
65. üdvözli a Bizottságnak a Tanácshoz intézett, a héa-val kapcsolatos uniós csalás elleni stratégia 
kialakítását elősegítő, néhány kulcsfontosságú összetevőre vonatkozó közleményét (COM(2007)0758); 
ezért felszólítja illetékes bizottságát, hogy tegyen lépéseket a stratégia végrehajtásának nyomon követése 
érdekében; 

66. sajnálja, hogy a Tanács még nem foglalt állást a kölcsönös közigazgatási segítségnyújtásról szóló 
rendeletre irányuló javaslatról ( 1 ), melynek célja a Közösség pénzügyi érdekeinek csalással és bármely más 
jogellenes tevékenységgel szembeni védelme, és amelyet a Parlament első olvasatban 2005. június 23-án 
fogadott el ( 2 ); kéri az elnökét, hogy lépjen kapcsolatba a Tanács Elnökségével az ügy előmozdítása érde
kében; 

67. megítélése szerint a határokon átnyúló „körhintacsalások” elleni küzdelem érdekében elengedhetetlen 
az érintett szolgálatok közötti és a Bizottsággal (OLAF) való jobb együttműködés; megítélése szerint ebben 
az összefüggésben meg kellene erősíteni a héa-ra vonatkozó információk cseréjét szolgáló rendszert és – a 
Bizottság (OLAF) közreműködésével megvalósított – együttműködést az adatelemzés területén; 

* 
* * 

68. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bíróságnak, a 
Számvevőszéknek, az OLAF felügyelő bizottságának és az OLAF-nak. 

( 1 ) COM(2004)0509, amelyet módosított a COM(2006)0473. 
( 2 ) HL C 133. E, 2006.6.8., 105. o. 

Az EU stratégiája az európai vállalatok külső piacra jutásának elősegítése érde
kében 

P6_TA(2008)0053 

Az Európai Parlament 2008. február 19-i állásfoglalása az európai vállalkozások piacra jutásának 
elősegítésére vonatkozó európai uniós stratégiáról (2007/2185(INI)) 

(2009/C 184 E/03) 

Az Európai Parlament, 
— tekintettel az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 

Régiók Bizottságának címzett, „Globális Európa: Erőteljesebb partnerség az európai exportőrök piaci 
hozzáférésének biztosítására” című bizottsági közleményre (COM(2007)0183), 

— tekintettel a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának címzett, „Globális Európa: nemzetközi versenyképesség. Hozzájárulás az EU növe
kedési és munkahelyteremtési stratégiájához” című bizottsági közleményre (COM(2006)0567), 

— tekintettel a „Globális Európa: Az Európai Unió kereskedelmi védelmi eszközei a változó világgazdaság
ban. Nyilvános konzultációra szánt zöld könyv” című bizottsági közleményre (COM(2006)0763), 

— tekintettel az EU és India közötti gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokról szóló, 2006. szeptember 28-i 
állásfoglalására ( 1 ), 

— tekintettel a harmadik országok Közösséggel szembeni dömpingellenes, szubvencióellenes és védintéz
kedésekkel kapcsolatos tevékenységéről szóló, az Európai Parlamentnek címzett, éves bizottsági jelen
tésről (2004) szóló, 2006. október 25-i állásfoglalására ( 2 ),
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— tekintettel a WTO hongkongi miniszteri konferenciáját követő dohai forduló értékeléséről szóló, 2006. 
április 4-i állásfoglalására ( 1 ), 

— tekintettel az interregionális társulási megállapodás megkötése céljából az EU és a Mercosur közötti 
gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokról szóló, 2006. október 12-i állásfoglalására, ( 2 ) 

— tekintettel EU–USA transzatlanti gazdasági kapcsolatokról szóló, 2006. június 1-jei állásfoglalására, ( 3 ) 

— tekintettel az EU és Kína közötti kereskedelmi kapcsolatok kilátásairól szóló, 2005. október 13-i állás
foglalására, ( 4 ) 

— tekintettel a „Gazdasági reformok és versenyképesség: a 2006-os európai versenyképességi jelentés kulcs
fontosságú üzenetei” című bizottsági közleményhez csatolt bizottsági személyzeti munkadokumentumra 
(SEC(2006)1467), 

— tekintettel „A Közösség lisszaboni programjának végrehajtásáról: Politikai keretek az EU gyáriparának 
megerősítésére – egy integráltabb iparpolitikai megközelítés felé” című bizottsági közleményre 
(COM(2005)0474), 

