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JAVASLATOK

A Külügyi Bizottság felhívja a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. úgy véli, hogy az EU és az USA kulcsfontosságú stratégiai partnerek; hangsúlyozza, hogy 
a transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerség (TTIP) a közelmúlt legjelentősebb 
EU–USA projektje, amely a kereskedelmi vonatkozásain túl a transzatlanti partnerség 
egészét fellendíti; kiemeli, hogy a tárgyalások sikeres lezárásának nagy geopolitikai 
jelentősége van most, amikor az Egyesült Államok Ázsia irányába fordul és megállapodik 
a csendes-óceáni partnerségről; nyomatékosítja, hogy a TTIP előreláthatóan kedvező 
hatással lesz válság által súlyosan érintett két gazdaságban a munkahelyteremtésre, a 
növekedésére és a versenyképességre; kiemeli, hogy ezeket a tárgyalásokat a lehető 
legátláthatóbb és legnyíltabb módon kell lefolytatni;

2. hangsúlyozza, hogy a kereskedelempolitika az EU külső tevékenységének alapvető része, 
ezért azt úgy kell kialakítani, hogy összhangban álljon az egyéb külpolitikákkal és 
politikai eszközökkel; ösztönzi ezért az érintett biztosok, főigazgatóságok, az Európai 
Külügyi Szolgálat és a tagállamok közötti szoros együttműködést;

3. megjegyzi, hogy a szabályokon alapuló világkereskedelem és gazdasági kormányzás 
megerősítésének, illetve alakításának vonatkozásában a TTIP stratégiai jelentősége –
különösen az egyre inkább többpólusú világban – az EU és az Egyesült Államok által 
közösen vallott értékeken alapul; megjegyzi, hogy hatása túlmutatna a kétoldalú 
hatásokon azáltal, hogy a későbbiekben globális szinten is elfogadható közös 
szabályozásokat, szabályokat és normákat vezetne be; hangsúlyozza e tekintetben, hogy 
az EU által folytatott kétoldalú tárgyalások nem helyettesíthetik a WTO keretén belüli 
további kereskedelmi liberalizációt, hanem sokkal inkább lendületet kell adniuk ezek 
számára;

4. hangsúlyozza, hogy a TTIP nem gyengítheti különösen az olyan jelentős területek 
normáit, mint a fogyasztóvédelem, az egészségügy, a munkavállalói jogok vagy a 
környezetvédelem, hanem figyelembe kell vennie az EU és az USA szabályozási 
rendszere között eltéréseket, illetve magasabb szintű, világszerte követendő közös normák 
megvalósítását kell céloznia, mivel ez erősítené az EU globális gazdasági helyzetét, 
ugyanakkor előmozdítaná értékeink terjedését; hangsúlyozza, hogy a beruházások 
védelméről szóló fejezet rendelkezései ne legyenek úgy értelmezhetőek, hogy aláássák az 
EU vagy a tagállamok azon jogát, hogy hatáskörükkel összhangban legitim közpolitikai 
célok megvalósításához szükséges jogszabályokat hozzanak;

5. kiemeli, hogy a TTIP mindkét részes felének kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy 
ösztönzik a vállalatokat a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) 
multinacionális vállalatokra vonatkozó iránymutatásainak tiszteletben tartására; 
megjegyzi, hogy a feleknek együtt kell működniük a szakszervezetekkel, hogy felügyeljék 
az iránymutatások multinacionális vállalkozások általi betartását;

6. kéri a Bizottságot, hogy a közbeszerzést illetően legyen tisztában a védelem és biztonság 
érzékeny területére és vegye figyelembe az állam- és kormányfők 2013. évi védelmi 
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tanácsa által megállapított, az európai védelmi és biztonsági piac és az európai védelmi 
technológiai és ipari bázis (EDTIB) létrehozását ösztönző célkitűzéseket; 

7. kiemeli, hogy a TTIP megállapodás megkötése egy széles gazdasági térség lehetőségét 
teremti meg, amely olyan harmadik országokra is kiterjedne, melyekkel az EU és az USA 
szoros kereskedelmi és gazdasági kapcsolatokat ápol; kéri a Bizottságot annak 
biztosítására, hogy a végleges megállapodás kiterjeszthető legyen az olyan országokkal 
való szoros együttműködésre, melyekkel az EU és az USA szabadkereskedelmi 
megállapodásokat kötött, valamint a folyamat során konzultáljon különösen azon 
országokkal, amelyekre a TTIP hatással lenne, úgy mint Mexikó és Kanada az Észak-
amerikai Szabadkereskedelmi Megállapodás miatt, illetve Törökország és az EGK-
országok az EU-val kialakított vámunió miatt; megjegyzi, hogy vizsgálatok azt mutatják, 
hogy a TTIP kedvező hatással lenne harmadik országok gazdaságára és új lehetőségeket 
teremtene a fejlődő országok számára;

8. hangsúlyozza, hogy az EU energiaellátása nagyrészt külföldi forrásoktól függ, ezért kéri a 
Bizottságot annak biztosítására, hogy a TTIP tartalmazzon egy szilárd energiafejezetet; 
kiemeli a TTIP potenciálját az EU szénhidrogén-ellátásának diverzifikálása és 
energiabiztonságához való hozzájárulása terén; sürgeti a Bizottságot, hogy térképezze fel 
e potenciál kiaknázásának lehetőségeit a magas szintű környezetvédelmi normákkal, az 
alacsony kibocsátású gazdaságokra való átállással és az éghajlatváltozás mérséklésére 
irányuló nagyratörő uniós célkitűzésekkel összhangban; hangsúlyozza, hogy a 
megállapodás nem lehet hatással az egyes felek azon jogát, hogy ezen energiaforrások 
feltárását és kitermelését ellenőrizze;

9. úgy véli, hogy e megállapodást a transzatlanti parlamenti együttműködés elmélyülésének 
kell kísérnie, és hogy a TTIP-n keresztül megvalósuló kereskedelmi és beruházási 
kapcsolatoknak szélesebb körű és megerősített politikai keretet, közös megközelítések 
kidolgozását, a stratégiai partnerség megerősítését, valamint az EU és az Egyesült 
Államok közötti globális együttműködés javítását kell eredményeznie a jövőben; 
hangsúlyozza, hogy a szabályozási együttműködés fokozására létrehozott eszközök nem 
lehetnek hatással az európai vagy amerikai jogalkotási eljárásokra, továbbá minden 
esetben valamennyi jogalkotót minden lehetséges módon be kell vonni az olyan 
testületekbe, amelyeket a jövőbeli szabályozási együttműködés ösztönzésére hoznak létre; 
kiemeli valamennyi releváns érdekelt fél bevonásának szükségességét is;

10. emlékezteti a Bizottságot, hogy öt uniós tagállam esetében az Egyesült Államok még nem 
törölte a vízummentességet;

11. tudomásul veszi, hogy a Bizottság lépéseket tesz a tárgyalások átláthatóságának javítása 
érdekében; elismeri, hogy előrelépésekre került már sor; kéri a Bizottságot, hogy tegyen 
további erőfeszítéseket – az amerikai hatóságokkal szemben is – a tárgyalások nagyobb 
parlamenti átláthatósága érdekében, többek között a több tárgyalási dokumentumhoz kellő 
időben való hozzáférés révén; hangsúlyozza, hogy a civil társadalommal való megfelelő 
kommunikáció elengedhetetlen a megállapodás sikerének biztosításához, és felhívja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy növeljék tájékoztatási tevékenységeiket; reméli, hogy 
a Bizottság átláthatóbb megközelítése más kereskedelmi tárgyalásokra is kiterjed majd.
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