések – Az uniós stratégia elemei” 

1 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0230.
2 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0477.
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című, a Bizottság és az Európai Külügyi Szolgálat által 2018. szeptember 19-én 
elfogadott közös közleményre,

– tekintettel a kereskedelem és a befektetések útjában álló akadályokról szóló, 2019. 
június 26-i bizottsági jelentésre,

– tekintettel az Európai Unió és a Koreai Köztársaság közötti szabadkereskedelmi 
megállapodás végrehajtásáról szóló, 2017. május 18-i állásfoglalására3,

– tekintettel a kereskedelem és beruházás új, előretekintő és innovatív jövőbeli 
stratégiájáról szóló, 2016. július 5-i állásfoglalására4,

– tekintettel a 2018–2019 közötti időszakra vonatkozó általános vámkedvezmény-
rendszerről szóló bizottsági jelentésre5,

– tekintettel a Bizottság 2018. november 22-i, „Az egységes piac: Európa legjobb eszköze 
változó világunkban” című közleményére,

– tekintettel a Fejlesztési Bizottság véleményére,

– tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére (A9-0000/2020),

A. mivel bár a közös kereskedelempolitika végrehajtásáról szóló, 2018. május 30-i 
parlamenti állásfoglalás jelentős részei továbbra is érvényesek, néhány részt aktualizálni 
kell a nemzetközi kereskedelemben világszerte tapasztalható új fejlemények és 
viszonyok miatt;

B. mivel az Eurobarométer legfrissebb adatai azt mutatják, hogy az uniós polgárok 
mintegy 60 %-a úgy véli, hogy az uniós kereskedelempolitika előnyökkel jár számukra; 
mivel a közvélemény egy része határozottan ellenzi a kereskedelempolitikát és a 
kereskedelmi megállapodásokat; mivel a Bizottságnak és a tagállamoknak folytatniuk 
kell a kereskedelempolitikára és a kereskedelmi megállapodásokra vonatkozó megfelelő 
kommunikációs stratégia kidolgozását, amelynek célja a kereskedelemmel kapcsolatos 
álhírek kezelése és a lehető legtöbb információ továbbítása, ugyanakkor meg kell 
célozniuk az egyes érdekelt feleket, és fel kell hívniuk a gazdasági szereplők figyelmét a 
kereskedelmi megállapodásokra;

Globális háttér

1. rámutat arra, hogy a globális keretek jelentős aspektusai eltolódtak, és az elmúlt két 
évben kiszámíthatatlannak bizonyultak; megismétli, hogy támogatja a szabályokon 
alapuló, kiszámítható és tisztességes kereskedelmi rendszert, amelyet meg kell őrizni;

2. megjegyzi, hogy mióta a Bizottság 2015-ben elfogadta „A mindenki számára előnyös 
kereskedelem” elnevezésű legutóbbi kereskedelmi stratégiáját, az EU számos új 
kereskedelmi megállapodást kötött és kezdett el alkalmazni;

3 HL C 307., 2018.8.30., 109. o.
4 HL C 101., 2018.3.16., 30. o.
5 https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/february/tradoc_158619.pdf 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/february/tradoc_158619.pdf
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3. kitart amellett, hogy ipara versenyképességének megőrzése és növelése érdekében az 
EU kereskedelmi stratégiájának továbbra is elő kell mozdítania az EU érdekeit és 
értékeit, amikor világszerte új kihívásokkal néz szembe; ezért úgy véli, hogy egy 
ambiciózus többoldalú menetrend, a mindenki számára előnyös kereskedelmi 
megállapodások megkötése és hatékony végrehajtása, valamint az indokolatlan 
kereskedelmi akadályok felszámolása a legjobb módja annak, hogy az EU 
versenyképesebbé váljon a globalizált világban;

4. hangsúlyozza, hogy a másik két kereskedelmi szuperhatalommal, Kínával és az USA-
val fennálló kapcsolatainkban tett választások – amelyek kereskedelmi kapcsolataink 
mintegy 30 %-át teszik ki – kulcsfontosságúak az uniós kereskedelempolitika 
alakításában;

A WTO és a többoldalú együttműködés

5. hangsúlyozza, hogy ez döntő fontosságú pillanat a multilateralizmus és a globális 
kereskedelmi rendszer szempontjából;

