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Módosítás 1
Jean Lambert, Karima Delli
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
-1 bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

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

Or. en

Módosítás 2
Jean Lambert, Karima Delli
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
-1 A bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a Bizottság az EU és az USA
közötti kereskedelmi kapcsolatok jövőjéről 
szóló hatásvizsgálatra vonatkozó 
jelentésében elismerte azokat a „jogos 
aggályokat”, amelyek szerint a TTIP 
következtében összesen legalább egymillió 
uniós és egyesült államokbeli 
munkahelyet helyezhetnek át, és az EU 
munkaerőpiacán „hosszú távú és jelentős 
mértékű” kiigazítási költségekre kell 
számítani;

Or. en

Módosítás 3
Mara Bizzotto
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Véleménytervezet
1 A bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a Bizottság TTIP-ről szóló 
értékelésének alapjául szolgáló fő 
tanulmányban, jelesül a CEPR által 
készített tanulmányban: 

a) megkérdőjelezhetetlen és határozott
előnynek minősítenek valójában
véletlenszerű és jelentéktelen előnyöket, 
például az európai GDP 0,48%-os 
növekedését 13 év leforgása alatt;

b) nem számszerűsítették a potenciális 
hátrányokat, mivel az alkalmazott 
elemzési módszerek arra az 
anakronisztikus és vak bizalomra épülnek, 
hogy a piac képes megteremteni a saját 
egyensúlyát;

c) a TTIP valós foglalkoztatásra gyakorolt 
pozitív hatásának – gazdasági válság 
idején az értékelések meghatározó 
tényezőjének – vizsgálata nem volt kellő 
mélységű;

Or. it

Módosítás 4
Mara Bizzotto

Véleménytervezet
-1 B bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel a Bizottság által figyelembe nem 
vett más tanulmányok eltérő módszerekkel
(például az ENSZ Global Policy Model 
eszközével) jóval kevésbé derűlátó 
eredményekre jutnak az EU-t illetően: 
ilyen többek között a munkából származó 
jövedelem nettó kiesése, a munkahelyek 
számának csökkenése, valamint a 
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munkából származó jövedelem összes 
jövedelemhez viszonyított arányának 
csökkenése;

Or. it

Módosítás 5
Mara Bizzotto

Véleménytervezet
-1 C bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 
Bizottság megbízásából készített 
tanulmány [1] többek között a 
következőket tárja fel:

a) a TTIP által az európai feldolgozóipar 
bizonyos ágazataira – például az 
acéliparra és az elektromos gépek 
gyártására – gyakorolt hatás az export 
valószínű csökkenéséhez vezet, és 
kedvezőtlen hatásokat gyakorol a 
foglalkoztatásra;

b) a Bizottság foglalkoztatással 
kapcsolatos álláspontja rendkívüli módon 
leegyszerűsíti a helyzetet, mivel a 
munkaerő mozgása terén irreális mértékű 
összrugalmasságot feltételez;

[1] 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/e
tudes/STUD/2015/536316/IPOL_STU(201
5)536316_EN.pdf

Or. it

Módosítás 6
Karima Delli, Jean Lambert
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Véleménytervezet
1 bekezdés – -i a pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

-ia. felszólítja a Bizottságot, hogy vegye 
figyelembe azt a saját hatásvizsgálatában 
levont következtetést, amely szerint a 
TTIP az EU-ban a foglalkoztatás „hosszú 
távú és jelentős mértékű” zavarjaihoz 
vezethet;

Or. en

Módosítás 7
Tiziana Beghin, Laura Agea

Véleménytervezet
1 bekezdés – -i a pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

-ia. vegye figyelembe az EU és az USA 
munkaerőpiacai közötti jelentős 
különbségeket, és ismerje el, hogy a TTIP 
1,3 millió európai munkavállaló esetében 
a lakóhely elhagyását fogja eredményezni, 
továbbá hozzon meg minden szükséges 
intézkedést a munkaerőpiacon felmerülő 
hosszú távú és jelentős mértékű kiigazítási 
költségek fedezésére;

Or. en

Módosítás 8
Tiziana Beghin, Laura Agea

Véleménytervezet
1 bekezdés – -i a pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

-ia. ismerje el, hogy a TTIP-ből származó 
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– többek között foglalkoztatási – előnyöket 
és hátrányokat felbecsülő számos 
hatásvizsgálati tanulmányban alkalmazott 
ökonometriai modell az európai 
munkavállalók teljes mértékű 
mobilitásához hasonló nem valószerű 
feltételezéseken alapul, ezért nem teszi 
lehetővé a nettó foglalkoztatási 
előnyök/hátrányok kiszámítását;

Or. en

Módosítás 9
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo

Véleménytervezet
1 bekezdés – i pont

Véleménytervezet Módosítás

i. biztosítsa, hogy a TTIP számottevő és 
pozitív módon járuljon hozzá a több és 
jobb munkahely létrehozásához, valamint 
határozzon meg a fenntartható fejlődést és 
a foglalkoztatást célzó ambiciózus globális 
kereskedelmi normákat;

i. haladéktalanul függessze fel a 
tárgyalásokat; tartózkodjon a 
szabadkereskedelmi normák globális 
modelljének bevezetésére irányuló további 
kísérletektől; úgy véli, hogy az EU és az 
USA közötti minden további tárgyalást 
alapvetően újra kell gondolni, ahogyan
arra az Európai Szakszervezeti Szövetség 
(ETUC) is felszólított;

