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Kereskedelempolitikáért felelős biztosjelölt 

 

1. Általános alkalmasság, európai elkötelezettség és személyes függetlenség 

Milyen személyes képességekkel és tapasztalatokkal rendelkezik, melyek különösen 

alkalmassá teszik Önt arra, hogy biztosként előmozdítsa – elsősorban azon a területen, 

amelynek felelőse lenne – az általános európai érdekeket? Mi motiválja erre? Hogyan 

járul majd hozzá a Bizottság stratégiai menetrendjének előmozdításához? Hogyan 

valósítja majd meg a nemek közötti egyenlőség érvényesítését, és hogyan integrálja a 

nemek közötti egyenlőség szempontjait a tárcájához tartozó valamennyi szakpolitikai 

területbe? 

Milyen garanciákat tud adni függetlenségére az Európai Parlamentnek, és mi módon 

tudja biztosítani, hogy semmilyen múlt-, jelen- vagy jövőbeli tevékenysége nem teszi 

kérdésessé feladatköre ellátását a Bizottságban? 

 

Az elmúlt öt évben mezőgazdasági és vidékfejlesztési biztosként felelős voltam a közös 

agrárpolitikáért. A közös agrárpolitika az Európai Unió legrégebbi és legsikeresebb 

szakpolitikái közé tartozik, és továbbra is jelentős szerepet tölt be azáltal, hogy 

elengedhetetlen támogatást nyújt az európai mezőgazdasági termelők millióinak, akik 

többsége kis- és középméretű gazdaságot vezet, ami tükrözi Európa hagyományos 

gazdálkodási rendszerét. Ez a gazdálkodási rendszer biztosítja, hogy a mezőgazdasági 

termelők hozzájáruljanak a vidéki környezet fenntartásához és a vidéki közösségek 

életképességéhez, továbbá az európai polgárok élelmezésbiztonságának garantálásához. 

Mielőtt a biztosi testület tagjává váltam, több mint 30 évig voltam Írországban képviselő, és 

ezalatt az idő alatt mindvégig az Uniót támogató politikát folytattam. Közvetlenül 

tapasztalhattam meg, hogy milyen előnyökkel jár egy kis ország számára az uniós tagság, 

illetve milyen szolidaritást tanúsít az EU valamennyi tagállama iránt azáltal, hogy Unió-

szerte nagyobb jólétet biztosít, és hatékonyan használja fel a költségvetést az infrastruktúra 

fejlesztésére és a társadalom kiszolgáltatott szegmenseinek támogatására. Politikai 

szerepköreim ellátása során – önkormányzati képviselőként, az ír nemzeti parlament 

tagjaként, miniszterként (és a Környezetvédelmi Miniszterek Tanácsának egykori 

elnökeként), majd biztosként – mindvégig folyamatosan a közszolgálat szelleme vezérelt, és 

arra törekedtem, hogy a lehető legjobban szolgáljam az engem képviseletükre megválasztó 

polgárok érdekeit. Biztosként nagyra értékeltem azt, hogy hogyan tud hozzájárulni az 
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Európai Parlament a valamennyi polgárunk számára előnyös uniós szakpolitikák 

kialakításához. 

A nemzetközi kereskedelem az európai gazdaság folyamatos növekedésének egyik fő 

hajtóereje, és a meglévő megállapodások teljes körű és hatékony végrehajtása biztosíthatja a 

gazdasági jólét fenntartását – a polgárok, vállalkozók, mezőgazdasági termelők, 

munkavállalók, szolgáltatók és fogyasztók javára. 

Örömmel fogadom, hogy a Bizottság megválasztott elnöke kiemeli, hogy „az Európában 

rendelkezésünkre álló tehetségből teljes körűen merítsünk”. Meggyőződésem, hogy ezt saját 

köreinkben kell kezdeni, és természetesen teljes mértékben eleget fogok tenni e vállalásnak 

kabinetem összetételének kialakításakor. Régóta foglalkoztat a nők politikai életben való 

képviseletének hiányossága, és Írország környezetvédelemért és helyi önkormányzatokért 

felelős minisztereként olyan jogszabályt vezettem be, amely a választásokon való részvétel 

nemi arányaira vonatkozó minimumértékeket határozott meg. Ez jelentős mértékben növelte 

a nők parlamenti képviseletének mértékét. A Kereskedelmi Főigazgatóság hatásköre a civil 

társadalmi párbeszédek széles skálájára terjed ki, és kötelezettséget vállalok arra, hogy az 

összes ilyen csoporton vagy hasonló testületen belül biztosítom a nemek egyensúlyát. 

Az is nagy örömömre szolgál, hogy Juncker elnök vezetésével jelentős lépéseket tettünk 

afelé, hogy jelentősebb arányban képviseltessék magukat a nők az Európai Bizottság vezető 

posztjain, és a jelenlegi megbízatásom szerinti főigazgatóságom – a Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Főigazgatóság – élen járt e tekintetben. Ami a szakpolitika alakítását illeti, 

utasítani kívánom az irányításom alá tartozó szolgálatokat, hogy a szakpolitikai 

kezdeményezések előkészítése során mérlegeljék nemi szempontból is a hatásokat. Úgy 

vélem, hogy a kereskedelemre és a fenntartható fejlődésre vonatkozó fejezetek kereskedelmi 

megállapodásainkba történő beépítésével e megállapodások kedvező hatást gyakorolhatnak 

kereskedelmi partnereink körében olyan területeken, mint a nemek közötti egyenlőség 

előmozdításának biztosítása. 

Biztosíthatom az Európai Parlamentet, hogy teljes mértékben tudatában vagyok a Bizottság 

tagjaként az Európai Bíróság előtt tett kötelezettségvállalásomnak. Tisztában vagyok a 

Szerződésből eredő kötelességeimmel, valamint a biztosok magatartási kódexében foglalt 

legmagasabb szintű etikai normákkal. Maradéktalanul egyetértek von der Leyen 

megválasztott elnök azon eltökélt szándékával, hogy „a biztosi testület egésze a legmagasabb 

szintű átláthatósági és etikai elvek alapján működjön”. 

Az elmúlt öt év során mindvégig az vezérelt, hogy függetlenül és pártatlanul, az összes 

vonatkozó előírást tiszteletben tartva járjak el. 

