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Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság 2020. évi kiigazított munkaprogramjáról szóló, 2020. május 17-i 
bizottsági közleményre (COM(2020)0440), valamint von der Leyen elnök Sassoli 
elnökhöz és Merkel kancellárhoz intézett „Az Unió 2020. évi helyzete” című, 2020. 
szeptember 16-i szándéknyilatkozatára,

– tekintettel a Bizottság „Megújult kereskedelempolitika az erősebb Európáért” című, 
2020. június 16-i konzultációs feljegyzésére,

– tekintettel az „Európa nagy pillanata: Helyreállítás és felkészülés – a jövő generációért” 
című, 2020. május 27-i bizottsági közleményre (COM(2020)0456),

– tekintettel a külföldi támogatások tekintetében az egyenlő versenyfeltételek 
biztosításáról szóló fehér könyvre (COM(2020)0253),

– tekintettel „A mindenki számára előnyös kereskedelem: A felelősebb kereskedelem- és 
beruházáspolitika felé” című, 2015. október 14-i bizottsági közleményre 
(COM(2015)0497),

– tekintettel az „Új európai iparstratégia” című, 2020. március 10-i bizottsági 
közleményre (COM(2020)0102),

– tekintettel a „Kkv-stratégia a fenntartható és digitális Európáért” című, 2020. március 
10-i bizottsági közleményre (COM(2020)0103),

– tekintettel az „Európa digitális jövőjének megtervezése” című, 2020. február 19-i 
bizottsági közleményre (COM(2020)0067),

– tekintettel „Az európai zöld megállapodás” című, 2019. december 11-i bizottsági 
közleményre (COM(2019)0640),

– tekintettel a Bizottság és az alelnök/főképviselő „Az Afrikával kapcsolatos átfogó 
stratégia felé” című 2020. március 9-i közös közleményére (JOIN(2020)0004),



– tekintettel „A »termelőtől a fogyasztóig»” stratégia a méltányos, egészséges és 
környezetbarát élelmiszerrendszerért” című, 2020. május 20-i bizottsági közleményre 
(COM(2020)0381),

– tekintettel az Egyesült Nemzetek Éghajlatváltozási Keretegyezménye Feleinek 21. 
Konferenciája (COP21) keretében elfogadott megállapodásra (Párizsi Éghajlatvédelmi 
Megállapodás),

– tekintettel az ENSZ 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlődési 
menetrendjére és a fenntartható fejlődési célokra,

– tekintettel az új, előretekintő és innovatív jövőbeli kereskedelmi és beruházási 
stratégiáról szóló, 2016. július 5-i állásfoglalására1, „A digitális kereskedelmi stratégia 
felé” című, 2017. december 12-i állásfoglalására2, az éghajlati és környezetvédelmi 
vészhelyzetről szóló, 2019. november 28-i állásfoglalására3, az EU-nak a világ erdeinek 
védelmében és helyreállításában betöltött szerepéről szóló, 2020. szeptember 16-i 
állásfoglalására4, a közös kereskedelempolitika végrehajtásáról szóló 2008. évi éves 
jelentésről szóló, 2020. október 7-i állásfoglalására5, az új európai iparstratégiáról szóló, 
2020. november 25-i állásfoglalására6,

– tekintettel a Bizottság 2020. november 24-i nyilatkozatára,

– tekintettel az Unió kereskedelempolitikájának felülvizsgálatával kapcsolatosan a 
Bizottsághoz intézett kérdésre (O-000070/2020 – B9-0024/2020),

– tekintettel eljárási szabályzata 136. cikkének (5) bekezdésére és 132. cikkének (2) 
bekezdésére,

– tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság állásfoglalásra irányuló indítványára,

A. mivel a Covid19-járvány 2020-as kitörését követően zavarok alakultak ki a globális 
ellátási láncokban és a gyártósorokon, ami rávilágított arra, hogy az Európai Unió – 
különösen egyes stratégiai ágazatokban, például az orvosi és a gyógyszerészeti 
ágazatban – Unión kívüli forrásoktól függ;

B. mivel a kereskedelmi szabályokat és kedvezményeket az EU-n kívül és a tagállamokban 
is megkérdőjelezik, és mivel a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos új kihívásokat, 
például az éghajlatváltozás elleni küzdelmet általánosan érvényesíteni kell az EU összes 
belső és külső közpolitikájában;

C. mivel az EU a versenyképesség terén már a világjárvány előtt lemaradt más 
gazdaságokhoz képest; mivel a nemzetközi kereskedelemnek a Covid19-világjárvány 
miatti zavara tovább súlyosbította az amúgy is jelentős gazdasági veszteségeket;

1 HL C 101., 2018.3.16., 30. o.
2 HL C 369., 2018.10.11., 22. o.
3 Elfogadott szövegek, P9_TA(2019)0078.
4 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0212.
5 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0252.
6 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0321.



