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ÁLLÁSFOGLALÁSOK 

EURÓPAI PARLAMENT 

A dohai fejlesztési menetrend kilátásai a hetedik WTO miniszteri konferenciát 
követően 

P7_TA(2009)0110 

Az Európai Parlament 2009. december 16-i állásfoglalása a dohai fejlesztési menetrend (DDA) 
kilátásairól a WTO hetedik miniszteri konferenciáját követően 

(2010/C 286 E/01) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a GATT egyezmény IV. fejezetének 36. cikkére (Elvek és célkitűzések) és 37. cikkére (Köte
lezettségvállalások), 

— tekintettel a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) 2001. november 14-i dohai miniszteri nyilatkozatára, 

— tekintettel a WTO 2005. december 18-i hongkongi miniszteri nyilatkozatára, 

— tekintettel a 2006. április 4-i állásfoglalására a dohai forduló értékeléséről a WTO hongkongi miniszteri 
konferenciáját követően ( 1 ), 

— tekintettel a mezőgazdasági és nem mezőgazdasági kereskedelemre vonatkozó végső megállapodásra 
irányuló, 2008-as modelltervezetekre (vagy „módozatokra”), 

— tekintettel a G20 vezetők által a közelmúltbeli csúcstalálkozókon tett „standstill” kötelezettségvállalásra, 
miszerint tartózkodnak a kereskedelmet és beruházást akadályozó intézkedésektől, és bármely ilyen 
intézkedést haladéktalanul kiigazítanak, 

— tekintettel a Pascal Lamy által a WTO 2009. szeptember 28-i nyilvános fórumán elmondott nyitóbe
szédre, 

— tekintettel az ENSZ millenniumi fejlesztési célkitűzéseire és az EU tagállamoknak az éhezés és a 
szegénység leküzdését célzó segélyezési kötelezettségvállalásaira,
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— tekintettel a WTO 2009-es éves jelentésére, 

— tekintettel a 2009. december 2-i hetedik WTO miniszteri konferencia elnöki összefoglalójára, 

— tekintettel eljárási szabályzata 115. cikkének (5) bekezdésére és 110. cikkének (2) bekezdésére, 

A. mivel a 2001-ben útjára indított dohai forduló célja új kereskedelmi lehetőségek teremtése, a többoldalú 
kereskedelem szabályainak szigorítása és a kereskedelmi rendszer jelenlegi egyensúlyhiányának kezelése, 
továbbá a kereskedelemnek a fenntartható fejlődés szolgálatába való állítása, hangsúlyt helyezve a fejlődő 
országok, különösen a legkevésbé fejlett országok (LDCs) gazdasági bevonására, abból a meggyőződésből 
kiindulva, hogy egy igazságosabb és méltányosabb szabályokon alapuló többoldalú rendszer hozzá tud 
járulni az összes földrész fejlődését szolgáló tisztességes kereskedelem kialakításához, 

B. mivel a dohai nyilatkozat megerősíti az elkötelezettséget abban a tekintetben, hogy a fejlődő országokat 
hátrányos helyzetük miatt különleges és megkülönböztetett bánásmódban részesítsék, 

C. mivel a dohai forduló lezárására irányuló WTO miniszteri tárgyalások 2008. július végén elakadtak, 

D. mivel a nemzetközi kereskedelmet különösen érzékenyen érintette a gazdasági válság, és mivel a keres
kedelmi forgalom még nagyobb mértékben csökkent, mint az össztermelés, 

E. mivel a kereskedelem megkönnyítéséről szóló WTO szabályok javítása valamennyi WTO tag számára 
előnyös volna a jogbiztonság növelése, a kereskedelmi ügyletek költségeinek csökkentése és a vissza
élések megelőzése révén, 

F. mivel a 2009. november 30. és december 2. között, Genfben sorra került hetedik WTO miniszteri 
konferencia rámutatott a kereskedelem és a dohai forduló nagy jelentőségére a gazdaságélénkítés és a 
szegénység enyhítése szempontjából a fejlődő országokban, 

G. mivel az „Európai Unió” elnevezés használatára a WTO-ban először a hetedik miniszteri konferencia 
2009. december 1-jei munkamegbeszélésén került sor, a Lisszaboni Szerződés hatályba lépését követően, 