 

2. A portfolió irányítása és együttműködés az Európai Parlamenttel 

Hogyan írná körül szerepét, melyet a biztosi testület tagjaként betöltene? Milyen 

szempontból tekintené magát felelősnek és elszámoltathatónak a Parlament előtt saját, 

illetve hivatalának tevékenységével kapcsolatban? 
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Milyen konkrét kötelezettségeket hajlandó vállalni a nagyobb átláthatóság, a kibővített 

együttműködés és a hatékony nyomon követés érdekében a Parlament álláspontjai és 

jogalkotási kezdeményezések iránti igényei tekintetében? A tervezett 

kezdeményezésekkel vagy a folyamatban lévő eljárásokkal kapcsolatban kész-e arra, 

hogy a Parlamentet a Tanáccsal egyenrangúan ellássa információval és 

dokumentumanyaggal? 

A Környezetvédelmi Tanács korábbi elnökeként és különösen mezőgazdasági és 

vidékfejlesztési biztosként igen nagy súlyt fektetek a Parlamenttel való konstruktív 

együttműködésre. Volt nemzeti parlamenti képviselőként nagy tisztelettel adózom azon 

szerepnek, amelyet az Európai Parlament képviselői a polgárok közvetlenül választott 

képviselőiként töltenek be. 

Az elmúlt öt év során rendszeresen együttműködtem a Parlament Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési Bizottságával, és a strasbourgi plenáris üléseken minden alkalmat 

megragadtam arra, hogy találkozzam az Európai Parlament tagjaival. 

Kereskedelempolitikáért felelős biztosnak való kinevezésem esetén ezután is így fogok 

eljárni. 

Teljes mértékben támogatom von der Leyen megválasztott elnök azon szándékát, hogy 

„erősíteni kívánja a Bizottság különleges partneri viszonyát az Európai Parlamenttel”. 

Kétségtelen, hogy meg kell teremtenünk „az emberekhez közelebb álló Európát”, és meg kell 

erősítenünk a polgárokkal fenntartott kapcsolatokat. A legutóbbi európai parlamenti 

választások kiemelkedően magas részvételi aránya azt mutatja, hogy a polgárok erőteljes 

érdeklődést mutatnak az EU iránt. Az Európai Parlament tagjai – mint a polgárok közvetlenül 

választott képviselői – a legalkalmasabbak arra, hogy hangot adjanak a polgárok érdekeiknek 

és szempontjaiknak. Szeretném jobban megismerni ezeket az érdekeket és szempontokat, és 

vállalom, hogy szorosabban együtt fogok működni az Európai Parlamenttel e cél érdekében. 

Teljes mértékben tiszteletben tartom azt is, hogy a Parlamentnek előjoga van demokratikus 

felügyeleti hatáskörét hatékonyan gyakorolni. 

Az Európai Parlamenttel fenntartott kapcsolataim során mindig is készen álltam arra, hogy 

politikai felelősséget vállaljak a hatáskörömbe tartozó területeken, és – a kollegialitás elvének 

sérelme nélkül – a jövőben is ezt a megközelítést fogom követni. 

A Bizottság megválasztott elnökének a legmagasabb fokú átláthatóság iránti 

elkötelezettségével összhangban tisztában vagyok azzal, hogy az Európai Parlament 

lankadatlan figyelemmel kíséri a kereskedelempolitika alakulását, és tudatában vagyok 

annak, hogy a kereskedelem területéhez számos jelentős és érzékeny kérdés kapcsolódik. E 

tekintetben megismétlem annak biztosítására irányuló kötelezettségvállalásomat, hogy az 

Európai Parlament a kétoldalú vagy többoldalú tárgyalások minden egyes fordulója előtt és 

után rendszeres tájékoztatást kapjon. A Parlament érdekeivel és aggályaival nyíltan és 

mindenre kiterjedően foglalkozni kívánok, és tudom, hogy ez csak a bizalmon alapuló 

kapcsolat kiépítésével és a képviselőkkel folytatott rendszeres párbeszéd fenntartásával 

érhető el. Elkötelezem magam e párbeszéd mellett. 
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Egyetértek az Európai Parlamenttel abban, hogy a Parlament és a Tanács egyenrangú félként 

kezelendő, és elkötelezett vagyok ez iránt. A Bizottság már jelenlegi eljárásai révén is 

biztosítja, hogy a Tanács Kereskedelempolitikai Bizottságának eljuttatott dokumentumokat 

ezzel egyidejűleg az Európai Parlament Nemzetközi Kereskedelmi Bizottsága (INTA) 

számára is elküldjék. Ezt a gyakorlatot a jövőben is fenntartjuk.  

Emellett adott esetben arra fogok törekedni, hogy egyes prezentációkat ugyanazon a napon 

tartsak a Parlament és a Tanács előtt, és erre való tekintettel örömmel veszek majd részt az 

INTA rendkívüli ülésein, amennyiben ezek szükségesnek bizonyulnak. 

Az átláthatóságot kell szem előtt tartanunk, amikor mérlegeljük, mit és hogyan teszünk. Bár 

meggyőződésem szerint az EU a legátláthatóbb szerv a világ kereskedelempolitikát folytató 

hatóságai között, mindig lehet többet tenni. Az EU intézményeiként tartozunk egymásnak 

ezzel, ha a kölcsönös bizalom légkörében kívánunk eljárni, ám az EU intézményeiként 

polgárainknak is tartozunk azzal, hogy a lehetőségeken belül ugyanilyen alaposan és teljes 

körűen tájékoztassuk azokat is, akiknek nevében eljárunk, tárgyalási pozíciónk védelmének 

szükséges figyelembevétele mellett. Hiszem, hogy ez az átláthatóság valamennyi 

intézményünket segíti majd annak biztosításában, hogy kereskedelempolitikánk reagáljon a 

polgárok aggodalmaira. 

E munka során szorosan együtt kívánok majd működni az Európai Parlamenttel annak 

érdekében, hogy meghatározhassuk, miként tudjuk e célt a legmegfelelőbben megvalósítani. 

