
A szorosabb és hatékonyabb parlamentközi együttműködés szükségessége az új terrorizmusellenes straté-
gia érdekében;

38. úgy véli, hogy az Európai Parlamentnek és a nemzeti parlamenteknek a reformszerződések aláírását
követően közösen kellene elkezdeniük az európai terrorizmusellenes stratégia értékelését abból a célból,
hogy az e témában a jövőben folytatott bárminemű „magas szintű párbeszédben” az állampolgárok képvise-
lői is képviseltethessék magukat;

Együttműködés a Bizottsággal és a Tanáccsal

39. úgy ítéli meg, szem előtt tartva, hogy a Lisszaboni Szerződés várhatóan 2009-ben lép hatályba, és
hogy az EU intézményeinek már 2008-ban meg kell teremteniük a hatályba lépés feltételeit, hogy az együtt-
döntési eljárásba tartozó javaslatokat, amelyeket nem fognak az új szerződés hatálybalépéséig elfogadni,
kvázi együttdöntésként kezeljék;

40. tudomásul veszi a terrorizmus ellenes jogalkotási javaslatcsomagot, amely a Tanácsnak az utasnyilvá-
tartási adatállomány (PNR) bűnüldözési célokra történő használatáról szóló kerethatározatára, a robbanó-
anyagokról szóló irányelvre és a terrorizmus elleni harcról szóló kerethatározat végrehajtására vonatkozik;
eltökélt szándéka, hogy a javaslatokat bizonyíték alapú értékelésnek veti alá;

41. úgy véli, hogy az EU terrorizmus elleni koordinátorának fontos szerepet kell játszania a közösségi
megközelítésben, és szeretné tisztázni a koordinátor hatásköreit és a rá vonatkozó elszámoltathatósági struk-
túrákat;

42. elvárja, hogy az Európai Parlamenttel együttműködésben kerüljön kidolgozásra egy EU-s terrorizmus
ellenes politikai stratégia, amely nem csak integrált megközelítést és központi témát mutat, hanem minde-
nekfelett rövid-, közép- és hosszú távú intézkedéseket is meghatároz;

*
* *

43. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európa Tanács-
nak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

P6_TA(2007)0613

A Bizottság 2008-ra szóló jogalkotási és munkaprogramja

Az Európai Parlament 2007. december 12-i állásfoglalása a Bizottság 2008-ra szóló jogalkotási és
munkaprogramjáról

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság 2008. évi jogalkotási és munkaprogramjáról szóló bizottsági közleményre
(COM(2007)0640),

– tekintettel a Parlament bizottságainak hozzájárulásaira, amelyeket az Elnökök Értekezlete továbbított a
Bizottságnak,

– tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (4) bekezdésére,

A. mivel az éves jogalkotási és munkaprogram olyan fontos eszköz, amely lehetővé teszi az Európai Unió
számára, hogy a jólét, a szolidaritás, a biztonság és a szabadság, valamint a világban fontosabb szerepet
játszó Európa megvalósításának kulcsfontosságú stratégiai céljaira összpontosítson, mivel a Bizottság
megítélése az ezen területeken elért eredményektől függ;

B. mivel 2008 kulcsfontosságú év lesz, melynek során meg kell történnie a Lisszaboni Szerződés ratifiká-
lásának, hogy az még a parlamenti választások előtt életbe léphessen;

C. mivel a politikai prioritásokat meg kell feleltetni a rendelkezésre álló pénzügyi forrásoknak;
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Általános megjegyzések

1. üdvözli a Bizottság munkaprogramjának összeszedett szerkezetét és a Bizottságnak az éves munka-
program politikai tartalmának javítására irányuló törekvéseit; e tekintetben azt kéri, hogy a program a jövő-
ben tartalmazzon egy jelzés értékű menetrendet a Bizottság kezdeményezéseiről;

2. támogatja, hogy a programban külön hangsúlyt fektetnek a növekedésre, a munkahelyteremtésre, a
fenntartható fejlődésre, az éghajlatváltozásra, az energiára, a migrációra, a jobb szabályozásra, a helyes vég-
rehajtásra, valamint Európa világpartneri szerepének megerősítésére; mindazonáltal kéri a Bizottságot, hogy
tegyen ambiciózusabb kezdeményezéseket az alapvető jogok, a szabadság és a jog érvényesülése, valamint a
társadalmi integráció biztosítására;