Or. en

Módosítás 10
Sven Schulze

Véleménytervezet
1 bekezdés – i pont

Véleménytervezet Módosítás

i. biztosítsa, hogy a TTIP számottevő és 
pozitív módon járuljon hozzá a több és 
jobb munkahely létrehozásához, valamint 

i. biztosítsa, hogy a TTIP egyrészt megóvja 
a meglévő munkahelyeket, másrészt
számottevő és pozitív módon járul hozzá a 
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határozzon meg a fenntartható fejlődést és 
a foglalkoztatást célzó ambiciózus globális 
kereskedelmi normákat;

több munkahely létrehozásához, valamint
határozzon meg ambiciózus 
világkereskedelmi normákat azon 
területekre vonatkozóan, amelyeken a 
multilaterális szinten jelentősen nehezebb 
fejlődést elérni;

Or. de

Módosítás 11
Karima Delli, Jean Lambert
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 bekezdés – i pont

Véleménytervezet Módosítás

i. biztosítsa, hogy a TTIP számottevő és 
pozitív módon járuljon hozzá a több és 
jobb munkahely létrehozásához, valamint 
határozzon meg a fenntartható fejlődést és 
a foglalkoztatást célzó ambiciózus globális 
kereskedelmi normákat;

i. biztosítsa, hogy a TTIP számottevő és 
pozitív módon járuljon hozzá a több és 
jobb munkahely létrehozásához, 
figyelembe véve, hogy a kereskedelem
önmagában nem cél, hanem a jólét 
előmozdításának eszköze, ami a TTIP-
tárgyalások felfüggesztését jelentheti 
mindaddig, amíg nem bizonyítható 
meggyőzően, hogy a Bizottságnak a 
munkahelyekkel kapcsolatos zavarokra 
vonatkozó előzetes becslései már nem 
képezik jogos aggály tárgyát;

Or. en

Módosítás 12
Georgi Pirinski

Véleménytervezet
1 bekezdés – i pont

Véleménytervezet Módosítás

i. biztosítsa, hogy a TTIP számottevő és 
pozitív módon járuljon hozzá a több és 

i. biztosítsa, hogy a TTIP számottevő és 
pozitív módon járuljon hozzá a több és 
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jobb munkahely létrehozásához, valamint 
határozzon meg a fenntartható fejlődést és 
a foglalkoztatást célzó ambiciózus globális 
kereskedelmi normákat;

jobb munkahely létrehozásához.

Or. en

Módosítás 13
Tiziana Beghin, Laura Agea

Véleménytervezet
1 bekezdés – i pont

Véleménytervezet Módosítás

i. biztosítsa, hogy a TTIP számottevő és 
pozitív módon járuljon hozzá a több és 
jobb munkahely létrehozásához, valamint 
határozzon meg a fenntartható fejlődést és 
a foglalkoztatást célzó ambiciózus globális 
kereskedelmi normákat;

i. utasítsa el a TTIP-t, hacsak nem 
bizonyítható, hogy számottevő és pozitív 
módon hozzájárul a több és jobb 
munkahely létrehozásához Európában és 
az USA-ban, valamint határozzon meg a 
fenntartható fejlődést és a foglalkoztatást 
célzó ambiciózus globális kereskedelmi 
normákat;

Or. en

Módosítás 14
Anthea McIntyre, Zdzisław Krasnodębski

Véleménytervezet
1 bekezdés – i pont

Véleménytervezet Módosítás

i. biztosítsa, hogy a TTIP számottevő és 
pozitív módon járuljon hozzá a több és 
jobb munkahely létrehozásához, valamint 
határozzon meg a fenntartható fejlődést és 
a foglalkoztatást célzó ambiciózus globális 
kereskedelmi normákat;

i. biztosítsa, hogy a TTIP számottevő és 
pozitív módon járuljon hozzá az erőteljes, 
fenntartható fejlődéshez és a 
munkahelyek létrehozásához; 
maximalizálja a magasabban képzett 
munkaerőt kívánó munkahelyek 
létrehozására irányuló potenciált, 
valamint határozzon meg a fenntartható 
fejlődést és a foglalkoztatást célzó 
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ambiciózus globális kereskedelmi 
normákat;

Or. en

Módosítás 15
Siôn Simon

Véleménytervezet
1 bekezdés – i pont

Véleménytervezet Módosítás

i. biztosítsa, hogy a TTIP számottevő és 
pozitív módon járuljon hozzá a több és 
jobb munkahely létrehozásához, valamint 
határozzon meg a fenntartható fejlődést és 
a foglalkoztatást célzó ambiciózus globális 
kereskedelmi normákat;

i. biztosítsa, hogy a TTIP számottevő és 
pozitív módon járuljon hozzá a több 
minőségi munkahely létrehozásához, 
valamint határozzon meg a fenntartható 
fejlődést és a foglalkoztatást célzó 
ambiciózus és végrehajtható globális 
kereskedelmi normákat;

Or. en

Módosítás 16
Elmar Brok

Véleménytervezet
1 bekezdés – i pont

Véleménytervezet Módosítás

i. biztosítsa, hogy a TTIP számottevő és
pozitív módon járuljon hozzá a több és 
jobb munkahely létrehozásához, valamint 
határozzon meg a fenntartható fejlődést és 
a foglalkoztatást célzó ambiciózus globális 
kereskedelmi normákat;

i. rögzítse, hogy a TTIP pozitív módon 
járuljon hozzá a több és jobb munkahely 
létrehozásához, valamint határozzon meg a 
fenntartható fejlődést és a foglalkoztatást 
célzó globális kereskedelmi normákat;

Or. de
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Módosítás 17
Mara Bizzotto

Véleménytervezet
1 bekezdés – i pont

Véleménytervezet Módosítás

i. biztosítsa, hogy a TTIP számottevő és 
pozitív módon járuljon hozzá a több és 
jobb munkahely létrehozásához, valamint 
határozzon meg a fenntartható fejlődést és 
a foglalkoztatást célzó ambiciózus globális 
kereskedelmi normákat;

i. biztosítsa, hogy a TTIP ténylegesen, 
kézzelfogható és pozitív módon járuljon 
hozzá a több és jobb munkahely 
létrehozásához, valamint határozzon meg a
fenntartható fejlődést és a foglalkoztatást 
célzó ambiciózus globális kereskedelmi 
normákat;