 

Kérdések a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről 

3. Kereskedelmi stratégia 

A globális szinten egyre növekvő kereskedelmi feszültségek, valamint a többoldalú 

kereskedelmi rendszeren belül tapasztalható súlyos válság idején milyen olyan 

prioritásokat és szakpolitikai lépéseket (többek között jogalkotási kezdeményezéseket és 

új megállapodásokat) nevezne meg a biztosjelölt, amelyek biztosítják az uniós 

kereskedelmi és beruházási stratégia kialakítását és hatékony végrehajtását, valamint 

azt, hogy az Unió továbbra is olyan globális szereplő maradjon, amely képes megvédeni 

és előmozdítani az uniós értékeket, a kulcsfontosságú szakpolitikai prioritásokat és a 

gazdasági érdekeket, hozzájárulnak a szabályokon alapuló és méltányosabb 

kereskedelemhez, kezelik a tisztességtelen versenyt (beleértve a szociális és környezeti 

dömpinget), biztosítják az európai vállalatok, különösen a kkv-k számára az egyenlő 

versenyfeltételeket, valamint védik a fogyasztók és munkavállalók érdekeit, és ezzel 

összefüggésben hogyan szándékozik a biztosjelölt már a legkorábbi szakasztól kezdve 

aktívan bevonni a Parlamentet e prioritások és szakpolitikai lépések kidolgozásának 

folyamatába? 

Elkötelezett híve vagyok annak, hogy olyan nyitott és méltányos kereskedelempolitikát 

folytassunk, amely megerősíti az EU világban elfoglalt helyzetét, előmozdítja értékeinket és 

védi érdekeinket. A nemzetközi kereskedelem létfontosságú az uniós gazdaság számára. Az 

EU bruttó hazai termékének közel 35 %-át teszi ki1, munkahelyeket teremt, valamint 
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biztosítja, hogy a fogyasztók és a vállalkozások a lehető legjobb termékekhez a 

legelőnyösebb áron juthassanak hozzá. 

Tisztában vagyok azzal, hogy a kereskedelempolitikának a közeljövőben különösen nehéz 

körülmények között kell működnie. A szabályokon alapuló nemzetközi kereskedelmi 

rendszer eddigi legsúlyosabb válságával néz szembe, mivel a legnagyobb globális szereplők 

némelyike egyre inkább megkérdőjelezi a rendszer alapját képező szabályokat. Az Egyesült 

Államok és Kína közötti fokozódó technológiai és geostratégiai versennyel összefüggésben a 

kereskedelmi és gazdasági kérdések egyre szorosabban kapcsolódnak a geopolitikai és 

biztonsági kérdésekhez.  

Ebben az összetett környezetben a Bizottság megválasztott elnöke azzal bízott meg engem, 

hogy erőfeszítéseimet az egyenlő versenyfeltételek biztosítására, Európa globális vezető 

szerepének megerősítésére, a kereskedelemnek a fenntartható fejlődés és az éghajlat-politika 

előmozdításában való közreműködésének biztosítására, valamint a kereskedelem átláthatóbbá 

tételére összpontosítsam. E tekintetben a következő elveket fogom követni, az alább 

részletezett fellépések révén. 

Először is, meg kell őrizni az egyértelmű és érvényesíthető szabályokon alapuló, stabil és 

kiszámítható nemzetközi kereskedelmi környezetet. Az EU, az uniós vállalkozások, 

munkavállalók és fogyasztók csak olyan nemzetközi környezetben tudnak boldogulni, amely 

a jogállamiság elvére épül, nem a dzsungeltörvényekre. Ez különösen igaz a kkv-k esetében, 

mivel gyakran e vállalkozásokat érintik a legérzékenyebben a protekcionista intézkedések. E 

kihívásra válaszolva fel fogok lépni a Kereskedelmi Világszervezet megreformálása 

érdekében – hogy olyan új megállapodás jöjjön létre a szervezet számára, amely révén ismét 

a globális kereskedelem középpontjába kerül. Ehhez új egyensúlyt kell kialakítani a 

szervezeten belül, szükség esetén új szabályokat hozva létre az egyenlő versenyfeltételek 

biztosítása érdekében (például az ipari szubvenciók és a kikényszerített technológiatranszfer 

terén), megreformálva a vitarendezési rendszert, megkönnyítve az ebben érdekelt WTO-

tagok plurilaterális erőfeszítéseinek a WTO keretébe való beépítését, valamint kezelve a 

fejlesztés, az éghajlat és általában véve a fenntartható fejlődési célok kérdéskörét. Az a 

célom, hogy 2020 végéig, a WTO következő miniszteri konferenciáját követően átfogó 

kezdeményezést indítsak. E munka fontos részeként a reformtörekvés előmozdítására 

irányuló partnerségeket kívánok kialakítani a WTO más tagjaival. Pozitív, kiegyensúlyozott 

és kölcsönösen előnyös kereskedelmi kapcsolatra fogok törekedni mind az Egyesült 

Államokkal, mind Kínával. Az Egyesült Államokkal arra fogunk összpontosítani, hogy 

együttműködjünk közös érdekeink előmozdításán, többek között az egyenlő versenyfeltételek 

biztosításával kapcsolatban. Kína esetében a jövőben is hangsúlyoznunk kell annak 

szükségességét, hogy jelentősebb mértékben működjön közre a multilaterális kereskedelmi 

rendszer reformjában és nagyobb felelősséget vállaljon e téren, miközben továbbra is 

méltányos és kiegyensúlyozott kereskedelmi kapcsolat kiépítésére törekszünk. 

Másodszor, lehetőségeket kell teremteni az EU számára a piacok megnyitása, illetve a nyitott 

piacok megőrzése révén. E tekintetben mindenekelőtt arra fogok összpontosítani, hogy a 

fennálló megállapodások teljes körű végrehajtásával és jogaink érvényesítésével maximálisan 

kiaknázzuk megállapodásaink előnyeit. Ez kulcsfontosságú lesz, tekintettel a 

protekcionizmus világszerte fokozódó fenyegetésére. E munkámban segítségemre lesz a 

kereskedelmi jogérvényesítési főtisztviselő újonnan létrehozott tisztségének betöltője, aki a 

Kereskedelmi Főigazgatóság főigazgató-helyetteseként közvetlen irányításom alatt dolgozik 

majd. A végrehajtás és érvényesítés mellett fontosnak tartom azt is, hogy új lehetőségeket 

keressünk. Szándékomban áll a folyamatban lévő tárgyalások lezárása, ideértve az 
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Ausztráliával és Új-Zélanddal kötendő szabadkereskedelmi megállapodásra irányuló 

tárgyalásokat, az átfogó beruházási megállapodás érdekében Kínával folytatott tárgyalásokat, 

valamit a WTO keretében az e-kereskedelemről folytatott plurilaterális tárgyalásokat. 

Amennyiben teljesülnek az ehhez szükséges feltételek és az EU-nak egyértelműen érdekében 

áll, új tárgyalások megnyitását fogom javasolni. Különösen fontos folytatni az Afrikával való 

kereskedelmi és beruházási partnerség kialakítására irányuló erőfeszítéseinket. 