3. ismét hangsúlyozza a lisszaboni stratégia határozott végrehajtásának tulajdonított jelentőséget, ki-
emelve a gazdasági, szociális és környezetvédelmi előrelépések kölcsönös összefüggését a dinamikus és inno-
vatív európai gazdaság létrehozásában; ezért sürgeti a Bizottságot, hogy kötelezze el magát egy kiegyensú-
lyozott és eredményközpontú 2008–2010-es közösségi lisszaboni program iránt;

4. üdvözli, hogy a Bizottság elkötelezett a Lisszaboni Szerződés ratifikálásának támogatása mellett; úgy
véli, hogy e szerződésben megfogalmazott célok és reformok alapvető fontosságúak az Unió megfelelő
működéséhez és további fejlődéséhez, és egy demokratikusabb és a polgárokhoz közelebb álló Európai
Uniót eredményeznek;

5. felkéri a Bizottságot és a Tanácsot az Európai Parlamenttel és a tagállamok parlamentjeivel közösen,
hogy a Lisszaboni Szerződés által – például a parlamenteknek – biztosított új eszközökre való tekintettel
dolgozzanak egy új szubszidiaritási kultúra kialakításán;

Növekedés és foglalkoztatás

6. ismételten kéri egy olyan európai menetrend kidolgozását, amelyben a jólét és a szolidaritás valóban
egymást támogató célok;

7. felhívja a Bizottságot, hogy az egységes piac felülvizsgálatát követően fokozza a belső piac mint erős,
innovatív és versenyképes piac kibővítésére és elmélyítésére irányuló erőfeszítéseit; továbbra is hangsúlyozza,
hogy az egységes piac kialakításához elengedhetetlen a tisztességes verseny, a társadalmi kohézió és a magas
szintű fogyasztóvédelem;

8. felszólítja a Bizottságot, hogy fektessen különös hangsúlyt a szolgáltatásokról szóló irányelv időben
történő és következetes végrehajtására és különösen az egyablakos ügyintézési pontok kiépítésére az egysé-
ges piachoz való hozzáférés elősegítése érdekében; sürgeti a közbeszerzésekkel kapcsolatos szabályok haté-
konyságának javítását;

9. a jobb fogyasztóvédelem érdekében hangsúlyozza a piacfelügyelet javításának, és különösen a CE jelzés
nagyfokú hitelessége megteremtésének fontosságát; ösztönzi a Bizottságot, hogy továbbra is biztosítsa a
fogyasztók jogait a termékbiztonság terén, különös figyelemmel a játékbiztonságra; sürgeti a Bizottságot,
hogy tegye világossá a jogalkotási szempontból homályos területeket; hangsúlyozza, hogy az egységesebb
jogi keret kialakítása érdekében felül kell vizsgálni a fogyasztóvédelmi vívmányokat; támogatja az egysége-
sebb európai szerződési jog közös referenciakeretével kapcsolatos, folyamatban levő bizottsági munka során
mutatott összehangolt megközelítést;

10. javasolja, hogy a tagállamokkal, az üzleti közösséggel és a fogyasztókkal történő szoros együttműkö-
désben alaposan vizsgálják meg a vállalkozások és fogyasztók közötti jogviták rendezésének gyors, hatékony
és tisztességes megoldásának, így pl. a globalizált környezetben fogyasztóvédelem szempontjából elengedhe-
tetlenül fontos egyszerűbb bírósági út javítási lehetőségeit; hangsúlyozza azonban, hogy ez a folyamat nem
vezethet a belső piaci szabad mozgás elé gördülő új akadályok létrejöttéhez;