6. a WTO érdemi reformjára szólít fel szabálykönyvének korszerűsítése révén, hogy 
strukturális és hosszú távú megoldások által hatékonyabbá tegyék a szervezetet; 
ösztönzi a WTO-tagokat, hogy a kazahsztáni Nur-Sultanban tartott miniszteri 
csúcstalálkozón jussanak ambiciózus és kiegyensúlyozott megállapodásra a halászati 
támogatások régóta fennálló kérdésében, és egyértelműen jelezzék, hogy a WTO 
továbbra is képes ellátni tárgyalási funkcióját;

7. üdvözli a folyamatban lévő ágazati tárgyalások során elért eredményeket, nevezetesen a 
szolgáltatások belső szabályozását, az e-kereskedelmet és a beruházások 
megkönnyítését illetően;

8. határozottan támogatja a piactorzító gyakorlatok világszerte történő korlátozása 
érdekében az EU, az USA és Japán között folyamatban lévő háromoldalú 
együttműködést; üdvözli e tekintetben az ipari támogatásokról szóló, 2020. január 14-i 
közös nyilatkozatot;

Amerikai Egyesült Államok

9. tudomásul veszi az Egyesült Államok kereskedelmi stratégiájában az elmúlt három 
évben bekövetkezett drámai változást, amely a kétoldalú kereskedelemre és a jogilag 
gyakran megkérdőjelezhető egyoldalú kereskedelmi intézkedésekre összpontosít; 
tudomásul veszi az Egyesült Államok és az EU 2018. július 25-i közös nyilatkozatának 
végrehajtása terén elért korlátozott előrelépést; hangsúlyozza, hogy szükség van az EU 
és az USA közötti tárgyalásoknak a Tanács által 2019 áprilisában elfogadott, jelenlegi 
tárgyalási megbízások alapján történő újraindítására;

10. hangsúlyozza, hogy a transzatlanti kapcsolatokban a közelmúltban tapasztalható 
feszültségek ellenére az EU-nak továbbra is partnerként együtt kell működnie az USA-
val, valamint hogy megoldást kell találni a közös érdekű kereskedelmi kérdésekre;

11. felkéri a Bizottságot, hogy találjon tárgyalásos megoldásokat az USA-val, amelyek 
magukban foglalják a polgári légi járművek támogatásának kérdését is, és emlékeztet 
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arra a megállapodásra, amely a kiváló minőségű marhahúsra vonatkozó vámkontingens 
nagyobb részesedésének kiosztását irányozza elő azzal a céllal, hogy csökkentse a 
transzatlanti kapcsolatok feszültségeit, ugyanakkor védje az EU érdekeit a 
mezőgazdasági ágazatban;

Kína

12. megállapítja, hogy Kína mérete és növekedése miatt továbbra is lehetőségek piaca, az 
uniós vállalkozások számára azonban továbbra is nagy kihívást jelent az állami 
irányítású kínai gazdaság megszilárdulása, ahol az állami tulajdonban lévő 
vállalkozások kizárólagos vagy domináns piaci hozzáféréssel rendelkeznek; elítéli az 
uniós vállalatokkal szemben Kínában alkalmazott valamennyi diszkriminatív 
intézkedést, és felhívja a Bizottságot, hogy folyamatosan kövesse nyomon a hátrányos 
megkülönböztetés állandó megnyilvánulásait, és működjön együtt a kínai hatóságokkal, 
hogy véget vessen az ilyen jellegű intézkedéseknek;

13. üdvözli az EU és Kína közötti földrajzi megállapodásokra irányuló tárgyalások 2019. 
november 6-i lezárását, és felszólít annak gyors ratifikálására;

14. ösztönzi a Bizottságot, hogy folytasson tárgyalásokat egy olyan ambiciózus beruházási 
megállapodásról, amely megszünteti az uniós beruházások előtt álló valamennyi 
akadályt, és várakozással tekint az elé, hogy a tárgyalások 2020 végéig lezáruljanak, 
ahogy abban a 2019. évi EU–Kína csúcstalálkozón megállapodtak; határozottan úgy 
véli azonban, hogy a megállapodás tartalmának elsőbbséget kell élveznie a megkötés 
gyorsaságával szemben;