— tekintettel az Európai Tanács 2006. március 23–24-i brüsszeli ülésének elnökségi következtetéseire, 

— tekintettel a lisszaboni stratégiával összefüggésben a 2006. tavaszi Európai Tanácshoz való hozzájáru
lásról szóló, 2006. március 15-i állásfoglalására, ( 5 ) 

— tekintettel „Az EU és Kína közötti kapcsolatok: szorosabb partnerség, növekvő felelősség” című bizott
sági közleményre (COM(2006)0631), valamint az ahhoz kapcsolódó, „Szorosabb partnerség, növekvő 
felelősség: Az EU és Kína közötti kereskedelemről és befektetésekről szóló szakpolitikai dokumentum – 
Verseny és partnerség” című bizottsági munkadokumentumra (COM(2006)0632), 

— tekintettel „A Közösség Lisszaboni programjának végrehajtása – modern kkv-politika a növekedésért és a 
foglalkoztatásért” című bizottsági közleményre (COM(2005)0551), 

— tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére, 

— tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 
véleményére (A6-0002/2008), 

A. mivel az Európai Unió a világkereskedelem kulcsszereplője, és a globális gazdasági rendszerben továbbra 
is vezető szerepet kell betöltenie annak érdekében, hogy azt méltányosabbá tegye, valamint hogy az 
még inkább tiszteletben tartsa a környezeti és szociális jogokat; 

B. mivel az Európai Unió a világ legnagyobb exportőre, legnagyobb szolgáltatója és ilyen módon jelentős 
érdeke fűződik az áruk, szolgáltatások és beruházások előtt új piacok megnyitásának biztosításához; 

C. mivel az Európai Uniónak nagyra törőbb és előrelátóbb stratégiákat kell végrehajtania annak érdekében, 
hogy megfeleljen a globalizáció kihívásainak és állja a legfontosabb fellendülőben lévő gazdaságok 
részéről támasztott versenyt, megőrizve ugyanakkor az európai gazdasági, regionális és szociális modellt, 
valamint előmozdítja az emberi jogok ügyét és a szociális és környezeti normákat; 

D. mivel a belföldi és külföldi gazdasági nyitottság létfontosságú a munkahelyek és növekedés megterem
tése, valamint a nemzetközi versenyképesség fenntartása érdekében; mivel az EU-nak ennélfogva piacra 
jutási stratégiájának keretében folytatnia kell munkáját az EU piacainak megnyitásában, valamint keres
kedelmi partnereinek az akadályok megszüntetésére és piacaik további megnyitására való ösztönzésében;

HU 2009.8.6. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 184 E/17 

( 1 ) HL C 293. E, 2006.12.2., 155. o. 
( 2 ) HL C 308. E, 2006.12.16., 182. o. 
( 3 ) HL C 298. E, 2006.12.8., 235. o. 
( 4 ) HL C 233. E, 2006.9.28., 103. o. 
( 5 ) HL C 291. E, 2006.11.30., 321. o. 

2008. február 19., kedd



E. mivel a harmadik országok piacaihoz való megfelelő hozzáférés az Európai Unió hazai gyártói számára 
lehetővé teszi a vezető szerep megtartását a magas hozzáadott értékkel rendelkező áruk és szolgálta
tások terén, a termékeik fejlesztésének fellendítését, a kreativitás előmozdítását, a szellemi tulajdonjogok 
védelmét és jelentős méretgazdaságosság megvalósítását; 

F. mivel a nemzetközi kereskedelem fejlődése egyformán fontossá teszi a harmadik országok piacára való 
bejutást és az uniós piacok védelmét a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatoktól; 

G. mivel a kereskedelem liberalizációja és a kereskedelem növekvő mértéke elősegíti a nemzetközi versenyt, 
de egyben növeli annak kockázatát is, hogy a kivitel az uniós vállalatok nemzetközi versenyképességére 
káros hatást gyakorló kereskedelmi akadályokba ütközzön; 

H. mivel az Európai Unió gazdaságának versenyképességét kétségtelenül befolyásolják az olyan – akár 
Közösségen belüli, akár azon kívüli – protekcionista magatartások, amelyek nem a Kereskedelmi Világ
szervezet szabályain alapulnak; 

