
 

 

P7_TA(2013)0511 

A dohai fejlesztési menetrend jelenlegi állása  

Az Európai Parlament 2013. november 21-i állásfoglalása a dohai fejlesztési menetrend 

jelenlegi állásáról és a WTO kilencedik miniszteri konferenciájának előkészítéséről 

(2013/2740(RSP)) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) 2001. november 14-i dohai 

miniszteri nyilatkozatára, 

– tekintettel a WTO 2005. december 18-i hongkongi miniszteri nyilatkozatára, 

– tekintettel a WTO hongkongi miniszteri konferenciáját követő, a dohai forduló 

értékeléséről szóló 2006. április 4-i állásfoglalására1, 

– tekintettel a WTO reformjáról szóló 2008. április 24-i állásfoglalására2, 

– tekintettel a dohai fejlesztési menetrendről szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen a 

2008. október 9-i3, a 2009. december 16-i4 és a 2011. szeptember 14-i5 

állásfoglalásokra, 

– tekintettel a WTO-ról szóló parlamenti konferencia irányítóbizottságának 28. ülésén, 

2013. május 29-én elfogadott nyilatkozatra, 

– tekintettel a Kereskedelmi Tárgyalások Bizottságának nem hivatalos, 2013. április 11-i 

és június 3-i ülésén, valamint a bizottság hivatalos, 2013. július 22-i ülésén tett 

nyilatkozatokra, 

– tekintettel az ENSZ millenniumi fejlesztési céljaira, 

– tekintettel a kereskedelemösztönző támogatások 2013. július 8. és 10. között 

lefolytatott negyedik átfogó felülvizsgálatára, 

– tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére, 

A. mivel a 2001-ben útjára indított dohai forduló célja új kereskedelmi lehetőségek 

teremtése, a többoldalú kereskedelem szabályainak megerősítése és a kereskedelmi 

rendszer jelenlegi egyensúlytalanságainak kezelése, ami abban nyilvánul meg, hogy a 

tárgyalások középpontjába a fejlődő országok, és különösen a legkevésbé fejlett 

országok szükségleteit és érdekeit állítják; mivel e célkitűzések abból a 

meggyőződésből erednek, hogy egy igazságosabb és méltányosabb szabályokon 

alapuló többoldalú rendszer hozzá tud járulni az összes földrész gazdasági fejlődését 
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szolgáló tisztességes és szabad kereskedelem kialakításához és a szegénység 

csökkentéséhez; 

B. mivel az Unió következetesen szorgalmazta a kereskedelem határozott, többoldalú, 

szabályalapú megközelítését, ugyanakkor elismerte, hogy a kiegészítő megközelítések 

– például a kétoldalú, regionális és többoldalú megállapodások – szintén elősegíthetik 

a kereskedelmi nyitást, különösen a liberalizáció újraindítása, valamint a szabályok és 

elvek korszerűsítése révén a WTO által kevésbé felügyelt politikai területeken, és 

támogathatják a többoldalú rendszert, amennyiben az érintett megállapodások 

megfelelnek a WTO előírásainak; 

C. mivel a WTO és a WTO keretében megkötött megállapodásokban rögzített szabályok 

elősegítették annak megakadályozását, hogy az 1930-as évek óta tapasztalt 

legsúlyosabb pénzügyi és gazdasági válságra adott válaszként kiforrott és elterjedt 

protekcionizmust alkalmazzanak; 

D. mivel a nyitott és tisztességes többoldalú kereskedelmet jobban korlátozzák a 

különböző nem vámjellegű akadályok, mint a kereskedelmi vámok, amelyeket 

alapjában véve a globalizáció előrehaladtával felszámolnak; 

E. mivel a WTO dohai forduló lezárására irányuló miniszteri találkozója 2008. július 

végén elakadt; 

F. mivel az utóbbi években számos kísérlet és kezdeményezés történt arra, hogy az 

elakadt dohai fejlesztési menetrendnek megadják a szükséges lendületet;  