A szabadkereskedelmi megállapodások végrehajtása

15. elismeri a szabadkereskedelmi megállapodások – különösen a Dél-Koreával, Közép- és 
Latin-Amerikával, Kanadával, a keleti partnerekkel, valamint az afrikai, karibi és 
csendes-óceáni államok (AKCS-országok) csoportjával kötött megállapodások – 
végrehajtására vonatkozó bizottsági jelentésben bemutatott ígéretes eredményeket; 
hangsúlyozza, hogy az uniós kereskedelmi megállapodások egyértelműen bizonyítják, 
hogy a legtöbb esetben megfelelnek azon elsődleges célkitűzésüknek, hogy jelentős 
lehetőségeket teremtenek az uniós exportőrök számára a harmadik országok 
kereskedelmi piacain;

16. emlékeztet az EU és Kanada közötti kereskedelmi megállapodás (CETA) pozitív 
fejleményeire; megjegyzi, hogy a végrehajtás első teljes naptári évében a kétoldalú 
árukereskedelem, beleértve az agrár-élelmiszeripari termékeket is, 10,3 %-kal nőtt az 
előző három év átlagához képest; emlékeztet arra, hogy az EU Kanadával folytatott 
kereskedelméből származó többlete 60 %-kal nőtt, és további lehetőségeket teremtett 
exportőreink számára;

17. ismételten aggodalmának ad hangot amiatt, hogy az EU szabadkereskedelmi 
megállapodásaiban nem megfelelő a kedvezmények kihasználása; megjegyzi 
különösen, hogy a különböző megállapodásokban nagy eltérés mutatkozik az uniós 
exportőrök általi preferenciakihasználásban, míg az uniós importőrök körében csekély 
az eltérés ezen a téren; felhívja a Bizottságot, hogy elemezze tovább a kedvezmények 
kihasználását; hangsúlyozza e tekintetben a rugalmas, észszerű és egyszerű származási 
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szabályok fontosságát;

Új partnerség Afrikával

18. felhívja az Európai Uniót, hogy szorosabban működjön együtt az afrikai országokkal 
egy olyan hatékony és szilárd partnerség kialakítása érdekében, amely előmozdítja a 
hatékony fejlődést és növekedést az afrikai kontinensen; hangsúlyozza, hogy az 
általános vámkedvezmény-rendszerről (GSP) szóló, a 2018 és 2019 közötti időszakra 
vonatkozó, 2020. február 10-i jelentés adatai azt mutatják, hogy a rendszer előnyeiből 
részesülő országok körében nőtt a kedvezmények kihasználási aránya; felhívja a 
Bizottságot, hogy növelje az EU és az afrikai országok közötti, valamint a maguk az 
afrikai országok közötti kereskedelem fejlesztésére irányuló technikai és gazdasági 
támogatását;

19. tudomásul veszi az Afrikai Kontinentális Szabadkereskedelmi Térség (AfCFTA) 
megvalósítása terén elért előrelépést, melynek célja az áruk és szolgáltatások egységes 
kontinentális piacának megteremtése a személyek és a beruházások szabad mozgása 
mellett; üdvözli, hogy az Unió támogatja az Afrikai Unió új kereskedelmi 
megfigyelőközpontjának létrehozását; felszólít az AfCFTA folyamatos uniós 
támogatására a fenntartható beruházásokra és munkahelyekre irányuló Afrika–Európa 
szövetséggel összhangban;

Japán, Szingapúr és Vietnám

20. üdvözli az EU–Japán szabadkereskedelmi megállapodás 2019. február 1-jei 
hatálybalépését, és megjegyzi, hogy a megállapodás első évi végrehajtását követően 
megadott első adatok szerint6 a Japánba irányuló uniós kivitel 6,6 %-kal nőtt az előző év 
azonos időszakához képest;

21. üdvözli az EU és Szingapúr közötti kereskedelmi megállapodás 2019. november 21-i 
hatálybalépését; üdvözli az EU és Vietnám közötti megállapodásra vonatkozó 
egyetértést, és felszólít annak gyors végrehajtására; úgy véli, hogy ezek a 
megállapodások előrelépést jelentenek egy, a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének 
(ASEAN) egész térségével kötendő szabadkereskedelmi megállapodás felé;

