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JAVASLATOK

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

1. a következő ajánlásokat intézi a Bizottsághoz:

a) biztosítsa, hogy az Atlanti-óceán mindkét partján a tisztességes verseny fokozását 
célzó, átfogó és ambiciózus megállapodás szülessen a TTIP-ről, amely szem előtt 
tartja az európai szociális piacgazdaság értékeit, előnyöket biztosít a fogyasztóknak, az 
iparnak és a befektetőknek, fokozza a minőségi munkahelyek létrehozását és a 
növekedést, valamint biztosítja, hogy a szabályozási együttműködés semmilyen 
módon ne ássa alá a demokratikus ellenőrzést az Atlanti-óceán egyik partján sem, 
illetve elősegíti a fenntarthatóbb társadalom felé való átmenetet;

b) tegyen azonnali lépéseket annak biztosítása érdekében, hogy a legmagasabb szintű 
normák alapján szabályozzák a kereskedelmet és az Atlanti-óceán mindkét partján 
működő pénzügyi szereplők befektetéseit, valamint az Egyesült Államokban és 
Európában minden szolgáltató számára nyújtott egyenlő piaci hozzáférést, magas 
szintű védelemre törekedve különösen olyan területeken, mint az egészségügy és a 
biztonság, a fogyasztóvédelem, a foglalkoztatás, a szociális jogok, a pénzügyi 
szolgáltatások szabályozása, a környezetvédelmi jogszabályok, az élelmiszer-
biztonság és az adatvédelem; biztosítsa, hogy semmilyen módon, sem érdemben, sem 
pedig szabályozási visszatartó erő előidézésével egyetlen rendelkezés se zárja ki az 
említett normák jövőbeni megerősítését; biztosítsa továbbá, hogy a TTIP-
megállapodás külön fejezetet szánjon a kkv-knak;

c) azt az álláspontot képviselje, hogy a szabályozási normákról való megfelelő 
megállapodás a jövőbeli kereskedelmi és beruházási megállapodások számára 
általános precedensként szolgálhat, ami az egész világon csökkentheti a vállalkozások, 
különösen a kkv-k költségeit;

d) ismerje el, hogy a TTIP fő kedvezményezettjei a kkv-k lehetnek, mivel a 
nagyvállalatok esetében a méretgazdaságosság lehetővé teszi a piacokhoz való könnyű 
hozzáférést az Atlanti-óceán mindkét partján, a kkv-k viszont nem rendelkeznek a 
szabályozási eltérések és az egyéb kereskedelmi akadályok kezeléséhez szükséges 
pénzügyi, jogi és más erőforrásokkal;

e) ösztönözze a nagyobb átláthatóságot és a fokozottabb információcserét az állami 
támogatásokra vonatkozó szabályok és az e támogatások odaítélése terén, az általános 
érdekű szolgáltatások lakosság számára történő biztosítása, illetve az összefonódások, 
az antitröszt, az állami tulajdonú vállalkozások és a támogatások terén a 
versenyhatóságok közötti szorosabb együttműködés garantálása mellett; tegyen 
azonnali lépéseket annak érdekében, hogy a megállapodás részét képezze egy 
versenyjogi fejezet;

f) tegyen azonnali lépéseket annak érdekében, hogy a pénzügyi szolgáltatásokat érintő 
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piacra jutásról szóló tárgyalásokat összevonják a pénzügyi szabályozási normák felfelé 
irányuló konvergenciájával, ami a fő célnak tekintett szigorúbb normák és a közérdek 
érvényesülésének szorgalmazását jelenti; a más nemzetközi fórumokon jelenleg zajló 
együttműködési törekvések kapcsán még szigorúbb nemzetközi normákat támogasson 
– beleértve a Bázel III. szabályozást – , anélkül, hogy ez sértené az EU és a tagállami 
hatóságok azon képességét, hogy szabályozási és felügyeleti feladataik ellátása során 
pénzügyi termékeket és gyakorlatokat tiltsanak meg vagy felügyeljenek;

g) tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a TTIP-tárgyalások által nyújtott 
lehetőség a pénzügyi szolgáltatások terén a pozitív és konstruktív módon történő 
előrehaladáshoz teljes mértékben kihasználható legyen, figyelembe véve az ügyben a 
két oldal által már elért eredményeket; a megbeszélések témái kiterjedhetnek az új 
jogszabályok elfogadása előtti kétoldalú konzultációkra, az érdekelt felekkel szembeni 
átláthatóságra – ha pénzügyi kérdésekről zajló kétoldalú megbeszélésekre kerül sor –, 
illetve a választott szervezetek előtti nagyobb elszámoltathatóságra;

