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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNYA

a kereskedelemről és a szegénységről: kereskedelmi politikák meghatározása a 
kereskedelem szegénység csökkentéséhez való hozzájárulásának maximalizálása céljából
(2006/XXXX(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a nyitottságnak és a demokráciának a nemzetközi kereskedelemben betöltött 
szerepéről szóló, 2001. október 25-i állásfoglalására1, a Katarban tartott WTO-ülésről 
szóló, 2001. december 13-i állásfoglalására2, a szegénység megszüntetését célzó
kereskedelemről és fejlesztésről szóló, 2002. szeptember 3-i állásfoglalására3, a 
világméretű éhezésről és a legszegényebb országokkal folytatott kereskedelem 
korlátozásainak feloldásáról szóló, 2003. január 30-i állásfoglalására 4, a 
mezőgazdasági kereskedelmi WTO-tárgyalásokról szóló, 2003. február 12-i 
állásfoglalására 5, a fejlődő országokban történő kapacitásnövelésről szóló, 2003. 
május 15-i állásfoglalására 6, a Kereskedelmi Világszervezet 5. miniszteri 
konferenciájának (Mexikó, Cancun, 2003. szeptember 10–14) előkészületeiről szóló,
2003. július 3-i állásfoglalására7, a Bizottság által a kereskedelemről és a fejlesztésről 
a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek kiadott közleményről (Segítségnyújtás a 
fejlődő országoknak a kereskedelem nyújtotta előnyök kihasználásának javítása 
érdekében) szóló, 2003. szeptember 4-i állásfoglalására8, a Calcunban tartott ötödik 
WTO miniszteri konferenciáról szóló, 2003. szeptember 25-i állásfoglalására9, az 
éhezés és szegénység elleni cselekvésről szóló, 2005. február 24-i állásfoglalására10, a 
WTO 2004. augusztus 1-jei általános tanácsi határozatát követő dohai forduló 
értékeléséről szóló, 2005. május 12-i állásfoglalására 11, a globális cselekvési 
felhívásról szóló, 2005. július 6-i állásfoglalására („Tedd múlttá a szegénységet”)12, a 
Hong Kongban tartott hatodik miniszteri konferencia előkészületeiről szóló, 2005. 
december 1-jei állásfoglalására13,

– tekintettel az általános vámkedvezmény-rendszer alkalmazásáról szóló tanácsi 
rendeletre irányuló javaslattal kapcsolatos 2005. március 9-i álláspontjára14 és a 
közegészségügyi problémákkal küzdő országokba exportálandó gyógyszeripari 

  
1 HL C 112 E, 2002.5.9., 326. o.
2 HL C 177 E, 2002.7.25., 290. o.
3 HL C 272 E, 2003.11.13., 277. o.
4 HL C 39 E, 2004.2.13., 79. o.
5 HL C 43 E, 2004.2.19., 248. o.
6 HL C 67 E, 2004.3.17., 255. o.
7 HL C 74 E, 2004.3.24., 861. o.
8 HL C 76 E, 2004.3.25., 435. o.
9 HL C 77 E, 2004.3.26., 393. o.
10 HL C 304 E, 2005.12.1., 277. o.
11 P6_TA (2005) 0182.
12 P6_TA-PROV(2005) 0289.
13 P6_TA-PROV(2005) 0461.
14 HL C 320 E, 2005.12.15., 145. o.
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termékek gyártásához kapcsolódó szabadalmak kötelező engedélyeztetéséről szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatáról szóló, 2005. december 1-
jeii álláspontjára1,

– tekintettel az általános vámkedvezmény-rendszer alkalmazásáról szóló, 2005. június 27-i 
980/2005/EK tanácsi rendeletre2,

– tekintettel az Európai Bizottság 2005. április 12-i közleményeire: „A millenniumi 
fejlesztési célok megvalósítása felé tett előrelépések felgyorsítása – Az Európai Unió 
hozzájárulása” (COM(2005)0132), „A millenniumi fejlesztési célok megvalósítása 
érdekében tett előrelépések felgyorsítása – A fejlesztés finanszírozása és a támogatás 
hatékonysága" (COM(2005)0133) és „Politikák fejlesztési célú koherenciája – A haladás 
felgyorsítása a millenniumi fejlesztési célok elérése érdekében” (COM(2005)0134).

