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Torzító hatású külföldi támogatások 
Az Európai Parlament 2022. november 10-i jogalkotási állásfoglalása a belső piacot 
torzító külföldi támogatásokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
javaslatról (COM(2021)0223 – C9-0167/2021 – 2021/0114(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2021)0223),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 
valamint 207. és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C9-0167/2021),

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2021. október 20-i 
véleményére1,

– tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 74. cikkének (4) bekezdése 
alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2022. július 
13-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, 
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével 
összhangban,

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

– tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság, a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 
Bizottság, valamint a Jogi Bizottság véleményére,

– tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére (A9-0135/2022),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot2;

1 HL C 105., 2022.3.4., 87. o.
2 Ez az álláspont lép a 2022. május 4-én elfogadott módosítások helyébe (Elfogadott 

szövegek, P9_TA(2022)0143).



2. jóváhagyja a Parlament, a Tanács és a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt együttes 
nyilatkozatát, amelyet az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában tesznek majd 
közzé;

3. tudomásul veszi a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatait, amelyeket az 
Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában tesznek majd közzé;

4. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát másik 
szöveggel váltja fel, lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

5. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 
Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.



P9_TC1-COD(2021)0114

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2022. november 10-én került 
elfogadásra a belső piacot torzító külföldi támogatásokról szóló (EU) 2022/... európai 
parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik 
a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) (EU) 2022/2560 rendelettel.)



MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság együttes nyilatkozata

Az Unió továbbra is elkötelezett a nyitott és szabályokon alapuló, a megreformált 

Kereskedelmi Világszervezet (WTO) köré épülő multilaterális kereskedelmi rendszer, 

valamint a támogatások többoldalú keretrendszere hatékonyságának további fokozása mellett. 

Ezenkívül újólag megerősíti elkötelezettségét amellett, hogy támogatja a WTO szabályainak a 

kereskedelem és a verseny torzulásainak kezelése céljából történő korszerűsítését. Az Unió a 

támogatásokról és kiegyenlítő intézkedésekről szóló WTO-megállapodás megfelelő 

működésének javítása, valamint a megfelelés és a végrehajtás előmozdítása érdekében 

különösen az ipari támogatásokra vonatkozó szabályok korszerűsítésében fog részt venni.



Az Európai Bizottság nyilatkozata az (EU) 2022/2560 rendelet1 alkalmazásával kapcsolatos 

pontosításokról, annak 46. cikke alapján

A Bizottság kötelezettséget vállal arra, hogy pontosítja az (EU) 2022/2560 rendelet 4. 

cikkének a valamely külföldi támogatás által a belső piacon okozott torzulás fennállásáról 

szóló (1) bekezdésének alkalmazását, az e rendelet 6. cikkében meghatározott mérlegelési 

teszt alkalmazását, valamint a közbeszerzési eljárások e rendelet 27. cikkének (1) 

bekezdésében meghatározott torzulásának értékelését.

A Bizottság legkésőbb 12 hónappal e rendelkezések alkalmazásának kezdőnapját követően 

nyilvánosságra hozza ezeket az előzetes pontosításokat.

Az előzetes pontosításokat felválthatják az (EU) 2022/2560 rendelet 46. cikke alapján kiadott 

iránymutatások.

1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2022/2560 rendelete (2022. december 14.) a 
belső piacot torzító külföldi támogatásokról (HL L 330., 2022.12.23., 1. o.).



Az Európai Bizottság nyilatkozata a torzító hatású külföldi támogatások kezelésére vonatkozó 

többoldalú szabályokról az (EU) 2022/2560 rendelet1 elfogadása alkalmából

2022. június 30-án az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság megállapodásra 

jutott a belső piacot torzító külföldi támogatásokról szóló rendeletről2. Ez a rendelet kiegészíti 

a támogatásokra és a támogatások ellenőrzésére vonatkozó meglévő európai és nemzetközi 

szabályokat. A rendelet a külföldi támogatások által az Unió belső piacán okozott 

torzulásokkal foglalkozik.

A támogatások negatív hatást gyakorolhatnak a nemzetközi kereskedelemre, és mind a 

hagyományos ágazatokban, mind az új technológiákban a verseny torzulásához vezethetnek. 

