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JAVASLATOK 

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja a Nemzetközi Kereskedelmi 

Bizottságot  mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja 

bele a következő javaslatokat: 

a transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségről folyó tárgyalásokkal összefüggésben 

a következő ajánlásokat címzi a Bizottságnak: 

a) a politikai prioritásokat illetően 

i) gondoskodjon arról, hogy a tárgyalások fő eredményeként ambiciózus és átfogó 

megállapodás szülessen, amely az uniós vállalatok, különösen a kis- és 

középvállalkozások számára jelentős új piacra jutási lehetőségeket hoz, előnyökkel jár a 

polgárok, a fogyasztók és a munkavállalók számára, és mindeközben megőrzi a rendkívül 

versenyképes szociális piacgazdaság európai modelljét; 

ii) gondoskodjon arról, hogy a megállapodás ne csupán lebontsa az akadályokat, hanem 

törekedjen az EUMSZ-ben lefektetett, magas szintű európai fogyasztóvédelem 

előmozdítására és megóvására is, különös tekintettel a tájékoztatásra, valamint tartsa szem 

előtt, hogy a legtöbb ágazatban az uniós és az egyesült államokbeli szabványok és 

szabályozási környezetek biztosítják ezt a magas szintet; ennélfogva vegye tudomásul, 

hogy szabályaink közelítésének arra kell szolgálnia, hogy olyan, magas minőségű 

szabványokat és törvényeket állapítsanak meg, amelyek új globális referenciává, illetve de 

facto nemzetközi szabványokká válhatnak;  

iii) tartsa fenn a tárgyalások lehető legnagyobb fokú átláthatóságát, ideértve a tárgyalási 

szövegekhez való hozzáférést és a folyamat egésze alatt a civil társadalommal folytatott 

konzultációt; 

b) az uniós szolgáltatók teljes körű és átlátható hozzáférése tekintetében – ne legyenek 

akadályok a szakemberek mobilitása előtt 

i) az uniós tagállamok arra irányuló szabadságának megőrzése mellett, hogy a 

Szerződéseknek megfelelően közszolgáltatásokat nyújthassanak, rendeljenek meg vagy 

finanszírozzanak, ragaszkodjon ahhoz, hogy az uniós szolgáltatók – a helyi 

szolgáltatókéival megegyező feltételek mellett – teljes piaci hozzáféréssel rendelkezzenek 

a liberalizált USA-beli szolgáltatásokhoz, amire mind föderális, mind szubföderális 

szinten átlátható, kölcsönös és tisztességes szabályoknak kell vonatkoznia; 

ii) gondoskodjon arról, hogy a megállapodás ne veszélyeztesse az uniós közszolgáltatások 

magas minőségét, és ezek védelme céljából alkalmazza a más szabadkereskedelmi 

megállapodásokban, például az átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodásban is 

megtalálható védőintézkedéseket, különösen az állami finanszírozású egészségügy, az 

oktatás, a szociális szolgáltatások, a víztermelés, -elosztás és -kezelés, a helyi kormányok 

intézkedései és az audio-vizuális szolgáltatások tekintetében; 

iii) gondoskodjon a szakmai képesítések kölcsönös elismeréséről a felek között, elsősorban az 
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e területen szabályozási hatáskörrel rendelkező szövetségi államokkal közös jogi keret 

kialakítása révén, valamint a megállapodás hatálya alá tartozó ágazatokban dolgozó, 

bármely uniós tagállamból származó szakemberek számára vízumkönnyítéssel mozdítsa 

elő a transzatlanti mobilitást; 

iv) a tárgyalásokkal párhuzamosan mozdítsa elő, hogy a felek kezdjenek megbeszéléseket egy 

olyan kiegészítő megállapodásról, amely megszüntetné a munkavállalási engedélyre 

vonatkozó követelményeket, hogy megteremtse a felek között a munkavállalók maximális 

mobilitását; 