11. sürgeti a Bizottságot, hogy ne áldozza fel a lisszaboni stratégia szociális dimenzióját, úgy vélvén,
hogy az kedvezőtlenül hat a versenyképességre; kéri a Bizottságot, hogy tartsa tiszteletben a különböző
pillérei közötti egyensúlyt; úgy véli, hogy a tudásba történő megfelelő befektetés olyan prosperálóbb gazda-
ságot teremt, amely képes megküzdeni az olyan problémákkal, mint a szegénység, a társadalmi kirekesztés, a
munkanélküliség, és biztosítja a munkavállalók jobb védelmét;
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12. felszólítja a Bizottságot, hogy a szociális valóság felmérésének keretében állapítsa meg, hogy melyek a
gazdasági és szociális kormányzásra irányuló kezdeményezések; üdvözli az európai üzemi tanácsok létreho-
zásáról szóló irányelv küszöbön álló javasolt felülvizsgálatát, amely remélhetőleg tisztázza a tájékoztatás, a
konzultáció és a részvétel szabályait, de nyomatékosan felszólítja a Bizottságot, hogy előzőleg konzultáljon a
szociális partnerekkel; olyan intézkedések meghozatalára szólít fel, amelyek elősegítik a munka és magánélet
jobb egyensúlyát, valamint az egészséget és biztonságot minden munkavállaló számára;

13. kifejezetten üdvözli a Bizottság bejelentését, miszerint jogalkotási javaslatot nyújt be az európai
magánvállalatok jogállásáról és kéri, hogy ezt a javaslatot 2008 elejéig terjessze elő; sajnálja, hogy a Bizott-
ság nem kívánja benyújtani a társasági jogról szóló tizennegyedik irányelvvel kapcsolatos jogalkotási javasla-
tot (az alapszabály szerinti székhely áthelyezése), ugyanakkor hangsúlyozza, hogy e régóta várt irányelv
hiánytöltő szerepet játszana a vállalatok számára a belső piacon;

14. hangsúlyozza, hogy a szellemi tulajdonjogok megfelelő szintű védelmére van szükség, és támogatja
azt a kezdeményezést, amely egy olyan, ésszerű áron kínált, biztonságos és hatékony szabadalmi rendszer
kialakítására irányul, amely ösztönözné a beruházási és kutatási erőfeszítéseket; arra ösztönzi valamennyi
intézményt, hogy törekedjenek politikai konszenzus kialakítására a szabadalmi rendszer tényleges hatéko-
nyabbá tételéről; emlékeztet, hogy a termékek, például a gyógyszerek hamisítása komoly és sürgető prob-
léma Európában;

15. sajnálattal veszi tudomásul, hogy a Bizottság nem szándékozik kezdeményezést indítani a közös
konszolidált társasági adóalap vonatkozásában, amely a korrekt versenyt folytató belső piac eredményeinek
kiegészítését jelentené, nagyobb átláthatósághoz vezetne, amely lehetővé teszi a vállalatok számára hogy
külföldön és belföldön ugyanazon szabályok szerint működjenek, és fokozná a határokon átnyúló kereske-
delmet és versenyt a tagállamok között, a vonzó üzleti lehetőségek tekintetében; ugyanakkor hangsúlyozza a
tagállamok felelősségét a társasági adó mértékének meghatározása terén;

16. felkéri a Bizottságot, hogy terjesszen elő olyan javaslatokat, amelyek hatékonyan javítanák többek
között a fedezeti alapok és a hitelminősítő ügynökség európai prudenciális felügyeletét; emlékeztet az ame-
rikai subprime válság európai pénzpiacra gyakorolt jelentős hatásaira; azt várja a Bizottságtól, hogy alaposan
elemezze ennek a válságnak az okait és következményeit, és elemzésébe foglaljon bele egy az európai
piacokra vonatkozó kockázatértékelést is; kéri, hogy értékeljék az európai prudenciális ellenőrzés jelenlegi
rendszereit és eszközeit, és ragaszkodik a Parlamenttel folytatott részletes konzultációhoz, amelynek eredmé-
nyeképp egyértelmű ajánlások születhetnek a pénzügyi rendszer stabilitásának fokozására vonatkozóan és
azzal kapcsolatban; hogy ezáltal hosszú távon biztonságosan finanszírozni lehessen az európai üzleti vállal-
kozásokat;

17. a „telekommunikációs csomag” módosítását a jövő év egyik kiemelt feladatának tekinti;

18. üdvözli a valódi belső energiapiac kialakítására és teljes körű liberalizálására irányuló bizottsági köte-
lezettségvállalást; úgy ítéli meg, hogy érdemes különbséget tenni a villamosenergia-piac és gázpiac fejlődése
között;

