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JAVASLATOK 

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot 

mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 

következő javaslatokat: 

a TiSA-ról szóló jelenlegi tárgyalásokkal összefüggésben a következő ajánlásokat intézi a 

Bizottsághoz: 

Az általános megközelítés tekintetében: 

 

1. biztosítsa: a legmagasabb szintű átláthatóságot és elszámoltathatóságot, a tárgyalási 

dokumentumokhoz való hozzáférést, valamint a civil társadalommal, a vállalkozásokkal 

és a szociális partnerekkel folytatott konzultációt; hogy pontosan ugyanazok a szabályok 

vonatkozzanak az uniós és nem uniós szolgáltatókra; a felek közötti kölcsönösséget 

minden szinten, amely tükrözi egyforma szintű ambíciójukat; időben történő és alapos 

hatásvizsgálatokat; hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a TiSA valóban 

többoldalú legyen, azáltal, hogy a megállapodáshoz csatlakozási záradékot csatolnak, 

amely üdvözli a szerződő felekhez hasonló ambíciókkal rendelkezőket; 

2. garantálja: hogy a meglévő és jövőbeni közszolgáltatásokat, valamint az általános 

gazdasági érdekű szolgáltatásokat a tagállamok minden szinten szabadon 

szabályozhassák, azokat szolgáltathassák és finanszírozhassák; hogy megkülönböztetett 

figyelmet fordítanak a távközlési és energetikai szolgáltatásokra, mivel ezek alapvető 

fontosságúak a polgárok és a vállalatok számára, és hozzájárulnak a kohézióhoz, valamint 

az elektronikus kereskedelem, a vállalkozói szellem és a minőségi foglalkoztatás számára 

kedvező légkör megteremtéséhez; az uniós adatvédelmi és a magánélet védelméről szóló 

jogszabályoknak való megfelelést; 

A telekommunikációs piacot illetően: 

3. biztosítsa: hogy a TiSA egyértelmű előnyökkel járjon az európai fogyasztók és a 

vállalkozások – és különösen a kkv-k és a vállalkozások – számára; hogy az 

oligopolisztikus piacokról érkező nem uniós társaságok ne húzzanak hasznot az uniós piac 

széttöredezettségéből; hogy minden piaci szereplőre egyenlő feltételek vonatkozzanak; 

4. garantálja: hogy a TiSA-t aláíró országokban működő uniós gazdasági szereplők piaci 

hozzáférése igazságos és egyenlő, mindenfajta nem vámjellegű és a határátlépést követő 

akadálytól mentes legyen, ideértve a szabályozási és engedélyezési előírásokat, a 

szabványok eltérőségét, a műszaki előírásokat és korlátozásokat, illetve az infrastruktúra 

megosztására különösen az utolsó szakaszokban vonatkozó, a helybelieknek kedvező 

szabályokat; hogy a TiSA aláírói tiszteletben tartják a szolgáltatók nyílt és 

megkülönböztetésmentes internet-hozzáférésére vonatkozó elvet; 

5. kerüljön el minden olyan új kötelezettségvállalást, amely veszélyeztetheti az uniós 

szabályozást; védje meg az uniós szabályozó hatóságok hatásköreit; tartsa tiszteletben az 

internet nyitott irányításának elvét; garantálja, hogy a TiSA aláíró felei független 

távközlési szabályozó hatóság felügyelete alá tartozzanak. 
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