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49.   hangsúlyozza, hogy a WTO jövőjéről folyó vitának elsősorban politikai jellegűnek kell lennie, és ered
ményes lezárása érdekében magas szintű kötelezettségvállalásra és eltökéltségre van szükség a tagországok 
részéről; az utóbbiakra bízza annak eldöntését, hogy ennek a folyamatnak a WTO mely alszervezetének kere
tében kell végbemennie, mint ahogy azt is, hogy meghatározzák mindebben a főigazgató szerepkörét; kéri 
ugyanakkor, hogy ebbe a folyamatba vonják be – a WTO-ról szervezett parlamenti konferencia révén – a tagor
szágok parlamentjeit is; 

50.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok és a tag
jelölt országok kormányainak és parlamentjeinek, a WTO többi tagországa kormányainak és parlamentjeinek, 
valamint a WTO-nak. 

Az EK és az Öböl menti Együttműködési Tanács közötti szabadkereskedelmi 
megállapodás

P6_TA(2008)0181

Az Európai Parlament 2008. április 24-i állásfoglalása az EK és az Öböl menti Együttműködési Tanács 
közötti szabadkereskedelmi megállapodásról

(2009/C 259 E/15)

Az Európai Parlament,

– tekintettel az EGK és az Öböl menti Együttműködési Tanács (ÖET) között megkötendő szabadkeres
kedelmi megállapodás jelentőségéről szóló, 1990. július 13-i állásfoglalására

(1)  HL C 231., 1990.9.17., 216–218. o.

 (1), 

– tekintettel a „Globális Európa – a versenyképesség külső szempontjai” című, 2007. május 22-i 
állásfoglalására

(2)  Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0196.

 (2), 

– tekintettel a mindenki számára biztosítandó tisztességes munka ösztönzéséről szóló, 2007. május 23-i 
állásfoglalására

(3)  Elfogadott szövegek, P6_TA(2007)0206.

 (3), 

– tekintettel a Tanácshoz, az Európai Parlamenthez, az Európai Gazdasági  és Szociális Bizottsághoz és a 
Régiók Bizottságához intézett, „Globális Európa: nemzetközi versenyképesség. Hozzájárulás az EU növe
kedési és munkahelyteremtési stratégiájához” című bizottsági közleményre (COM(2006)0567), 

– tekintettel az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, az Európai Gazdasági  és Szociális Bizottsághoz, vala
mint a Régiók Bizottságához intézett, a nemzeti vagyonalapokra vonatkozó közös európai megközelítés
ről szóló bizottsági közleményre (COM(2008)0115), 

– tekintettel a 2001. december 31-én az ománi Maszkatban elfogadott, az ÖET-tagállamok közötti gazda
sági megállapodásra és az ÖET 2002. december 21-i, az ÖET-tagállamok közötti vámunió létrehozásáról 
szóló dohai nyilatkozatára, 

– tekintettel a Lisszaboni Szerződés 188c. cikkére és 188n. cikke (6) bekezdése a) pontjának v. alpontjára, 
amelynek értelmében a Tanács a Parlament egyetértését kéri minden olyan nemzetközi megállapodás meg
kötése előtt, amely a rendes jogalkotási eljárás alkalmazási körébe tartozó területeket érint, 

– tekintettel az emberi jogokról szóló éves európai parlamenti jelentésekre, 

– tekintettel eljárási szabályzata 108. cikkének (5) bekezdésére,
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A. mivel az EU-nak továbbra is elsőbbséget kell biztosítania egy szabályozott, a Kereskedelmi Világszer
vezeten (WTO) keresztül létrehozott többoldalú kereskedelmi rendszer számára, amely a tisztességes és 
méltányos kereskedelmi szabályok és azok betartásának legjobb fóruma;

B. mivel az emberi jogok tiszteletben tartása és előmozdítása alapvető fontosságú ahhoz, hogy az EU meg
állapodást kössön bármilyen más országgal;