G. mivel a WTO kilencedik miniszteri konferenciája 2013. december 3. és 6. között kerül 

megrendezésre Indonéziában; 

1. ismételten megerősíti, hogy teljes mértékben elkötelezett a maradandó értékkel bíró 

multilateralizmus mellett, ugyanakkor támogatja a WTO szervezeti átalakítását, amely 

a közösen elfogadott szabályokon alapuló, nyílt, tisztességes és megkülönböztetéstől 

mentes, továbbá a kkv-k szerepét és érdekeit fokozottabban figyelembe vevő 

kereskedelmi rendszer hatékonyabb biztosításához szükséges; 

2. hangsúlyozza annak rendszerszintű jelentőségét, hogy a kilencedik miniszteri 

konferencián ambiciózus, kiegyensúlyozott és valamennyi WTO-tag számára 

elfogadható eredményt érjenek el, ami elősegítené a további többoldalú tárgyalások 

kereteinek megteremtését; 

3. olyan kereskedelmi menetrendet szorgalmaz, amely a minden fél érdekeit szolgáló, 

szabad és tisztességes kereskedelmen alapul, és amelynek középpontjában a fejlődés 

áll; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a tárgyalások során teljes mértékben 

figyelembe vegyék az alacsony jövedelmű fejlődő és a legkevésbé fejlett országok 

különleges igényeit és érdekeit; ismételten hangsúlyozza, hogy mindenképpen 

gondoskodni kell arról, hogy a különleges és differenciált bánásmód elve a tárgyalások 

valamennyi szintjének szerves részét képezze, tükrözve a WTO-tagok eltérő gazdasági 

fejlettségi szintjét, a dohai miniszteri nyilatkozat (44) bekezdésében leírtak szerint; úgy 

véli, hogy a különleges és differenciált bánásmódra vonatkozó fontos rendelkezéseket 

pontosabbá és célzottabbá kellene tenni, és rendszeresen felül kellene vizsgálni őket; 



 

 

4. úgy gondolja, hogy a kereskedelem liberalizációja fontos eszköze a fenntartható 

gazdasági növekedésnek és fejlődésnek, amit azonban megfelelő, makro- és 

mikroökonómiai beavatkozásokat – ideértve a költségvetés átláthatóságát, a 

költségvetési politikákat és az adózás arányosságát –, valamint a közigazgatás 

egyszerűsítését, oktatást és képzést, intézményi reformokat és szociális politikákat 

tartalmazó kísérő politikákkal kell kiegészíteni annak érdekében, hogy a kereskedelmi 

reformok előnyeit teljes körűen kiaknázzák és jobban elosszák, és hatékonyan 

ellensúlyozzák az esetleges negatív hatásokat; 

5. hangsúlyozza, hogy a WTO-tagok elismerik, hogy mivel még mindig van néhány 

olyan ország, amely nem rendelkezik a nemzetközi kereskedelemben való eredményes 

részvételhez szükséges emberi, intézményi és infrastrukturális kapacitással, a 

többoldalú rendszert ki kell egészíteni a kereskedelmi kapacitás megerősítésével, ami a 

dohai fejlesztési menetrend lényeges kiegészítő eleme; ugyanakkor ezenkívül úgy véli, 

hogy a WTO-hoz csatlakozni kívánó országoknak történő segítségnyújtást továbbra is 

prioritásnak kell tekinteni; 

6. ezzel összefüggésben hangsúlyozza a kereskedelemösztönző támogatásokra vonatkozó 

kezdeményezés sikeres szerepét; sajnálja, hogy a pénzügyi válság miatt – e 

kezdeményezés 2005-ös elindítása óta először – 2011-ben csökkentették a 

kötelezettségvállalások összegét, aminek következtében a nagy gazdasági 

infrastrukturális projektek kevesebb támogatásban részesültek, és a közlekedési és 

energiaágazatra vonatkozó kötelezettségvállalások is csökkentek; megjegyzi, hogy a 

kereskedelem területén biztosított technikai segítségnyújtás, valamint az olyan 

többoldalú kezdeményezések, mint a WTO keretében odaítélt preferenciális tarifális 

elbánás, segíthetnek e kötelezettségvállalások csökkenésének ellensúlyozásában; 

felszólítja a WTO-tagokat, különösen a fejlett országokat és a feltörekvő gazdaságokat, 

hogy használják ki jobban ezt a lehetőséget; 

