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JAVASLATOK 

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot 

mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi 

módosításokat: 

1. üdvözli a Bizottságnak „A mindenki számára előnyös kereskedelem: A felelősebb 

kereskedelem- és beruházáspolitika felé” című kezdeményezését; megjegyzi, hogy a 

következő 10–15 év világgazdasági növekedésének 90%-a az Unión kívülről fog érkezni, 

és a nagy feltörekvő gazdaságok fontos szerepet fognak ebben játszani; úgy véli, hogy az 

árukhoz és a szolgáltatásokhoz kapcsolódó kereskedelem és a befektetések döntő 

jelentőséggel bírnak az Unió gazdasági növekedésének olyan eszközökkel történő 

előmozdításában, mint az új exportpiacok megnyitása az Unió iparágai számára, a 

minőségi munkahelyteremtés és a fenntartható, környezetbarát növekedés elősegítése, 

valamint az Unió versenyképességének fokozása; Ennélfogva hangsúlyozza, hogy 

Európának szilárd, előretekintő stratégiára van szüksége, amely koherens iparpolitikára, 

valamint kutatási és innovációs menetrendre, illetve digitális menetrendre épül; 

2. hangsúlyozza, hogy a kereskedelmi és befektetési politikáknak új exportpiacok 

megnyitására kell törekedniük az Unió üzleti vállalkozásai számára annak érdekében, 

hogy hozzá tudjanak járulni a fenntartható gazdasági növekedéshez és magas színvonalú, 

tisztességes munkakörülményeket nyújtó munkahelyek létrehozásához, és ezeket a 

szakpolitikákat oly módon kell kidolgozni, hogy összhangban legyenek a tisztességes 

versenyen és kölcsönösségen alapuló újraiparosítási stratégiával, továbbá egyenlő 

versenyfeltételek biztosítsanak az EU ipara számára; 

3. hangsúlyozza a nemzetközi kereskedelmi szolgáltatások növekvő jelentőségét, valamint a 

szolgáltatások, a gyártás és a külföldi közvetlen befektetések közötti erősebb 

összefonódásokat, mivel a globális értékláncok egyre fontosabbakká válnak; úgy véli, 

hogy ezeket az összefonódásokat az európai iparral kapcsolatos összes kereskedelmi 

tárgyalás során figyelembe kell venni az előnyök teljes körű kiaknázása érdekében; 

4. hangsúlyozza, hogy a kkv-k és az induló vállalkozások a stratégiai ipari fontosságukkal 

párhuzamosan jelentős szereppel bírnak a kereskedelemben és a beruházásban, tekintve, 

hogy több mint 600 000 kkv vesz részt az Unió határain átnyúló kereskedelemben, ezek 

adják az uniós export harmadát, több mint 6 millió embernek adnak munkát, és ezek 

hozzák létre az új európai munkahelyek többségét; hangsúlyozza az „átmeneti időszakok” 

fontosságát annak érdekében, hogy az ipari ágazatok és a kkv-k alkalmazkodni tudjanak 

az új kereskedelmi megállapodások hatásaihoz. felhívja a figyelmet arra, hogy a jövőbeli 

kereskedelmi megállapodásokban szisztematikusan külön fejezeteket kell szentelni a kkv-

knak; kéri a Bizottságot, hogy nyújtson felhasználóbarát információkat a kkv-k számára a 

kereskedelmi lehetőségekről, és adja meg a szükséges támogatást ahhoz, hogy 

kiaknázhassák ezeket a lehetőségeket, például az Unió strukturális alapjain keresztül; 

5. emlékeztet rá, hogy a kereskedelempolitika a fenntartható fejlődés előmozdításának egyik 

eszköze, többek között az ILO egyezményeiben rögzített magas szintű munkahelyi, 

környezetvédelmi, szociális és munkaügyi normák előmozdítása révén, amely normákat 

valamennyi kereskedelmi megállapodásba integrálni kell, és nyomon kell követni, hogy 

azokat megfelelő módon hajtják-e végre; üdvözli a Bizottság felhívását arra vonatkozóan, 
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hogy minden kereskedelmi és beruházási megállapodás nagyszabású és innovatív 

fenntartható fejlődésről szóló fejezetet tartalmazzon; 

6. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy fenn kell tartani az európai ipar és gyártás 

vonatkozásában az egészségügyi és biztonsági jogszabályok, illetve a környezetvédelmi 

előírások magas színvonalát; kéri a Bizottságot, hogy biztosítsa, hogy a kereskedelmi 

megállapodások megerősítik ezeket az előírásokat, és nemzetközi viszonylatban segítik az 

egyenlő feltételek megteremtését; 

7. cselekvésre hívja fel a Bizottságot a harmadik országokkal folytatott kereskedelem 

európai standardjainak betartatása érdekében; 

