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JAVASLATOK

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

1. felszólítja a Bizottságot, hogy biztosítsa, hogy kereskedelempolitikája népszerűsíti és 
megvédi az európai értékeket, különösen a szociális piacgazdaságot, a környezetvédelmet, 
a munkavállalók jogait, a közszolgáltatások kiterjesztését, a többfunkciós mezőgazdaságot 
és a kulturális sokszínűséget; 

2. úgy ítéli meg, hogy ennek értelmében a Bizottságnak és a tagállamoknak egy következetes 
irányvonalat kell elfogadniuk az olyan fórumokon, mint az ILO, az OECD és a 
multilaterális környezetvédelmi ügynökségek, a WTO és a bilaterális kereskedelmi 
tárgyalások esetében pedig támogatnia kell az e fórumokon megvédett politikai 
célkitűzéseket;

3. támogatja egy európai globalizációs kiigazítási alap bevezetését, amely a liberalizáció 
negatív hatásait csökkenteni és a gazdasági kiigazítást segíteni hivatott;

4. úgy ítéli meg, hogy a fejlődő országoknak is szükségük van ilyesfajta segítségre saját 
politikáik meghatározásának szabadsága mellett, ha a multilaterális vagy regionális 
kereskedelmi tárgyalások haszonélvezői lesznek; 

5. hangsúlyozza a nyitott piacok fontosságát az európai áruk és szolgáltatások számára 
harmadik országok fejlődésének akadályozása nélkül és figyelembe véve azt, hogy 
mennyire tudják kezelni a képzettség és a tapasztalat jelenlegi egyenetlenségét;

6. üdvözli az Általános Preferenciarendszer Plusz bevezetését, ami serkenti a magasabb 
társadalmi és környezetvédelmi normákat, és felszólít arra, hogy ezt a módszert terjesszék 
ki a kétoldalú kereskedelmi egyezményekre;

7. úgy véli, hogy az e pontokon alapuló kereskedelempolitika bevezetésével a fejlődő és a 
legszegényebb országok Európát őszinte partnernek, valamint érdekeik fő védelmezőjének 
ismerik majd el, hozzájárulva az Európai Unió politikai erejének növeléséhez a 
nemzetközi intézményekben;

8. elismeri, hogy az európai polgárok egyre inkább aggódnak a kereskedelem 
liberalizációjának az európai munkahelyekre és az életszínvonalra gyakorolt hatása miatt, 
és felszólítja a Bizottságot, hogy dolgozzon azon, hogy a kereskedelmi tárgyalások minél 
átláthatóbbak legyenek, valamint hogy bocsásson rendelkezésre világos, független 
költség- és haszonelemzéseket a javasolt új kereskedelmi megállapodásokkal 
kapcsolatban.