Harmadszor, biztosítanunk kell, hogy a kereskedelempolitika előmozdítsa tágabb politikai 

céljainkat, mindenekelőtt a fenntartható fejlődést, az éghajlatváltozás elleni küzdelmet és 

általában véve értékeink védelmét. Szerepet fogok vállalni a szén-dioxid-vám – a WTO 

szabályaival teljes mértékben összhangban történő – kialakításában és bevezetésében, 

szorosan együttműködve az európai zöld megállapodásért felelős ügyvezető alelnökkel és a 

gazdaságpolitikai biztossal. Azt is biztosítani fogom, hogy teljes körűen kihasználjuk a 

meglévő eszközeink lehetőségeit, így a fenntartható fejlődéssel foglalkozó, minden új 

kereskedelmi megállapodásba belefoglalandó, illetve a meglévő megállapodásaink részét 

képező külön fejezetet, az EU kereskedelmi megállapodásaiban a környezet-, éghajlat- és 

munkaügyi védelemre vonatkozóan rögzített rendelkezések végrehajtásának nyomon 

követését, a gyermekmunkával szemben zéró toleranciát alkalmazó megközelítéssel együtt, 

vagy az EU általános vámkedvezmény-rendszerének arra irányuló felülvizsgálatát, hogy az a 

jövőben is elősegítse a szegénység felszámolását és a támogassa a kedvezményezett országok 

fejlődését.  

Negyedszer, biztosítanunk kell az uniós vállalkozások és munkavállalók tisztességtelen 

versennyel szembeni védelmét és az egyenlő versenyfeltételeket. Szándékaim szerint teljes 

mértékben ki fogom használni piacvédelmi eszközeinket, és egyenlő versenyfeltételek 

kialakítására fogok törekedni a közbeszerzés terén. Új eszközök bevezetését is mérlegelni 

fogom, így például a végrehajtásról szóló uniós rendelet korszerűsítését annak érdekében, 

hogy lehetővé tegye az EU számára, hogy a nemzetközi joggal összhangban felfüggessze az 

engedményeket abban az esetben, ha mások jogellenes intézkedéseket fogadnak el és ezzel 

egyidejűleg blokkolják a WTO vitarendezési eljárását. Emellett együtt kívánok működni a 

digitális korra felkészült Európáért felelős ügyvezető alelnökkel, hogy feltárjuk, milyen 

módon kezelhető a külföldi szubvencióknak a belső piacra gyakorolt torzító hatása.  

Végül pedig úgy gondolom, hogy a kereskedelempolitikának szerepet kell kapnia az EU 

biztonságának és a világban elfoglalt helyzetének megerősítésében. Ezért tehát szoros 

figyelemmel fogom kísérni a közvetlen külföldi befektetések átvilágítását szolgáló új 

rendszer teljes körű végrehajtását, és együtt fogok működni a Tanáccsal és az Európai 

Parlamenttel a kettős felhasználású termékek kivitelére vonatkozó uniós ellenőrzési rendszer 

további megerősítése érdekében. 

Szilárd meggyőződésem, hogy fontos nyílt és dinamikus párbeszédet folytatni valamennyi 

érdekelt féllel a kereskedelempolitikánk bármely aspektusát érintő fejleményekről. Ezzel 

összefüggésben felkérem az Európai Parlamentet, hogy dolgozza ki részletesen és ossza meg 

nézeteit az előttünk álló kereskedelmi kihívásokról, valamint arról, hogy melyek azok a 

legmegfelelőbb szakpolitikai lépések, amelyeket ezek kezelése érdekében mérlegelni kell.  

 

4. A kereskedelempolitika és az egyéb uniós külső és belső politikák közötti koherencia 

Milyen konkrét intézkedéseket tesz a biztosjelölt a célból, hogy biztosítsa a közös 

kereskedelempolitika és a többi uniós külső és belső politika közötti koherenciát, többek 
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között az európai normák/értékek, globális szinten a fenntartható fejlesztési célok, 

valamint a nemek közötti egyenlőség előmozdítása, illetve az Unió éghajlattal 

kapcsolatos célkitűzéseinek a kereskedelem révén történő előmozdítása érdekében? 

A megfelelő kereskedelempolitika kialakítása saját köreinken belül kezdődik. Mivel az 

elmúlt öt évben jelenlegi minőségemben – a mezőgazdaságért felelős biztosként – részt 

vettem a kereskedelmi tárgyalásokban, tudom, hogy milyen fontos biztosítani a belső és külső 

politikáink közötti összhangot. Ursula von der Leyen megválasztott elnök szintén kiemelte, 

hogy e „geopolitikai” Bizottság prioritásai között fog szerepelni munkánk külső és belső 

vonatkozásainak összehangolása. 

Napjaink összetett világában csupán egyetlen területre korlátozódva nem található megoldás 

a fő kihívásokra – legyen szó az éghajlatváltozásról, a geopolitikáról vagy a digitalizációról. 

A belső piac mérete és ereje az egyik legfontosabb eszközünk. Ahhoz, hogy a 

kereskedelempolitika az európai polgárok számára előnyös módon használja ki ezt az 

erősségünket, alapvetően fontos biztosítani az összhangot külső és belső politikáink között. 

Hasonlóképpen, a kereskedelempolitika csak akkor képes hozzájárulni a globalizáció 

előnyünkre fordításához és a Bizottság fő céljainak – például az európai zöld megállapodás – 

megvalósításához, ha szorosan összehangoljuk más szakpolitikai területekkel, így a 

munkaügyi és szociális – ezen belül a nemek közötti egyenlőségre irányuló – 

szakpolitikákkal, valamint a fejlesztési együttműködési, digitalizációs, éghajlatváltozási és 

környezetvédelmi szakpolitikákkal. Így egyúttal azokat a rászorulókat is támogatjuk, akik 

önerőből nem képesek megbirkózni a globalizáció kihívásaival. 

Ezért rendkívül fontos lesz, hogy a biztosi testületen belül együttműködjek kollégáimmal. Ezt 

Ursula von der Leyen megválasztott elnök politikai iránymutatásában és a nekem szóló 

megbízólevélben egyaránt megerősítette. Hangsúlyozta azt is, hogy a Bizottság egy csapat, 

amelynek minden tagja összkormányzati megközelítést követve együtt dolgozik. Munkám e 

megközelítésre fog épülni. 

Továbbá – megbízatásunk értelmében – valamennyi biztosnak gondoskodnia kell arról, hogy 

saját szakpolitikai területén teljesüljenek az Egyesült Nemzetek fenntartható fejlődési céljai. 