Fenntartható Európa

19. üdvözli a Bizottság ambiciózus javaslatait az éghajlatváltozással kapcsolatban, és maradéktalan telje-
sítésükre ösztönzi; arra kéri a Bizottságot, hogy növelje a foglalkoztatás/ipar fejlettsége és a tiszta technoló-
giák fejlesztése és használata közötti szinergiahatást, hiszen azok jól kiegészítik egymást, és jelentősen növel-
hetik a versenyképességet;

20. átfogó jogalkotási keretre hív fel a megújuló energiák EU-n belüli előmozdítására és használatára,
kötelező célértékeket is beleértve, melyek hosszú távú stabilitást biztosítanának az üzleti közösség számára
ahhoz, hogy racionális befektetési döntéseket hozzanak a megújuló energia ágazatában, hogy az Európai
Unió megindulhasson egy tisztább, biztonságosabb és versenyképesebb energiaügyi jövő felé;

21. megjegyzi, hogy a munkaprogram nem tartalmazza az energiatakarékossági tervben és a biomasz-
szával kapcsolatos cselekvési tervben szereplő bizottsági intézkedéseket, és rámutat a vállalt intézkedések
végrehajtásában tapasztalt súlyos késedelmekre; felhívja a Bizottságot munkaprogramjának frissítésére
annak érdekében, hogy mindkét cselekvési tervet teljes mértékben figyelembe lehessen venni, így segítve a
megújuló energiákkal és az energiahatékonysággal kapcsolatos uniós célok elérését; hangsúlyozza, hogy a
bioüzemanyagok e tekintetben jelentős hozzájárulást jelenthetnek;
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22. üdvözli a Bizottság arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy politikai megegyezést alakít ki a
„tehermegosztás” vonatkozásában, amelyre annak érdekében van szükség, hogy 2020-ra az 1990-es szinthez
képest 20%-al csökkenjen az üvegházhatású gázok kibocsátása; erősen támogatja, hogy az EU, tagállamai és
régiói még nagyobb erőfeszítéseket tegyenek a szén-dioxidmentes energiaforrások támogatása érdekében;

23. üdvözli a Bizottság „Zöld közlekedési csomag” kiadására vonatkozó tervét, tekintettel arra, hogy az
EU egész területére kiterjedő fenntartható mobilitást biztosítani kell az éghajlatváltozás elleni küzdelem
részeként;

24. támogatja a két elsőbbségi kezdeményezést a tengeri és a légi közlekedés területén; emlékeztet, hogy
az adminisztráció egyszerűsítése a rövid távú tengerhajózás területén előfeltétele e szállítási mód valódi
fejlődésének, amely fontos kapcsolatokat biztosít egy integrált, összefüggő és fenntartható hálózatban; örö-
mét fejezi ki a légi közlekedés területén való hatékonyság növelését célzó javaslatok miatt, beleértve a költ-
ségek, a késések és az üvegházhatású gázok kibocsátásának jelentős csökkentését;

25. üdvözli a Bizottság kezdeményezéseit a közegészségügy területén, különösen a szervadományozás és
-átültetés minőségére és biztonságára irányuló tervezett jogalkotási javaslatokat, valamint az egészségügyi
ellátással kapcsolatos fertőzésekről szóló tanácsi ajánlást, amely az „Egészségügyi csomag” része, és amelynek
célja a lehető legmagasabb szintű betegbiztonság és egészségügyi ellátás biztosítása; kéri a Bizottságot, járul-
jon hozzá a betegek biztonságának, a betegek tájékoztatásának, a betegek jogainak és a betegek védelmének
megerősítéséhez és a ritka betegségeket meghatározó tényezőinek megragadásához;

26. kéri a Bizottságot, hogy tegyen nagyobb erőfeszítéseket koherens politika kidolgozására az egészség-
ügyi vészhelyzetek, a fogyatékkal élő személyek, a krónikus betegségek és a betegek tájékoztatása területén;
felszólítja a Bizottságot, hogy fordítson különös figyelmet a járványokra való felkészülésre;