Or. it

Módosítás 18
Joachim Schuster, Maria Arena, Miapetra Kumpula-Natri, Agnes Jongerius, Jan 
Keller, Marita Ulvskog, Emilian Pavel, Jutta Steinruck

Véleménytervezet
1 bekezdés – i pont

Véleménytervezet Módosítás

i. biztosítsa, hogy a TTIP számottevő és 
pozitív módon járuljon hozzá a több és 
jobb munkahely létrehozásához, valamint 
határozzon meg a fenntartható fejlődést és 
a foglalkoztatást célzó ambiciózus globális 
kereskedelmi normákat;

i. biztosítsa, hogy a TTIP számottevő és 
pozitív módon járuljon hozzá a több és 
megfelelő munkahely létrehozásához, 
valamint határozzon meg a fenntartható 
fejlődést és a foglalkoztatást célzó 
ambiciózus és végrehajtható globális 
kereskedelmi normákat;

Or. en

Módosítás 19
Romana Tomc, Milan Zver

Véleménytervezet
1 bekezdés – i pont
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Véleménytervezet Módosítás

i. biztosítsa, hogy a TTIP számottevő és 
pozitív módon járuljon hozzá a több és 
jobb munkahely létrehozásához, valamint 
határozzon meg a fenntartható fejlődést és 
a foglalkoztatást célzó ambiciózus globális 
kereskedelmi normákat;

i. biztosítsa, hogy a TTIP számottevő és 
pozitív módon járuljon hozzá a több és 
jobb munkahely létrehozásához,
konkrétabban az új munkaerő-piaci 
igényeknek megfelelő munkahelyek 
létrehozásához;

Or. sl

Módosítás 20
Thomas Mann

Véleménytervezet
1 bekezdés – i pont

Véleménytervezet Módosítás

i. biztosítsa, hogy a TTIP számottevő és 
pozitív módon járuljon hozzá a több és 
jobb munkahely létrehozásához, valamint 
határozzon meg a fenntartható fejlődést és 
a foglalkoztatást célzó ambiciózus globális 
kereskedelmi normákat;

i. biztosítsa, hogy a TTIP számottevő és 
pozitív módon járuljon hozzá az EU-ban a 
több és jobb munkahely megóvásához és
létrehozásához, valamint határozzon meg a 
fenntartható fejlődést és a foglalkoztatást 
célzó ambiciózus globális kereskedelmi 
normákat; nemcsak Európában és az 
USA-ban, hanem bevált gyakorlatként az 
egész világon;

Or. de

Módosítás 21
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Véleménytervezet
1 bekezdés – i pont

Véleménytervezet Módosítás

i. biztosítsa, hogy a TTIP számottevő és 
pozitív módon járuljon hozzá a több és 
jobb munkahely létrehozásához, valamint 

i. biztosítsa, hogy a TTIP számottevő és 
pozitív módon járuljon hozzá a több tartós
és jobb munkahely létrehozásához, 
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határozzon meg a fenntartható fejlődést és 
a foglalkoztatást célzó ambiciózus globális 
kereskedelmi normákat;

valamint határozzon meg a fenntartható 
fejlődést és a foglalkoztatást célzó 
ambiciózus globális kereskedelmi 
normákat;

Or. fr

Módosítás 22
Patrick Le Hyaric

Véleménytervezet
1 bekezdés – i pont

Véleménytervezet Módosítás

i. biztosítsa, hogy a TTIP számottevő és 
pozitív módon járuljon hozzá a több és 
jobb munkahely létrehozásához, valamint 
határozzon meg a fenntartható fejlődést és 
a foglalkoztatást célzó ambiciózus globális 
kereskedelmi normákat;

i. biztosítsa, hogy a TTIP számottevő és 
pozitív módon járuljon hozzá a több és 
jobb munkahely létrehozásához, valamint 
határozzon meg a fenntartható fejlődést és 
a foglalkoztatást célzó ambiciózus globális 
kereskedelmi normákat; biztosítsa, hogy a 
meglévő – többek között szociális, 
környezetvédelmi, munkahelyi 
egészségvédelmi és biztonsági – normákat 
minden szabályozási és 
versenydömpingtől megvédjék, és hogy 
azokat jobbá tegyék és kiterjesszék;

Or. fr

Módosítás 23
Enrique Calvet Chambon

Véleménytervezet
1 bekezdés – i pont

Véleménytervezet Módosítás

i. biztosítsa, hogy a TTIP számottevő és 
pozitív módon járuljon hozzá a több és 
jobb munkahely létrehozásához, valamint 
határozzon meg a fenntartható fejlődést és 
a foglalkoztatást célzó ambiciózus globális 

i. biztosítsa, hogy a TTIP számottevő és 
pozitív módon járuljon hozzá a több és 
jobb munkahely létrehozásához, valamint 
határozzon meg a fenntartható gazdasági
fejlődést és a foglalkoztatást célzó 
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kereskedelmi normákat; ambiciózus globális kereskedelmi 
normákat, és járuljon hozzá annak a 2020-
ra kitűzött célnak az eléréséhez, hogy a 
20–64 éves lakosság körében 75%-os 
legyen a foglalkoztatás;

Or. fr

Módosítás 24
Elena Gentile, Brando Benifei

Véleménytervezet
1 bekezdés – i a pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

ia. biztosítsa, hogy a TTIP jelentős 
mértékben hozzájárul az új, minőségi 
munkahelyek és a megfelelő 
munkakörülmények létrehozásához, a 
szociális védelem és a közegészségügy 
megerősítéséhez, a béremelés (különös 
tekintettel a minimálbérre) 
előmozdításához, a közjólét 
megerősítéséhez, továbbá a környezeti 
fenntarthatóság legszigorúbb normáinak 
támogatásához;