D. mivel az Európai Unió erőforrásokban szegény kontinensen helyezkedik el és a világ 
legnagyobb kereskedelmi tömbje, egyedi helyzetben van ahhoz, hogy globálisan 
együttműködjön a világgazdaság fenntartható fellendülésének elérése érdekében, az 
európai zöld megállapodással összhangban;

E. mivel az EU kereskedelempolitikájának felülvizsgálata és a határozottabb uniós 
kereskedelmi menetrend kialakítása egy olyan időszakban történik, amikor világszinten 
sok helyen olyan politika vezérelte intézkedéseket hoznak a kereskedelem, a gazdaság 
és a pénzügyek terén, amelyeknek hosszú távú következményei lesznek;

Kereskedelem és „nyitott stratégiai autonómia”

1. üdvözli, hogy a Covid19-pandémia tanulságaira, a protekcionista magatartás globális 
előretörésére, a nemzetközi kereskedelem előtt álló, különösen nagy kihívást jelentő 
környezetre, valamint a kereskedelemnek az európai zöld megállapodásba és a 
fenntartható fejlődési célokba való beépítésének szükségességére reagálva és 
figyelembe véve azokat, 2020-ban megkezdődik az uniós kereskedelempolitika 
felülvizsgálata, amelynek célja, hogy a gazdasági együttműködés és a kereskedelem 
méltányos, inkluzív és fenntartható legyen; ezért döntő fontosságúnak tartja az Európai 
Bizottság érintett főigazgatóságai és az Európai Külügyi Szolgálat közötti, valamint a 
kereskedelempolitika és a belső politikák (pl. az ipari, az állami támogatási, a digitális, a 
környezetvédelmi – beleértve a körforgásos gazdaságot is – és a szociális politikák) 
közötti koordinációt és szinergiákat, továbbá a kereskedelempolitika beépítését az EU 
tágabb külpolitikájába;

2. üdvözli a „nyitott stratégiai autonómia” egyedi uniós koncepciójáról folyó vitát, és 
felkéri a Bizottságot, hogy nyújtson további tájékoztatást annak tartalmáról; ezzel 
összefüggésben megjegyzi, hogy a koncepciónak összhangban kell lennie az EU 
nemzetközi jogi kötelezettségeivel és a kereskedelempolitika területén a szabályokon 
alapuló megközelítés és a többoldalú kereskedelmi rendszer melletti elkötelezettségével, 
amelynek középpontjában a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) áll; kitart amellett 
továbbá, hogy az uniós kereskedelmi stratégiának növelnie kell az uniós gazdaság – 
többek között a mezőgazdasági ágazat – versenyképességét, minőségi munkahelyeket 
kell teremtenie, meg kell védenie a munkavállalókat, inkluzív és fenntartható gazdasági 
növekedést kell generálnia az európai zöld megállapodással összhangban, valamint elő 
kell mozdítania az Unió érdekeit és értékeit;

3. hangsúlyozza, hogy a világ egyik legnagyobb kereskedelmi tömbjeként az EU számára 
előnyös lenne az euró szélesebb körű használata a nemzetközi kereskedelemben, mivel 
ez csökkentené az árfolyamkockázatot és a devizával kapcsolatos egyéb költségeket a 
kereskedelmi ügyletekben; hangsúlyozza, hogy most még fontosabb a kereskedelem 
ösztönzése, és kiemeli, hogy az Unió kereskedelmi politikája képes jelentős mértékben 
hozzájárulni a jelenlegi közegészségügyi és gazdasági válság utáni helyreállításhoz;

4. felhívja a Bizottságot, hogy elemezze, hogyan lehet növelni az EU ellátási láncainak 
ellenálló képességét az Unión belüli termelési kapacitások növelése mellett azáltal, 
hogy feltárja a vészhelyzetekre szánt alapvető áruk uniós szintű stratégiai 
készletezéséből származó potenciális előnyöket, és ösztönzi az ellátási források 
diverzifikálását, egyúttal tanulmányozva a közelbe történő áthelyezés koncepcióját és 
azt a különleges szerepet, amelyet az EU szomszédságában lévő országok játszhatnak e 
tekintetben;