27. üdvözli a Bizottságnak a közös agrárpolitika állapotfelméréséről szóló közleményét, különös tekintet-
tel a versenyképes és környezetvédelmileg fenntartható mezőgazdasági ágazat és a vidéki területek elnéptele-
nedése megállításának, valamint a fogyasztók élelmiszerellátáshoz való hozzáférésének fontosságára, de
hangsúlyozza, hogy mindaddig, amíg a Parlament, a Bizottság és a Tanács nem folytat kimerítő vitát a
Bizottság állapotfelmérő közleményéről, addig nem szabad meghatározni az ezt követő jogalkotási javaslatok
pontos természetét;

28. felszólítja a Bizottságot, hogy határozza meg a legnagyobb fenntartható hozam modell következmé-
nyeire és részletes szabályaira vonatkozó pontos javaslatokat; terjesszen elő konkrét jogalkotási javaslatokat
az ökocímke-rendszerrel kapcsolatban, és a lehető legrövidebb időn belül tegyen javaslatot a halászati erő-
forrásoknak technikai intézkedések révén, a tengeri élőlények ivadékainak érdekében történő megóvásáról
szóló 850/98/EK tanácsi rendelet egyszerűsítésére, valamint a közös halászati politika átalakítás és megerő-
sítése érdekében;

29. határozottan támogatja a Bizottság azon kezdeményezését, hogy zöld könyvet készítsen az európai
területi kohézióról, ahogy azt a Parlament is kérte; úgy véli, hogy a területi kohézió fogalma, amelyet nem-
régiben a Lisszaboni Szerződésben hagytak jóvá, e közösségi politika fejlesztésének központi kérdése lesz;

30. hangsúlyozza, hogy szükség van egy balti-tengeri uniós stratégiára, és felhívja a Bizottságot, hogy
2008 folyamán terjesszen elő egy balti-tengeri térségről szóló, uniós stratégiát;

A migrációra vonatkozó integrált megközelítés

31. úgy véli, hogy egy közös migrációs, vízum- és menekült politika, valamint a bevándorlók hatékony
gazdasági, társadalmi és politika integrációja összetartozó kérdések és fontos kihívást jelentenek, ugyanakkor
teljes mértékben tiszteletben tartják – különös tekintettel az integrációra – a hatáskörök tagállamok és EU
közötti megosztását;

32. kéri a Bizottságot, hogy erősítse meg az emberkereskedelemmel és az illegális bevándorlással kapcso-
latos intézkedéseket, és különösképpen tanulmányozza a Tanács 2005. évi erre irányuló cselekvési tervének
végrehajtását; várja a Bizottság 2008-ban esedékes értékelését a szabad mozgásról szóló irányelv végrehajtá-
sáról, és további intézkedéseket vár e jog EU-n belüli teljes körű alkalmazásának biztosítása céljából;
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33. üdvözli a Bizottság ismételt elkötelezettségét a közös migrációs politika, a külső határok védelmének
közös eszközei és a közös menekültügyi politika mellett; felkéri a Bizottságot, hogy fejlessze tovább az
oktatási és integrációs politikára irányuló bizottsági kezdeményezéseket annak érdekében, hogy a jogokat
és kötelességeket tisztázó, világos és biztonságos keretek alakuljanak ki a gazdasági okokból bevándorlók,
különösen a képzett munkavállalók számára;

34. úgy véli, hogy 2009. január 1-jétől a Lisszaboni Szerződés alapvetően fogja módosítani a szabadság,
biztonság és jogérvényesülés térségére vonatkozó intézményi keretet, emlékeztet, hogy a 2008-as év nagyon
fontos lesz a schengeni joganyag megvalósítása és az új tagállamokra való kiterjesztése szempontjából; hang-
súlyozza, hogy szigorú intézkedéseket kell hozni a rendszer problémamentes működése és az EU külső
határainak egységessége biztosítása érdekében; és felhívja a Bizottságot, hogy jelentősen vonja be az Európai
Parlamentet, valamint a nemzeti parlamenteket ezen intézkedések létrehozásába;

35. tudomásul veszi, hogy a munkaprogram nem tesz említést az eljövendő uniós utas-nyilvántartási
rendszerről és a terrorizmus elleni küzdelemben európai szinten nagyobb mértékű operatív együttműkö-
désre szólít fel, valamint a Parlament nagyobb mértékű bevonására, amennyiben lehetséges; hangsúlyozza,
hogy a hatékony és érvényesíthető adatvédelmi eszközöket nem a terrorizmus és a radikalizmus bármely
formája elleni küzdelem akadályainak kellene tekinteni, hanem a bűnüldözési ügynökségek közötti informá-
ciócsere elengedhetetlen bizalomgerjesztő mechanizmusainak;

