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JAVASLATOK

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

– tekintettel a Bizottság 2013. március 12-én közzétett, az EU és az USA közötti 
kereskedelmi kapcsolatok jövőjéről szóló hatásvizsgálatra vonatkozó jelentésére,

1. a transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségről (TTIP) szóló jelenlegi 
tárgyalásokkal összefüggésben a következő ajánlásokat intézi a Bizottsághoz: 

(i) biztosítsa, hogy a TTIP egyrészt megóvja a meglévő munkahelyeket, másrészt 
kézzelfogható és pozitív módon hozzájáruljon az erőteljes, fenntartható 
fejlődéshez és a munkahelyek létrehozásához annak érdekében, hogy 
maximalizálja a magasabban képzett munkaerőt kívánó, az új munkaerő-piaci 
igényeknek megfelelő munkahelyek létrehozására irányuló potenciált, és hogy a 
75%-os foglalkoztatási arányra vonatkozó 2020-as cél megvalósítása érdekében 
jobb és fenntarthatóbb munkahelyeket hozzon létre az Unióban, szem előtt tartva, 
hogy a kereskedelem önmagában nem cél, hanem a jólét fokozásának eszköze; 
maradéktalanul tartsa tiszteletben és védje a globális munkaügyi normákat; 
biztosítsa, hogy a – többek között szociális, környezetvédelmi, munkahelyi 
egészségvédelmi és biztonsági – normákat megvédjék, és hogy azokat jobbá 
tegyék;

(ii) bocsássa a Parlament rendelkezésére a TTIP uniós foglalkoztatásra és 
növekedésre gyakorolt hatására vonatkozó naprakésszé tett becsléseket, kiemelt 
figyelmet fordítva a közép- és délkelet-európai tagállamokra gyakorolt hatásokra;

(iii) az új készségek fejlesztése és a munkavállalók jobb képzése érdekében biztosítsa 
a képzési rendszerek modernizálását, és ezáltal javítsa a munkaerő-piaci 
hozzáférést;

(iv) biztosítsa, hogy nyílt vita keretében és mélyrehatóan megvizsgálják egy ilyen 
megállapodás társadalmi és környezeti hatásait;

(v) mérje fel annak kockázatát, hogy az Egyesült Államokkal közös szociális és 
környezetvédelmi normák meghatározása gyengíti-e a kollektív európai 
preferenciákat és elmélyíti-e az uniós tagállamok közötti gazdasági és társadalmi 
különbségeket;

(vi) a TTIP összes fejezete tekintetében garantálja, hogy a megállapodás semmilyen 
körülmények között ne gyengítse, kerülje meg, illetve ne érvénytelenítse a 
következő területekre vonatkozó tagállami és uniós normákat: munkavállalók 
jogai, munkakörülmények, szociális biztonság, társadalmi integráció és szociális 
védelem, munkahelyi egészség és biztonság, szakképzés, szakképesítés, 
munkavállalók és nyugdíjasok szabad mozgása, társadalmi párbeszéd, 
megkülönböztetésmentesség a munkahelyen és a munkaerőpiacon; biztosítsa 
továbbá, hogy a TTIP a munkaügyi jogszabályok és politikák tekintetében minden 
kormányzati szinten tartalmazzon olyan átfogó és kötelező erejű rendelkezéseket, 
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amelyek átveszik az alapvető ILO-egyezményeket és összhangban vannak a 
tisztességes munkára vonatkozó menetrenddel; biztosítsa, hogy ne próbálják meg 
a munkaügyi jogszabályok gyengítésével ösztönözni a kereskedelmet vagy a 
beruházást; viták felmerülése esetén a munkaügyi rendelkezésekre vitarendezési 
mechanizmusnak, többek között szankciók lehetőségének kell vonatkoznia; e 
tekintetben az ILO felügyelő testületei szerepet tölthetnek be;