I. mivel a kereskedelmi akadályok eltávolítása az európai áru- és szolgáltatásexportot egyértelműen 
fokozni fogja, és egyenletes növekedést garantál az európai uniós gazdaságban; 

J. mivel figyelembe kell venni a szellemi tulajdonjogok, köztük a földrajzi árujelzőkhöz fűződő jogok és az 
eredetmegjelölések nem megfelelő védelmét az EU globális kereskedelmi partnerei részéről; 

K. mivel alapvető fontosságú megkülönböztetni a megállapított kétoldalú vagy többoldalú kereskedelmi 
szabályok nem egységes alkalmazásából eredő, eleve indokolatlan kereskedelmi akadályokat, valamint az 
állami hatóságok legitim jogalkotási és közigazgatási tevékenységéből eredő, nem kereskedelmi indítta
tású, de arra önkéntelenül hatást gyakorló kereskedelmi akadályokat; 

L. mivel a meglévő WTO-szabályok értelmében nem indokolt és nehézkes import, export és tranzit 
vámeljárások, valamint az egészségügyi és növény-egészségügyi intézkedések, a kereskedelmi védintéz
kedések tisztességtelen használata és a szellemi tulajdonjogok védelmének hiányosságai egyértelműen 
eleve indokolatlan kereskedelmi akadályok, amelyekkel foglalkozni kell az EU vállalatai piacra jutásának 
elősegítése érdekében; 

M. mivel annak ellenére, hogy rendkívül nehéz pontosan felbecsülni, hogy az Európai Unió kereskedelmi 
forgalmát milyen mértékben akadályozzák a külföldi piaci korlátozások, egyértelműnek tűnik, hogy a 
kereskedelmi akadályok komoly hatással vannak az uniós export összteljesítményére; 

N. mivel az Európai Unió gazdasági jelenléte általában erősebb az iparosodott országokban, ahol a kereslet 
állandó, míg jelentősen gyengébb a gyorsan növekvő területeken és a fellendülőben lévő piacokon, 
például Kínában és Indiában; 

O. mivel az Európai Uniót általában olyan nyitott és átlátható piacnak tartják, amely komolyan küzd a 
versenyellenes magatartás ellen és garantálja a tisztességes feltételeket valamennyi behozatal számára, 
függetlenül azok eredetétől; 

P. mivel a magas tarifák még mindig jelentős kereskedelmi akadályt jelentenek, különösen a főbb, fellen
dülőben lévő országokkal folyó kapcsolatokban; 

Q. mivel a WTO az egyetlen eredményes fóruma a piacra jutás biztosításának, valamint a tisztességes és 
méltányos kereskedelem globális megvalósításának; mivel az európai irányítási modell előrevetítésének 
hozzá kell járulnia a megfelelő és tisztességes szabályok továbbfejlesztéséhez és biztosíthatja a világke
reskedelem szilárdabb és átfogóbb szabályozási keretét; 

R. mivel a Bizottság általánosan érdekelt annak biztosításában, hogy a partnerei által elfogadott keres
kedelmi jogszabályok és gyakorlatok a lehető leginkább megfeleljenek a WTO- és más nemzetközi 
szabályoknak;
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S. mivel a kereskedelmi akadályok és a határátlépést követő akadályok nemcsak az áruk kereskedelmét 
sújtják, hanem jelentősen érintik a szolgáltatások kereskedelmét és a közbeszerzést is; 

T. mivel a problémák megoldása és az ipar jogos érdekeinek és elvárásainak eredményesebb védelme 
jótékony hatást gyakorolna az Európai Unióra a láthatóság és hitelesség szempontjából is; 

U. mivel a felülvizsgált lisszaboni menetrendben kitűzött célok megvalósításához szükség van az Európai 
Unió iparának fejlődésére és a globális piacokon kivívott szilárd, versenyképes pozícióinak megtartására; 

V. mivel a versenyképesség alapját, különösen a kis- és középvállalkozások (kkv-k) esetében, egyre inkább a 
kutatás, a fejlesztés, az innováció és a szellemi tulajdon képezi; 

W. mivel e versenyképesség előfeltétele a biztonságos energiaellátás, illetve az európai uniós vállalkozá
soknak a legkorszerűbb információs és kommunikációs technológiához való akadálytalan hozzáférése; 