1. ismételten hangsúlyozza a többoldalú kereskedelmi rendszer és a WTO, mint a szabályokon alapuló 
kereskedelmi rendszer garantálója iránti elkötelezettségét; úgy véli, hogy a WTO kulcsszerepet tölt be a 
globalizáció megfelelőbb kezelése és hasznainak méltányosabb elosztása terén; 

2. úgy véli, hogy a jelenlegi gazdasági válság során a szabályok és elkötelezettségek nagymértékben 
akadályozták a WTO-tagokat a kereskedelemkorlátozási intézkedések bevezetésében, ugyanakkor megfelelő 
rugalmasságot biztosítottak a gazdaságélénkítési intézkedések elfogadásához; 

3. ösztönzi a WTO tagállamait, hogy két- és többoldalú kereskedelmi kapcsolataikban és jövőbeli megál
lapodásaikban őrizzék meg elkötelezettségüket a protekcionizmus elleni aktív küzdelem iránt; 

Dohai fejlesztési menetrend (DDA) 

4. ismét megerősíti határozott támogatását aziránt, hogy a fejlesztés kerüljön a DDA középpontjába, és 
felhívja a WTO tagokat a 2001-es dohai miniszteri nyilatkozatban meghatározott ambiciózus célok telje
sítésére annak biztosítására, hogy a jelenlegi kereskedelmi forduló fejlesztési forduló legyen, és hogy az 
hozzájáruljon az ENSZ millenniumi fejlesztési célkitűzéseinek eléréséhez;
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5. úgy véli, hogy a fejlesztési forduló lezárására vonatkozó kötelezettségvállalás teljes mértékű tiszteletben 
tartása érdekében a fejlett országoknak el kell kerülniük az olyan tárgyalási célok követését, amelyek károsak 
lehetnek a forduló fejlesztési céljai tekintetében; egyszersmind az a véleménye, hogy a feltörekvő orszá
goknak biztosítaniuk kell, hogy fejlesztési céljaik nem károsítják a fejlődő országok, különösen pedig a 
legkevésbé fejlett országok fejlesztési céljait; 

6. elismeri a DDA terén a hongkongi miniszteri konferencia óta elért haladást; tudomásul veszi a genfi 
hetedik miniszteri konferencia során tanúsított elkötelezettséget, amely nem a DDA tárgyalásokról szólt; 

7. határozottan támogatja a DDA lezárását a tárgyalások átfogó, ambiciózus és kiegyensúlyozott ered
ménye alapján, a globális gazdasági növekedés és fejlődés, valamint a többoldalú kereskedelmi rendszer 
hitelessége érdekében; meggyőződése, hogy a DDA sikeres lezárása fontos paramétere lehet a gazdaságé
lénkítés ösztönzésének világszerte, a pénzügyi és gazdasági válság után; 

8. sürgeti a feltörekvő gazdaságokat, hogy globális gazdasági szereplőként vállalják fel a rájuk háruló 
felelősséget, és tegyenek fejlettségi szintjükkel és (ágazati) versenyképességükkel arányos engedményeket; 
hangsúlyozza mind az észak–dél, mind a dél–dél irányú kereskedelem fontosságát; 

9. felhívja a fejlett országokat és a feltörekvő gazdaságokat, hogy kövessék az EU „Fegyvereken kívül 
mindent” kezdeményezését, amely 100 %-ban kvóta- és vámmentes piaci hozzáférést biztosít az legkevésbé 
fejlett országok számára; hangsúlyozza a kereskedelmet célzó támogatás megerősített kereteinek fontosságát; 

10. felhívja a Bizottságot, hogy törekedjen a tárgyalási megbízásban szerelő célkitűzések elérésére az 
alábbiakat illetően: a földrajzi jelzések és a szellemi tulajdonjogok védelme, az ipari termékek és szolgálta
tások piacra jutása, közbeszerzés mind a fejlett, mind a fejlődő országokban, valamint a környezeti és 
szociális standardokra vonatkozó minimumkövetelmények; 

11. ösztönzi az EU-t, hogy vállaljon vezető szerepet kézzel fogható haladás előmozdításában a folya
matban lévő WTO tárgyalásokon a dohai forduló lezárása és annak érdekében, hogy könnyebbé váljon a 
fejlődő országok és a legkevésbé fejlett országok teljes körű részvétele a világkereskedelemben, hídszerepet 
betöltve a WTO tagok különböző álláspontja között; 