8. hangsúlyozza az Unió vezető szerepét az éghajlat-politikában, és kulcsfontosságúnak 

tartja, hogy a törekvések megmaradjanak e tekintetben; ennélfogva hangsúlyozza annak 

fontosságát, hogy biztosítékokat kell beépíteni a kereskedelmi megállapodásokba, 

amelyek megakadályozzák a CO2-kibocsátás-áthelyezést, tekintve, hogy a hatékony uniós 

folyamatok kevésbé fenntartható rendszerekbe történő áthelyezése növelheti a globális 

összesített kibocsátás mértékét, amely éppen ellentétes lenne a 2015-ös párizsi 

klímakonferencián (COP21) körvonalazott célkitűzésekkel; 

9. hangsúlyozza, hogy meg kell előzni, hogy az Unió kereskedelmi partnerei versenyellenes 

gyakorlatokat, például szociális vagy környezeti dömpinget folytassanak, és különösen 

hogy olcsó termékekkel árasszák el Európát, valamint olyan protekcionista és 

diszkriminatív intézkedéseket alkalmazzanak, amelyek fenyegetik vagy destabilizálják az 

európai ipart, és felhívja az Uniót, hogy tegyen meg minden szükséges lépést, hogy 

megvédje magát a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben; ezzel 

összefüggésben aggasztónak tartja, hogy Kína megkaphatja a piacgazdasági státuszt, és 

felkéri a Bizottságot, hogy részletes és átfogó hatásvizsgálat révén értékelje a lehetséges 

forgatókönyveket Kína piacgazdasági státuszának esetleges elismerésével összefüggésben, 

kiemelten foglalkozva az EU feldolgozóiparára, fogyasztóira, beruházási politikáira és 

versenyképességére gyakorolt hatásokkal, ideértve a kkv-kat is; sürgeti a Bizottságot, 

hogy vegye bele a munkaprogramjába olyan hatékony, naprakész jogalkotási eszközök 

kialakítását, amelyek lehetővé teszik az Unió számára, hogy megakadályozza ezeket a 

gyakorlatokat, amelyek komolyan hátráltatják az ipari fellendülésünket és a beruházási, 

innovációs és versenyképességünket; 

10. sürgeti a Bizottságot és a Tanácsot, hogy a kulcsfontosságú ipari ágazatok, például az 

acél- és kerámiaágazat helyzetének gyorsan romlására való tekintettel elsőbbséget élvező 

témaként kezelje az Unió piacvédelmi eszközeinek 2013-ban megkezdett reformját az 

említett iparágak reakciókészségének és hatékonyságának fokozása, illetve a 

tisztességtelen verseny megfékezése érdekében; hangsúlyozza, hogy az Európai Parlament 

2014. február 5-én elfogadta álláspontját erről a reformról (2013/0103(COD)), amelyben 

felszólított a dömpingellenes vizsgálatok lerövidítésére, a WTO-szabályokkal teljes 

összhangban; 

11. emlékeztet arra, hogy a jelenlegi feltételek mellett a kínai exporttal szembeni 

dömpingellenes eljárások megindítását jelentős mértékben megnehezítheti, ha Kína 

megszerzi a piacgazdasági státuszt; 

12. kéri a Bizottságot, hogy a kereskedelmi és befektetési politikáinak fejlesztése során 
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kerülje el az európai gyártó létesítmények Unión kívülre helyezését, hogy meg lehessen 

tartani a munkahelyeket az uniós tagállamokban; 

13. úgy véli, hogy a Bizottságnak a szabadkereskedelmi megállapodásokról szóló tárgyalások 

során biztosítania kell, hogy a versenytorzító gyakorlatok – például a kettős árképzési 

mechanizmusok és a nyersanyagok exportkorlátozása – nem engedélyezettek; 

14. rámutat, hogy az ipari fémek gazdaságunk szempontjából stratégiai jelentőségű iparága 

teljes egészében a globális verseny részét képezi; sürgős teendőnek tartja, hogy az Európai 

Bizottság a világpiacot tekintse referenciapiacnak, és az érdemleges piac 

meghatározásakor elemzései során ne csupán a belső piacra korlátozza figyelmét; 

15. megállapítja, hogy a Bizottság „Európai beruházási terve” előírja az Unión belüli 

befektetés fellendítését, és úgy véli, hogy alapvetően kereskedelmi stratégiák kellenek e 

cél eléréséhez; 

16. úgy véli, hogy az előretekintő kereskedelmi és befektetési politikák fontos szerepet 

játszanak a telekommunikációs piac, a szerzői jogok és az európai digitális gazdaság 

fejlődésében, és egyértelműen hasznosak az uniós fogyasztók és vállalkozások, köztük a 

kkv-k számára; hangsúlyozza, hogy a digitális egységes piac létfontosságú az EU 

versenyképességének és gazdasági növekedésének előmozdításában; hangsúlyozza, hogy 

egyenlő feltételeket kell biztosítani a piaci hozzáférésre vonatkozó viszonosság területén, 