Or. en

Módosítás 25
Georgi Pirinski

Véleménytervezet
1 bekezdés – i a pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

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

Or. en

Módosítás 26
Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Anne Sander

Véleménytervezet
1 bekezdés – i a pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

ia. biztosítsa, hogy intézkedéseket hoznak 
az új szakmai készségek fejlesztésének 
támogatására annak érdekében, hogy 
kielégítsék a TTIP következtében 
felmerülő új munkaerő-piaci igényeket;

Or. fr

Módosítás 27
Guillaume Balas, Edouard Martin

Véleménytervezet
1 bekezdés – i a pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

ia. biztosítsa, hogy nyílt vita keretében és
mélyrehatóan megvizsgálják egy ilyen 
megállapodás társadalmi és környezeti 
hatásait;

Or. fr

Módosítás 28
Guillaume Balas, Edouard Martin

Véleménytervezet
1 bekezdés – i b pont (új)
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Véleménytervezet Módosítás

ib. mérjék 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;

Or. fr

Módosítás 29
Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Anne Sander

Véleménytervezet
1 bekezdés – i b pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

ib. a jobb szakmai beilleszkedés, valamint 
a munkavállalók jobb munkahelyi 
alkalmazkodásának lehetővé tétele 
érdekében biztosítsa a képzési rendszerek 
korszerűsítésének támogatását, hogy azok 
megfeleljenek a TTIP-ből következő új 
készségeknek;

Or. fr

Módosítás 30
Karima Delli, Jean Lambert
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 bekezdés – ii pont

Véleménytervezet Módosítás

ii. biztosítsa, hogy a magasabb szintű 
normák előmozdítása céljából a TTIP a 
munkaügyi jogszabályok és politikák 

ii. biztosítsa, hogy a TTIP a munkaügyi 
jogszabályok és politikák tekintetében 
tartalmazzon átfogó és kötelező



AM\1052822HU.doc 17/82 PE551.779v01-00

HU

tekintetében tartalmazzon olyan átfogó 
rendelkezéseket, amelyek összhangban
vannak az alapvető ILO-egyezményekkel 
és a tisztességes munkára vonatkozó 
menetrenddel, továbbá biztosítsa, hogy
viták felmerülése esetén a szabályok a 
munkaügyi normáknak legyenek 
alárendelve;

rendelkezéseket minden kormányzati 
szinten, és ennek érdekében követelje meg 
az USA-tól az alapvető ILO-egyezmények 
ratifikálását, továbbá hagyjon fel a 
tárgyalásokkal, amennyiben az USA nem 
kötelezi el magát az ILO-egyezmények 
ratifikálása mellett; biztosítsa, hogy az 
ILO felügyelő testületeitől származó 
információkat figyelembe veszik a 
munkaügyi rendelkezésekkel kapcsolatos 
vitákban;

Or. en

Módosítás 31
Joachim Schuster, Brando Benifei, Miapetra Kumpula-Natri, Elena Gentile, Maria 
Arena, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Agnes Jongerius, Jan Keller, Marita 
Ulvskog, Jutta Steinruck, Glenis Willmott

Véleménytervezet
1 bekezdés – ii pont

Véleménytervezet Módosítás

ii. biztosítsa, hogy a magasabb szintű 
normák előmozdítása céljából a TTIP a 
munkaügyi jogszabályok és politikák 
tekintetében tartalmazzon olyan átfogó 
rendelkezéseket, amelyek összhangban 
vannak az alapvető ILO-egyezményekkel
és a tisztességes munkára vonatkozó 
menetrenddel, továbbá biztosítsa, hogy 
viták felmerülése esetén a szabályok a 
munkaügyi normáknak legyenek 
alárendelve;

ii. biztosítsa, hogy a magasabb szintű 
normák előmozdítása céljából a TTIP 
tartalmazzon olyan átfogó rendelkezéseket, 
amelyek a Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezetet (ILO) nyolc alapvető 
egyezménye és a tisztességes munkára 
vonatkozó menetrend tényleges 
ratifikálására, alkalmazására és 
végrehajtására irányulnak. Lépéseket kell 
tenni annak biztosítása érdekében, hogy 
egyik fél sem próbálja meg a munkaügyi 
jogszabályok gyengítésével ösztönözni a 
kereskedelmet vagy a beruházást. Viták 
felmerülése esetén a munkaügyi
rendelkezésekre vitarendezési 
mechanizmusnak, többek között 
kereskedelmi szankciók lehetőségének kell 
vonatkoznia.

Or. en
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Módosítás 32
Agnes Jongerius, Jan Keller, Evelyn Regner, Maria Arena

Véleménytervezet
1 bekezdés – ii pont

Véleménytervezet Módosítás

ii. biztosítsa, hogy a magasabb szintű 
normák előmozdítása céljából a TTIP a 
munkaügyi jogszabályok és politikák 
tekintetében tartalmazzon olyan átfogó 
rendelkezéseket, amelyek összhangban 
vannak az alapvető ILO-egyezményekkel
és a tisztességes munkára vonatkozó 
menetrenddel, továbbá biztosítsa, hogy 
viták felmerülése esetén a szabályok a 
munkaügyi normáknak legyenek 
alárendelve;

ii. biztosítsa, hogy a magasabb szintű 
normák előmozdítása céljából a TTIP a 
megállapodás kötelező feltételeként
tartalmazzon olyan átfogó rendelkezéseket, 
amelyek a Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezetet (ILO) nyolc alapvető 
egyezménye és a tisztességes munkára 
vonatkozó menetrend tényleges 
ratifikálására, alkalmazására és 
végrehajtására irányulnak. Biztosítani 
kell, hogy ne próbálják meg a munkaügyi 
jogszabályok gyengítésével ösztönözni a 
kereskedelmet vagy a beruházást. Viták 
felmerülése esetén a munkaügyi
rendelkezésekre vitarendezési 
mechanizmusnak, többek között 
kereskedelmi szankciók lehetőségének kell 
vonatkoznia. E tekintetben figyelembe kell 
venni az ILO felügyelő testületeitől 
származó információkat;