c) a valamennyi szinten tisztességes és átlátható közbeszerzés tekintetében 

i) alkalmazzon ambiciózus megközelítést a közbeszerzésről szóló fejezet kapcsán, valamint 

gondoskodjon arról, hogy az európai gazdasági szereplőknek, különösen a kkv-knak 

lehetőségük nyíljon arra, hogy megkülönböztetésmentes módon részt vegyenek az USA-

beli piacon, bármely kormányzati szinten; biztosítson kölcsönös és átlátható hozzáférést, 

kiegyensúlyozva a jelenleg fennálló aszimmetrikus helyzetet, valamint vizsgálja meg 

annak a lehetőségét, hogy az uniós vállalatok mentességet kapjanak a nemzeti és helyi 

beszerzési kikötések alól a szövetségi, és ahol lehetséges, az állami jogszabályokban is;  

ii) gondoskodjon arról, hogy a tárgyalások során betartsák az új közbeszerzési és koncessziós 

irányelveket, különösen a közszférabeli szervek közötti együttműködés 

fogalommeghatározása, a kizárások, a kkv-k hozzáférése és a gazdaságilag legelőnyösebb 

ajánlatra vonatkozó kritériumok alkalmazása tekintetében; 

iii) tegye világossá, hogy a megállapodás nem érinti a szolgáltatásnyújtás formájára 

vonatkozó döntések meghozatalának jogát, és ebből következően a szolgáltatásokról szóló 

fejezetben rögzített „kilincszáradék” nem alkalmazandó az olyan szolgáltatásokra, 

amelyek nyújtásával az ajánlatkérő szerv közbeszerzési szerződés keretében a 

magánszférába tartozó harmadik felet bíz meg, majd amelyeket a szerződés lejárta után az 

adott szerv saját üzletág keretében vagy házon belül maga lát el; 

iv) építsen a kormányzati közbeszerzési megállapodás (GPA) eredményére a lefedett 

területek, szabályok és előírások tekintetében, és a fokozott átláthatóság biztosítása mellett 

egyszerűsítse és racionalizálja az eljárásokat; 

v) tekintettel arra, hogy a közbeszerzés az Unió és más kereskedelmi partnerek 

gazdaságainak jelentős részét alkotja, és ezért kulcsfontosságú gazdasági érdekeltséget 

jelent az EU számára, nyomatékosítsa, hogy annak a végleges, átfogó megállapodás részét 

kell képeznie; 

d) a transzatlanti szabványok mint globális szabványok tekintetében 

i) nyomatékosítsa, hogy az uniós előírások és műszaki szabályozások által elért védelem 

megőrzése mellett a megállapodásnak túl kell mutatnia a kereskedelem műszaki 

akadályairól szóló WTO-megállapodáson olyan területeken, mint a megfelelőségi 

értékelés, a műszaki előírások és a szabványok, továbbá nagyobb átláthatóságot kell 

biztosítania a műszaki szabályozások és szabványok előkészítése, elfogadása és 

alkalmazása terén; 
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ii) ennek érdekében gondoskodjon arról, hogy az európai vállalkozások egy olyan amerikai 

információs ponthoz tudjanak fordulni, amely valamennyi ágazat szabványairól képes 

tájékoztatást nyújtani; határozottan védje az EU szabványosítás területén végzett 

munkáját, és mozdítsa elő annak elveit, nevezetesen a koherenciát, az átláthatóságot, a 

nyitottságot, a konszenzust, az önkéntes alkalmazást, a különleges érdekeltségektől való 

függetlenséget és a hatékonyságot; 

iii) hozzon létre ambiciózus, átlátható és hatékony együttműködési és párbeszéd-

mechanizmust, amelynek célja, hogy ahol csak lehetséges, közös előírásokat alkosson, 

illetve biztosítsa, hogy ne keletkezzen nem szándékolt eltérés a megállapodás hatálya alá 