– tekintettel a parlamenti konferencia WTO-ról szóló, 2005. december 12-i és 15-i, valamint 
2004. november 24–26-i zárónyilatkozataira,

– tekintettel a WTO miniszteri konferenciája hatodik ülésének 2006. december 18-án 
Hong Kongban elfogadott miniszteri nyilatkozatára,

– tekintettel a WTO Általános Tanácsa által 2004. augusztus 1-jén elfogadott 
határozatra,

– tekintettel a WTO miniszteri konferenciája negyedik ülésének 2001. november 14-én 
Dohában elfogadott miniszteri nyilatkozatára,

– tekintettel a WTO jövőjéről szóló Sutherland-jelentésre,

– tekintettel az Egyesült Nemzetek 2000. szeptember 8-i millenniumi nyilatkozatára, amely 
a millenniumi fejlesztési célokat (MDG-ket) a nemzetközi közösség által együttesen 
megállapított, a szegénység kiküszöbölését szolgáló kritériumokként határozza meg,

– tekintettel az Egyesült Nemzetek „Millenniumi Fejlesztési Célok – 2005. évi jelentésére”,

– tekintettel az Egyesült Nemzetek 2005. évi világ-csúcstalálkozójának eredményeire,

– tekintettel Jeffrey Sachs professzor vezette ENSZ Millenniumi Projekt Munkacsoport 
„Befektetés a fejlesztésbe: gyakorlati terv a millenniumi célok elérése érdekében” című 
jelentésére,

– tekintettel a Nyolcak Csoportja által 2005. július 8-án Gleneaglesben kiadott Gleneaglesi
Közleményre,

  
1 P6_TA-PROV (2005) 0454.
2 A Tanács 2005. június 27-i 980/2005/EK rendelete (HL L 169., 2005.6.30. 1. o.).
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– tekintettel az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciájának jelentésére (UNCTAD) 
– A legkevésbé fejlett országok 2002-ben: A szegénység csapdájának elkerülése,

– tekintettel az ENSZ Afrikai Gazdasági Bizottságának az „Afrika kereskedelmi 
potenciáljának felszabadítása” című, Afrikáról szóló 2004. évi gazdasági jelentésére,

– tekintettel az éhezés elleni világ-csúcstalálkozón megalakult „Ötök az éhezés ellen” 
csoportra, amely a Szociális Világfórumon 2005 januárjában a Brazília elnöke által 
kezdeményezett, szegénység elleni globális cselekvési felhíváshoz vezetett,

– tekintettel az éhezés és a szegénység elleni fellépésről szóló, 2004. szeptember 20-i New 
York-i cselekvési nyilatkozatra, amelyet 111 nemzeti kormány, köztük valamennyi EU-
tagállam aláírt,

– tekintettel az 1996-ban az Élelmezési Világ-csúcstalálkozón tett ígéretre, amely szerint 
legkésőbb 2015-re felére csökkentik az éhezők számát,

– tekintettel az eljárási szabályzat 45. cikkére,

– tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére és a (A6-0000/2006)
véleményre,

A. mivel a Földön több mint egymilliárd ember szembesül rendkívüli mértékű 
szegénységgel, és él napi kevesebb mint 1 dollárból, továbbá 1,5 és 3 milliárd közé tehető 
azok száma, akik a 2 dolláros szegénységi küszöb alatt élnek,

B. mivel az egy főre eső jövedelmek különbsége a világ legszegényebb és leggazdagabb 
országai között több mint a kétszeresére nőtt az elmúlt 25 évben,

C. aggodalommal állapítja meg, hogy a legszegényebb országok részesedése a 
világkereskedelemből az elmúlt évtizedben visszaesett, és nőtt a függőségük a kevés 
hozzáadott értéket képviselő termékektől,

D. mivel a liberalizáció sebessége és a szociális és környezetvédelmi szabályok közötti 
globális egyenlőtlenség mind az iparosodott, mind pedig a fejlődő országok esetében 
növeli a gazdagok és szegények közötti szakadékot, és megkérdőjelezi a társadalmi 
kohézió, a fenntartható fejlődés és az iparosodás által jellemzett Európai Unió 
megteremtését,

E. mivel a Világbank, az Egyesült Nemzetek Szervezetének Környezetvédelmi Programja és 
az Egyesült Nemzetek Fejlesztési Programja egyik jelentése szerint „a világ szegényeinek 
háromnegyede él vidéki térségekben, így ezek az emberek csakis a környezetükre 
támaszkodhatnak”, és a szegények esnek elsőként áldozatául a természeti erőforrások 
privatizációjának és a környezet pusztításának,

F. mivel a szegények számára a természeti erőforrásokhoz, például a vízhez és a földhöz, 
illetve az energiához és az olyan alapszolgáltatásokhoz, mint a gyógyszerek, az 



PR\598451HU.doc PE 367.908v01-00

Külső fordítás

6/8

HU

egészségügyi ellátás és az oktatás, valamint az alapvető árucikkekhez, például a 
gyógyszerekhez való hozzáférés napról napra nehezebb,

G. mivel az árukkal és a mezőgazdasági termékekkel való kereskedelemből származó haszon 
a termelők számára napról napra csökken, a viszonteladók számára azonban nő.