Az ellenőrizetlen támogatások egyes esetekben kapacitásfelesleget is eredményezhetnek az 

egészséges piaci dinamika rovására. Az EU-nak továbbra is ki kell használnia a nemzetközi 

lehetőségek előnyeit, miközben eszközöket kell kifejlesztenie a tisztességtelen kereskedelmi 

gyakorlatokkal szembeni belső és külső fellépéshez3. E rendeletnek hozzá kell járulnia az 

uniós belső piac rezilienciájának fokozásához, különösen e piacnak a külföldi támogatások 

által okozott torzulások elleni védelme tekintetében. Ily módon az Unió kiegészíti eszköztárát 

az Unió nyitott stratégiai autonómiájára vonatkozó célkitűzések elérése érdekében.

Az Európai Bizottság – a támogatások negatív hatásainak orvoslása érdekében, valamint 

elismerve, hogy a WTO-szabályok nem feltétlenül kezelik elég hatékonyan az állami 

beavatkozásnak a gazdaságba, többek között bizonyos ipari ágazatokba átgyűrűző negatív 

hatásait – továbbra is elkötelezett a támogatások többoldalú keretrendszere hatékonyságának 

további fokozása mellett, és eltökélt szándéka, hogy határozottan szorgalmazza egy olyan jogi 

keret kialakítását, amely megfelelően felkészült a kereskedelem és a verseny torzulásainak 

kezelésére és az egyenlő versenyfeltételek megteremtésére4. A Bizottság a támogatásokról és 

kiegyenlítő intézkedésekről szóló WTO-megállapodás megfelelő működésének javítása, 

valamint az annak való megfelelés előmozdítása érdekében különösen elkötelezett az ipari 

támogatásokra vonatkozó szabályok korszerűsítése mellett. Ezzel összefüggésben az Európai 

1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2022/2560 rendelete (2022. december 14.) a 
belső piacot torzító külföldi támogatásokról (HL L 330., 2022.12.23., 1. o.).

2 Az Európai Bizottság javaslata a belső piacot torzító külföldi támogatásokról szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2021)0223).

3 A Bizottság közleménye: A kereskedelempolitika felülvizsgálata – Nyitott, fenntartható 
és határozott kereskedelempolitika, 2021. február 18. (COM(2021)0066).

4 A Bizottság közleménye: A kereskedelempolitika felülvizsgálata – Nyitott, fenntartható 
és határozott kereskedelempolitika, 2021. február 18. (COM(2021)0066).



Bizottság emlékeztet a Japánnal és az Egyesült Államokkal folytatott háromoldalú 

együttműködésére.

A támogatásokra vonatkozó szabályokat különösen a támogatásokról és kiegyenlítő 

intézkedésekről szóló megállapodás határozza meg, amely bizonyos támogatásokra és 

intézkedésekre vonatkozóan tilalmat ír elő az árukereskedelemmel összefüggésben nyújtott 

támogatások káros hatásainak ellensúlyozása érdekében. Az Unió tekintetében ezeket a 

szabályokat – amennyiben kiegyenlítő támogatásra vonatkoznak – az Európai Unióban 

tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelemről 

szóló (EU) 2016/1037 rendelettel hajtják végre1. Az (EU) 2016/1037 rendelet hatályát a 

támogatásokról és kiegyenlítő intézkedésekről szóló megállapodás hatálya határozza meg.

A belső piacot torzító külföldi támogatásokról szóló rendelet összhangban van az Unió 

nemzetközi kötelezettségeivel, így különösen a támogatásokról és kiegyenlítő intézkedésekről 

szóló megállapodásból eredő kötelezettségekkel. Az Európai Bizottság gondoskodik arról, 

hogy az e rendelet alkalmazása során hozott intézkedések összhangban legyenek nemzetközi 

kötelezettségeivel.

A Bizottság teljes mértékben ki kívánja aknázni ezt az új rendeletet a belső piacon a külföldi 

támogatások által okozott torzulások kezelése érdekében.

1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1037 rendelete (2016. június 8.) az 
Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal 
szembeni védelemről (HL L 176., 2016.6.30., 55. o.).