Általános áttekintés 

1. hangsúlyozza, hogy az európai uniós termékek és szolgáltatások előtt új világpiacok megnyitását célzó 
felülvizsgált, ambiciózusabb piacra jutási stratégia sikeres végrehajtása nemcsak kiterjesztheti az Európai 
Unió globális szerepét, hanem megóvhatja a meglévő munkahelyeket és újakat is teremthet Európában, 
fokozhatja az Európai Unió versenyképességét, s ezáltal jelentősen hozzájárulhat a lisszaboni stratégia 
célkitűzéseinek megvalósításához; 

2. emlékeztet arra, hogy a piacra jutás elősegítésére irányuló európai uniós stratégia kifejezetten a fejlett 
és a fellendülőben lévő gazdaságokat célozza; 

3. hangsúlyozza, hogy az Európai Unió fejlett és a fellendülőben lévő gazdaságok irányába megvalósuló 
exportteljesítményét gyakran akadályozza a kölcsönösség hiánya a piacra jutás feltételeit illetően, továbbá a 
nemzetközi kereskedelem szabályainak való elégtelen mértékű megfelelés, illetve a tisztességtelen keres
kedelmi gyakorlatok terjedése; 

4. sürgeti a Bizottságot annak biztosítására, hogy az Európai Unió jogos kereskedelmi érdekeit megvédjék 
harmadik országok visszaélést megvalósító vagy tisztességtelen kereskedelmi gyakorlata ellen; nézete szerint, 
amikor harmadik országok indokolatlanul korlátozzák az Európai Unió vállalatainak piacukra való bejutását, 
az Európai Uniónak gyorsan és erőteljesen fel kell lépnie; 

5. megállapítja, hogy a nemzetközi kereskedelemben egyre nő a szabályozási kérdések szerepe; nagyobb 
mértékű összhangra szólít fel az Európai Unió, illetve főbb kereskedelmi partnerei szabályai és gyakorlatai 
között; hangsúlyozza, hogy a szabályok és szabályozások összehangolása nem eredményezheti Európában 
az egészségre, a biztonságra, vagy a környezetre és szociális kérdésekre vonatkozó jogszabályok meggyen
gülését, ehelyett megfelelőbb szabályok elfogadásához kell vezetnie az Európai Unió főbb kereskedelmi 
partnerei részéről; 

6. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy hosszú távú megközelítést fogadjanak el olyan szerkezeti 
torzulások tekintetében, melyek jellegükből adódóan a Bizottság intézkedéseit követően is valószínűleg 
megmaradnak vagy újból megjelennek; sürgeti a Bizottságot, hogy ne mellőzze olyan ügyek vizsgálatát, 
melyekben nem valószínűsíthető az akadályok rövid időn belüli eltávolítása, ha ezek megszüntetésére 
ugyanakkor szükség van a kulcsfontosságú külföldi piacokon az egyenlő versenyfeltételek helyreállítása 
érdekében; 

7. felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a WTO szabályai és más nemzetközi kereskedelmi jogsza
bályok bármely fél által történő súlyos és szisztematikus megsértését, mivel ezek tekintetében azonnali 
kiigazítás szükséges, illetve biztosítsa, hogy az említett szabályok végrehajtását ne rendeljék alá az adott 
ügytől eltérő politikai és gazdasági szempontoknak; 

8. sürgeti a harmadik országokat, hogy oldják fel az európai vállalatok tekintetében a külföldi tulajdonra 
vonatkozó korlátozásokat és töröljék el a megkülönböztető szabályokat; 

9. üdvözli a Bizottság által javasolt megközelítést a piacra jutás prioritásainak megállapítása terén, sürgeti 
azonban további olyan feltételek megvizsgálását, melyekkel biztosítható, hogy ez az új kezdeményezés az 
Európai Unión belül a lehető legtöbb gazdasági szereplőnek nyújtson segítséget, ideértve különösen a kkv- 
ket, amelyek túlélése szükségszerűen a szellemi tulajdonjogok egyértelmű meghatározásától és eredményes 
végrehajtásától, valamint a monopóliumbérletek határozott korlátozásától függ;

HU 2009.8.6. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 184 E/19 

2008. február 19., kedd



10. hangsúlyozza, hogy a kereskedelmi korlátok elleni küzdelem sikere ösztönözni fogja a befektetést, a 
termelést és a kereskedelmet az Európai Unióban és világszerte többek között azáltal, hogy a piacra jutási 
feltételek átláthatóbbak, kiszámíthatóbbak és versenyképesek lesznek, továbbá kapcsolatok jönnek létre és 
erősödnek meg az Európai Unió és a nemzetközi piacok között; 