5. hangsúlyozza, hogy a visszatelepítésre és a közelbe történő áthelyezésre vonatkozó 
intézkedéseknek hozzá kell járulniuk az EU hosszú távú versenyképességéhez, és az e 
tekintetben elvégzett részletes ágazatonkénti elemzések szerint nem eredményezhetik a 
fogyasztók költségeinek növekedését; megjegyzi, hogy az ellátási lánc irányítására 
irányuló intézkedések fontos szerepet játszhatnak a gazdasági fellendülésben, és hogy a 
döntéseknek minden esetben az érintett gazdasági szereplők kezében kell maradniuk;

6. felhívja a Bizottságot, hogy azonosítsa az európai stratégiai ágazatokat és 
nyersanyagokat, és proaktívan támogassa a vállalkozásokat, különösen a kkv-kat, a 
jelenlegi válságra és a lehetséges jövőbeli fejleményekre összpontosítva, támogatva a 
klímasemlegességet, a globális ellátási láncok elszámoltathatóságát és fenntarthatóságát, 
valamint a digitális innovációt annak érdekében, hogy a zöld sávok fenntartása és az 
élelmiszer-értékláncok átláthatóságának növelése révén növekedjen az 
élelmezésbiztonság; rámutat, hogy a zöld és digitális átálláshoz szükséges nyersanyagok 
tekintetében az EU nagymértékben rá van utalva harmadik országokra; ezzel 
összefüggésben hangsúlyozza, hogy a teljes körűen működő többoldalú kereskedelmi 
rendszer és a fenntartható és jól végrehajtott tisztességes szabadkereskedelmi 
megállapodások széleskörű hálózata együttesen alkotják a legjobb és 
legköltséghatékonyabb módját annak, hogy több gyártási forrás álljon rendelkezésre; 
hangsúlyozza továbbá, hogy a nyitott kereskedelmi forgalom, a kereskedelmet korlátozó 
intézkedések mellőzése és a kereskedelmi partnereinkkel való szorosabb együttműködés 
révén nagyobb ellenálló képesség érhető el; úgy véli, hogy a kereskedelmi 
partnereinkkel való együttműködés a kereskedelem akadályainak felszámolásához is 
hasznos lenne;

Multilaterális kereskedelmi rendszer

7. hangsúlyozza az Unió elkötelezettségét a nyílt, szabályokon alapuló multilaterális 
kereskedelmi rendszer mellett, melynek középpontjában a megreformált WTO áll, 
javítva annak hatékonyságát, stabilitását és kiszámíthatóságát; felkéri a Bizottságot, 
hogy más nemzetközi kormányzati intézményekkel, például az ENSZ Kereskedelmi és 
Fejlesztési Konferenciájával (UNCTAD) és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezettel 
(ILO) szoros együttműködésben fokozza szerepvállalását a nemzetközi fórumokon, és 
törekedjen a WTO, valamint annak tárgyalási funkciója és szabálykönyve ambiciózus 
korszerűsítésére, megerősítésére és alapvető újraaktiválására, középpontba helyezve a 
fenntartható fejlődési célokat és az éghajlatváltozás elleni küzdelmet, ugyanakkor 
biztosítva a nemzetközi kötelezettségvállalásokkal való összhangot;

8. ragaszkodik a WTO Fellebbezési Testületének egy teljes mértékben működőképes, 
kétszintű vitarendezési rendszert alapul vevő reformjához; hangsúlyozza, hogy amíg a 
Fellebbezési Testület nem működik megfelelően, az EU-nak hatékonyan ki kell 
használnia a fellebbezés esetén választottbírósági eljárás alkalmazásáról rendelkező, 
többoldalú átmeneti megállapodást, és arra bátorítja a WTO többi tagját, hogy vegyenek 
részt ebben a megállapodásban; felhívja az Uniót, hogy reformálja meg a WTO 
vitarendezési egyetértési megállapodásának a megtorló intézkedésekről szóló 
rendelkezéseit annak biztosítása érdekében, hogy csak az érintett és releváns ágazatokat 
vegyék figyelembe a jogellenes állami támogatásokkal kapcsolatos vitákban;

9. felhívja a Bizottságot, hogy mélyítse el a stratégiai partnerekkel folytatott nemzetközi 
együttműködését, és e tekintetben üdvözli az ipari támogatások által okozott torzulások 
kezelésére és hatékony mérséklésére irányuló, folyamatban lévő megbeszéléseket, 



tudatában annak, hogy a piactorzító gyakorlatok jelentős negatív hatást gyakorolhatnak 
a tisztességes versenyre és az egyenlő versenyfeltételekre, valamint hogy keressen 
megoldásokat a kikényszerített technológiatranszfer megelőzésére;