7. hangsúlyozza, hogy meg kell újítani a WTO rendszerét a kkv-k nemzetközi 

kereskedelemmel kapcsolatos igényeinek, valamint mind a kereskedelmi eljárások 

egyszerűsítésére, mind pedig a nemzetközi választottbírósági rendszerekre vonatkozó 

egyszerűsített szabályok szükségességének figyelembevételével, azon nehézségek 

elkerülése érdekében, amelyek egyes WTO-tagországok vám- és kereskedelmi 

hatóságaival folytatott jogvita során adódhatnak; 

8. felhívja a figyelmet a kereskedelemösztönző támogatásról szóló, 2013 júliusában 

Genfben megrendezett negyedik felülvizsgálati konferenciára, amely bemutatta, hogy 

a fejlődő országok számára milyen előnyöket nyújtanak a globális értékláncok; 

ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy a résztvevők azonosították a fejlődő 

országok vállalatainak az értéklánchoz történő kapcsolódását és az azon való feljebb 

lépését gátló kereskedelmi akadályokat, többek között a következőket: nem megfelelő 

infrastruktúra, magas szállítási költségek, a kereskedelemfinanszírozáshoz való nem 

megfelelő hozzáférés, a közvetlen külföldi befektetések vonzására való képtelenség, 

komparatív előny hiánya és magas piacra jutási költségek; 

9. elismeri a mezőgazdasági ágazat fontosságát; úgy véli, hogy az Uniónak támogatnia 

kellene a fejlődő országok valós élelmezésbiztonsági problémáinak kezelésére irányuló 

intézkedéseket; ezzel kapcsolatban emlékeztet arra, hogy az Uniónak összhangot kell 

teremtenie a különböző, különösen az Európai Unió működéséről szóló szerződés 



 

 

205–208. cikkeiben, valamint az Európai Unióról szóló szerződés 21. cikkében 

szereplő, az Európán kívüli fellépéseivel összefüggő uniós politikák, azaz a 

fejlesztéspolitika és a közös kereskedelempolitika között, figyelembe véve mind az 

uniós tagállamok, mind pedig a fejlődő országok igényeit és problémáit; 

10. felszólítja a fejlett országokat és a feltörekvő gazdaságokat, hogy kövessék az Unió 

„Fegyvereken kívül mindent” kezdeményezésének példáját, amely 100%-osan vám- és 

kvótamentes piaci hozzáférést biztosít a legkevésbé fejlett országok részére, valamint 

hogy ezen országok tekintetében hajtsák végre a szolgáltatásokra vonatkozó 

mentességet; 

11. úgy véli, hogy a kereskedelmi eljárások egyszerűsítésére irányuló kötelező erejű 

megállapodás jelentős előnyökkel járna valamennyi WTO-tag, különösen a fejlődő 

országok, valamint az érintett gazdasági szereplők számára, mivel növelné az 

átláthatóságot és a jogbiztonságot, valamint csökkentené az adminisztratív költségeket 

és a vámeljárások időtartamát, ami hosszú távon lehetővé tenné, hogy teljes mértékben 

kihasználják a regionális és globális ellátási láncok egyre nagyobb elterjedése révén 

teremtődő lehetőségeket, továbbá lehetővé tenné a kkv-k számára a nyitottabb piacok 

előnyeinek kiaknázását; rámutat arra, hogy a fejlődő országok számára továbbra is 

elérhetővé kell tenni a kapacitásépítést és a technikai segítségnyújtást annak 

érdekében, hogy azok növelhessék termelési kapacitásukat, és így nagyobb arányban 

részesüljenek a globális ellátási láncok hozzáadott értékéből; 