11. hiszi, hogy az Európai Unió célországaival kötött szabadkereskedelmi megállapodások értelmetlenek, 
amennyiben nem biztosítják a jelentős piacra jutást és a nem tarifális akadályok jelentős csökkentését, végül 
azok eltörlését, amelyek, emlékeztetőül, a tarifális akadályoknál gyakran nagyobb mértékben torzítják a 
kereskedelmet; 

A Bizottság közleménye 

12. üdvözli a Bizottság kezdeményezését az európai exportőrök piacra jutásának elősegítését célzó, 
szorosabb együttműködés létrehozása, s különösen az európai vállalkozások számára konkrét eredmények 
elérése érdekében, a fellendülőben lévő piacokra jutás megkönnyítése révén, ahol az európai vállalkozások új 
és összetett kereskedelmi és befektetési akadályokat tapasztalnak; üdvözli a Bizottság kezdeményezését, 
amely úgy kívánja összehangolni az Unió kereskedelmi politikájának és piaci hozzáférést elősegítő straté
giájának célkitűzéseit és eszközeit, hogy annak révén az Unió akadálytalanul kihasználhassa a nemzetközi 
kereskedelem és a globális versenyképesség terén nyíló lehetőségeit; 

13. különösen üdvözli a Bizottság, a tagállamok és az európai uniós vállalkozások közötti szorosabb 
együttműködés létrehozására vonatkozó bizottsági javaslatot, amelynek célja a gazdasági szereplők közvetlen 
megsegítése a harmadik országok piacaira való bejutás során tapasztalt konkrét nehézségek leküzdése terén, 
az üzleti valósággal összeegyeztethető módon és időben; 

14. nézete szerint a Bizottság jelentős szerepet játszhat az új piacra jutási stratégia végrehajtása során, a 
nemzeti és közösségi szintű fellépések közötti megfelelő mértékű együttműködés biztosítása, az egyébként 
szétforgácsolódó erőforrások kiaknázása, és az európai exportőrök jogainak és érdekeinek hatékonyabb 
védelme révén; 

15. nézete szerint az Európai Unió pótolhatatlan szerepet játszik az egyenlő versenyfeltételek nemzetközi 
kereskedelemben történő garantálásában, szoros együttműködésben tagállamaival, s figyelembe véve a szub
szidiaritás elvét és a meglévő hatáskörök egyensúlyát; 

16. hangsúlyozza a piacra jutási stratégia hatékonyságának értékelése céljából az eredmények időszakos 
mennyiségi és minőségi értékelésének fontosságát; felhívja az Európai Bizottságot, hogy alakítson ki 
megfelelő piacra jutási cselekvési tervet és nyújtson be éves jelentést az Európai Parlamentnek a piacra 
jutás tekintetében, a kereskedelmi védintézkedések esetében már bevezetett jelentéshez hasonlóan; 

17. sürgeti az egymással az Európai Unión belül és kívül is jogszerűen versengő európai vállalatokat az új 
piacra jutási stratégia tekintetében kooperatív megközelítés elfogadására, szem előtt tartva, hogy a külföldi 
piacok megnyitása, valamint a szabad és tisztességes kereskedelem biztosítása közös érdekük, és ezáltal 
közös és összehangolt erőfeszítéseket igényel; 

18. sajnálja, hogy a „Globális Európa: szorosabb együttműködés az európai exportőrök piacra jutásának 
elősegítése érdekében” című közleményben nem vettek figyelembe a vállalkozásoktól, szakszervezetektől, 
fogyasztói szervezetektől és a civil társadalomtól érkező több ésszerű és tapasztalatokon alapuló ajánlást; és 
sürgeti a Bizottságot azok megfontolására a közlemény végrehajtása során; 

A piacra jutásra vonatkozó kezdeményezések az Európai Unióban 

19. hangsúlyozza a további együttműködés szükségességét a Bizottság és a tagállamok között, figye
lemmel az információk és a bevált gyakorlatok megosztására; felhívja a tagállamokat nemzeti vagy adott 
esetben regionális segélyvonalak létrehozására a tájékoztatás és az igények központosítása érdekében, 
különös figyelmet fordítva a kkv -k érdekeire és igényeire; 