Folyamatban levő tárgyalások

22. felszólít arra, hogy kövessenek ambiciózus menetrendet a szabadkereskedelmi 
megállapodásokra irányuló tárgyalásokat illetően, különösen Ausztrália és Új-Zéland, 
Tunézia, Marokkó és Indonézia kapcsán; megismétli a Tajvannal folytatandó beruházási 
tárgyalások megkezdésére irányuló felhívását;

23. hangsúlyozza, hogy eltökélt szándéka, hogy a lehető legszorosabb kapcsolatot alakítsa 
ki az Egyesült Királysággal a kereskedelemre, a beruházásokra és a versenyképességre 
vonatkozó elvek alapján, amint azt a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült 
Királyságával folytatandó új partnerségre irányuló tárgyalásokra vonatkozó javasolt 
megbízatásról szóló, 2020. február 12-i állásfoglalásában megfogalmazta7; megállapítja, 

6 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_20_161
7 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0033.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_20_161
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hogy az Egyesült Királyság által támogatott 2019. október 17-i politikai nyilatkozat 
kimondja, hogy a jövőbeli gazdasági partnerséget olyan rendelkezések fogják 
alátámasztani, amelyek egyenlő versenyfeltételeket biztosítanak a nyílt és tisztességes 
verseny számára;

24. ösztönzi a Bizottságot, hogy ragadja meg az Egyesült Királyság kilépése által kiváltott 
lendületet az uniós szakpolitikák észszerűsítése, a bürokrácia csökkentése, valamint az 
uniós vállalatok és a kis- és középvállalkozások (kkv-k) versenyképességének fokozása 
érdekében; hangsúlyozza, hogy a szabadkereskedelmi megállapodásnak arra kell 
törekednie, hogy a lehető legszorosabb piaci hozzáférést és a kereskedelem 
megkönnyítését tegye lehetővé a kereskedelmi zavarok minimalizálása érdekében;

25. üdvözli a Mexikóval és a MERCOSUR-országokkal folytatott kereskedelmi tárgyalások 
következtetéseit, amelyek egyrészt elmélyíthetik a Latin-Amerikával fennálló stratégiai 
partnerségünket, másrészt további lehetőségeket teremthetnek az ezen országokkal 
fennálló kereskedelmi kapcsolatainkban; megjegyzi, hogy ezek a lehetőségek az uniós 
vállalatok számára is hozzáférést biztosítanának egy egyre inkább növekvő piachoz;

Kereskedelem és fenntartható fejlődés

26. emlékeztet a közös kereskedelempolitika végrehajtásáról szóló korábbi jelentésében 
kifejtett álláspontjára; hangsúlyozza, hogy a Bizottság szolgálatai által kidolgozott 
2018. február 27-i 15 pontos cselekvési terv8 jó alapot jelent a további gondolkodáshoz, 
a kereskedelemről és a fenntartható fejlődésről szóló fejezetek mechanizmusainak 
javítása érdekében;

27. üdvözli a Bizottságnak az európai zöld megállapodásra irányuló kezdeményezését, és 
hangsúlyozza, hogy annak ökológiai, gazdasági és társadalmi szempontból 
kiegyensúlyozott stratégiából kell állnia;

28. úgy véli, hogy a jelenlegi rendszer már mutat bizonyos fokú hatékonyságot, amint azt az 
EU–Korea szabadkereskedelmi megállapodás keretében is láthattuk, amelyben az EU 
egy testület létrehozását kérte azt követően, hogy Dél-Korea nem erősítette meg a 
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) munkavállalói jogokról, különösen az 
egyesülés szabadságáról és a kollektív tárgyalásokról szóló egyezményeit;

29. emlékeztet arra, hogy a Bizottság és a Parlament által a Mexikóval és Vietnámmal 
folytatott kereskedelmi tárgyalások során tett korai erőfeszítések meghozták 
gyümölcsüket, mivel 2018 novemberében, illetve 2019 júliusában mindkét ország 
ratifikálta a szervezkedési jogról és a kollektív tárgyaláshoz való jogról szóló 98. számú 
ILO-egyezményt;