(vii) amennyiben a TTIP végleges elemei veszélyeztetik az e területekre vonatkozó 
normákat vagy azokkal ellentétesek, erről haladéktalanul tájékoztatni kell az 
Európai Parlament Foglalkoztatási és Szociális Bizottságát, annak érdekében, 
hogy lehetővé váljon a konzultáció és a döntések meghozatala;

(viii) utasítson el minden olyan megállapodást, amely fenyegetést jelenthet az európai 
munkaügyi normákra, és szociális dömpinghez vezethet;

(ix) biztosítsa, hogy a munkajogi és szociális jogi rendelkezések dimenzióit 
elismerjék, védjék, és a megállapodás összes operatív részébe teljes mértékben 
beépítsék annak érdekében, hogy a fenntartható fejlődés koherens és átfogó 
megközelítése biztosított legyen a kereskedelmi megállapodásokban;

(x) biztosítsa, hogy a TTIP-tárgyalások „melléktermékeként” létrejöjjenek a mindkét 
fél számára előnyös mobilitási csomagra vonatkozó megállapodások, mivel az 
európai áruszolgáltatókra és szolgáltatásnyújtókra vonatkozó vízumkönnyítés és a 
képesítések egyesült államokbeli elismerése révén a munkavállalás lehetővé tétele 
kulcselemnek tekintendők a TTIP-megállapodás előnyeinek teljes kihasználása 
szempontjából;

(xi) biztosítsa, hogy a civil társadalom érdemben hozzá tudjon járulni a TTIP 
vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtásához; ebben a vonatkozásban a 
munkaügyi rendelkezések végrehajtására és betartására nyomon követési 
folyamatnak kell vonatkoznia, amelybe a tanácsadó bizottságok bevonásával 
folytatott társadalmi párbeszéd révén a szociális partnereket és a civil társadalmat 
is be kell vonni, szem előtt tartva az EUMSZ 17. cikke (1) bekezdésének tágabb 
vetületét; biztosítsa a civil társadalom és az érintett nyilvánosság tájékoztatását és 
azt, hogy hozzáférhessenek az összes releváns tárgyalási szöveghez, valamint 
hogy a Parlament és a Tanács az egyes tárgyalási fordulókat követően 
haladéktalanul megkapja a konszolidált tárgyalási szöveget;

(xii) tegyen azonnali lépéseket a tagállamok azon jogának fenntartása érdekében, hogy 
a közszolgáltatásokra − képzési, szociális és egészségügyi szolgáltatások, 
vízellátás, szennyvíz-elvezetés, hulladékártalmatlanítás, szociális biztonsággal 
kapcsolatos szolgáltatások, vasút és közösségi közlekedés, energiaszolgáltatás, 
kulturális és audiovizuális szolgáltatások stb. − vonatkozóan jogszabályokat
alkothassanak, azokat finanszírozhassák, megszervezhessék, valamint minőségi és 
biztonsági előírásokat állapíthassanak meg, illetve azokat felügyeljék és 
szabályozzák, és biztosítsa, hogy a közszolgáltatásokat (köztük a vízellátást, az 
egészségügyet, a szociális biztonsági rendszereket és az oktatást) kizárják a 
megállapodásból; 
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(xiii) biztosítsa, hogy az EUMSZ 14. cikkében említett közszolgáltatásokat kifejezetten 
kizárják a TTIP hatálya alól annak biztosítása érdekében, hogy a nemzeti és helyi 
hatóságok szabadon bevezethessék, elfogadhassák, fenntarthassák vagy 
visszavonhassák a közszolgáltatások megrendelésére, megszervezésére, 
finanszírozására és elvégzésére vonatkozó bármely intézkedést, amint azt az 
EUMSZ 168. cikke (közegészségügy) és az EU-Szerződés 26. jegyzőkönyve 
(általános érdekű szolgáltatások) előírja; ez a kivétel egyaránt alkalmazandó 
monopólium és kizárólagos jogosultság formájában vagy egyéb formában, illetve 
köz- vagy magánfinanszírozással nyújtott szolgáltatásokra is; ide tartoznak az
egészségügyi és szociális ellátási szolgáltatások, a szociális biztonsági rendszerek, 
a közfinanszírozott oktatás, a vasúti és közösségi közlekedés, a víz-, gáz- és 
áramellátási szolgáltatások;