20. nézete szerint az ilyen hálózatok hatékonysága jelentősen javulna, ha a nemzeti és helyi ágazati 
szövetségek, kereskedelmi kamarák, kkv-k szövetségei és más kereskedelmi támogatószervek részt vennének 
azok létrehozatalában;
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21. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat a piacra jutással foglalkozó tanácsadó bizottság szerepének 
fokozására, valamint az állandó kapcsolattartás biztosítására a 133. cikk szerinti bizottság (az EK-Szerződés 
vonatkozó cikke alapján), a kereskedelmi akadályok szabályozó bizottsága és egyéb illetékes bizottságok 
között; 

22. felhívja a Bizottságot az állandó párbeszéd rendszerének létrehozására, amely lehetővé teszi a 
tagállamok és adott esetben a régiók és más európai szereplők között az információk megosztását, valamint 
stratégiák és prioritások meghatározását; 

23. felhívja a Bizottságot a piacra jutási stratégia végrehajtása során az alábbiak figyelembevételére: 

— a piacra jutás kérdéseivel foglalkozó egységhez több brüsszeli alkalmazott kinevezése; 

— hatékony panasznyilvántartás létrehozása a Kereskedelmi Főigazgatóságon belül; 

— strukturált iránymutatások kialakítása a nem tarifális akadályok minden egyes kategóriájának kezelésére; 

— segélyvonal létrehozása a tagállamok és a vállalatok számára (egy kkv-kkel foglalkozó külön részleggel) a 
Kereskedelmi Főigazgatóságon belül; 

— a Bizottság piacra jutási szolgáltatásaival kapcsolatos kommunikációs politika felülvizsgálata és kibőví
tése, különös tekintettel a kkv-kra; 

— a potenciális felhasználók számának növelése az alapinformációk minden hivatalos uniós nyelven való 
rendelkezésre bocsátása (pl. brosúrák és szórólapok) révén; 

— a piacra jutással foglalkozó adatbázis (MADB) fejlesztése az üzleti érdekekhez való jobb illeszkedése és 
fokozottan felhasználóbaráttá tétele érdekében; 

— a belső együttműködés és kommunikáció fejlesztése a piacra jutás kérdéseivel foglalkozó bizottsági 
szolgálatok körében; 

— a piacra jutással foglalkozó tanácsadó bizottságban az üzleti közösség képviselői részvételének biztosí
tása; 

— a prioritások tekintetében strukturált iránymutatások kialakítása, beleértve azt, hogy mely piacokra, 
ágazatokra és akadályokra kell összpontosítani; 

— a Bizottság helyzetének erősítése a nemzetközi szabványosítási testületekben, mint például a Nemzetközi 
Szabványügyi Szervezetben (ISO); 

A piacra jutásra vonatkozó kezdeményezések harmadik országokban 

24. strukturáltabb együttműködésre hív fel a harmadik országokban a Bizottság és a tagállamok között, 
melynek révén hatékonyabban kihasználhatók a piacra jutás kérdéseivel foglalkozó diplomáciai és kormány
zati erőforrások; 

25. hangsúlyozza annak szükségességét, hogy egyértelmű és nagyra törő felhatalmazást kell adni a 
Bizottság küldöttségeinek és harmadik országokban újonnan létrehozott, piaci hozzáféréssel foglalkozó 
csoportoknak; megismétli, hogy a piacra jutási stratégia csak akkor lesz sikeres, ha a tagállamok is készek 
ahhoz saját humán és pénzügyi erőforrásaikkal – vagyoni helyzetükkel, érdekeltségükkel és célkitűzéseikkel 
arányosan – hozzájárulni; 

26. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy bővítsék ki az együttműködést az európai kereskedelmi 
kamarákkal, kereskedelmi szövetségekkel és a harmadik országokban található tagállami kereskedelmi 
ügynökségekkel, illetve biztosítsák, hogy megfelelő információcserére kerüljön sor a küldöttségek, a 
tagállami nagykövetségek, más külföldi kormányzati külkereskedelmi szervek és az érdekelt európai üzleti 
szövetségek között; 

27. felhívja a Bizottságot, hogy újból rangsorolja és alkalmasint növelje a Bizottság küldöttségei számára 
rendelkezésre álló humán erőforrásokat annak érdekében, hogy több alkalmazott álljon rendelkezésre a 
piacra jutással foglalkozó csoportok létrehozásához és sikeres működésének biztosításához, különösen a 
kulcsfontosságú küldöttségeken, mint pl. Pekingben, Újdelhiben, Moszkvában és Brazíliában;
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Ágazati kérdések 