C. mivel az ÖET az EU hatodik legnagyobb exportpiaca, és az EU az ÖET első számú kereskedelmi part
nere; mivel az EU ÖET-tagállamokba irányuló exportja változatos, és abban a legnagyobb súllyal a gépek 
és a szállítóeszközök szerepelnek (2006-ban 56 %), az importált termékek pedig elsősorban üzema
nyagok és kőolajszármazékok;

D. mivel az ÖET-tagállamok jelenleg az EU általános preferenciarendszere (GSP) keretében kedvezményes 
feltételekkel juthatnak be az uniós piacra;

E. mivel az uniós vállalkozások továbbra is súlyos akadályokba ütköznek az ÖET tagállamaiban folytatott 
kereskedelmi tevékenységeik során, és különösen mivel a helyi vállalkozásokban vásárolható tulajdon
rész maximális arányának 50 %-ban történő meghatározása számos uniós vállalkozást eltántorít befek
tetési szándékától;

1.   úgy véli, hogy az ÖET-tel kötendő kereskedelmi megállapodás jól kiegészíti a WTO multilaterális rend
szerét, feltéve, ha messze túllép a vámtarifák csökkentésén, és kitér a kereskedelemmel összefüggő minőségi 
feltételekre, beleértve a hatékony emberi jogi rendelkezéseket, valamint a szociális és környezetvédelmi előí
rásokat is; 

2.   úgy véli, hogy – tekintve az éghajlatváltozás elleni küzdelem érdekében a fenntarthatóbb kereskedelmi 
rend iránti igényt – az energiaforrásokhoz való hozzáférés többoldalú szabálymeghatározás kérdése, és ezt nem 
szabad aláásni a legnagyobb kedvezmény eléréséért egymással versenyző kétoldalú kereskedelmi 
megállapodásokkal; 

3.   aggodalmát fejezi ki a tárgyalások elhúzódása miatt, de érdeklődéssel nyugtázza a 2007-ben elért lénye
ges előrelépéseket; mindkét felet arra kéri, hogy a 2008. május 26-i EU–ÖET miniszteri csúcstalálkozóig érje
nek el jelentős előrelépést a még lezáratlan fejezetekkel kapcsolatos tárgyalásokon;

4.   kéri az EU intézményeit és az ÖET-et, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági kapcsolatok kialakítása és kiter
jesztése során erősítsék meg politikai és társadalmi párbeszédüket; 

A kölcsönös piaci hozzáférés

5.   a kvóták és vámtarifák csökkentése vagy megszüntetése, valamint a nem vámjellegű akadályok liberali
zálása mellett hangsúlyozza a piacokhoz való hozzáférés alapvető fontosságát; 

6.   kéri a Bizottságot, hogy körültekintően határozza meg a termékekkel szembeni minőségi követelmények
kel kapcsolatos intézkedéseket (a kapacitásbővítés támogatása és az emberi erőforrások cseréje); emlékeztet 
arra, hogy a közösen megállapított előírások kitűzött végcélja azok betartatása, ennek pedig előfeltétele, hogy 
azokat belefoglalják a vitarendezési mechanizmusba; 

7.   prioritásnak tekinti a szellemi tulajdonjogok hatékony érvényesítését; olyan szabadkereskedelmi megálla
podás megkötését kéri, amelynek lényegi eleme a tudományos és technikai együttműködés, valamint a szel
lemi tulajdonjogok tiszteletben tartása; 

8.   aggodalmának ad hangot amiatt, hogy az állami támogatások, illetve a nyersanyagoknak az uniós válla
latok által a világpiaci árnál olcsóbban történő beszerzésével járó egyéb előnyök számos ÖET-tagállamban a 
verseny torzulását okozhatják, ezért úgy véli, hogy a szabadkereskedelmi megállapodásnak meg kell erősítenie 
az állami támogatásokra és kiegyenlítő intézkedésekre vonatkozó hatályos WTO-szabályokat; 
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9.   aggodalmát fejezi ki a határokon átnyúló beruházások aszimmetrikus alakulása kapcsán, mivel az ÖET 
régiójában csökkent az uniós beruházások volumene, miközben az ÖET tagállamok beruházásai nőttek az EU 
területén; ezért fokozott együttműködést javasol a versenypolitika területén; 