(xiv) biztosítsa, hogy a közszolgáltatásokra és a szociális szolgáltatásokra ne 
vonatkozzanak felfüggesztési és automatikus beemelési záradékok; meg kell óvni 
a szolgáltatások állami és önkormányzati tulajdonba való visszakerülésének teljes 
körű hatályát;

(xv) biztosítsa, hogy a kkv-k és mikro-vállalkozások előtt álló egyedi kihívásokat, 
például a nem vámjellegű akadályokat, a bürokratikus terheket és a TTIP 
kereskedelemtorzító hatásait teljes mértékben figyelembe vegyék; az exportot és a 
kedvező, versenyszellemű és fenntartható üzleti környezetet ösztönző gazdasági 
keret megteremtésével biztosítsa, hogy a kkv-k maradéktalanul élvezhessék a 
nyitott piac adta lehetőségeket;  biztosítsa, hogy az exporttevékenységet ugyan 
nem folytató, azonban a hazai keresletre alapozó uniós kkv-k – amelyek az összes 
európai kkv 87%-át teszik ki – előtt álló egyedi kihívásokat teljes mértékben 
figyelembe vegyék;

(xvi) egyszerűsítse az eljárásokat, és vegye fontolóra olyan új mechanizmusok 
bevezetését, amelyek elősegítik, hogy a kkv-k számára előnyös legyen a TTIP;

(xvii) hozzon létre ösztönzőket és mozdítsa elő a meglévő munkajogi és 
környezetvédelmi jogszabályokat kiegészítő − ám azokat semmi esetre sem 
helyettesítő − vállalati társadalmi felelősségvállalás terjedését;

(xviii) biztosítsa, hogy a beruházás-védelmi vitarendezési mechanizmusokra vonatkozó 
bármilyen megállapodás figyelembe vegye a beruházók és az állam közötti 
vitarendezésre irányuló nyilvános konzultáció kimenetelét, és hogy azok teljes 
mértékben átláthatóak és demokratikusan elszámoltathatóak legyenek, továbbá 
nevesítsék a tagállamok szabályozási jogkörét és semmi esetre se akadályozzák a 
jogalkotókat abban, hogy a foglalkoztatáspolitika és a szociálpolitika terén 
országukban jogszabályokat fogadjanak el és érvényesítsenek; az EU és az USA 
közötti vitarendezési mechanizmus szintén megfelelő eszköz a beruházási viták 
rendezésére, mivel mindkét ország teljes körűen működő jogrendszerrel és a 
jogbiztonságot szavatoló, megfelelő szintű beruházás-védelmi jogszabályokkal 
rendelkezik; ki kell zárni annak a lehetőségét, hogy a TTIP engedélyezze a 
magán-döntőbíróságokat;  

(xix) tegyen lépéseket annak érdekében, hogy „pozitív lista” megközelítést építsenek be 
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a megállapodás szolgáltatások kereskedelméről és letelepedésről szóló fejezetébe, 
ahol is egyértelműen meghatározásra kerülnek a külföldi vállalatok előtt 
megnyitandó szolgáltatások;  