h) tartózkodjon a pénzügyi szolgáltatásokat érintő további piacra jutási 
kötelezettségektől, mivel az összefonódás, a bonyolultság és a túl nagy szervezetek 
rendszerszintű kockázatot szülnek és terjesztenek, valamint veszélyeztetik a pénzügyi 
stabilitást;

i) az OECD keretében elvégzett munkára építve terjesszen elő egy adóalap-erózió és 
nyereségátcsoportosítás (Base Erosion and Profit Shifting – BEPS) elleni irányelvet a 
vállalkozások, különösen azon multinacionális vállalatok káros versenyének 
felszámolása érdekében, amelyek globális adópozíciójukat sok esetben az Atlanti-
óceán túlpartján úgy alakítják, hogy az alacsonyabb adót alkalmazó joghatóságok felé 
való nyereségátcsoportosítást tegyen lehetővé; biztosítsa, hogy az „offshore” alapok 
vezetői számára, akik az Atlanti-óceán mindkét partján működnek, írják elő, hogy 
székhelyüket helyezzék át „onshore” területre;   tegyen azonnali lépéseket az 
adóügyek tekintetében az automatikus információcsere és az országonkénti 
jelentéstétel biztosítása érdekében, a kkv-k kivételével; az OECD keretében elvégzett 
munkát figyelembe véve dolgozzon ki fogalommeghatározást és listát az uniós szintű 
adóparadicsomok tekintetében;

j) tegyen azonnali lépéseket annak érdekében, hogy az Atlanti-óceán két partja közötti 
rendszeres tőkemozgások révén történő agresszív adótervezés elhárításához a TTIP-be 
jogi intézkedéseket vonjanak be, illetve biztosítsa, hogy e tőkemozgások gazdasági 
tevékenységen alapuljanak,  és ne az előállító országban esedékes adó elkerülését 
célozzák; biztosítsa, hogy az Atlanti-óceán mindkét partján fokozzák a fizetési 
mérlegek átláthatóságát és részletezettségét;

k) tegyen azonnali lépéseket annak biztosítása érdekében, hogy az európai vállalatok –
köztük a kkv-k –  tisztességes versenyfeltételekkel és egyenlő piaci hozzáféréssel 
rendelkezzenek az Egyesült Államok közbeszerzési szerződései és közbeszerzései 
tekintetében, illetve garantálja, hogy e közbeszerzésekben kötelező etikai és 
környezeti kritériumokat állítsanak fel;   ismerje el, hogy az EU-val összehasonlítva az 
USA közbeszerzési szerződéseihez és közbeszerzéséhez való piaci hozzáférés 
jelenlegi egyenlőtlensége tisztességtelen versenyt idéz elő; ismerje el, hogy az EU-ban 
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a közbeszerzési ajánlati felhívások 85 %-a már nyitva áll az USA szállítói előtt, 
miközben az USA ajánlati felhívásainak mindössze 32 %-a áll nyitva az uniós 
szállítók előtt; biztosítsa, hogy a közbeszerzésről a közelmúltban elfogadott uniós 
szabályokat a továbbiakban is tiszteletben tartsák;  

l) biztosítsa, hogy a közbeszerzésről a közelmúltban elfogadott uniós szabályok a 
tárgyalások keretében védelmet és támogatást élvezzenek, különösen a kkv-k 
közbeszerzési szerződésekhez való hozzáférése, a legalacsonyabb ár helyett a legjobb 
ár-érték arányon alapuló kiválasztási kritériumok, a szociális gazdasági vállalkozások 
számára kijelölt fenntartott piacok, a szerződéses hatóságok számára a közösségek 
közötti együttműködés előmozdításának, valamint az EU-ból az ajánlattétellel 
kapcsolatosan történő kizárásra vonatkozó küszöbértékek megőrzése és a nemzetközi 
szabályok tekintetében; biztosítsa, hogy az uniós vállalkozások ne részesüljenek 
hátrányos megkülönböztetésben, amennyiben az Egyesült Államokban közbeszerzési 
szerződést kívánnak kötni, és hogy az uniós közbeszerzési szabályok alapján az USA 
vállalkozásaira Európában alkalmazott átlátható hozzáféréssel megegyező hozzáférést 
biztosítanak számukra;

m) hozzon azonnali proaktív intézkedéseket a protekcionizmussal szemben, és 
foglalkozzon az USA piacához való európai hozzáférését akadályozó jogszabályokkal;