10. előnyben részesíti a multilaterális megállapodásokat; azonban elismeri, hogy a 
plurilaterális megállapodások hasznos átmeneti lépések lehetnek a multilaterális 
megállapodások irányában; e tekintetben tudomásul veszi a közös nyilatkozatra 
vonatkozó kezdeményezések jelentőségét; hangsúlyozza egy, a halászati 
támogatásokról szóló kötelező erejű és érvényesíthető megállapodás megkötésének 
fontosságát, figyelembe véve a fejlődő és a legkevésbé fejlett országokra gyakorolt 
hatásokat;

11. megismétli az e-kereskedelemről szóló többoldalú megállapodásra irányuló felhívásait, 
amely segítené a kkv-kat a digitális szakadék áthidalásában és a digitális kereskedelem 
akadályainak felszámolásában, valamint megkönnyítené az adatok határokon átnyúló 
kereskedelmi mozgását, teljes mértékben összhangban az uniós adatvédelmi és 
magánélet-védelmi jogszabályokkal, többek között az általános adatvédelmi rendelettel; 
felszólít az online fogyasztóvédelem fokozására és a Bizottság szolgálatai közötti 
együttműködés fokozására a hamisított áruk e-kereskedelemben való észlelésének 
javítása érdekében; ezzel kapcsolatban várakozásokkal tekint a WTO 2021-ben 
megtartandó 12. miniszteri konferenciájára, és kéri, hogy 2020 végéig tegyék elérhetővé 
az egységes szerkezetbe foglalt szöveget; hangsúlyozza, hogy az EU-nak be kell 
mutatnia egy digitális kereskedelemről szóló stratégiát a Parlament ebben a tárgyban 
elfogadott 2017-es állásfoglalása alapján, és keresnie kell annak módjait, hogy az EU új 
nemzetközi szabályokat hozzon létre és mozdítson elő, többek között a kereskedelmi 
megállapodásokba foglalt konkrét rendelkezéseken keresztül is, támogató digitális 
környezetet teremtve az uniós vállalkozások számára, és felszámolva a harmadik 
országokban jelentkező akadályokat;

12. felhívja a Bizottságot, hogy kövesse nyomon, elemezze és globális és nemzetközi 
partnereivel kétoldalú szinten számolja fel az új kereskedelmi akadályokat, beleértve az 
alapvető árukat értinő exportkorlátozást és más torzító tényezőket is, továbbá hogy 
dolgozzon ki közös kritériumokat a világjárványt követő helyreállításhoz nyújtott, 
fenntarthatóságorientált támogatásokra; felhívja a Bizottságot, hogy aktualizálja a 
gyógyszerekről szóló WTO-megállapodást, ugyanakkor tárja fel egy egészségügyi 
termékekkel kapcsolatos szélesebb körű többoldalú kezdeményezés lehetőségeit; 
felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi 
vonatkozásairól szóló megállapodás (TRIPS) rugalmassági mechanizmusait optimálisan 
lehessen felhasználni a kritikus fontosságú gyógyászati termékek esetében, és hogy az 
EU kétoldalú megállapodásainak rendelkezései ne gyakoroljanak negatív hatást ezekre a 
rugalmassági mechanizmusokra;

A stratégiai partnerekkel fennálló kapcsolatok

13. rámutat, hogy az Egyesült Államok az EU legfontosabb kereskedelmi partnere; 
megjegyzi, hogy e kapcsolatot jelenleg feszültségek jellemzik; pozitív fejleménynek 
tekinti az Egyesült Államokkal kötött, vámcsökkentési csomagról szóló megállapodást 
és sürgeti a Bizottságot, hogy e lendületre alapozva építsen ki egy pozitív, a 
vámcsökkentésen túlmutató EU–USA kereskedelmi menetrendet, mivel egy átfogó 
együttműködési megállapodás különösen előnyös lenne, ugyanis megkönnyítené a 
kölcsönös gazdasági talpra állást és a kereskedelem útjában álló akadályok 



felszámolását, és olyan új együttműködési területek kialakítását, mint amilyen a 
kereskedelem, a technológiák és a digitális adózás, többek között az OECD keretében; 
arra bátorítja a Bizottságot, hogy érjen el haladást a szabályozási értékelések terén, 
amelyek különösen a kkv-k számára kedveznének; határozottan támogatja a stratégiai 
kihívások globális szintű kezelése terén az Egyesült Államokkal folytatott 
együttműködést; sürgeti az Egyesült Államokat, hogy a jövőbeli EU–USA 
együttműködés megkönnyítése érdekében csatlakozzon újra a Párizsi Megállapodáshoz; 
kéri az Egyesült Államokat, hogy szüntesse meg a 2017 óta bevezetett vámokat; 
tudomásul veszi a WTO legutóbbi, régóta várt ítéletét az Airbus–Boeing vitáról, és 
hangsúlyozza a tárgyalásos megoldás fontosságát;