12. emlékeztet arra, hogy a dohai fejlesztési menetrend keretében az Unió által a 

közelmúltban készített hatástanulmány szerint a kereskedelmi eljárások egyszerűsítése 

gazdasági szempontból legalább olyan értékes, mint az áruk és szolgáltatások piacának 

liberalizációja együttesen; emlékeztet arra, hogy a vámeljárások javítása önmagában 

lehetőséget kínál arra, hogy évente 68 milliárd euróval nőjön a világ GDP-je, továbbá 

emlékeztet arra, hogy számos fejlődő ország számára a kereskedelmi eljárások 

egyszerűsítése jelentené a legfontosabb bevételi forrást; 

13. úgy véli, hogy a WTO szintjén megfelelő módon prioritásként kell kezelni a 

szolgáltatói ágazatot befolyásoló kereskedelemi és befektetési akadályokat, többek 

között az ikt- és a távközlési, a szakmai és a vállalati szolgáltatásokat, a pénzügyi 

szolgáltatásokat, az e-kereskedelmet, az építőipart, a kiskereskedelmet és a 

forgalmazást; e nem tarifajellegű intézkedések, többek között a belföldi szabályozások, 

a tulajdonkorlátozások és a különböző válságintézkedések (köztük a 

közbeszerzéseknél alkalmazott megkülönböztető rendelkezések) rendkívül fontosak, 

tekintettel a szolgáltatások kereskedelmének nagyobb hozzáadott értékére és az EU-

nak a szolgáltatások legnagyobb exportőreként betöltött pozíciójára; 

14. üdvözli ezért a többoldalú szolgáltatáskereskedelmi megállapodásról szóló tárgyalások 

megnyitását, amely összhangban van a nyolcadik miniszteri konferencia arra irányuló 

célkitűzésével, hogy új lehetőségeket tárjanak fel a WTO-tagok számára a 

szolgáltatások kereskedelmének további liberalizációjára; hangsúlyozza, hogy az Unió 

elkötelezett az e téren végzett munka támogatása, valamint amellett, hogy a 

szolgáltatáskereskedelmi megállapodás többoldalúvá tételén dolgozzon azáltal, hogy 

biztosítja a szolgáltatások kereskedelméről szóló általános egyezmény (GATS) 

központi részét alkotó meghatározások, szabályok és elvek átvételét; hangsúlyozza, 

hogy a WTO-tagok nemzeti politikai célkitűzéseinek és az általános érdekű 



 

 

szolgáltatások szabályozásához, illetve a két- és többoldalú kötelezettségek 

vállalásához való jogának fenntartása mellett biztosítani kell a megállapodások 

ambiciózus voltát, hatáskörük bővítését és a szolgáltatások kereskedelmének 

liberalizálására irányuló szabályok megerősítését, valamint azt, hogy az eredményeket 

szilárdan rögzítsék a WTO-rendszerben; 

15. úgy véli, hogy a technológiaátadás gazdasági növekedést hozhat és a kereskedelem 

előmozdítását eredményezheti; örömmel fogadja, hogy az információtechnológiai 

megállapodás bővítésére vonatkozó tárgyalások – amelyek egyaránt növelik a 

termékek körét és a megállapodás hatálya alá tartozó országok számát – újraindulnak; 

a tárgyalásokban érdekelt minden felet határozottan arra ösztönöz, hogy folytassák 

erőfeszítéseiket annak érdekében, hogy kellő időben megállapodásra jussanak a 

kilencedik miniszteri konferenciára; 