A polgárok előtérbe helyezése

36. úgy véli, hogy a Bizottságnak az állampolgárok figyelmét továbbra is a kulturális sokszínűség fontos-
ságára, és ebből következően a kultúráknak a kibővült Unión belüli párbeszédére kell irányítania; úgy véli,
hogy a kultúrák közötti párbeszédet az európai határokon kívül is meg kell erősíteni, és annak a kölcsönös
megértés hídjává kell válnia, így járulva hozzá a társadalmi és emberi konfliktusok megelőzéséhez vagy
megoldásához;

37. tudomásul veszi, hogy a lisszaboni célokkal összhangban a Bizottság 2008-as prioritásai kiemelik az
élethosszig tartó tanulás potenciális hozzájárulását a foglalkoztatási arány növeléséhez és a tudásalapú társa-
dalom kialakításához; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy mindez nem tükröződik egyetlen konkrét javaslat
formájában; úgy véli, hogy az erre a célra kifejlesztett, megfelelő szűrőrendszerek segítségével a kiskorúakat
az internet és egyéb új technológiák használatakor meg kell védeni bizonyos programok tartalmától;

38. javasolja, hogy hozzanak létre európai polgári védelmi erőket, amelyek vészhelyzet esetén azonnal
bevethetők, ahogy azt a Barnier-jelentésben javasolták; felkéri a Bizottságot, hogy e célból tegyen konkrét
javaslatot;

39. hangsúlyozza az utasok – különösen a távolsági és nemzetközi buszok utasai – jogai erősítésének
szükségességét;

40. várakozással tekint a Bizottság javaslata elé, hogy a munkahelyen kívüli egyenlő bánásmód elvének
végrehajtásáról szóló irányelvre irányuló javaslatot terjeszt elő, hogy így a megkülönböztetés valamennyi
formáját lefedjék, ami a diszkriminációmentességre vonatkozó jogi keretrendszert egészíti ki, ugyanakkor
hangsúlyozza, hogy a tagállamok e téren megnyilvánuló illetékességét tiszteletben kell tartani;

Európa mint nemzetközi partner

41. úgy véli, hogy az EU minden politikájának és programjának szerves részeként kell tekintetni az EU
szerepét az emberi jogok, a demokrácia és a felelősségteljes kormányzás tiszteletben tartásának terjesztésé-
ben;

42. üdvözli, hogy a Bizottság munkaprogramja hangsúlyozza, hogy szükség van a bővítési folyamat foly-
tatására, és hogy különös figyelmet kell fordítani a Nyugat-Balkánra;

43. tudomásul veszi a Bizottság azon szándékát, hogy különös figyelmet szenteljen Koszovó jövőjének és
várakozásai szerint további értékeléseket és javaslatokat terjeszt elő az EU segítségnyújtása vonatkozásában,
amint a helyzet fokozódik;

44. úgy véli, hogy a fekete-tengeri szinergia fontos lépés egy érthető régiós stratégia kidolgozása felé, és
felhívja a Bizottságot, hogy fejlessze tovább javaslatait, többek között dolgozzon ki egy egyedi célokat tar-
talmazó cselekvési tervet, amely erősíti az EU és a fekete-tengeri régió országai közötti együttműködést;

45. a transzatlanti kapcsolatokat alapvetőnek tekinti mind a közös értékek előmozdítása, mind a közös
érdekek védelme terén;
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46. a Közel-Kelettel kapcsolatban azon a véleményen van, hogy a gazdasági túlélés és újjáépítés céljából
elsősorban Libanonnak és Palesztinának biztosított támogatáson kívül az EU-nak továbbra is támogatnia kell
a politikai kezdeményezéseket, aktív diplomáciai szerepének fokozása terén;

47. úgy véli, hogy további lépéseket kell tenni a közös külső energiapolitika kialakítása érdekében, hogy
biztosítható legyen a fenntartható, biztonságos és versenyképes energia az összes tagállam számára és kéri a
Bizottságot, hogy tanúsítson egyértelmű és építő jellegű hozzáállást az Oroszországgal folytatott párbeszéd
során;