14. ambiciózus előrelépésre szólít fel a Kínával kötendő átfogó beruházási megállapodásról 
szóló tárgyalások során a viszonosság sürgető szükségességének kezelése érdekében, 
többek között a közbeszerzési piachoz való hozzáférés és az egyenlő 
versenyfeltételekkel kapcsolatos egyéb lezáratlan kérdések, például a kínai állami 
tulajdonú vállalkozások piactorzító gyakorlatai vagy a kényszerített 
technológiatranszferek, a közös vállalkozásra vonatkozó követelmények és a 
megkülönböztetésmentes bánásmód tekintetében; hangsúlyozza egy olyan, a 
kereskedelemről és a fenntartható fejlődésről szóló ambiciózus fejezet beiktatásának 
fontosságát, amely védi az emberi jogokat – többek között az alapvető munkaügyi 
normákat –, előmozdítja a környezetvédelmi normákat és a Párizsi Megállapodással 
összhangban küzd az éghajlatváltozás ellen; hangsúlyozza az EU Kínával mint 
versenytárssal, partnerrel és rendszerszintű riválissal fenntartott stratégiai kapcsolatának 
fontosságát; felhívja ezért a tagállamokat és az uniós intézményeket, hogy egységesen 
lépjenek fel; e tekintetben sürgeti a Bizottságot, hogy az Egyesült Királysághoz fűződő 
kapcsolatokért felelős munkacsoport mintájára hozzon létre egy Kínával foglalkozó 
munkacsoportot, hogy minden szinten és minden formában biztosítsa az üzenetek 
egységességét és koherenciáját annak érdekében, hogy Kínával szemben közös és 
egységes uniós politika érvényesüljön; hangsúlyozza, hogy az EU kereskedelmi és 
beruházási kapcsolatai megkövetelik az emberi jogok teljes körű tiszteletben tartását; 
mély aggodalmának ad hangot az ujgurok kínai gyárakban történő kizsákmányolásáról 
szóló jelentések miatt, és hangsúlyozza, hogy ki kell tiltani az uniós piacról az 
átnevelőtáborokban gyártott termékeket; felszólítja a Bizottságot, hogy a Tajvannal való 
tárgyalások mihamarabbi hivatalos megkezdése érdekében készítsen megalapozó 
tanulmányt és hatásvizsgálatot;

15. úgy véli, hogy a világjárvány összefüggésében, különösen Afrikát illetően, valamint az 
Unió új Afrika-stratégiája fényében új megközelítéseket kell elfogadni a gazdasági, 
kereskedelmi és üzleti kapcsolatok átalakítására a szolidaritás és az együttműködés 
elvein, valamint az EU fejlesztési politikájával való koherencián alapuló tisztességes és 
etikus kereskedelem előmozdítása érdekében;

Horizontális kérdések

16. hangsúlyozza, hogy a globális piacok a kkv-k számára a növekedés kulcsfontosságú 
forrásai; megjegyzi ugyanakkor, hogy mindössze 600 000 kkv exportál árukat az Unión 
kívülre; sürgeti a Bizottságot, hogy támogassa a kkv-kat azáltal, hogy a kereskedelmi 
megállapodásokba rendszeresen beilleszt egy rájuk vonatkozó fejezetet, és biztosítja 
ezek végrehajtását, nem növelve az adminisztratív és szabályozási terheket, és a 
tagállamok kereskedelmi kamaráival és más kereskedelmi támogató szerveivel szorosan 
együttműködve támogatja az ilyen megállapodások kkv-k általi kihasználását; sürgeti a 