A célkitűzések általános megvalósításáért a biztosi testület egésze felel.  

Ezért vállalom, hogy olyan felelősségteljes és méltányos kereskedelempolitikát fogok 

folytatni, amely lehetővé teszi számunkra, hogy partnerségeket hozzunk létre, védjük 

piacainkat a tisztességtelen gyakorlatokkal szemben, valamint biztosítsuk értékeink és 

normáink tiszteletben tartását.  

Ami a kifejezetten az általam tervezett konkrét intézkedésekre vonatkozó kérdést illeti, 

hangsúlyozni szeretném, hogy egyértelmű megbízatást kaptam arra, hogy kereskedelmi 

eszközeink felhasználásával támogassam a fenntartható fejlődést. A rendelkezésemre álló 

összes eszközzel élni fogok fenntarthatósági és éghajlat-politikai céljaink, valamint értékeink 

előmozdítása érdekében. 

Például meggyőződésem, hogy a kereskedelem, a politika és a környezet kapcsolata 

tekintetében többrétű megközelítést kell alkalmazni. Ez először is azt foglalja magában, hogy 

elősegítjük azon kockázat minimalizálását, hogy a kereskedelem növekedése az 

éghajlatvédelmi vagy az átfogóbb környezetvédelmi erőfeszítések rovására valósuljon meg. 

Másodszor, biztosítanunk kell, hogy a kereskedelempolitika előmozdítsa az éghajlatváltozás 
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elleni küzdelmet és a környezet védelmét a környezetbarát termékek, szolgáltatások és 

technológiák terjesztése révén, illetve azáltal is, hogy kereskedelmi partnereinket a vonatkozó 

nemzetközi megállapodások végrehajtására ösztönzi. Harmadszor, intézkedéseket kell 

foganatosítanunk a kibocsátásáthelyezés megelőzése érdekében. E tekintetben prioritásaim 

között szerepel, hogy szerepet vállaljak a szén-dioxid-vám kialakításában és bevezetésében, 

amely éghajlat-politikai céljainkat a Kereskedelmi Világszervezet szabályaival összhangban 

kívánja előmozdítani.  

Általánosabb tekintetben minden egyes újonnan megkötött kereskedelmi megállapodás külön 

fejezetet fog szentelni a fenntartható fejlődésnek, ahogy ezt a nemrégiben kötött 

szabadkereskedelmi megállapodások már meg is teszik. Emellett továbbra is fenntarthatósági 

hatásvizsgálatokat fogunk végezni, hogy megalapozott erőfeszítéseket tegyünk a fenntartható 

fejlődés kereskedelmi megállapodásaink révén történő előmozdítására. Ezenfelül 

megállapodásaink eredményességének érdekében munkám jelentős részét képezi majd a 

kereskedelmi megállapodásainkban a környezet-, éghajlat- és munkaügyi védelemre 

vonatkozóan rögzített kötelezettségvállalások végrehajtásának és érvényesítésének nyomon 

követése. E kötelezettségvállalások teljesítésekor a lehető legmagasabb szintű normáknak 

kell megfelelni, és a gyermekmunkával kapcsolatban a zéró tolerancia megközelítését 

alkalmazzuk. 

 

5. Parlament általi ellenőrzés 

Hogyan biztosítja a biztosjelölt, hogy a jelenlegi bevett gyakorlatnak megfelelően a 

kereskedelmi és beruházási tárgyalások valamennyi szakaszában (vagyis a legkorábbi 

előkészítő lépésektől kezdve egészen a végrehajtásig) az INTA bizottság azonnali és 

teljes körű tájékoztatást kapjon, és hogy a Parlament véleményét megfelelően 

figyelembe vegyék a tárgyalások megkezdése előtt és a folyamat egésze során, valamint 

különösen azt, hogy ne kérjék semmilyen kereskedelmi és/vagy beruházási 

megállapodás ideiglenes alkalmazását addig, amíg a Parlament hozzájárulását nem 

adja e megállapodásokhoz? 

Az EU kereskedelmi és beruházási megállapodásainak Parlament általi ellenőrzése alapvető 

szerepet játszik abban, hogy nőjön az uniós polgárok bizalma az EU kereskedelempolitikája 

iránt. A Parlament egyetértése biztosítja e megállapodások szükséges és kívánatos 

legitimitását.  

Ezért elkötelezett híve vagyok az európai parlamenti képviselőkkel való nyílt 

együttműködésnek – különleges partneri viszonyt szeretnék kialakítani az Európai 

Parlamenttel, a legmagasabb szintű átláthatóság és párbeszéd biztosításával. A kereskedelmi 

és beruházási tárgyalások valamennyi szakaszában késedelem nélkül és teljes körűen 

tájékoztatást fogok nyújtani a Parlamentnek, a tárgyalásainkon túlmenően 

kereskedelempolitikánk minden egyéb vonatkozásáról is.  

Tisztában vagyok azzal, hogy a kereskedelempolitika terén már jól bevett eljárás, hogy a 

Parlament és a Tanács egyenrangúan részesül a tájékoztatásban, és erre alapozva kívánok 

együttműködni a Parlamenttel, hogy a tárgyalások valamennyi szakaszában tájékoztatást 

nyújtsak Önöknek, és kikérjem véleményüket. A gyakorlatban ez a következőket jelenti. 
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 A tárgyalások megkezdése előtt gondoskodni fogok arról, hogy mihelyst 

tárgyalásokat kívánunk indítani egy új kereskedelmi partnerrel, a Parlament 

tájékoztatást kapjon erről. Ha a kereskedelmi partner és a Bizottság megállapodik a 

célkitűzések szintjét meghatározó keretdokumentumról, ennek egy példányát 

eljuttatom a Parlamentnek, hogy megalapozott eszmecsere folyhasson, és a Parlament 

meghatározhassa álláspontját.  

 Maradéktalanul egyetértek a leköszönő Bizottság azon döntésével, hogy közzéteszi a 

tárgyalási irányelvek tervezetét, amelyet a tárgyalások megkezdésére való 

felhatalmazás kérésekor a Tanács elé terjeszt. A Bizottság megválasztott elnökének a 

legmagasabb fokú átláthatóság iránti elkötelezettségével összhangban ezután is 

követjük ezt a gyakorlatot. Ez lehetővé teszi az Európai Parlament, a nemzeti 

parlamentek, valamint az érdekelt felek és a civil társadalom számára, hogy maguk 

alkossanak ítéletet arról, hogy a javaslat szerint mit kíván elérni a Bizottság a 

tárgyalásokon. Ha a Parlament ismerteti álláspontját, ezt a kereskedelmi tárgyalások 

megnyitására irányuló határozatról a Tanácsban folytatott megbeszélések során 

mindvégig gondosan figyelembe fogom venni, és arra fogom ösztönözni a Tanácsot, 

hogy álláspontjának véglegesítése előtt várja meg a Parlament véleményét. 