Or. en

Módosítás 33
Siôn Simon

Véleménytervezet
1 bekezdés – ii pont

Véleménytervezet Módosítás

ii. biztosítsa, hogy a magasabb szintű 
normák előmozdítása céljából a TTIP a 
munkaügyi jogszabályok és politikák 
tekintetében tartalmazzon olyan átfogó 

ii. biztosítsa, hogy a magasabb védelmi 
szintű munkaügyi és környezetvédelmi
normák előmozdítása céljából a TTIP 
tartalmazzon olyan átfogó rendelkezéseket, 
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rendelkezéseket, amelyek összhangban 
vannak az alapvető ILO-egyezményekkel
és a tisztességes munkára vonatkozó 
menetrenddel, továbbá biztosítsa, hogy 
viták felmerülése esetén a szabályok a 
munkaügyi normáknak legyenek 
alárendelve;

amelyek a Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezetet (ILO) alapvető egyezményei és 
a tisztességes munkára vonatkozó 
menetrend tényleges ratifikálására, 
alkalmazására és végrehajtására 
irányulnak. Viták felmerülése esetén a 
munkaügyi rendelkezésekre
választottbírósági intézkedéseknek, többek 
között beleértve a szankciók és büntetések 
lehetőségének kell vonatkoznia.

Or. en

Módosítás 34
Elmar Brok

Véleménytervezet
1 bekezdés – ii pont

Véleménytervezet Módosítás

ii. biztosítsa, hogy a magasabb szintű 
normák előmozdítása céljából a TTIP a 
munkaügyi jogszabályok és politikák 
tekintetében tartalmazzon olyan átfogó 
rendelkezéseket, amelyek összhangban 
vannak az alapvető ILO-egyezményekkel 
és a tisztességes munkára vonatkozó 
menetrenddel, továbbá biztosítsa, hogy 
viták felmerülése esetén a szabályok a 
munkaügyi normáknak legyenek
alárendelve;

ii. biztosítsa, hogy a TTIP a munkaügyi 
jogszabályok és politikák tekintetében ne 
sértse az alapvető ILO-egyezményeket,
továbbá biztosítsa, hogy viták felmerülése 
esetén a szabályok a munkaügyi 
normáknak is alá legyenek rendelve;

Or. de

Módosítás 35
Romana Tomc

Véleménytervezet
1 bekezdés – ii pont
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Véleménytervezet Módosítás

ii. biztosítsa, hogy a magasabb szintű 
normák előmozdítása céljából a TTIP a 
munkaügyi jogszabályok és politikák 
tekintetében tartalmazzon olyan átfogó 
rendelkezéseket, amelyek összhangban 
vannak az alapvető ILO-egyezményekkel 
és a tisztességes munkára vonatkozó 
menetrenddel, továbbá biztosítsa, hogy 
viták felmerülése esetén a szabályok a 
munkaügyi normáknak legyenek 
alárendelve;

ii. biztosítsa, hogy a magasabb szintű 
normák előmozdítása céljából a TTIP a 
munkaügyi jogszabályok és politikák 
tekintetében tartalmazzon olyan átfogó 
rendelkezéseket, amelyek összhangban 
vannak az alapvető ILO-egyezményekkel 
és a tisztességes munkára vonatkozó 
menetrenddel, különös tekintettel a 
gyermekmunka tényleges felszámolására.

Or. sl

Módosítás 36
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Véleménytervezet
1 bekezdés – ii pont

Véleménytervezet Módosítás

ii. biztosítsa, hogy a magasabb szintű 
normák előmozdítása céljából a TTIP a 
munkaügyi jogszabályok és politikák 
tekintetében tartalmazzon olyan átfogó 
rendelkezéseket, amelyek összhangban 
vannak az alapvető ILO-egyezményekkel 
és a tisztességes munkára vonatkozó 
menetrenddel, továbbá biztosítsa, hogy 
viták felmerülése esetén a szabályok a
munkaügyi normáknak legyenek 
alárendelve;

ii. garantálja, hogy a magasabb szintű 
normák előmozdítására irányuló 
egyértelmű kötelezettségvállalás keretében 
a TTIP a munkaügyi jogszabályok és 
politikák tekintetében tartalmazzon olyan 
átfogó rendelkezéseket, amelyek 
összhangban vannak az alapvető ILO-
egyezményekkel és a tisztességes munkára 
vonatkozó menetrenddel, továbbá 
garantálja, hogy viták felmerülése esetén a 
munkaügyi rendelkezések elsőbbséget 
élveznek a szabad mozgásra vonatkozó 
rendelkezésekkel szemben;

Or. en

Módosítás 37
Patrick Le Hyaric
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Véleménytervezet
1 bekezdés – ii pont