Bizottságot, hogy foglalkozzon azzal a kérdéssel, hogy milyen költségekkel jár a kkv-k 
számára a kereskedelmet érintő, egyre összetettebb jogszabályoknak való megfelelés; 
kéri a Bizottságot, hogy új tájékoztató portálok létrehozásakor vagy a már meglévők 
fejlesztésekor a lehető legkorábbi szakaszban lépjen kapcsolatba a vállalkozásokkal 
annak érdekében, hogy a kkv-k információs igényeit gyakorlatias módon ki lehessen 
elégíteni; üdvözli e tekintetben a Bizottság arra irányuló erőfeszítéseit, hogy a 2020. 
márciusi kkv-stratégia keretében növeljék a kkv-knak nyújtott célzott támogatást; 
üdvözli a nemrégiben elindított Access2Markets eszközt, és azon belül a származási 
szabályokra vonatkozó önértékelési eszközt (ROSA) is, és felkéri az összes érdekelt 
felet, hogy adjanak visszajelzést a Bizottságnak, hogy az eszközt folyamatosan frissíteni 
lehessen;

17. meggyőződése, hogy az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak eléréséhez, a jó 
kormányzás előmozdításához, valamint a globális ellátási láncokon belüli 
nyomonkövethetőség és elszámoltathatóság javításához, egyenlő versenyfeltételek 
teremtése révén az Unió nemzetközi versenyképességének erősítéséhez, és a harmadik 
országok alacsonyabb szintű normáiból, valamint a nemzetközi kereskedelemben 
tapasztalható szociális és környezeti dömpingből eredő tisztességtelen versenyelőnyök 
mérsékléséhez az egységes piacon tevékenykedő uniós és külföldi vállalkozások teljes 
ellátási lánca vonatkozásában kötelező, uniós szintű horizontális átvilágítási 
jogszabályokra van szükség; hangsúlyozza, hogy figyelembe kell venni a károkozás 
kockázatát és a vállalkozás méretét, szem előtt tartva ugyanakkor az arányosság elvét is;

18. várakozással tekint a Bizottság javaslatára az importáruk karbonintenzitását 
ellensúlyozó mechanizmusról, amelynek teljes mértékben összeegyeztethetőnek kell 
lennie a WTO-val, és hatásvizsgálaton kell alapulnia; sürgeti a Bizottságot, hogy 
biztosítsa az EU versenyképességét, különös tekintettel a többi nemzetközi partner 
költségeire, kockázataira és törekvéseire, és tegyen javaslatot egy olyan átlátható 
mechanizmusra, amely a meglévő kibocsátásáthelyezési intézkedésekkel párhuzamosan 
tud működni, stabil és biztos jogi keretet biztosítva az európai iparágak számára; 
hangsúlyozza, hogy ipari stratégiánkba további hasonló javaslatokat kell beépíteni 
annak érdekében, hogy az iparágakat tiszta és versenyképes termékek előállítására 
ösztönözzük; felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki ötleteket, figyelembe véve 
többek között a kereskedelemről, a társadalmi-gazdasági hatásokról és a fenntartható 
fejlődésről szóló holland és francia informális dokumentumot; felhívja a Bizottságot, 
hogy vizsgálja meg egy utólagos hatásvizsgálat és felülvizsgálati záradékok 
alkalmazásának lehetőségét annak érdekében, hogy a meglévő szabadkereskedelmi 
megállapodásokat összhangba hozza az európai zöld megállapodással, és terjesszen elő 
olyan új kezdeményezéseket, amelyek a kereskedelempolitikát használják nagyra törő 
éghajlat-politikai célkitűzéseink elérésének elősegítésére, beleértve egy WTO-n belüli 
új éghajlatváltozási és kereskedelmi kezdeményezést, amely a környezetvédelmi 
termékekről szóló megállapodásra vonatkozó megbízatásra épül, és kiterjeszti hatályát a 
zöld szolgáltatások kereskedelmére, előmozdítva a zöld termékek fejlesztését és 
visszaszorítva a barna termékeket;

19. felhívja a Bizottságot, hogy hajtsa végre és mozdítsa elő a meglévő szabadkereskedelmi 
megállapodásokat és biztosítsa hatékony végrehajtásukat, beleértve a kereskedelemről 
és a fenntartható fejlődésről szóló, végrehajtható fejezeteket, és biztosítsa, hogy az 
előnyök mindenkihez eljussanak; rámutat, hogy a kereskedelemre és a fenntartható 
fejlődésre vonatkozó fejezetek végrehajthatóságát jelentősen javítani lehetne különböző 
végrehajtási módszerek révén, és hogy a Bizottságnak végső megoldásként meg kellene 