30. úgy véli, hogy a kereskedelmi megállapodásokba foglalt, kereskedelemre és 
fenntartható fejlődésre vonatkozó fejezeteknek elő kell mozdítaniuk az európai zöld 
megállapodás külső dimenzióját, és minden új kiigazítási mechanizmusnak 
összeegyeztethetőnek kell lennie a WTO-szabályokkal és az uniós szabadkereskedelmi 
megállapodásokkal; hangsúlyozza, hogy a köztes termékeket felhasználó uniós 

8 https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1803

https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1803
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vállalatokat nem szabad versenyhátrányba hozni;

31. megjegyzi, hogy az EU kereskedelmi és beruházási politikáját fel kell használni az 
ellátási láncok felelős irányításának előmozdítására, többek között annak biztosítására, 
hogy a vállalkozások tartsák tiszteletben az emberi jogokat;

Az EU kereskedelmi érdekeinek védelme

32. emlékeztet arra, hogy a szabályokon alapuló kereskedelem fenntartására irányuló 
erőfeszítéseknek kulcsfontosságú szerepet kell játszaniuk kereskedelmi stratégiánkban, 
és ezzel összefüggésben emlékeztet a piacvédelmi eszközök 2018. évi korszerűsítésére 
és a külföldi beruházásokra vonatkozó új átvilágítási mechanizmusra; hangsúlyozza, 
hogy a külföldi beruházásokra vonatkozó új átvilágítási mechanizmus soha nem lehet a 
protekcionizmus eszköze;

Szolgáltatáskereskedelem és digitális kereskedelem

33. üdvözli a szolgáltatások kereskedelmének kulcsfontosságú területeiről, nevezetesen a 
szolgáltatások belföldi szabályozásáról és a beruházások megkönnyítéséről szóló, 
jelenleg zajló többoldalú tárgyalásokat; megjegyzi, hogy a kereskedelmi szolgáltatások 
és az e-kereskedelem nyújtásának legfőbb módja a harmadik országban való 
kereskedelmi jelenlét;

34. rámutat, hogy a teljes kereskedelmen belül alulbecsülik a szolgáltatások 
kereskedelmének részarányát; hangsúlyozza, hogy az EU messze a világ legnagyobb 
szolgáltatásexportőre, és hogy a szolgáltatások az EU bruttó hazai termékének (GDP) 
mintegy 70 %-át teszik ki;

35. támogatja az elektronikus kereskedelemre vonatkozó globális szabályokról szóló WTO 
együttes nyilatkozatot; felhív egy racionális eredmény iránti nyitottságra az adatok 
határokon átnyúló áramlásának megkönnyítése és az elektronikus úton történő 
kereskedelem indokolatlan akadályainak felszámolása érdekében, teljes összhangban a 
magánélet és az adatok védeleméről szóló uniós jogszabályokkal, többek között az 
általános adatvédelmi rendelettel (GDPR)9, valamint a tárgyalási irányelvek által 
biztosított rugalmasság kihasználására;

Kkv-k

36. megjegyzi, hogy a kkv-k az EU áruexportjának mintegy 30 %-át teszik ki; támogatja azt 
az elképzelést, hogy valamennyi javasolt szabadkereskedelmi megállapodásnak 
tartalmaznia kell egy külön fejezetet a kkv-król, ahogyan az az EU–Japán 
megállapodásban is szerepel, valamint hogy a kkv-k helyzetét a meglévő 
szabadkereskedelmi megállapodások felülvizsgálatakor is figyelembe kell venni; 
megjegyzi, hogy a kereskedelmi akadályok és a bürokrácia különösen problematikus a 
kkv-k számára, amelyek nem engedhetik meg maguknak a leküzdésükhöz szükséges 
többletmunkát;

37. felkéri a Bizottságot, hogy könnyítse meg a kkv-k számára a származási szabályok 