H. mivel a Világbank, a Nemzetközi Valutaalap és az ENSZ adatai alapján készült tanulmány 
szerint 1 a kereskedelem liberalizációja az elmúlt 20 év során 272 milliárd USD-jába 
került Afrika szubszaharai régiójának,

I. mivel az MDG-k megvalósításához és a globális szegénység elleni küzdelemhez 
tisztességesebb kereskedelmi gyakorlatokra, a környezet és a szociális jogok védelmét 
szolgáló hatékony és végrehajtható szabályokra és a nem fenntartható adóságok 
tekintetében hatékony adósságkönnyítésre lesz szükség, valamint arra, hogy valamennyi 
adományozó növelje a támogatások összegét,

J. megállapítja, hogy a külkereskedelem a társadalmi és gazdasági fejlődés fontos eszközéül 
szolgálhat, amennyiben az országok az első szakaszban képesek piacaik védelmére, 
valamint piacuknak az általuk megválasztott időben, az általuk megválasztott területeken 
való megnyitására, amikor már erős intézményes keretrendszerrel és egyértelmű szociális 
és környezetvédelmi szabályokkal, valamint átlátható mechanizmusokkal rendelkeznek a 
javak újraelosztásával kapcsolatban,

K. mivel a világ legnagyobb kereskedelmi tömbjeként az EU kereskedelmi politikája fő 
célkitűzéseinek és feladatainak a környezetvédelmi és szociális szabályok többoldalú 
kereskedelmi rendszeren belüli érvényre juttatására, a fejlődő országoknak a 
szükségleteiket figyelembe vevő igazságos világkereskedelmi integrációjára és egy jobban 
működő WTO megteremtésére kell irányulnia,

L. mivel a fejlődő országok Marakeshben megállapodtak abban, hogy tárgyalásokat 
kezdeményeznek a szolgáltatásokról, azzal a feltétellel, hogy teljesen rugalmas elbánásban 
részesülnek bármelyik szolgáltatási ágazatnak a tárgyalásokba való bevonása vagy éppen 
kizárása tekintetében,

M. mivel az iparosodott országok az összes szabadalom 90%-ával rendelkeznek, és a 
jelenlegi TRIPS-szabályok alkalmazása akadályozza a technológiák átadását,

N. mivel az EU a világ legnagyobb exportőre és második legnagyobb importőre, így a WTO-
ban, valamint a kétoldalú és regionális megállapodásain keresztül gyakorolt befolyása 
alakítja a nemzetközi kereskedelmi politika és szabályok körvonalait, azok eszmei 
alapjaitól egészen a tényleges végrehajtásig,

  
1 „A kudarc gazdaságtana: A »szabad« kereskedelem valódi ára, amelyet a szegény országok fizetnek meg”, 
Egor Kraev, Christian Aid, 2005. június
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1. Felhívja a figyelmet arra, hogy a szegénység felszámolásának elmulasztása késlelteti a 
kereskedelmi, valamint a szociális és környezetvédelmi szabályok közötti megfelelő 
egyensúly feltárását, és ezért hatalmas globális árat kell fizetni az emberi szenvedés, az 
instabilitás, a konfliktusok, az ismétlődő vészhelyzetek, a nemzetközi bűnözés, a 
drogkereskedelem, a gazdasági stagnálás, az illegális migráció és a korai halálozás terén;

2. Felhívja a Bizottságot, hogy nemzetközi cselekvési programjában tekintse abszolút 
prioritásnak a globális kormányzás egyensúlyának visszaállítását, valamint a kereskedelmi 
szabályok és a fejlődéshez való jog érvényesítését, különös tekintettel a környezetvédelmi 
és szociális szabályokra, ami a szegénység kiváltó okainak megszüntetéséhez és a 
társadalmi kohézió és a környezet fenntarthatóságának javításához való hozzájárulás
egyedüli módja;