48. kéri a Bizottságot, hogy tegyen eleget a két régió közötti stratégiai partnerség elősegítésére az EU,
Latin-Amerika és a Karib-térség között és üdvözli, hogy az EU–Afrika stratégiát a Bizottság számára prio-
ritásként kezeljék e téren, míg hangsúlyozza, hogy be kell vonni a parlamenteket és a civil társadalmat is;

49. hangsúlyozza, hogy össze kell hangolni az uniós fejlesztési politikákat; hangsúlyozza, hogy figye-
lembe kell venni a fejlesztési kérdéseket a többi európai politika keretében is; üdvözli a Bizottság azon
szándékát, hogy tanulmányozza a millenniumi fejlesztési célok végrehajtásának új útjait; sürgeti a Bizottsá-
got, hogy biztosítsa, hogy fejlesztési politikái pozitív hatással legyenek a béke létrehozására;

50. hangsúlyozza a dohai forduló sikeres lezárásának szükségességét; hangsúlyozza, hogy az EU-nak két-
oldalú vagy regionális szabadkereskedelmi megállapodások révén meg kell erősítenie elkötelezettségét a főbb,
feltörekvő gazdaságokkal szemben, ami a többoldalú megközelítés kiegészítő eszköze, ugyanakkor kéri, hogy
foglalják bele az alapvető munkakörülményekre vonatkozó normáik alkalmazására irányuló rendelkezéseket;
fontosnak véli Kínával kapcsolatban egy új átfogó stratégia létrehozását; úgy véli, hogy a kereskedelemnek
szabadnak és tisztességesnek kell lennie; felhívja ezért a Bizottságot, hogy biztosítsa a szellemi tulajdonjogok
erősebb védelmét, és hogy tegyen meg mindent a hamisítás ellen;

Horizontális kérdések

51. ezért üdvözli a Bizottság arra vonatkozó határozott szándékát, hogy 2012-re 25%-al csökkentse a
vállalatok olyan adminisztratív terheit, melyek uniós, illetve nemzeti szintre vezethetők vissza; ezt a lisz-
szaboni célokhoz való alapvető hozzájárulásnak, és az elkövetkező hónapok elsődleges fontosságú feladatá-
nak tekinti, különösen a KKV-k vonatkozásában; hangsúlyozza, hogy a jogalkotási javaslatokat ennek fényé-
ben fogja vizsgálni; sürgeti a Bizottságot, hogy mutassa be cselekvési tervei végrehajtásának részletes ered-
ményeit, egyértelmű és pontos információkkal az elért célokról, a felhasznált mutatókat, az alapfelméréseket
és az adminisztratív költségek gyors, tartós és érezhető csökkentésére módot adó további területekre vonat-
kozó konkrét javaslatokat;

52. támogatja a Bizottságot az EU-jogalkotás minőségének javítására tett folyamatos erőfeszítéseiben;
hangsúlyozza, hogy az uniós jogalkotás egyszerűsítését és konszolidációját fel kell gyorsítani és fokozott
erőfeszítéseket kell tenni az uniós jogalkotás jobb szabályozása, gyors átültetése és helyes végrehajtása érde-
kében, a Parlament előjogai tiszteletben tartása mellett; kéri egy erősebb ellenőrző és végrehajtási mechaniz-
mus létrehozását az EU jogszabályok tagállami végrehajtása vonatkozásában;

53. hangsúlyozza, hogy a szubszidiaritás EK-Szerződésben lefektetett elve világosan kimondja, hogy a
kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések kivételével a Közösség csak akkor járhat el, ha a javasolt intézkedés
céljait a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani; hangsúlyozza, hogy a tagállamok cselekvésének
elmaradása önmagában nem jelenti az EU illetékességét;

54. ragaszkodik a jogszabályok következményeinek független vizsgálatához; úgy véli, hogy ezt szisztema-
tikusan kell végezni a jogalkotási folyamat és a jogszabályok egyszerűsítése tekintetében;

55. megjegyzi, hogy a Bizottság folyamatban lévő javaslatokat tartalmazó listájában található dokumen-
tációs anyagokat az idejétmúlt esetek tekintetében vissza kell vonni;