tartozó kulcsfontosságú ágazatok jövőbeni előírásaiban, abban a meggyőződésben, hogy 

az ilyen előírásokban, különösen az innovatív területeken, minden nemzetközi fórumon 

meg kell állapodni, és azokat népszerűsíteni kell; vegye tekintetbe az eltérő felépítésű és 

más indokok miatt kialakult amerikai szabványügyi rendszernek az európai 

mechanizmushoz történő hozzáigazításából származó kihívásokat; 

iv) nyomatékosítsa, hogy a nemzetközi megállapodások szerinti ISO- és IEC-szabványokat, 

amennyiben léteznek és naprakészek, az USA-nak és az EU-nak − például az elektronikai 

ágazatban − el kell fogadnia; 

e) a transzatlanti kereskedelem előtt álló műszaki akadályok felszámolása tekintetében 

i) törekedjen az Unión belüli termékbiztonság magas szintjének további garantálására, a − 

főként az alacsony kockázatú termékek esetén − az erőforrásokat pazarló, felesleges 

párhuzamos vizsgálatok kiküszöbölése mellett; gondoskodjon arról, hogy az USA ismerje 

el a termékekre vonatkozó, saját kiállítású megfelelőségi nyilatkozatokat, amennyiben az 

uniós jog rendelkezései erre lehetőséget adnak; 

ii) a szabályozási önállóság teljes tiszteletben tartása mellett támogassa a szabályozó szervek 

közötti kötelező strukturális párbeszéd kialakítását, a bevált szabályozási gyakorlatok 

megosztását és az együttműködést a megállapodás hatálya alá tartozó ágazatokban; 

nyomatékosítsa, hogy ehhez gyors információs rendszerekre és információcserére van 

szükség a szabályozások előkészítése során; ösztönözze a szabályozási együttműködés 

javítását az egyéb ágazatokban, valamint mozdítsa elő az uniós piacfelügyeleti rendszert a 

szigorú fogyasztóvédelmi előírások biztosítása érdekében; 

iii) próbálja biztosítani, hogy a szabályozási együttműködés ne növelje az adminisztratív 

terheket, ugyanakkor szem előtt tartva, hogy a szabályozási eltérések képezik a 

kereskedelem nem vámjellegű akadályai közül az egyik legfontosabbat, különösen az 

elektromos és mechanikus gépeket, készülékeket és berendezéseket magában foglaló 

gépipari ágazatban, illetve hogy a szabályozóknak fel kell térképezniük, hogyan 

mozdíthatják elő az összeegyeztethetőséget és a szabályozás szimmetriáját, például a 

követelmények kölcsönös elismerését, harmonizációját vagy összehangolását; 

iv) ragaszkodjon ahhoz, hogy a megállapodás ne érinthesse azt a jogot, hogy mindkét oldal a 

maga által megfelelőnek tartott egészségbiztonsági, fogyasztóvédelmi, munkaügyi, 

környezetvédelmi és kulturális sokszínűségi szintnek megfelelő szabályozást fogadjon el; 

ezzel kapcsolatban ragaszkodjon az EUMSZ 191. cikkében lefektetett elővigyázatossági 

elv jelentőségéhez; hangsúlyozza, hogy a szabályozási együttműködésnek átláthatónak 
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kell lennie, valamint hogy az Európai Parlamentnek hozzá kell járulnia a jövőbeli 

intézmények munkájához; 

v) ne felejtse el, hogy a gépjárművek biztonságára vonatkozó lehető legtöbb szabályozás 

egyenértékűségének elismerése lenne a megállapodás egyik legfontosabb eredménye, és 

hogy ehhez szükség lesz annak ellenőrzésére, hogy az uniós és USA-beli szabályozások 

hasonló szintű védelemről rendelkeznek-e, az EU-ban fennálló védelem szintjének 

csökkentése nélkül; nyomatékosítsa, hogy ennek az ágazat teljes szabályozásbeli 

konvergenciája felé tett lépésnek kell lennie; mutasson tá arra, hogy ennek ellenére 