10.   hangsúlyozza, hogy minden exporttámogatást rövid időn belül meg kell szüntetni; úgy véli, hogy a 
mennyiségi megszorításoknak is elsőbbséget kell biztosítani; 

Ágazati kérdések

11.   hangsúlyozza, hogy a megállapodásnak fokoznia kell a szolgáltatások és befektetések, valamint a közbe
szerzések liberalizációját, és tiszteletben kell tartania a mindenki számára megfizethető áron és magas minő
ségi színvonalon elérhető, egyetemes, hozzáférhető és fenntartható közszolgáltatások iránti igényt; 

12.   úgy véli, a megállapodásnak elő kell mozdítania a nagyobb átláthatóságot és elszámoltathatóságot a nem
zeti vagyonalapok befektetései vonatkozásában; 

13.   aggodalmának ad hangot az olyan nem vámjellegű akadályok miatt, mint az üzleti szolgáltatások korlá
tozásai, mivel az indokolatlan korlátok csökkentése révén az ÖET-ből származó cégek alacsonyabb költséggel 
járó, ugyanakkor hatékonyabb banki, biztosítási és jogi szolgáltatásokhoz jutnának; 

14.   üdvözli a nemzeti vagyonalapokra vonatkozó közös európai megközelítésről szóló fent említett bizott
sági közleményt, különösen az alapok befektetési tevékenységét szabályozó magatartási kódexre irányuló javas
latot; hangsúlyozza, hogy fontos ezen alapok érzékeny európai ágazatokban való részvételének értékelése; 

15.   kéri egy olyan mechanizmus beépítését a megállapodásba, amely előírná az ÖET-beli olajfeldolgozók
nak, hogy nyersanyagaikat nemzetközi árakon szerezzék be; úgy véli, hogy a nyersanyagok alacsonyabb ára
kon való beszerzése a tisztességes versenyt torzító támogatási formának, vagyis a WTO értelmében 
dömpingnek minősül; 

16.   felszólítja a Bizottságot, hogy a jövőben mozdítsa elő az euró használatát a tagállamok és az ÖET közti 
kereskedelemben; 

Fenntartható fejlődés

17.   hangsúlyozza, hogy az érvényesíthető emberi jogi rendelkezések alapvető elemei a bármely országgal 
vagy régióval kötendő szabadkereskedelmi megállapodásnak, ezért ezeket felfüggesztési záradékként kellene 
belefoglalni a megállapodásba; 

18.   úgy véli, hogy a megállapodás fontos részét képezi a fenntartható fejlődésről szóló ambiciózus fejezet, 
és emlékeztet arra, hogy a végső cél az elfogadott normák érvényesítése; úgy véli, hogy ennek érdekében a szo
kásos vitarendezési mechanizmusnak is ki kell térnie e fejezetre; 

19.   úgy véli, hogy a szabadkereskedelmi megállapodással járó korrupcióellenes intézkedések, az átlátható
ság és a szociális normák érdekében alapvető fontosságú lenne, ha az ÖET-tagállamok ratifikálnák és mara
déktalanul végrehajtanák a transznacionális szervezett bűnözés elleni ENSZ-egyezmény, az ENSZ korrupció 
elleni egyezménye, valamint a vendégmunkások és családtagjaik jogainak védelméről szóló nemzetközi egyez
mény által alkotott keretet; 

20.   hangsúlyozza, hogy az ENSZ 1948. december 10-i Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában meghatá
rozott demokratikus elvek és alapvető jogok tiszteletben tartásának át kell hatnia a felek bel- és külpolitikáját; 
támogatja az ÖET-országok által tett erőfeszítéseket a nők hátrányos megkülönböztetése elleni küzdelemben, 
különösen a munkaerőpiac terén;