56. kéri a Bizottságot és a Tanácsot, hogy adjon a Parlamentnek elegendő időt az euróövezet jövőbeni
bővítéseivel kapcsolatos véleményének kialakítására;
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57. ragaszkodik az új komitológiai eljárás megfelelő végrehajtásához és e tekintetben a Parlament jogai-
nak védelméhez; különös jelentőséget tulajdonít a komitológiai eljárásoknak a pénzügyi szolgáltatások terén
(Lámfalussy-folyamat) mivel számos, fontos ügy különböző szinteken történő finomhangolására ezen eljá-
rások alapján kerül sor; úgy véli, hogy a keret megfelelő alkalmazása alapvető fontosságú a pénzügyi rend-
szer zökkenőmentes működése szempontjából és a pénzügyi válság elkerülése érdekében; kéri, hogy a Parla-
ment egyezményes jogait teljes mértékben tartsák tiszteletben és „töltsék meg tartalommal” a jelenlegi egyez-
ményeket;

58. érdeklődéssel várja a Bizottság által a költségvetés reformja, változások Európában témában kezdemé-
nyezett konzultációs eljárás (SEC(2007)1188) eredményét; kéri, hogy a Parlamentet is teljes mértékben von-
ják be az EU-kifizetések és az EU saját forrásrendszerének vizsgálatába, ahogy azt a költségvetési fegyelemről
és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló intézményközi megállapodás pénzügyi keretének
felülvizsgálatáról szóló harmadik nyilatkozat is előírja;

59. kedvező megbízhatósági nyilatkozat elérésére a Számvevőszéktől a Bizottságnak technikai előkészü-
leteket kell folytatnia, és a Bizottságnak nemzeti nyilatkozatok kiadására kellene ösztönöznie a tagállamokat,
amint azt a Parlament 2003-as, 2004-es és 2005-ös mentesítési állásfoglalásaiban javasolta, figyelembe véve
az intézményközi megállapodás 44. bekezdésének megfelelően elkészített audit összefoglalókat; elvárja, hogy
az átláthatóság és a kormányzás területeiért felelős biztos kezdeményezőbb szerepet vállaljon; megjegyzi
továbbá, hogy a Bizottság úgy érzi, kötik őt a pénzgazdálkodás hatékonyságának és eredményességének
legszigorúbb standardjai, és elkötelezte magát azok mellett;

60. kéri a Bizottságot, hogy haladéktalanul módosítsa eljárásait és vonja be szorosabban a Parlamentet és
illetékes bizottságait az ügynökségigazgatók kiválasztási és kinevezési eljárásába; meg fogja tenni a szükséges
lépéseket az ügynökségigazgatók kiválasztási eljárásának alaposabbá tétele érdekében.

A kommunikáló Európa

61. sürgeti a Bizottságot, hogy a Lisszaboni Szerződés ratifikálásának és a 2009-es európai választások
előkészítése érdekében a polgárokat helyezze az európai projekt középpontjába – csak így biztosítható az
európai projekt sikere – és fokozza a hatékonyabb kommunikációs politika kidolgozására fordított erőfeszí-
téseit, hogy a polgárok jobban megértsék az EU tevékenységét és hozzájárulását problémáik megoldásához;

62. felhívja a Bizottságot, hogy világosan határozza meg, hogyan kívánja megvalósítani kommunikációs
prioritásainak tartalmát, különösen a Lisszaboni Szerződésre vonatkozóan;

*
* *

63. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagálla-
mok kormányainak és parlamentjeinek.

P6_TA(2007)0614

A gazdasági partnerségi megállapodások

Az Európai Parlament 2007. december 12-i állásfoglalása a gazdasági partnerségi megállapodásokról

Az Európai Parlament,

– tekintettel az egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni országok (AKCS), másrészről az Európai
Közösség és tagállamai közötti, 2000. június 23-án Cotonouban aláírt partnerségi megállapodásra
(Cotonoui Megállapodás),

– tekintettel a gazdasági partnerségi megállapodásokról szóló, 2007. október 23-i bizottsági közleményre
(COM(2007)0635),

– tekintettel az Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsa 2007. november 20-i ülésének gazdasági
partnerségi megállapodásokkal kapcsolatos következtetéseire,
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