vizsgálnia egy szankciókon alapuló mechanizmus lehetőségét; támogatja a Bizottság 
ügyvezető alelnöke és kereskedelempolitikáért felelős biztosa, Dombrovskis úr azon 
kötelezettségvállalását, hogy a kezdetektől fogva együttműködik a Parlamenttel a 
kereskedelemre és a fenntartható fejlődésre vonatkozó 15 pontos cselekvési terv 
felülvizsgálatát illetően; kéri a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a holland és francia 
informális dokumentumban szereplő elképzeléseket és egyéb módokat arra, hogy e 
fejezetek végrehajtására részletesebb szabályok alapján kerülhessen sor; üdvözli a 
Bizottság kötelezettségvállalását, hogy minden jövőbeli kereskedelmi megállapodás 
alapvető részévé teszi a Párizsi Megállapodás rendelkezéseinek betartását; olyan 
kiegészítő intézkedéseket kér, mint például az emberi jogok súlyos megsértésével, 
többek között a kényszermunkával vagy gyermekmunkával kapcsolatos termékek 
behozatalának tilalma;

20. felhívja a Bizottságot, hogy időben fogadja el az általános vámkedvezmény-rendszer 
alkalmazásáról szóló új rendeletre irányuló javaslatot, lehetőség szerint a GSP+ 
rendszer mellett elkötelezett országok számának növelése céljából;

21. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a fő kereskedelmi partnerekkel együtt 
foglalkozzanak a versenyellenes gyakorlatokkal, és teremtsenek egyenlő 
versenyfeltételeket a vállalkozások számára a Covid19-világjárványból való kilábalás 
feltételeinek megteremtése és a fenntartható gazdaságra való globális átállás lehetővé 
tétele érdekében; felhívja a Bizottságot, hogy gyorsan lépjen fel, és a kár bekövetkeztét 
követően mielőbb indítson vizsgálatokat annak biztosítása érdekében, hogy a 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok ne ássák alá az európai gazdasági szereplők 
versenyképességét és foglalkoztatási szintjét, különös tekintettel a kkv-k sajátos 
igényeire;

22. üdvözli az újonnan kinevezett kereskedelmi jogérvényesítési főtisztviselőt, és úgy véli, 
hogy az EU és a WTO megállapodásainak, köztük a kereskedelemre és a fenntartható 
fejlődésre vonatkozó fejezeteiknek, valamint a kereskedelmi jogszabályoknak – köztük 
a hatékonyabb, rugalmasabb és reagálóképesebb piacvédelmi eszközöknek – a 
következetes végrehajtása és érvényesítése alapvető fontosságú az EU hitelességének és 
értékeinek, valamint a tisztességesebb kereskedelemre vonatkozó menetrendjének 
megőrzéséhez; felszólítja az újonnan kinevezett kereskedelmi jogérvényesítési 
főtisztviselőt, hogy működjön együtt az Európai Parlamenttel annak biztosítása 
érdekében, hogy a kereskedelmi partnerek által a ratifikálás előtt tett 
kötelezettségvállalásokat betartsák;

23. sürgeti a Bizottságot, hogy vizsgálja felül a küldöttségek szerepét az Unió kereskedelmi 
és együttműködési menetrendjének a szakpolitikai koherencia teljes körű tiszteletben 
tartása melletti végrehajtásában és a Bizottság különböző szolgálatait magában foglaló 
összehangolt megközelítés biztosításában (pl. a harmadik országokba irányuló, 
ágazatokon átnyúló kereskedelmi missziók tekintetében);

24. felhívja a Bizottságot, hogy alapos vizsgálatokat követően segítse elő a kereskedelmi és 
beruházási eszköztár bizonyított hiányosságainak felszámolásához szükséges lépések 
megtételét, beleértve a blokkoló intézkedésekről szóló rendeletnek a tagállamok területi 
szuverenitását jelentősen sértő szankciókkal szembeni felülvizsgálatára irányuló új 
jogalkotási javaslatot, valamint hogy vezessen be egy új eszközt a harmadik országok 
kényszerítő intézkedéseinek megakadályozására és ellensúlyozására, amelyet 
hatásvizsgálat előz meg;