16. üdvözli a WTO 2012 márciusában jóváhagyott többoldalú közbeszerzési 

megállapodásának felülvizsgálatát, valamint elismeri annak a célnak a fontosságát, 

hogy az EU még a kilencedik miniszteri konferencia előtt jóváhagyja a felülvizsgált 

közbeszerzési megállapodást, hogy az 2014-ig hatályba léphessen; úgy véli, hogy az 

odaítélési eljárásokra irányuló világosabb szabályok és szigorúbb előírások 

előmozdítják a közbeszerzések átláthatóságát, és a hatályuk alá tartozó termékek, 

szolgáltatások és intézmények körének kiterjesztésével kedvezőbb lehetőségeket 

teremtenek a szerződő felek számára; felhívja a WTO-tagokat, különösen a fejlődő 

országokat és a közbeszerzési megállapodás jelenlegi megfigyelőit, hogy fontolják 

meg a megállapodáshoz való csatlakozást, hogy ki tudják használni a fejlődő 

országoknak nyújtott, a rugalmasság növelését célzó új rendelkezéseket és az ebből 

származó előnyöket; 

17. helyesli azt a 2013 júniusában hozott kedvező döntést, hogy a legkevésbé fejlett 

országok számára a szellemitulajdon-jogok kereskedelmi vonatkozásaira vonatkozó 

mentességet további nyolc évvel, 2021. július 1-jéig meghosszabbítsák, amely újabb 

mód annak biztosítására, hogy a világ kereskedelmi rendszere ne alkalmazzon 

egyenmegoldást, hanem vegye figyelembe az egyes fejlődő országok sajátosságait; 

18. arra ösztönzi a WTO-tagokat, hogy proaktívan támogassák azokat az erőfeszítéseket, 

amelyek a WTO egyéb olyan nemzetközi szervezetekkel – különösen a Nemzetközi 

Munkaügyi Szervezettel, az Egészségügyi Világszervezettel, az ENSZ-szel, valamint 

annak ügynökségeivel és szerveivel, például Kereskedelmi és Fejlesztési 

Konferenciájával, Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetével, Környezetvédelmi 

Programjával, Fejlesztési Programjával és Éghajlat-változási Keretegyezményével, 

továbbá a Nemzetközi Valutaalappal, a Világbankkal, illetve a Gazdasági 

Együttműködési és Fejlesztési Szervezettel – fenntartott hatékony és eredményes 

munkakapcsolatok és mélyebb együttműködés kialakítására irányulnak, amelyek 

munkája kihatással van a világkereskedelmi tárgyalásokra, törekedve a kereskedelmi 

és nem kereskedelmi megfontolások közötti összhang biztosítására; támogatja a 

nemzetközi szabványok elfogadására és a szabályozási együttműködésre irányuló 

erőfeszítéseket; 

19. felhív arra, hogy alaposan fontolják meg a nem kereskedelmi szempontok jobb 

kezelésének kérdését a WTO-szabályok alkalmazási körében, lehetővé téve a tagok 

számára legitim politikai célok követését, ugyanakkor védve a piaci hozzáférést; ezzel 



 

 

kapcsolatban hangsúlyozza, hogy határozottan támogatni kell a nemzetközi szociális, 

munkaügyi, környezetvédelmi és emberi jogi előírások elfogadására és tényleges 

végrehajtására irányuló erőfeszítéseket, valamint hogy a fejlődő országok számára 

biztosítani kell a szükséges támogatást a szóban forgó előírásoknak való megfelelés 

érdekében;  

20. meggyőződése, hogy a fejlődő országok közötti megfelelő különbségtétel elmulasztása 

– holott ezek gazdasági fejlettségi szintjük és sajátos szükségleteik tekintetében 

nagymértékben különböznek egymástól – komoly akadálya lehet az ezen országok 

javát szolgáló, a dohai forduló kinyilvánított célkitűzésének megfelelő hatékony 

intézkedések elfogadásának, és ez hátrányt jelent a legnehezebb helyzetben lévő 

fejlődő országok számára; sürgeti a fejlettebb fejlődő országokat, hogy már a jelenlegi 

forduló alkalmával vegyék ki részüket a kötelezettségvállalásokból, és tegyenek 

fejlettségi szintjüknek és ágazati versenyképességüknek megfelelő felajánlásokat; 