Mezőgazdaság 

12. felhívja a Bizottságot, hogy szigorúan tartsa magát a Tanácstól kapott tárgyalási mandátumhoz, 
amely a már lezárult KAP reformot határozza meg fellépésének korlátjául, feltéve, hogy kereskedelmi part
nereitől ekvivalens engedményeket kap, és hogy határozottan védje meg az EU álláspontját a földrajzi 
jelöléseket illetően; 

13. felszólítja a Bizottságot, hogy a banántermeléssel kapcsolatos, hamarosan aláírásra kerülő megálla
podás keretében nyújtson valódi jogbiztonságot az AKCS-országok és a Közösség termelői számára, továbbá 
biztosítsa a megállapodásból fakadó pénzügyi következmények figyelembevételét; 

14. emlékeztet a WTO tagjainak a hongkongi miniszteri konferencia során vállalt azon kötelezettségére, 
hogy egymással párhuzamosan megvalósítják az exporttámogatások valamennyi formájának és az export
intézkedésekkel kapcsolatos, azzal megegyező hatású valamennyi szabály felszámolását; 

15. felkéri a fejlett országokat és a feltörekvő gazdaságokat annak biztosítására, hogy a megállapodás 
tegye lehetővé a fejlődő országok számára olyan politikai eszközök használatát, amelyekre szükségük van 
mezőgazdasági ágazatuk és helyi élelmiszer-termelésük védelméhez és fejlesztéséhez, a vidék életszínvona
lának emeléséhez és az élelmiszer-biztonság (azaz a megfelelő színvonalú és megfizethető árú élelmisze
rekhez való egyetemes hozzáférés) megerősítéséhez; felszólít ezért, hogy foglaljanak a megállapodásba 
különleges és megkülönböztetett bánásmódra vonatkozó egyértelmű rendelkezéseket, főképpen a különleges 
termékek és a speciális védelmi mechanizmusok tekintetében;
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Nem mezőgazdasági termékek piacra jutása (NAMA) 

16. a NAMA-ról szóló tárgyalásokon ambiciózus eredményekre hív fel, amelyek valós új piacra jutási 
lehetőségeket garantálnak az alkalmazott vámok jelentős csökkentése révén, ugyanakkor lehetővé téve a 
különleges és megkülönböztetett bánásmódot is; előnyben részesíti az ágazati kezdeményezések megvaló
sítását az EU számára exportérdekkel bíró területeken; 

Szolgáltatások 

17. sürgeti a Bizottságot, hogy ragaszkodjon szilárdan tárgyalási álláspontjához, amely az EU termékek és 
szolgáltatások számára ténylegesen jobb piacra jutás biztosítását célozza, a fejlett és a feltörekvő gazdasá
gokban egyaránt; 

18. intézkedések meghozatalára szólít fel annak biztosítására, hogy a pénzügyi szolgáltatások területén 
kötött kereskedelmi megállapodások tartalmazzanak a nemzetközi közösség és a G-20-ak célkitűzéseinek 
teljesülését garantáló fellépéseket e szolgáltatások szabályozása vonatkozásában, elsősorban a fekete lyukak 
és az adóelkerülés kiküszöbölése érdekében; 

19. felhív a tárgyalások intenzívebbé tételére a szolgáltatások terén általában a szolgáltatások további 
liberalizációja érdekében, megőrizvén ugyanakkor a WTO tagok nemzeti politikai célkitűzéseit és a közszol
gáltatások szabályozására vonatkozó jogukat; 

A WTO reformja 

20. megjegyzi, hogy működésének, valamint demokratikus legitimitásának és elszámoltathatóságának 
javítása érdekében fontolóra kell venni a WTO intézményi reformját; hangsúlyozza e tekintetben a WTO 
parlamenti dimenziójának fontosságát; felhívja a Bizottságot, hogy vállaljon aktív szerepet a WTO jövőbeli 
intézményi reformjában és a WTO parlamenti közgyűlés előmozdításában; 

21. meggyőződése, hogy a WTO-nak hatékonyabban kell kezelnie a kereskedelem és az olyan új globális 
kihívások közötti összefüggéseket, mint az éghajlatváltozás, az élelmiszerbiztonság és -szuverenitás, valamint 
a tisztességes munkakörülmények; 