3. Sürgeti a jelenlegi kereskedelmi politikák által a környezetre és a szegénységre gyakorolt 
hatások teljes körű vizsgálatát a fejlődő országokban és az EU-ban;

4. Üdvözli a Bizottság elnökének (2005 októberében tett) bejelentését, amely szerint egyedi 
programok révén intézkedéseket tesz a globalizáció EU-n belüli áldozatainak 
támogatására; úgy véli, ezekhez a programokhoz a szociális és környezetvédelmi 
szabályok megerősítésének, valamint az EU-ba importált termékek vagy az ott nyújtott 
szolgáltatások ellenőrzésének kell társulnia;

5. Felhívja a Bizottságot, hogy léptessen életbe új mechanizmusokat – és ösztönözze erre a 
WTO-t is – az áruk árstabilizációja érdekében, valamint annak biztosítására, hogy az áruk 
kereskedelméből származó hasznot igazságosan osztják el a termelők és a viszonteladók 
között; 

6. Úgy véli, hogy az iparosodáshoz való jog egyben a fejlődéshez való jog is, ezért úgy ítéli 
meg, hogy minden országnak joga van az iparának védelméhez, különösen azokkal az 
országokkal szemben, amelyek szociális vagy környezetvédelmi dömpinget alkalmaznak;

7. Támogatja a szomszédos országok és az azonos gazdasági fejlettségi szinten lévő 
országok közötti gazdasági integrációt;

8. Felhívja a Bizottságot, hogy a nemzetközi kereskedelmi tárgyalások során törekedjen az 
átláthatóság javítására, és vegye figyelembe azoknak a fejlődő országoknak az aggályait, 
amelyek nem rendelkeznek elegendő kapacitással több kereskedelmi tárgyalás egy időben 
történő folytatására;

9. Sürgeti a Bizottságot, hogy indítson egyedi programot azzal a céllal, hogy támogassák a 
szubszaharai régió országait a nemzetközi pénzügyi intézmények (IFI-k) által végrehajtott 
kereskedelmi liberalizáció negatív hatásainak kiküszöbölésében az olyan területeken, mint 
a vízhez, a gyógyszerekhez és a közszolgáltatásokhoz (vasút stb.) való hozzáférés, a 
mezőgazdaság és az ipar fő ágazatai;

10. Felszólít a GATT XXIV. cikkének reformjára, hogy kiterjesszék a fejlődő országok által a 
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regionális megállapodások keretében tett kötelezettségvállalások tekintetében igénybe 
vehető átmeneti időszakokat;

11. Megállapítja, hogy a legtöbb fejlődő országban továbbra is a mezőgazdaság a fő 
jövedelmi forrás és a fő foglalkoztatási lehetőség, különösen a szegény népesség számára, 
ezért felszólítja valamennyi iparosodott országot az exporttámogatások és az indokolatlan 
belső támogatások megszüntetésének felgyorsítására egy előkészítési folyamat keretében, 
valamint arra, hogy csak azokat a hazai támogatásokat engedélyezzék, amelyek valóban 
indokoltak a fenntartható mezőgazdaság és a mezőgazdaság szociális szerepének 
biztosítása érdekében;

12. Felhívja a Bizottságot, hogy tegye egységesebbé a kereskedelmi és együttműködési 
politikát, és segítse a fejlődő országok kormányait a közszolgáltatások fenntartásában és 
fejlesztésében, hogy enyhítsék a szegénységhez kapcsolódó nagy megpróbáltatásokat, 
például a járványokat, az írástudatlanságot, az ivóvízhiányt és a szennyvízkezelés hiányát;

13. Felhívja a Bizottságot, hogy biztosítson teljes rugalmasságot a szolgáltatások terén, és 
tegye lehetővé, hogy valamennyi ország szabadon dönthessen arról, hogy melyik 
szolgáltatást veszi fel vagy zárja ki a liberalizálandó szolgáltatások listájáról;

14. Hangsúlyozza a hozzáférhető és megfizethető gyógyszerek fontosságát, és hangsúlyozza a 
TRIPS-egyezmény 30. és 31. cikke reformjának fontosságát; úgy ítéli meg, hogy a 
TRIPS-egyezmény reformja a fejlődő országok javára történő technológiaátadás 
megkönnyítése érdekében is sürgetően fontos;

15. Hangsúlyozza, hogy az EPT-tárgyalásoknak a szegénység csökkentésére és a fenntartható 
fejlődés előmozdítására kell összpontosítaniuk;

16. Utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak és a 
tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.