(xx) mivel a Bizottság hatásvizsgálati jelentésében elismerte, hogy az EU 
munkaerőpiacán hosszú távú és jelentős mértékű kiigazítási költségekre kell 
számítani, biztosítsa, hogy az álláshelyek elvesztésére/létrehozására, valamint az 
érintett ágazatokra vonatkozóan realisztikus statisztikai előrejelzések álljanak 
rendelkezésre, és hogy ezeket folyamatosan frissítsék és publikálják annak 
érdekében, hogy az érintett ágazatok, régiók vagy tagállamok támogatása 
érdekében a Bizottság időben közbe tudjon lépni; vegye figyelembe a külső 
sokkhatásokat, és határozzon meg válságforgatókönyveket az előrejelzésekben. 
ennek támogatására uniós támogatás is elnyerhető, többek között egy testre 
szabott és kellő pénzügyi támogatást nyújtó Európai Globalizációs 
Alkalmazkodási Alapból; 

(xi) biztosítsa a kereskedelmi feltételek szigorú kölcsönösségét az európai ipari 
szerkezet megerősítése, a kkv-k védelme, a foglalkoztatás előmozdítása és a 
tisztességtelen verseny megakadályozása érdekében, különösen a szociális 
normák tekintetében;

(xxii) tegyen lépéseket annak biztosítására, hogy a szabályozási együttműködés ne 
korlátozza a kormányok és az Európai Parlament közérdekből történő jogalkotásra 
irányuló jogát; tegyen lépéseket annak biztosítására, hogy a szabályozási 
együttműködés ne eredményezze a munkaügyi – köztük az egészségügyi és 
biztonsági – normák gyengítését; biztosítani kell, hogy a munkaügyi és szociális 
normák ne minősüljenek nem vámjellegű akadályoknak vagy a kereskedelem 
technikai akadályainak; az érintett feleket – így a szociális partnereket – arányos 
mértékben be kell vonni a szabályozási együttműködésbe;

(xxiii) biztosítsa, hogy a folyamatban lévő tárgyalások során megőrzik és előmozdítják a 
közbeszerzési irányelvek felülvizsgálatával elfogadott új uniós szabályokat, 
különösen a kkv-k közbeszerzési piachoz való hozzáférése, a szerződések legjobb 
ár-érték arány – nem pedig a legalacsonyabb ár – alapján történő odaítélése, a 
szociális gazdaság szereplőinek piacai, a hatóságokkal való együttműködési 
szerződéskötés és településközi együttműködések létrehozása tekintetében, 
továbbá azon küszöbértékek vonatkozásában, amelyek alatt a közbeszerzésre nem 
vonatkoznak az uniós vagy nemzetközi szabályok;

(xxiv) annak garantálása érdekében, hogy az európai szociális modell képes legyen 
túlélni az angolszász típusú amerikai kapitalizmussal való versenyt, biztosítsa, 
hogy a közfinanszírozott közszolgáltatások és szociális biztonsági rendszerek ne 
essenek áldozatul; a TTIP következtében nem növekedhet a gazdasági 
versenyképesség megteremtésének és a befektetők számára vonzó üzleti 
környezet megteremtésének egyszerű módjaként a tagállamokra a kiadások 
csökkentése érdekében gyakorolt nyomás;

(xxv) biztosítsa, hogy a kormányoknak módjában álljon szociális és környezeti 
szempontból felelősségteljes közbeszerzési politikák elfogadása; a közbeszerzési 
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rendelkezések nem akadályozhatják a kormányokat a szociális és környezeti 
igények figyelembevételében, a megállapodás pedig nem korlátozhatja a szociális 
követelmények megfogalmazásával kapcsolatos lehetőséget, amint azt az új uniós 
közbeszerzési irányelvek előírják; ezenkívül a közbeszerzési politikáknak meg 
kell felelniük a közbeszerzési szerződések munkaügyi záradékára vonatkozó, 94. 
ILO-egyezménynek;

(xxvi) tegyen azonnali lépéseket annak érdekében, hogy megoldást találjanak az 
agresszív adótervezés – például a székhely versenytorzító és a foglalkoztatást 
negatívan befolyásoló feltételek elérése érdekében történő, az óceán túlpartjára 
való költöztetése – kérdéseire.
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