25. kéri, hogy a nemzetközi közbeszerzési eszközről szóló tárgyalások haladjanak előre a 
viszonosság erőteljesebb alkalmazásának biztosítása érdekében az uniós vállalkozások 
számára a nemzetközi közbeszerzési piacokhoz való hozzáférés során, megőrizve 
ugyanakkor annak lehetőségét, hogy a közbeszerzést eszközként használják a sikeres 
éghajlatvédelmi átálláshoz, különösen a fejlődő országokban, megújított többoldalú 
megközelítés révén; üdvözli a külföldi támogatásokról szóló fehér könyvet mint a 
piacvédelmi intézkedések szükséges kiegészítő eszközét, és várakozással tekint a 2021. 
januári bizottsági jogalkotási javaslat elé, amelynek célja, hogy megvédje az uniós 
vállalkozásokat a belső és a globális piac torzulásaitól, ugyanakkor hangsúlyozza a 
szabad és tisztességes verseny fontosságát; felszólítja továbbá az összes tagállamot, 
hogy használjanak fel minden rendelkezésre álló eszközt, többek között az Unióba 
irányuló közvetlen külföldi befektetések átvilágítási keretének létrehozásáról szóló (EU) 
2019/452 rendeletet, hogy a szükségtelen és káros gazdasági függőségek elkerülése 
érdekében felmérjék a létfontosságú uniós infrastruktúrák biztonságát fenyegető 
potenciális beruházásokat és felvásárlásokat, különösen az olyan stratégiai ágazatokban, 
mint az egészségügy, a közművek, a mobilitás, valamint az információs és 
kommunikációs technológia;

26. üdvözli a multilaterális beruházási bíróságra irányuló tárgyalásokon elért haladást; 
megjegyzi, hogy a beruházási vitákkal foglalkozó bírósági rendszer a multilaterális 
beruházási bíróság felé kell, hogy vezessen; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 
tagállamok rendkívül lassan haladnak az EU-n belüli kétoldalú beruházási 
megállapodások felszámolása terén, és sürgeti a Bizottságot, hogy adott esetben tegyen 
lépéseket az Európai Unió Bíróságának az Achmea-ügyben hozott ítéletével 
összhangban; felszólítja a Bizottságot, hogy folytassa az Unión belüli 
befektetésvédelemmel és a befektetések elősegítését szolgáló kerettel kapcsolatos 
munkáját; támogatja az Energia Charta Egyezményről az európai zöld megállapodással 
összhangban folyó tárgyalásokat, amelynek lehetővé kell tennie a klímasemlegesség 
elérését, amelynek célja a hagyományos fosszilistüzelőanyag-technológiákba történő 
beruházások védelmének fokozatos megszüntetése; aggodalmát fejezi ki a beruházó és 
állam közötti vitarendezés és az Energia Charta Egyezményhez kapcsolódó ügyek 
száma miatt;

27. kiemeli a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos kérdések fontosságát; hangsúlyozza, 
hogy az uniós szabadkereskedelmi megállapodások előmozdíthatják a nemek közötti 
egyenlőséget, megerősíthetik a nők gazdasági helyzetét a harmadik országokban, és 
javíthatják a nők életszínvonalát az uniós szabadkereskedelmi megállapodások hatálya 
alá tartozó valamennyi iparágban; megjegyzi, hogy a nők a szabad és tisztességes 
kereskedelmi megállapodások hasznaiból kevesebb mint kétötöd részben részesülnek a 
létrehozott munkahelyek tekintetében, és hangsúlyozza, hogy a nőket aránytalanul 
sújthatja a jelenlegi gazdasági válság; felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy 
mozdítsák elő és támogassák egy nemek közötti egyenlőségről szóló külön fejezet 
beillesztését az EU kereskedelmi és beruházási megállapodásaiba;

28. felhívja a Bizottságot, hogy biztosítsa a belső tanácsadó csoportok által a nemzetközi 
kereskedelempolitika javítása érdekében tett javaslatok nyomon követését, a Bizottságot 
és a tagállamokat pedig arra, hogy az átláthatóság növelése és a polgárok, a nem 
kormányzati szervezetek, a szakszervezetek és a vállalkozások – különösen a kkv-k – 
tudatosságának növelése érdekében nyújtsanak jobb tájékoztatást az uniós 
kereskedelempolitika előnyeiről és hatásairól mindenki számára, mivel fontos, hogy 
valamennyi érdekelt fél pontos tájékoztatást kapjon; ezzel összefüggésben emlékeztet az 



Európai Parlament az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 207. és 
218. cikkében rögzített jogainak, valamint az intézményközi párbeszédnek mint a 
folyamatban lévő megbeszélésekhez való hozzájárulásnak és a pozitív lezárás 
elérésének a fontosságára; emlékeztet a Parlament kereskedelempolitikai társjogalkotói 
szerepére és a tárgyalások, valamint a kereskedelmi megállapodások hatékony 
végrehajtásának ellenőrzésében betöltött szerepére, továbbá a Parlament által az 
EUMSZ 225. cikke alapján elfogadott jogalkotási kezdeményezésekről szóló 
állásfoglalások támogatása érdekében a Bizottság elnöke által tett 
kötelezettségvállalásokra;

o

o     o

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