21. úgy véli, hogy alaposan meg kellene vizsgálni a fejlődő országokon túl valamennyi 

más WTO-tagország esetében is a nem kizárólag a bruttó nemzeti termékhez 

kapcsolódó objektív ismérvek alapján történő kategóriákba vagy alkategóriákba 

sorolás kérdését, a meglévő vagy tárgyalás alatt álló megállapodások esetleges 

differenciált alkalmazása érdekében; 

22. létfontosságúnak tartja, hogy a hosszú ideje tartó dohai fordulót úgy zárják le, hogy 

teljesítette a fejlesztésre vonatkozó megbízását; sürgeti ezért az összes WTO-tagot, 

hogy e végső célt tekintetbe véve kutassanak fel minden lehetséges megoldást, hogy 

kiegyensúlyozott eredményt érhessenek el; 

23. kitart amellett, hogy a dohai fejlesztési forduló belátható jövőn belüli végleges 

lezárása, valamint a legkevésbé fejlett országok világkereskedelemben való teljes 

részvételének megkönnyítése érdekében az Uniónak továbbra is vezető szerepet kell 

játszania a folyamatban lévő WTO-tárgyalásokkal kapcsolatos kézzelfogható 

előrehaladás előmozdításában azáltal, hogy hidat képez a WTO-tagok különböző 

álláspontjai között; 

24. hangsúlyozza, hogy a WTO döntő jelentőséggel bír a kötelező kötelezettségvállalások 

végrehajtása és érvényesítése, valamint a kereskedelmi viták megoldása tekintetében; 

25. mindazonáltal úgy véli, hogy a WTO-tagoknak a dohai miniszteri nyilatkozatban 

meghatározott más területeken – többek között a környezeti javak és szolgáltatások 

terén – is fokozniuk kell erőfeszítéseiket, ami jelentős mértékben hozzá tudna járulni a 

fenntartható fejlődéshez és az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez; felszólítja a WTO-

tagokat, hogy vegyék figyelembe a környezetvédelmet elősegítő termékek APEC 

(Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés) által összeállított listáját; sürgeti 

az Uniót, hogy továbbra is szorgalmazza egy környezetbarát technológiákról szóló 

megállapodás bevezetését, amely csökkentené a környezetbarát technológiát felmutató 

termékekre vonatkozó vámokat, valamint törekedjen a WTO szabályai és a többoldalú 

egyezmények közötti jogviszony egyértelműsítésére; 

26. felhívja a Bizottságot és a Tanácsot annak biztosítására, hogy a Parlamentet továbbra 

is szorosan vonják be a 2013. december 3–6. között Balin megrendezésre kerülő 

kilencedik miniszteri konferencia előkészítésébe, haladéktalanul tájékoztassák, 

valamint szükség esetén konzultáljanak vele a miniszteri konferencia során; felszólítja 



 

 

a Bizottságot, hogy a WTO parlamenti dimenziója jelentőségének növeléséről 

továbbra is próbálja meggyőzni a többi WTO-tagot; 

27. felszólítja a WTO-tagokat, hogy a WTO parlamenti dimenziójának erősítésével 

biztosítsák a demokratikus legitimitást; ezzel kapcsolatban hangsúlyozza, hogy a 

parlamenti képviselők számára jobb hozzáférést kell biztosítani a kereskedelmi 

tárgyalásokhoz, és be kell őket vonni a WTO-határozatok kidolgozásába és 

végrehajtásába, valamint hogy a polgárok érdekeinek védelmében a kereskedelmi 

politikákat megfelelő vizsgálatnak kell alávetni; szorgalmazza ezért egy WTO-ba 

delegált állandó európai parlamenti küldöttség felállítását; 

28. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a 

tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint a WTO főtitkárának. 

 

 