Véleménytervezet Módosítás

ii. biztosítsa, hogy a magasabb szintű 
normák előmozdítása céljából a TTIP a 
munkaügyi jogszabályok és politikák 
tekintetében tartalmazzon olyan átfogó 
rendelkezéseket, amelyek összhangban 
vannak az alapvető ILO-egyezményekkel
és a tisztességes munkára vonatkozó 
menetrenddel, tovább biztosítsa, hogy 
viták felmerülése esetén a szabályok a
munkaügyi normáknak legyenek 
alárendelve;

ii. biztosítsa, hogy a magasabb szintű 
normák előmozdítása és a szociális 
dömping minden formája elleni küzdelem
céljából a TTIP a munkaügyi jogszabályok 
és politikák tekintetében tartalmazzon 
olyan átfogó rendelkezéseket, amelyek 
tiszteletben tartják az alapvető ILO-
egyezményeket és a tisztességes munkára 
vonatkozó menetrendet, továbbá
biztosítsa, hogy viták felmerülése esetén 
mindenkor a munkaügyi normák 
élvezzenek elsőbbséget;

Or. fr

Módosítás 38
Claude Rolin

Véleménytervezet
1 bekezdés – ii pont

Véleménytervezet Módosítás

ii. biztosítsa, hogy a magasabb szintű 
normák előmozdítása céljából a TTIP a 
munkaügyi jogszabályok és politikák 
tekintetében tartalmazzon olyan átfogó 
rendelkezéseket, amelyek összhangban 
vannak az alapvető ILO-egyezményekkel 
és a tisztességes munkára vonatkozó 
menetrenddel, tovább biztosítsa, hogy viták 
felmerülése esetén a szabályok a 
munkaügyi normáknak legyenek 
alárendelve;

ii. biztosítsa, hogy a magasabb szintű 
normák előmozdítása céljából a TTIP a 
munkaügyi jogszabályok és politikák 
tekintetében tartalmazzon olyan átfogó 
rendelkezéseket, amelyek átveszik az 
alapvető ILO-egyezményeket és
összhangban vannak a tisztességes 
munkára vonatkozó menetrenddel, továbbá
biztosítsa, hogy viták felmerülése esetén a 
munkaügyi normák kötelező erejűek
legyenek;

Or. fr

Módosítás 39
Thomas Mann
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Véleménytervezet
1 bekezdés – ii pont

Véleménytervezet Módosítás

ii. biztosítsa, hogy a magasabb szintű 
normák előmozdítása céljából a TTIP a 
munkaügyi jogszabályok és politikák 
tekintetében tartalmazzon olyan átfogó 
rendelkezéseket, amelyek összhangban 
vannak az alapvető ILO-egyezményekkel 
és a tisztességes munkára vonatkozó 
menetrenddel, tovább biztosítsa, hogy viták 
felmerülése esetén a szabályok a 
munkaügyi normáknak legyenek 
alárendelve;

ii. a TTIP összes fejezete tekintetében 
garantálja, hogy a megállapodás 
semmilyen körülmények között ne 
gyengítse, kerülje meg, illetve ne 
érvénytelenítse a következő területekre 
vonatkozó 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; 
ezenkívül biztosítsa, hogy a magasabb 
szintű normák előmozdítása céljából a 
TTIP a munkaügyi jogszabályok és 
politikák tekintetében tartalmazzon olyan 
átfogó rendelkezéseket, amelyek 
összhangban vannak az alapvető ILO-
egyezményekkel és a tisztességes munkára 
vonatkozó menetrenddel, továbbá
biztosítsa, hogy viták felmerülése esetén a 
szabályok a munkaügyi normáknak 
legyenek alárendelve;

Or. de

Módosítás 40
Enrique Calvet Chambon

Véleménytervezet
1 bekezdés – ii pont

Véleménytervezet Módosítás

ii. biztosítsa, hogy a magasabb szintű 
normák előmozdítása céljából a TTIP a 

ii. biztosítsa, hogy a magasabb szintű és 
szigorú normák előmozdítása céljából a 
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munkaügyi jogszabályok és politikák 
tekintetében tartalmazzon olyan átfogó 
rendelkezéseket, amelyek összhangban 
vannak az alapvető ILO-egyezményekkel 
és a tisztességes munkára vonatkozó 
menetrenddel, tovább biztosítsa, hogy viták 
felmerülése esetén a szabályok a 
munkaügyi normáknak legyenek 
alárendelve;

TTIP a munkaügyi jogszabályok és 
politikák tekintetében tartalmazzon olyan 
átfogó rendelkezéseket, amelyek 
összhangban vannak az alapvető ILO-
egyezményekkel és a tisztességes munkára 
vonatkozó menetrenddel, továbbá
biztosítsa, hogy viták felmerülése esetén a 
szabályok a munkaügyi normáknak 
legyenek alárendelve; A 
kereskedelempolitika sem a szociális 
jogok, sem a szociális demokrácia 
romlását nem idézheti elő. 

Or. fr

Módosítás 41
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Véleménytervezet
1 bekezdés – ii pont

Véleménytervezet Módosítás

ii. biztosítsa, hogy a magasabb szintű 
normák előmozdítása céljából a TTIP a 
munkaügyi jogszabályok és politikák 
tekintetében tartalmazzon olyan átfogó 
rendelkezéseket, amelyek összhangban 
vannak az alapvető ILO-egyezményekkel 
és a tisztességes munkára vonatkozó 
menetrenddel, tovább biztosítsa, hogy viták 
felmerülése esetén a szabályok a 
munkaügyi normáknak legyenek 
alárendelve;

ii. biztosítsa, hogy a magasabb szintű 
normák előmozdítása céljából a TTIP a 
munkaügyi jogszabályok és politikák 
tekintetében tartalmazzon olyan átfogó 
rendelkezéseket, amelyek összhangban 
vannak az alapvető ILO-egyezményekkel 
és a tisztességes munkára vonatkozó 
menetrenddel, továbbá biztosítsa, hogy 
viták felmerülése esetén a szabályok a 
munkaügyi normáknak legyenek 
alárendelve; biztosítsa, hogy garantálják 
és tiszteletben tartsák az egyes 
tagállamoknak a foglalkoztatással, a 
munkakörülményekkel, a bérfeltételekkel, 
valamint a munkahelyi egészvédelemmel 
és biztonsággal kapcsolatos szociális 
normáit;