Emlékeztetni fogom a Tanácsot a felhatalmazás és a tárgyalási irányelvek 

elfogadásukat követő közzétételének jelentőségére is. 

 A tárgyalások folyamán biztosítani fogom, hogy a Bizottság továbbra is megosszon az 

Európai Parlamenttel minden olyan dokumentumot, amelyet benyújtunk a Tanácsnak. 

Gondoskodni fogok arról, hogy az INTA rendszeres tájékoztatást kapjon a 

tárgyalások kulcsfontosságú szakaszaiban elért eredményekről. Úgy gondolom, hogy 

a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság által minden egyes tárgyalás vonatkozásában 

létrehozott nyomonkövetési csoportok különösen alkalmas keretet kínálnak a 

rendszeresebb és mélyrehatóbb megbeszélésekre. A Bizottság készen áll arra, hogy – 

akár a nyomonkövetési csoportokban, akár az INTA keretében – a megbeszélések 

minden egyes fordulója előtt és után tájékoztassa az európai parlamenti képviselőket. 

Azt is remélem, hogy rendszeresen meghívnak a bizottságokba, hogy személyesen 

nyújthassak tájékoztatást, és politikai eszmecserét folytathassunk a kereskedelem- és 

beruházáspolitikánkkal összefüggő aktuális ügyekről.  

A Parlamenttel való párbeszéd és együttműködés általam megvalósítani kívánt szintje 

segíteni fog abban, hogy meríthessek a képviselők tudásából és megismerhessem 

álláspontjaikat, és így ezeket a tárgyalások során figyelembe lehessen venni, amennyire csak 

lehetséges.  

A tárgyalások lezárását követően a képviselők rendelkezésére fogok állni, hogy megvitassuk 

a tárgyalások kimenetelét.   

Végül az ideiglenes alkalmazásról is ejtenék néhány szót. A kereskedelempolitika terén a 

kereskedelempolitikáért felelős biztosok régóta kötelezettséget vállaltak annak biztosítására, 

hogy a Tanács ne kezdjen ideiglenesen alkalmazni egy kereskedelmi megállapodást, amíg a 

Parlament egyetértését nem adta hozzá. Ez politikai legitimitást biztosít a megállapodás 

alkalmazásához. Örömömre szolgál, hogy Ursula von der Leyen megválasztott elnök 

kifejezetten megerősítette ezt az elvet. Számíthatnak tehát arra, hogy a Parlament egyetértését 
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fogom keresni, mielőtt megkezdődne a felelősségi körömbe tartozó területen egy 

megállapodás ideiglenes alkalmazása. 

 

6. A multilateralizmus és a WTO – a szabályokon alapuló nemzetközi kereskedelmi 

rendszer alappillérei – védelme 

Milyen stratégiát javasol a biztosjelölt annak érdekében, hogy a) újjáélessze és még 

inkább előmozdítsa a multilateralizmust a nemzetközi kereskedelemben, valamennyi 

érintett fórumon, többek között a kereskedelemnek a fenntartható fejlesztési célokkal és 

a Párizsi Megállapodással való összekapcsolása révén, b) leküzdje a WTO 

szabályalkotási funkciójával és vitarendezési rendszerével kapcsolatos kihívásokat, c) 

tovább erősítse a WTO parlamenti dimenzióját és demokratikus felügyeletét, valamint 

d) létrehozzon egy multilaterális beruházási bíróságot? 

A multilateralizmus az EU meghatározó jegye. A szabályokon alapuló nemzetközi környezet 

olyan természetes közeget jelent az EU számára, amelyben sikeresen tud működni. A 

multilateralizmus védelme ezért stratégai céljaink közé tartozik, a kereskedelempolitikával 

összefüggésben és azon túl is. Ugyanakkor valószínűleg a kereskedelem területén vár az EU-

ra a legjelentősebb szerep – egyrészt azon helyzetéből adódóan, hogy a világ egyik 

kereskedelmi nagyhatalma, másrészt azért, mert az EU a kereskedelempolitika terén 

kizárólagos hatókörrel rendelkezik. Az EU egységes, határozott álláspontot képviselve 

központi szerepet tölthet be a nemzetközi kereskedelmi környezet alakításában. 

Kinevezésem esetén a kereskedelempolitikáért felelős biztosként a legfontosabb prioritásom 

lesz a multilateralizmus védelme és előmozdítása, összhangban a Bizottság megválasztott 

elnökétől kapott megbízólevelemmel. Az intézményeken belül ez azt fogja jelenteni, hogy 

megfelelő forrásokat fordítunk arra, hogy továbbfejlesszük a multilateralizmus 

megszilárdítására, valamint a kereskedelmet a fenntartható fejlődési célokhoz és a Párizsi 

Megállapodáshoz kötő kapcsolatok megerősítésére vonatkozó megközelítésünket, valamint 

együttműködünk más biztosokkal annak érdekében, hogy a multilateralizmushoz fűződő 

érdekeink teljes mértékben beépüljenek valamennyi érintett külső és belső uniós politikába. A 

külső dimenzió tekintetében a multilaterális kereskedelmi rendszer korszerűsítésére és 

továbbfejlesztésére irányuló tervünk sikeréhez elengedhetetlen, hogy szövetségeket építsünk 

ki, ezért intenzívebbé fogom tenni a multilaterális megoldásokat támogató partnerségek 

kialakítására irányuló erőfeszítéseket.  

A WTO-nak reformra van szüksége. A kereskedelmi szabályok rendszerét napjaink 

realitásaihoz kell igazítani. E rendszer számos előnnyel járt számunkra és mások számára, 

ezért javítani és erősíteni kell. Ez az egész nemzetközi közösség feladata. Olyan feladat, 

amelyet csak egymással együttműködve tudunk sikerre vinni. 