számos eltérés van az amerikai és az uniós termékek között, különösen a 

gépjárműbiztonság területén, valamint sürgesse az EU−USA együttműködés Európai 

Gazdasági Bizottság (ENSZ EGB), valamint más nemzetközi standardalkotó fórumok 

keretében történő erősítését, kiváltképp az új technológiák tekintetében; 

f) a vámügyek és a kereskedelmi eljárások megkönnyítése tekintetében, különösen a kkv-k 

számára 

i) mivel a megállapodásnak törekednie kell a kis- és középvállalkozásokat aránytalanul 

hátrányosan érintő, nem vámjellegű akadályok csökkentésére vagy teljes megszüntetésére, 

összefüggő keretrendszer – például a megállapodásban a kkv-kkal foglalkozó külön 

fejezet – létrehozását sürgeti annak érdekében, hogy a kis- és középvállalkozások számára 

lehetővé váljon a nem vámjellegű akadályokat érintő kérdések felvetése a megfelelő 

hatóságoknál; 

ii) biztosítsa, hogy a megegyezés megkönnyítse a kis- és középvállalkozások számára a 

transzatlanti kereskedelemben való részvételt, és csökkentse a költségeket az eljárások 

korszerűsítése, digitalizálása, egyszerűsítése és ésszerűsítése, a kettős tanúsítási 

követelmények megszüntetése, illetve a vámokra és nem szúrópróbaszerű ellenőrzésekre 

vonatkozó de minimis küszöbérték csökkentése által; 

iii) támogassa határozottan azt az elképzelést, hogy egy ingyenes – a létező unióshoz hasonló 

– amerikai online ügyfélszolgálatot hozzanak létre a kkv-k számára, ahol a kisebb 

vállalkozások minden olyan információhoz hozzájuthatnak, amelyre szükségük van 

ahhoz, hogy az USA-ba exportáljanak, onnan importáljanak vagy ott befektessenek, 

ideértve a vámokra, az adókra, a szabályozásra, a vámeljárásokra és a piaci lehetőségekre 

vonatkozó információkat; 

iv) foglalkozzon a WTO kereskedelmi eljárások egyszerűsítéséről szóló megállapodásának 

(TFA) szabályain túlmutató vámügyekkel, és nyomatékosítsa, hogy az adminisztratív 

terhek tényleges megszüntetésének eléréséhez munkálkodni kell a vámügyekkel és a 

határokkal kapcsolatos politikák és gyakorlatok minimális fokú szabályozási 

összehangolásán; 

g) a világos származási szabályok tekintetében 

i) dolgozzon ki egyértelmű és a vállalkozások számára könnyen alkalmazható közös 

szabályokat a termékek származásának meghatározására, valamint vegye figyelembe a 

termelés jelenlegi és jövőbeli tendenciáit és az azon országokkal való jövőbeni lehetséges 

kumulációt, amelyekkel a felek szabadkereskedelmi megállapodásokat kötöttek;  
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ii) garantálja, hogy a megállapodás tartalmazzon olyan rendelkezéseket, amelyek 

megakadályozzák az uniós földrajzi jelzések jogszerűtlen használatát, amely félrevezetné 

a fogyasztókat, valamint hogy védje ezeket a rendszereket, amelyek jelentősen 

hozzájárultak a fogyasztóvédelemhez és a termékek eredetére vonatkozó világos és tömör 

tájékoztatáshoz; a tárgyalásokat tekintse olyan lehetőségnek, amely alkalmat nyújt arra, 

hogy egyetértés szülessen olyan magas szintű közös normákról a termékek eredetének 

kötelező címkézése terén, amelyek képesek teljes garanciát nyújtani a fogyasztóknak, 

továbbá arra, hogy egyenlő versenyfeltételek jöjjenek létre a gazdasági szereplők számára 

az érintett piacokhoz való hozzáférés terén. 
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