Or. fr
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Módosítás 42
Tiziana Beghin, Laura Agea

Véleménytervezet
1 bekezdés – ii pont

Véleménytervezet Módosítás

ii. biztosítsa, hogy a magasabb szintű 
normák előmozdítása céljából a TTIP a 
munkaügyi jogszabályok és politikák 
tekintetében tartalmazzon olyan átfogó 
rendelkezéseket, amelyek összhangban 
vannak az alapvető ILO-egyezményekkel 
és a tisztességes munkára vonatkozó 
menetrenddel, továbbá biztosítsa, hogy 
viták felmerülése esetén a szabályok a 
munkaügyi normáknak legyenek 
alárendelve;

ii. biztosítsa, hogy a magasabb szintű 
normák előmozdítása céljából a TTIP a 
munkaügyi jogszabályok és politikák 
tekintetében tartalmazzon olyan átfogó 
rendelkezéseket, amelyek összhangban 
vannak az alapvető ILO-egyezményekkel,
a tisztességes munkára vonatkozó 
menetrenddel és az európai és nemzeti 
munkajoggal, továbbá biztosítsa, hogy 
viták felmerülése esetén a szabályok a 
munkaügyi normáknak legyenek 
alárendelve;

Or. en

Módosítás 43
Thomas Mann

Véleménytervezet
1 bekezdés – ii pont –a pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

iia. amennyiben a TTIP-szerződés 
végleges elemei veszélyeztetik az e
területekre vonatkozó normákat vagy 
azokkal ellentétesek, az Európai 
Bizottságnak erről haladéktalanul 
tájékoztatnia kell az Európai Parlament 
Foglalkoztatási és Szociális Bizottságát, 
annak érdekében, hogy lehetővé váljon a 
konzultáció és a döntések meghozatala;

Or. de
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Módosítás 44
Tiziana Beghin, Laura Agea

Véleménytervezet
1 bekezdés – ii a pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

iia. utasítson el minden olyan 
megállapodást, amely fenyegetést 
jelenthet az európai munkaügyi 
normákra, és szociális dömpinghez 
vezethet;

Or. en

Módosítás 45
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Véleménytervezet
1 bekezdés – ii a pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

iia. garantálja, hogy az EU, az USA, 
valamint a trojkához hasonló szereplők
egyértelmű kötelezettséget vállalnak a 
szakszervezetek működését akadályozó 
jogszabályok visszavonása és a 
munkaügyi jogalkotáshoz való jog mellett;

Or. en

Módosítás 46
Sven Schulze

Véleménytervezet
1 bekezdés – iii pont

Véleménytervezet Módosítás

iii. biztosítsa, hogy a munkajogi és 
szociális jogi rendelkezések horizontális 

iii. biztosítsa, hogy a fenntarthatósági 
fejezetben összefoglalt, kifejezetten e
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dimenzióját elismerjék, és hogy azok a 
kereskedelem és a fenntartható fejlődés 
koherens és átfogó megközelítésének 
biztosítása érdekében teljes mértékben 
beépüljenek a megállapodás összes érintett 
operatív részébe;

célból előírt munkajogi és szociális jogi 
rendelkezéseket a megállapodás összes 
érintett operatív részében teljes mértékben 
figyelembe vegyék; 

Or. de

Módosítás 47
Elmar Brok

Véleménytervezet
1 bekezdés – iii pont

Véleménytervezet Módosítás

iii. biztosítsa, hogy a munkajogi és 
szociális jogi rendelkezések horizontális 
dimenzióját elismerjék, és hogy azok a 
kereskedelem és a fenntartható fejlődés 
koherens és átfogó megközelítésének 
biztosítása érdekében teljes mértékben 
beépüljenek a megállapodás összes 
érintett operatív részébe;

iii. biztosítsa, hogy a partnerországok és 
az Unió hatályos munkajogi és szociális 
jogi rendelkezéseit elismerjék, és teljes 
mértékben garantálják a kereskedelem és 
a fenntartható fejlődés koherens 
megközelítésének biztosítása érdekében;

Or. de

Módosítás 48
Patrick Le Hyaric

Véleménytervezet
1 bekezdés – iii pont

Véleménytervezet Módosítás

iii. biztosítsa, hogy a munkajogi és 
szociális jogi rendelkezések horizontális 
dimenzióját elismerjék, és hogy azok a 
kereskedelem és a fenntartható fejlődés 
koherens és átfogó megközelítésének 
biztosítása érdekében teljes mértékben 
beépüljenek a megállapodás összes 

iii. biztosítsa, hogy a munkajogi és 
szociális jogi rendelkezések horizontális 
dimenzióját elismerjék, a megállapodás 
összes részébe teljes mértékben beépítsék 
és védelembe vegyék annak érdekében, 
hogy a fenntartható fejlődés koherens és 
átfogó megközelítése biztosított legyen a 
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érintett operatív részébe; kereskedelmi megállapodásokban;

Or. fr

Módosítás 49
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Véleménytervezet
1 bekezdés – iii pont

Véleménytervezet Módosítás

iii. biztosítsa, hogy a munkajogi és 
szociális jogi rendelkezések horizontális 
dimenzióját elismerjék, és hogy azok a 
kereskedelem és a fenntartható fejlődés 
koherens és átfogó megközelítésének 
biztosítása érdekében teljes mértékben 
beépüljenek a megállapodás összes érintett 
operatív részébe;

iii. garantálja, hogy a munkajogi és 
szociális jogi rendelkezések horizontális 
dimenzióját elismerjék, és hogy azok a 
kereskedelem és a fenntartható fejlődés 
koherens és átfogó megközelítésének 
biztosítása érdekében teljes mértékben 
beépüljenek a megállapodás összes érintett 
operatív részébe;