21.   elvárja, hogy a megállapodás kötelezze a feleket a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet alapvető egyezmé
nyeinek ratifikálására és eredményes végrehajtására; sürgeti a Bizottságot, hogy vegye fontolóra, milyen ösz
tönzők nyújthatók azon országok számára, amelyek javítják a munkakörülményekre vonatkozó előírásokat, 
különösen az ÖET-államok többségében a munkaerő jelentős részét alkotó migráns munkavállalókat illetően; 
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22.   olyan mechanizmus létrehozását javasolja, amely révén az elismert emberi jogi, valamint munkaválla
lói  és munkaadói szervezetek intézkedés iránti kérelmeket nyújthatnak be, amelyekkel adott határidőn belül 
foglalkozni kell, és amelyek eredményeképpen megvalósulhat a rendelkezések folyamatos nyomon követése 
és felülvizsgálata a munkavállalói jogok megsértése ellen irányuló nyomás fenntartása érdekében; 

23.   kéri a Bizottságot, hogy terjesszen be naprakész fenntarthatósági hatásvizsgálatot, különös tekintettel 
azon intézkedésekre, amelyekre a bizonyos csoportokra vagy ágazatokra gyakorolt negatív hatások enyhítése 
érdekében lehet szükség; 

24.   felszólítja a Bizottságot, hogy az optimális tarifacsökkentések meghatározása céljából vegye figyelembe 
a kereskedelmi folyamatokban a kölcsönös liberalizáció miatt bekövetkezett változást, különös tekintettel az 
általános preferenciarendszerrel (GSP) járó preferenciális előnyök elvesztésére gyakorolt hatásra; 

25.   hangsúlyozza, hogy a szabadkereskedelmi megállapodás értelmében ösztönözni kell az EU és az ÖET-
régió közötti együttműködést, különösen a fenntartható fejlődés, az éghajlatváltozás és az energiahatékonyság 
területén, beleértve a megújuló energiaforrásokra és a Galileo-programra vonatkozó rendelkezéseket; 

26.   felkéri mindkét felet, hogy vizsgálják meg a fokozottabb együttműködés lehetőségeit a jelenlegi eurome
diterrán partnerség keretében, különös tekintettel a közvetlen külföldi befektetésekre; 

Az EP szerepe

27.   úgy véli, hogy a Lisszaboni Szerződés még a tárgyalások befejezése előtt hatályba lép, ami  azt jelenti, 
hogy a megállapodás megkötéséhez szükség lesz a Parlament hozzájárulására; felszólítja a Bizottságot, hogy a 
2001. évi tárgyalási megbízást bocsássa a Parlament rendelkezésére; 

* 

*  * 

28.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok, vala
mint az ÖET tagállamai kormányainak és parlamentjeinek, valamint az ÖET főtitkárának. 

A környezetvédelmi  és a kapcsolódó politikai célokra szolgáló piaci alapú 
eszközökről szóló Zöld könyv

P6_TA(2008)0182

Az Európai Parlament 2008. április 24-i állásfoglalása a környezetvédelmi  és a kapcsolódó politikai 
célokra szolgáló piaci alapú eszközökről szóló Zöld könyvről (2007/2203(INI))

(2009/C 259 E/16)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a környezetvédelmi  és a kapcsolódó politikai célokra szolgáló piaci alapú eszközökről szóló 
Zöld könyvre (COM(2007)0140), 

– tekintettel a brüsszeli Európai Tanács (2007. március 8–9.) elnökségi következtetéseire, ideértve az I. mel
lékletben szereplő, Európai energiapolitika című dokumentumot, 

– tekintettel az Európai Környezetvédelmi Ügynökségnek „A piac felhasználása a költséghatékony környe
zetvédelmi politika kialakításához” című jelentésére (No 1/2006), 

– tekintettel az EK-Szerződés 2. és 6. cikkére, amelyek értelmében a környezetvédelemre vonatkozó köve
telményeket bele kell illeszteni a közösségi politika különböző ágazataiba a környezet érdekében a gaz
dasági tevékenységek fenntartható fejlesztésének előmozdítása céljából, 

– tekintettel az EK-Szerződés 175. cikkére,
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