Az EU már számos olyan reformjavaslatot terjesztett elő, amelyek a WTO három fő pillérére 

vonatkoznak, azaz a szervezet tárgyalási, vitarendezési, valamint nyomonkövetési és 

deliberatív szerepére. Ezeknek az elképzeléseknek a középpontjában az áll, hogy 

korszerűsíteni kell a WTO szabályait, hogy azokat napjaink realitásaihoz igazítsuk, többek 

között azáltal, hogy szabályokat dolgozunk ki olyan kérdésekre vonatkozóan, mint az e-

kereskedelem vagy a szubvenciók torzító hatásainak megfelelőbb kezelése. Emellett magát az 

intézményi keretet is korszerűsíteni kell, például azért, hogy lehetővé váljon a plurilaterális 
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megközelítések szélesebb körű alkalmazása. Ez elengedhetetlenül fontos egy olyan szervezet 

esetében, amelynek 164 tagja között hatalmas különbségek vannak a fejlettségi szint 

tekintetében. Szintén korszerűsítésre szorul az, hogy milyen módon kezeli a szervezet a 

fejlesztés kérdését, hogy rugalmasságra és támogatásra legyen lehetőség, az erre ténylegesen 

rászoruló országok szükségleteihez igazítva ezt. 

Kinevezésem esetén a kereskedelempolitikáért felelős biztosként még intenzívebbé fogom 

tenni a szervezet megreformálására irányuló erőfeszítéseinket. Szilárd meggyőződésem, hogy 

ahhoz, hogy megoldást találjunk a jelenlegi patthelyzetre, új egyensúlyt kell teremtenünk a 

szervezeten belül – olyat, amely lehetővé teszi számára, hogy visszanyerje központi helyét a 

világkereskedelemben, amely tükrözi napjaink realitásait, és amely képes újraéleszteni a 

tagok körében a rendszer iránti bizalmat.  

Ezért az a célom, hogy 2020 végéig, a WTO következő miniszteri konferenciáját követően 

átfogó kezdeményezést indítsak annak érdekében, hogy 2022-ig átfogó megállapodásra 

jussunk. Egy ilyen kezdeményezés keretében a kérdések átfogó körét kell kezelni, többek 

között a következőket: szükség esetén új szabályok létrehozása (például az e-kereskedelemre, 

az ipari szubvenciókra és a kikényszerített technológiatranszferre vonatkozóan), a 

vitarendezési rendszer reformja, annak megkönnyítése, hogy az ebben érdekelt WTO-tagok 

plurilaterális erőfeszítései beépüljenek a WTO keretébe, valamint a fejlesztés, az éghajlat és 

általában véve a fenntartható fejlődési célok kérdéskörének kezelése. Munkám központi 

részét fogja képezni, hogy az EU kereskedelmi partnerei körében támogatást szerezzek egy 

ilyen kezdeményezéshez. 

Ezzel párhuzamosan folytatom a munkát, hogy ideiglenes megoldást találjunk a WTO 

Fellebbezési Testületének válságából eredő konkrét problémára, azaz arra a veszélyre, hogy a 

Testület 2019. december 11-től működésképtelenné válhat. Olyan ideiglenes mechanizmust 

akarunk kialakítani, amely biztosítja az EU és más tagok jogainak védelmét a WTO 

keretében folyó viták során abban az esetben, ha a testületi tagok kinevezését továbbra is 

akadályozzák. Ez mindenekelőtt a Kanadával 2019 júliusában létrejött megállapodásra épül, 

amely a WTO meglévő szabályain alapuló, ideiglenes fellebbezési vitarendezési 

mechanizmus létrehozására irányul.  

E reformtörekvések megvalósításához a különböző érdekelt felekkel való szoros 

együttműködésre lesz szükség. Általánosabb szinten nézve határozott meggyőződésem, hogy 

fontos a WTO parlamenti dimenziója és demokratikus ellenőrzése, hisz ennek híján a 

szervezet munkájában hiányozna a legitimitás egy fontos eleme. A kereskedelempolitikáért 

felelős biztosként továbbra is támogatni fogom e parlamenti dimenziót, különösen pedig az 

Európai Parlament részvételét a WTO miniszteri konferenciáin. Arra is kötelezettséget 

vállalok, hogy az Európai Parlamentet teljes körűen és rendszeresen tájékoztatni fogom a 

WTO-val kapcsolatos fejleményekről és különösen az EU reformkezdeményezésével 

kapcsolatos előrelépésekről.  

Végül feltett szándékom, hogy aktívan szorgalmazzam a multilaterális beruházási bíróság 

létrehozását, amelyről jelenleg folyik a vita az Egyesült Nemzetek Nemzetközi Kereskedelmi 

Jogi Bizottságán (UNCITRAL) belül több mint 100 állam és számos nem kormányzati 

érdekelt fél részvételével. Meggyőződésem, hogy az EU-nak mindent meg kell tennie azért, 

hogy létrejöjjön egy ilyen valódi multilaterális testület. Ehhez sokkal több szövetséget kell 
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kiépíteni harmadik országokkal, és konkrét lépéseket kell javasolni, például a bíróság 

létrehozására vonatkozó szövegtervezeteket kell előterjeszteni.  

 

7. Végrehajtás és érvényesítés 

A kereskedelmi liberalizáció előnyeinek maximalizálása és negatív hatásainak 

minimalizálása érdekében hogyan biztosítja majd a biztosjelölt, hogy a közös 

kereskedelempolitika valamennyi aspektusa (többek között de nem kizárólag a 

kereskedelmi és beruházási megállapodások valamennyi fejezete) ténylegesen 

végrehajtásra kerüljön (az új exportlehetőségekkel kapcsolatos tudatosság növelése 

tekintetében is) és érvényesüljön, ezzel összefüggésben mit tesz majd a biztosjelölt a 

kereskedelmi és beruházási megállapodások teljes körű végrehajtásának ösztönzése 

érdekében, és mi lenne az Unió reakciója a (például a fenntartható fejlesztéssel és a 

Párizsi Megállapodással kapcsolatos) kötelezettségvállalások partnerországok általi 

megsértése esetén? 