28. külön kezdeményezések létrehozását támogatja a piacra jutás stratégiájának keretében, különösen a 
szolgáltatások, a közbeszerzés, a beruházás és a szellemi tulajdonjogok, vámeljárások, állami támogatások és 
egyéb támogatások területén egyes akadályok kezelésére, valamint versenyszabályok létrehozására és azok 
harmadik országokban történő megfelelő végrehajtására; 
29. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat annak biztosítására, hogy a kkv-k tartósan részesülhessenek az 
új piacra jutási kezdeményezésekből; felhívja a Bizottságot, hogy határozzon meg ad hoc intézkedéseket a 
kkv-k termékeinek harmadik országok piacán való jelenlétének megerősítése, illetve törvényes jogaik 
megvédésére harmadik országok egyoldalú gyakorlataival szemben; 
30. felszólítja a Bizottságot, hogy külkereskedelmi politikája keretében külön foglalkozzék az európai 
vállalatok általi internet-szolgáltatásra és információs társadalmi szolgáltatásokra vonatkozóan a harmadik 
országokban alkalmazott minden korlátozással, és az említett szolgáltatások valamennyi szükségtelen korlá
tozását tekintse kereskedelmi akadálynak; 

A többoldalú megközelítés 

31. hangsúlyozza annak szükségességét, hogy kapcsolódási pontokat teremtsenek az Európai Unió főbb 
kereskedelmi partnereivel (mint pl. az Egyesült Államokkal, Kanadával és Japánnal), egy közös piacra jutási 
stratégia meghatározása, illetve a piacra jutási ügyekben elengedhetetlen többoldalú megállapodás elősegítése 
érdekében; 
32. megismétli az elmélyültebb nemzetközi szabályozói együttműködés és közeledés további előmozdí
tásának szükségességét a pazarló kettősségek megszüntetése és a fogyasztók, az ipar és a kormányzatok 
költségeinek csökkentése érdekében; felhívja a Bizottságot az Európai Unió, valamint kereskedelmi partnerei 
normái és szabályai fokozatos közelítésének támogatására, multilaterális és bilaterális szinten egyaránt; 
33. sürgeti a Bizottságot, hogy támogassa a gyorsabb kivizsgálást lehetővé tévő külön WTO-mecha
nizmusokat az új és kialakulóban levő nem tarifális akadályok kezelése érdekében; a Bizottságnak e tekin
tetben ösztönöznie kellene a többi kereskedelmi partnert arra, hogy nagyobb mértékben alkalmazzák a 
technikai kereskedelmi akadályokról szóló megállapodások szerinti bejelentési eljárásokat; 
34. ragaszkodik ahhoz, hogy továbbra is egyértelműen központban maradjon a harmadik országok 
WTO-beli kötelezettségvállalásainak kikényszerítése és betartásának biztosítása e jognak a WTO vitarende
zési mechanizmusának keretében történő érvényesítésével; 

Előretekintés 

35. fejlesztési szempontokra való hivatkozás hiányában nézete szerint az Európai Uniónak mindent meg 
kell tennie annak érdekében, hogy kereskedelmi partnerei a fejlettségüknek megfelelő szinten engedmé
nyeket tegyenek; 
36. sürgeti a Bizottságot, hogy az új generációs szabadkereskedelmi megállapodásokban és más, keres
kedelmi vonatkozású megállapodásokban szerepeltessen egyértelmű végrehajtási és vitarendezési rendelke
zéseket, melyeket különösen a „határátlépést követő akadályok” kezelésére alakítanak ki; 
37. felhívja az Európai Unió kereskedelmi partnereit, hogy fokozatosan csökkentsék, vagy szabaduljanak 
meg az áruk és szolgáltatások piacra jutását korlátozó minden akadálytól, és ehelyett optimalizálják 
kölcsönös kereskedelmi lehetőségeiket a viszonosság alapján, többek között a kétoldalú, regionális és több
oldalú megállapodásokból eredő piacnyitási intézkedések megfelelő végrehajtásával; 
38. felhívja a Bizottságot, hogy évente számoljon be az Európai Parlamentnek a piacra jutási stratégia 
előrehaladásáról és eredményeiről, különös figyelmet szentelve a kitűzött prioritásoknak; 

* 
* * 

39. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a 
tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.
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