és a nem uniós piaci szereplőknek meg kell felelniük az európai ipari és fogyasztói 

szabványoknak; kéri a Bizottságot, hogy a jövőbeli kereskedelmi és beruházási 

megállapodásokban foglalkozzon a digitális gazdaságban meglévő kereskedelmi 

akadályok felszámolásával, a határokon átnyúló adatfolyamokkal, az adattárolással és az 

adat- és fogyasztóvédelemmel annak biztosítása érdekében, hogy a digitális gazdaság 

továbbra is alkalmazkodhasson és növekedhessen a fogyasztók érdekeit szem előtt tartva 

felszólítja a Bizottságot annak biztosításár, hogy a jelenlegi és jövőbeni kereskedelmi 

megállapodások nem érintik az európai adatvédelmi jogszabályokat; 

17. kéri a Bizottságot, hogy biztosítsa, hogy a meglévő szellemi tulajdonhoz fűződő 

jogszabályok érvényesítésére vonatkozó jogokat megőrizzék a jövőbeli kereskedelmi 

megállapodásokban, különösen a technológiaátadás területén; 

18. felhívja a Bizottságot, hogy bátorítsa az európai kutatási szervezeteket, hogy aktívabban 

működjenek együtt az Unión kívüli potenciális partnerekkel, ezáltal optimalizálva a 

kutatási és innovációs beruházásokat, illetve megakadályozva az agyelszívást; felhívja a 

Bizottságot, hogy fokozza a regionális együttműködést a kutatás terén; 

19. hangsúlyozza, hogy a karbonszegény gazdaság felé vezető folyamat részeként globális 

erőfeszítéseket kell tenni a tisztaenergia-technológiák továbbfejlesztése érdekében, ezért 

arra ösztönzi a Bizottságot, hogy növelje az együttműködést az energetikai kutatások, 

fejlesztések és innovációs tevékenységek területén a kereskedelmi partnerekkel; 

20. kéri a Bizottságot, hogy új energiakereskedelmi partnerek keresésével és a regionális 

együttműködés révén mozdítsa elő az energiaszolgáltatók, útvonalak és források 

sokféleségét, ezáltal fokozva a versenyt, és alacsonyabb árakat biztosítva az európai 

fogyasztók számára; ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a megújuló energiák fejlesztése és 

az energiahatékonyság előmozdítása elengedhetetlen az energiabiztonság növeléséhez és 
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az importfüggőség mérsékléséhez; kiemeli annak fontosságát, hogy a szabadkereskedelmi 

megállapodások olyan rendelkezéseket tartalmazzanak, amelyek fenntartható 

energiapartnerségek létrehozását szorgalmazzák, valamint ösztönzik a technológiai 

együttműködést különösen a megújuló energiák és az energiahatékonyság területén; 

javasolja, hogy az új kereskedelmi megállapodások egy külön fejezetet szenteljenek az 

energiának és a nyersanyagoknak; 

21. üdvözli a cseppfolyósított földgázra (LNG) és a földgáztárolásra vonatkozó uniós 

stratégiáról szóló bizottsági közleményt; a közelmúlt globális földgázipari fejleményeiről 

úgy véli, hogy azok hatalmas lehetőséget teremtettek Európának, hogy növelje az 

energiaellátás biztonságát és még versenyképesebb piacot hozzon létre; a közös érdekű 

projektek gyors befejezésére szólít fel, hogy biztosan rendelkezésre álljon a megfelelő 

infrastruktúra a gázkereskedelmi lehetőségek bővülésének kiaknázásához; 

22. kiemeli annak fontosságát, hogy „dinamikus” megállapodásra kell jutni a jelenleg 

tárgyalások tárgyát képező környezeti (zöld) termékekről, biztosítva, hogy a 

megállapodáshoz később további WTO-partnerek is csatlakozhassanak, és hogy a 

megállapodás a jövőben zöld szolgáltatásokat is foglaljon magában, ily módon ösztönzést 

adva az európai zöld technológiai iparnak, és elősegítve a 2015-ös párizsi 

klímakonferencián megfogalmazott éghajlat-változási és energiaügyi célkitűzések 

elérését, továbbá erősítve az Unió energiaellátásának biztonságát, és csökkentve a fosszilis 

tüzelőanyagoktól való függőséget; 

23. felszólítja a Bizottságot, hogy a kereskedelmi és beruházási politikák kialakítása során 

mozdítsa elő a nemek közötti egyenlőséget, valamint a feketék, ázsiaiak és etnikai 

kisebbséghez tartozók (BAME) egyenlőségét. 
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