A mezőgazdaságért felelős biztosként közvetlenül megtapasztalhattam, hogy mennyi energiát 

fordítunk a kereskedelmi megállapodásokról folytatott tárgyalásokra. E megállapodások – 

függetlenül attól, hogy kétoldalú, regionális, plurilaterális és multilaterális jellegűek-e – olyan 

kiszámítható és szabályokon alapuló keretet kínálnak, amely elengedhetetlen az EU 

gazdaságának működéséhez. Ám a szabályok csak akkor számítanak, ha azokat tiszteletben is 

tartják.  A világszerte erősödő protekcionizmussal összefüggésben egyre fontosabbá válik 

megállapodásaink megfelelő végrehajtása és érvényesítése. Elengedhetetlen, hogy 

kereskedelmi partnereink eleget tegyenek azon kötelezettségvállalásaiknak, amelyekért 

cserébe megállapodásunk értelmében preferenciális hozzáférést biztosítunk számukra belső 

piacunkhoz. Ez érvényes a piacra jutásra vonatkozó kötelezettségvállalásaikra, ám ugyanígy 

azokra a szabályokra is, amelyek többek között a kereskedelmi megállapodásainkban a 

környezet-, éghajlat- és munkaügyi védelemre vonatkozóan rögzített rendelkezések 

végrehajtását érintik. Ezen múlik az uniós kereskedelempolitika egészének hitelessége is.  

 

Kinevezésem esetén a kereskedelempolitikáért felelős biztosként elkötelezem magam 

amellett, hogy még intenzívebbé teszem kereskedelmi megállapodásaink megfelelő 

végrehajtásának biztosítására irányuló erőfeszítéseinket, hogy valóban megvalósuljanak az 

Unió polgárainak, mezőgazdasági termelőinek és vállalkozásainak javát szolgáló 

eredmények, amelyekért oly elszántan küzdöttünk a tárgyalások során. E 

kötelezettségvállalásom megvalósításában segítségemre lesz a kereskedelmi jogérvényesítési 

főtisztviselő, aki a Kereskedelmi Főigazgatóság főigazgató-helyettesi posztját tölti majd be. 

Ő fogja a nyilvánosság előtt megjeleníteni azt, hogy a következő években egyre nagyobb 

hangsúlyt kívánunk helyezni a végrehajtási és jogérvényesítési tevékenységekre, valamint 

arra, hogy a megállapodásaink végrehajtásához kapcsolódó problémák kezelése érdekében 

koherensebb és összehangoltabb megközelítést, illetve egyszerűsített eljárásokat hozzunk 

létre, legyen szó akár a piacra jutásról, akár a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos 

kötelezettségvállalásokról. A kereskedelmi jogérvényesítési főtisztviselő igen szorosan együtt 

fog működni a Bizottság más szervezeti egységeivel is, akárcsak az Európai Parlamenttel, a 

tagállamokkal és az érdekelt felekkel. Egységes fellépés esetén az EU kellő politikai és 

gazdasági súllyal és befolyással rendelkezik ahhoz, hogy valamennyi kereskedelmi 

partnerével szemben kiálljon magáért és érvényesítse jogait.  

 

Ez azt jelenti, hogy jobban oda kell figyelnünk a megállapodások működésének nyomon 

követésére, valamint annak biztosítására, hogy a hiányosságokra mielőbb megoldást találjunk 
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az érintett kereskedelmi partnerrel. Azt is jelenti, hogy projektekkel és szakértelemmel 

támogatjuk kereskedelmi partnereinket egyes – különösen az éghajlati és munkaügyi 

rendelkezésekhez kapcsolódó – kötelezettségvállalásaik végrehajtásában.  

 

Kötelezettszegések esetén az EU-nak a korábbinál is asszertívebben és aktívabban kell 

kiállnia jogaiért, hogy megvédje érdekeit napjaink egyre kiszámíthatatlanabb és 

ellenségesebb kereskedelmi viszonyai között. Ezért szilárdan elkötelezem magam 

jogérvényesítési tevékenységeink további megerősítése mellett is annak biztosítása 

érdekében, hogy az uniós vállalatok tisztességes bánásmódban részesüljenek. Maximálisan ki 

fogjuk használni a rendelkezésünkre álló eszköztárat, hogy megvédjük polgárainkat és 

vállalkozásainkat, és biztosítsuk, hogy partnereink maradéktalanul eleget tegyenek 

kötelezettségvállalásaiknak, legyen szó akár a munkavállalói jogokról, akár a 

környezetvédelemről, akár az éghajlatról. 

 

Ez magában foglalja azt is, hogy teljes körűen élünk a kétoldalú és multilaterális 

vitarendezési rendszerek lehetőségeivel, amennyiben kereskedelmi partnereink nem 

tisztázzák a hiányosságokat, vagy súlyos kötelezettségszegéseket követnek el. Belső ügyeink 

tekintetében is biztosítani fogom, hogy a közelmúltban korszerűsített piacvédelmi eszközöket 

teljes körűen alkalmazzák, védelmet nyújtva az EU egységes piaca és több százezer 

munkahelye számára a tisztességtelen versennyel és a tisztességtelen kereskedelmi 

gyakorlatokkal szemben.  

 

Napjaink változó viszonyai között azonban elképzelhető, hogy ez nem lesz elegendő. 

Gondoskodni fogok arról, hogy tovább erősítsük Európa azon képességét, hogy megvédje 

magát a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben, és hogy az EU megfelelő 

eszközökkel rendelkezzen ahhoz, hogy határozottan kiálljon jogaiért. Mérlegelni fogom a 

végrehajtásról szóló uniós rendelet korszerűsítését annak érdekében, hogy lehetővé tegye 

számunkra – a nemzetközi joggal összhangban – az engedmények felfüggesztését abban az 

esetben, ha mások jogellenes intézkedéseket fogadnak el és ezzel egyidejűleg blokkolják a 

WTO vitarendezési eljárását.  

 

Végezetül pedig arról is gondoskodnunk kell, hogy vállalkozásaink a lehető legjobban élni 

tudjanak azokkal az újabb lehetőségekkel és piacokkal, amelyeket a kereskedelmi 

megállapodások – globális szinten nézve messze a legkiterjedtebb – rendszere tesz elérhetővé 

számukra. A megállapodások által nyújtott kedvezmények kihasználásának további 

javításához szorosabb együttműködést kell folytatni az információk terjesztése érdekében az 

Európai Parlamenttel, a tagállamokkal (ezen belül azok kereskedelemfejlesztési 

szervezeteivel) és a régiókkal, valamint a vállalkozói szövetségekkel és a kereskedelmi 

kamarákkal. Arra is szükség van, hogy intenzívebb kapcsolatot alakítsunk ki és 

hatékonyabban kommunikáljunk az uniós vállalkozásokkal és polgárokkal, hogy elnyerjük 

bizalmukat, és gondoskodhassunk arról, hogy a kereskedelempolitika figyelembe vegye 

problémáikat. Vállalnunk kell ehhez azt is, hogy elérésük érdekében széles körű bevonási 

programot indítunk.   


