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Állásfoglalásra irányuló indítvány 
1 (a) (ii) bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

(ii) hangsúlyozza, hogy a TTIP-tárgyalások 

keretében a felek ugyan három fı területrıl 

– a kölcsönös piacra jutás lehetıségeinek 

nagymértékő javítása (áruk, szolgáltatások, 

beruházások és a valamennyi kormányzati 

szinten folyó közbeszerzések tekintetében), 

a nem vámjellegő akadályok csökkentése 

és a szabályozási rendszerek 

összeegyeztethetıségének fejlesztése, 

valamint közös szabályok kidolgozása a 

minden felet érintı globális kereskedelmi 

kihívások leküzdése és lehetıségek 

kiaknázása érdekében– egyeztetnek, ezek a 

területek azonban egyforma jelentıséggel 

bírnak fontosak, és egy átfogó csomagba 

kell belefoglalni ıket; a TTIP-nek 

ambiciózusnak és valamennyi kormányzati 

szinten kötelezınek kell lennie az Atlanti-

óceán mindkét oldalán, a megállapodásnak 

viszonosságon alapuló, tartós és valódi 

piaci nyitáshoz és a kereskedelmi eljárások 

egyszerősödéséhez kell vezetnie, és a 

szélesebb körő transzatlanti együttmőködés 

megvalósítása érdekében különös 

figyelmet kell fordítania a strukturális 

intézkedésekre, egyúttal eleget téve a 

szabályozási elıírásoknak, fenntartva a 

fogyasztóvédelmet és kizárva a szociális, 

adóügyi és környezeti dömpinget; 

(ii) hangsúlyozza, hogy a TTIP-tárgyalások 

keretében a felek ugyan három fı területrıl 

– a kölcsönös piacra jutás lehetıségeinek 

nagymértékő javítása (áruk, szolgáltatások, 

beruházások és a valamennyi kormányzati 

szinten folyó közbeszerzések tekintetében), 

a nem vámjellegő akadályok csökkentése 

és a szabályozási rendszerek 

összeegyeztethetıségének fejlesztése, 

valamint közös szabályok kidolgozása a 

minden felet érintı globális kereskedelmi 

kihívások leküzdése és lehetıségek 

kiaknázása érdekében– egyeztetnek, ezek a 

területek azonban egyforma jelentıséggel 

bírnak fontosak, és egy átfogó csomagba 

kell belefoglalni ıket; a TTIP-nek 

ambiciózusnak és valamennyi kormányzati 

szinten kötelezınek kell lennie az Atlanti-

óceán mindkét oldalán, a megállapodásnak 

viszonosságon alapuló, tartós és valódi 

piaci nyitáshoz és a kereskedelmi eljárások 

egyszerősödéséhez kell vezetnie, és a 

szélesebb körő transzatlanti együttmőködés 

megvalósítása érdekében különös 

figyelmet kell fordítania a strukturális 

intézkedésekre, egyúttal eleget téve a 

szabályozási elıírásoknak, fenntartva a 

fogyasztóvédelmet és az önállóságot a 

költségvetési politikában, és kizárva a 

szociális és környezeti dömpinget; 
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