9 HL L 119., 2016.5.4., 1. o.
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alkalmazását és megértését; emlékezteti a Bizottságot arra a célkitűzésére, hogy 2020 
elején elindítsa az Access2Market platformon a kkv-k számára a származási 
szabályokra vonatkozó önértékelési eszközt, amelynek segítségével a vállalatok ki 
tudják számítani, hogy egy adott termék részesülhet-e egy adott uniós kereskedelmi 
megállapodás előnyeiből, amint azt a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság tagjai által 
Cecilia Malmström korábbi kereskedelempolitikáért felelős biztosnak küldött 2019. 
november 13-i levél is kifejezésre juttatta, annak érdekében, hogy javuljon az uniós 
szabadkereskedelmi megállapodások kkv-k általi, az átlagosnál alacsonyabb 
kihasználtságának aránya, és végső soron a kkv-k élvezhessék a kereskedelmi 
megállapodások valamennyi előnyét;

38. üdvözli az új Bizottság arra irányuló törekvését, hogy a bürokrácia csökkentése 
érdekében az új jogszabályok és rendeletek megalkotásakor alkalmazza az „egy be, egy 
ki” elvet; kéri azonban, hogy tegyék egyértelműbbé, hogy a Bizottság hogyan fog 
dolgozni ezen a kereskedelempolitika terén;

39. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

Az Európai Unió közös kereskedelempolitikájának végrehajtásáról szóló jelentés a második 
ilyen jellegű jelentés. A 2018. május 30-án elfogadott első végrehajtási jelentés a 2015 
októberétől, „A mindenki számára előnyös kereskedelem” című legutóbbi bizottsági 
kereskedelmi stratégia dátumától 2017 decemberéig, a jelentéstervezet véglegesítésének 
időpontjáig tartó időszakot ölelte fel. 

Annak érdekében, hogy ne találjuk fel újra a spanyolviaszt, az előadó úgy véli, hogy ennek a 
jelentésnek valamiképpen az első jelentés aktualizálásának kell lennie. Amennyiben a 
Parlament álláspontja hasonló maradt, a jelentésnek egyszerűen emlékeztetnie kell a korábbi 
rendelkezésekre; ellenkező esetben, ha az álláspontok vagy a körülmények megváltoztak, 
aktualizálni kell a korábbi jelentést. 

Ez a jelentés egyben az új jogalkotási ciklus első végrehajtási jelentése a 
kereskedelempolitikáról. Ebben az értelemben hatóköre szélesebb lesz, mint csupán a 
kereskedelmi megállapodások végrehajtása, és ezért előretekintő gondolkodást is 
kezdeményezni fog arról, hogy milyennek kell lennie az uniós kereskedelempolitikának a 
gyorsan változó világban. 

A jelentéstervezet a 2018. január és 2020. január közötti időszakra vonatkozik; két év, amelynek 
során számos korábbi tendencia megerősítést nyert, sőt felerősödött, mint például az Egyesült 
Államok fokozatos kilépése a többoldalú kereskedelmi rendszerből vagy az állam által 
irányított kínai gazdaság konszolidációja. 

Ugyanakkor a kép új biztató elemekkel egészült ki. Idetartoznak az EU–Kanada kereskedelmi 
megállapodás (CETA) végrehajtásának első két évéből származó pozitív számadatok, illetve 
egy sor többoldalú tárgyalás megkezdése, amelyek reményt keltenek a multilateralizmus 
felélénkítését illetően. 

A kereskedelem továbbá nem egy önmagáért való cél. Ez a közös jólét biztosításának eszköze, 
és magában hordozza a politikai és kulturális kötelékek elmélyítésének lehetőségét is, amint azt 
az új Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen asszony is kijelentette politikai iránymutatásaiban. 
A kereskedelmi megállapodások ezért a legjobb eszközei annak, hogy partnereinket 
támogassák az EU ambiciózus környezetvédelmi céljainak elérésében, különösen a fenntartható 
fejlődéssel foglalkozó fejezetek révén. 

Végül, de nem utolsósorban nagy jelentőséggel bír, hogy az EU képes-e megszilárdítani saját 
eszközeit annak érdekében, hogy jobban fel tudjon készülni a tisztességtelen verseny 
kezelésére, amint az az EU korszerűsített piacvédelmi eszközeinek és a külföldi beruházásokra 
vonatkozó új átvilágítási mechanizmusának elfogadásakor is megmutatkozott, melyek 2018 
júniusában, illetve 2019 áprilisában léptek hatályba. 