22. fokozott együttműködésre hív fel a WTO és más nemzetközi szervezetek és testületek, például az 
ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezet (FAO), a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO), az ENSZ 
Környezetvédelmi Program (ENEP), az ENSZ Fejlesztési Program (UNDP) és az ENSZ Kereskedelmi és 
Fejlesztési Konferencia (Unctad) között a kereskedelmi és nem kereskedelmi aggályok közötti kölcsönös 
támogatás és összhang biztosítása érdekében; ebben az összefüggésben támogatja a nemzetközi szabványok 
elfogadására és a szabályozási együttműködésre irányuló erőfeszítéseket; 

23. támogatja a meglévő szabadkereskedelmi megállapodások megerősítését, valamint új, kétoldalú és 
regionális (WTO-plusz) szabadkereskedelmi megállapodások megkötését, a többoldalú keretek kiegészítése
ként; 

Lisszaboni Szerződés 

24. sürgeti a Bizottságot, hogy szorosan vonja be a Parlamentet a folyamatban levő tárgyalásokba; 
rámutat ezért a Parlament és a Bizottság közötti kapcsolatokról szóló keretmegállapodás újratárgyalásának 
szükségességére annak érdekében, hogy az tükrözze a Lisszaboni Szerződés kereskedelmi rendelkezéseit, 
amelyek szerint az EU kereskedelmi politikáját szigorúbb demokratikus ellenőrzésnek kell alávetni; szándé
kában áll e megállapodás felülvizsgálata annak érdekében, hogy biztosítsák a Parlament teljes körű részvé
telét az EU nemzetközi kereskedelmi tárgyalásain, különös tekintettel az alábbiakra: 

(a) a Parlamentet a tárgyalások megkezdése előtt tájékoztatják a kiválasztott jogalapról; 

(b) a Parlament formális kérése esetén a Tanács beleegyezik, hogy addig nem engedélyezi a tárgyalások 
megkezdését, amíg a Parlament ki nem fejti álláspontját a javasolt tárgyalási mandátumról az illetékes 
bizottság jelentése alapján; 

(c) a Parlamentet rendszeresen, teljes körűen és időben ellátják tájékoztatással valamennyi kétoldalú és 
többoldalú kereskedelmi tárgyalással kapcsolatban;
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(d) ha a tárgyalások bármely szakaszában a Parlament ajánlásokat fogad el a tárgyalások folytatására 
vonatkozóan, a Bizottság figyelembe veszi a Parlament véleményét a megállapodás megkötése előtt; 

(e) intézményközi lajstromot hoznak létre és alkalmaznak, amely tartalmaz minden olyan dokumentumot, 
amelyeket a Bizottság az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. cikkének (3) bekezdésében 
előirányzott különbizottság rendelkezésére bocsát; 

* 

* * 

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

Az egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott korlátozó 
intézkedések a lisszaboni szerződés hatályba lépése után 

P7_TA(2009)0111 

Az Európai Parlament 2009. december 16-i állásfoglalása az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida 
hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben 
meghatározott korlátozó intézkedésekről, a Zimbabwéval szembeni korlátozó intézkedésekről, 

illetve a szomáliai helyzet tekintetében hozott korlátozó intézkedésekről 

(2010/C 286 E/02) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára, az ENSZ valamennyi emberi jogi egyezményére és 
azok fakultatív jegyzőkönyveire, a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára és annak 
két fakultatív jegyzőkönyvére, az ENSZ Alapokmányára és különösen annak 1. és 25. cikkére, valamint a 
VII. fejezet 39. és 41. cikkére, 

— tekintettel az emberi jogokról és alapvető szabadságjogokról szóló európai egyezményre (az Európai 
Emberi Jogi Egyezmény) és annak jegyzőkönyveire, valamint az Európai Unió 2009. december 1-jén 
hatályba lépett Alapjogi Chartájára (a Charta), különösen az Igazságszolgáltatásról szóló VI. címére, 

— tekintettel az Európai Unióról szóló szerződést és az Európai Közösség létrehozásáról szóló szerződést 
módosító Lisszaboni Szerződés vonatkozó rendelkezéseire, és különösen az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 75., 215. és 275. cikkére, valamint az Európai Unióról szóló szerződés II. címében 
foglalt demokratikus elvekre vonatkozó rendelkezésekre, 

— tekintettel a korábbi EU-Szerződés (3., 6., 11., 13., 19., 21., 29. és 39. cikk), valamint az EK-Szerződés 
vonatkozó rendelkezéseire (60., 133., 296., 297., 301. és 308. cikk),
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