n) biztosítsa, hogy a TTIP keretében rendelkezésre álló valamennyi vitarendezési 
mechanizmus teljesen átlátható legyen, demokratikus elveket kövessen és 
demokratikus ellenőrzés alatt álljon, valamint ne befolyásolja a kormányok 
szabályozáshoz való jogát;

o) tegyen azonnali lépéseket annak biztosítása érdekében, hogy egy „pozitív jegyzéken 
alapuló megközelítést” válasszanak, amelynek keretében a TTIP hatálya alá tartozó 
minden közszolgáltatást kifejezetten pozitívként sorolnak fel a megállapodásban, és 
hogy a megállapodás ne tartalmazzon semmilyen felfüggesztési záradékot és 
„kilincszáradékot”;

p) ismerje el az állami tulajdonban lévő vállalatok és más állami tulajdoni formák 
jelentőségét egyes kulcsfontosságú közszolgáltatások és az általános érdekű 
szolgáltatások esetében, valamint szólítson fel a megállapodásból való kizárásukra; a 
tagállamok által a Bizottságnak adott felhatalmazással összhangban biztosítsa, hogy a 
közszolgáltatások igazgatását a TTIP ne érintse;

q) ismerje el, hogy a TTIP a kkv-k számára előnyösebb lesz, mint a nagyvállalatok 
számára; vegye tudomásul, hogy a vámtarifák eltörlése, a vámeljárások egyszerűsítése 
és a termékszabványok közelítése jelentősen meg fogja könnyíteni a kkv-k részvételét 
a transzatlanti kereskedelemben, és hogy a TTIP lesz az első szabadkereskedelmi 
megállapodás, amely külön fejezetet szán a kkv-knak; törekedjen a kkv-kra 
vonatkozóan az USA és az EU közötti jelenlegi együttműködés megszilárdítására; 
törekedjen egy olyan honlap létrehozására, amelyen az Európai és az egyesült 
államokbeli kkv-k egyaránt tájékozódhatnak a vámtarifákról, a vámeljárásokról és a 
termékekkel kapcsolatos valamennyi – az USA-ban szövetségi és állami szintű, az 
EU-ban pedig uniós és tagállami szintű – szabályozásról; 
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r) biztosítsa, hogy az európai versenyjogot minden területen, és különösen a digitális 
piacok tekintetében megfelelően tiszteletben tartsák;

s) biztosítsa, hogy a munkavállalók jogait és védelmét a megállapodásban teljes 
mértékben tiszteletben tartsák, és azokat a fokozott piacra jutás és verseny ne ássa alá;

t) legyen tudatában annak, hogy a megállapodásnak gazdasági jelentőségén túl politikai 
jelentősége is van, mivel az Atlanti-óceán két partján elterülő államok írják alá, mely
térséget egyrészt a közös biztonsági rendszer, másrészt a szabadság, az egyenlőség, a 
demokrácia, az emberi jogok és a szociális piacgazdaság közös értékei jellemzik;

u) legyen tudomása a TTIP tárgyalások kapcsán tapasztalható bizonytalanságokról, és 
ezek eloszlatása érdekében tegye a tárgyalásokat minél átláthatóbbá, valamint indítson 
erről európai információs kampányt;

v) tegyen további lépéseket a tárgyalások átláthatóságának javítása érdekében, különös 
tekintettel az információhoz való regionális és helyi szintű közvetlen hozzáférésre;

w) az egész folyamat során biztosítsa a tárgyalások átláthatóságát, az EUMSZ 218. 
cikkének (10) bekezdése szerint a Bizottságra ruházott kötelezettséggel összhangban, 
amelynek jogszabályi jellegét a Bíróság közelmúltbeli ítéletében megerősítette, azaz a 
Parlamentet a tárgyalások minden szakaszában haladéktalanul és teljes körűen 
tájékoztatni kell; törekedjen megállapodni az USA kormányával arról, hogy 
valamennyi parlamenti képviselő hozzáférjen a konszolidált tárgyalási szövegekhez; 
biztosítsa, hogy valamennyi fél tegye nyilvánosan hozzáférhetővé a releváns tárgyalási 
dokumentumokat – az egyértelmű indokolással, eseti alapon minősítettnek 
nyilvánítandók kivételével –, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 
dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 
1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően;

x) javasoljon kezdeményezéseket azzal kapcsolatosan, hogy hogyan érhető el a piacra 
jutás és hogyan lehet beruházásokat indítani az Atlanti-óceán másik partján;

y) biztosítsa, hogy a megállapodás ratifikálását követően az Európai Parlament megfelelő 
szerepet játsszon a szabályozási konvergenciára vonatkozó határozatokban.
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