Or. en

Módosítás 50
Joachim Schuster, Brando Benifei, Miapetra Kumpula-Natri, Elena Gentile, Agnes 
Jongerius, Maria Arena, Jan Keller, Marita Ulvskog, Emilian Pavel, Jutta Steinruck

Véleménytervezet
1 bekezdés – iii pont

Véleménytervezet Módosítás

iii. biztosítsa, hogy a munkajogi és 
szociális jogi rendelkezések horizontális 
dimenzióját elismerjék, és hogy azok a
kereskedelem és a fenntartható fejlődés 
koherens és átfogó megközelítésének 
biztosítása érdekében teljes mértékben 
beépüljenek a megállapodás összes érintett 
operatív részébe;

iii. biztosítsa, hogy a munkajogi és 
szociális jogi rendelkezések horizontális 
dimenzióját elismerjék, és hogy azok a 
kereskedelem és a fenntartható fejlődés 
koherens és átfogó megközelítésének 
biztosítása érdekében teljes mértékben 
beépüljenek a megállapodás összes érintett 
operatív részébe (például a 
beruházásokra, a szolgáltatások
kereskedelmére, a szabályozási 
együttműködésre és a közbeszerzésre 
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vonatkozó részekbe);

Or. en

Módosítás 51
Siôn Simon

Véleménytervezet
1 bekezdés – iii pont

Véleménytervezet Módosítás

iii. biztosítsa, hogy a munkajogi és 
szociális jogi rendelkezések horizontális 
dimenzióját elismerjék, és hogy azok a 
kereskedelem és a fenntartható fejlődés 
koherens és átfogó megközelítésének 
biztosítása érdekében teljes mértékben 
beépüljenek a megállapodás összes érintett 
operatív részébe;

iii. biztosítsa, hogy a munkajogi és 
szociális jogi rendelkezések horizontális 
dimenzióját elismerjék, és hogy azok a 
kereskedelem és a fenntartható fejlődés 
koherens és átfogó megközelítésének 
biztosítása érdekében teljes mértékben 
beépüljenek a megállapodás összes érintett 
operatív részébe, például a beruházásokra, 
a szolgáltatások kereskedelmére, a 
szabályozási együttműködésre és a 
közbeszerzésre vonatkozó részekbe;

Or. en

Módosítás 52
Enrique Calvet Chambon

Véleménytervezet
1 bekezdés – iii pont

Véleménytervezet Módosítás

iii. biztosítsa, hogy a munkajogi és 
szociális jogi rendelkezések horizontális 
dimenzióját elismerjék, és hogy azok a 
kereskedelem és a fenntartható fejlődés 
koherens és átfogó megközelítésének 
biztosítása érdekében teljes mértékben 
beépüljenek a megállapodás összes érintett 
operatív részébe;

iii. biztosítsa, hogy a munkajogi és 
szociális jogi rendelkezések horizontális 
dimenzióját elismerjék, és hogy azok a 
kereskedelem és a fenntartható gazdasági
fejlődés koherens és átfogó 
megközelítésének biztosítása érdekében 
teljes mértékben beépüljenek a 
megállapodás összes érintett operatív 
részébe;
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Or. fr

Módosítás 53
Thomas Mann

Véleménytervezet
1 bekezdés – iii pont

Véleménytervezet Módosítás

iii. biztosítsa, hogy a munkajogi és 
szociális jogi rendelkezések horizontális 
dimenzióját elismerjék, és hogy azok a 
kereskedelem és a fenntartható fejlődés 
koherens és átfogó megközelítésének 
biztosítása érdekében teljes mértékben 
beépüljenek a megállapodás összes érintett 
operatív részébe;

iii. biztosítsa, hogy az uniós munkajogi és 
szociális jogi rendelkezések horizontális 
dimenzióját elismerjék, és hogy azok a 
kereskedelem és a fenntartható fejlődés 
koherens és átfogó megközelítésének 
biztosítása érdekében teljes mértékben 
beépüljenek a megállapodás összes érintett 
operatív részébe; szigorúan biztosítsa, 
hogy a szakmai szabályzattal rendelkező 
szakmákra vonatkozó nemzeti 
engedélyezési előírások és a mesterlevél 
továbbra is kötelező erejűek maradjanak;

Or. de

Módosítás 54
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Danuta Jazłowiecka, Romana Tomc

Véleménytervezet
1 bekezdés – iii a pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

iiia. 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-
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megállapodás előnyeinek teljes 
kihasználása szempontjából;

Or. en

Módosítás 55
Elena Gentile, Brando Benifei

Véleménytervezet
1 bekezdés – iii a pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

iiia. biztosítsa, hogy a szakszervezetek 
révén a munkavállalók teljes mértékben 
hozzáférhessenek a munkáltató cégek 
pénzügyi és tőkehelyzetére vonatkozó 
információkhoz, különösen 
multinacionális vállalatok egybeolvadása 
vagy ilyen vállalatok általi felvásárlás 
esetén. Ezért a tárgyaló feleknek a 
munkavállalók számára az Európai Unió 
által előírt tájékoztatási, konzultációs és 
részvételi eszközökkel (mint például az 
európai üzemi tanácsok) összhangban 
álló transzatlanti mechanizmusok
elfogadását is meg kell vizsgálniuk.

Or. en

Módosítás 56
Siôn Simon

Véleménytervezet
1 bekezdés – iv pont

Véleménytervezet Módosítás

iv. biztosítsa, hogy a civil társadalom 
érdemben hozzá tudjon járulni a TTIP 
vonatkozó rendelkezéseinek 
végrehajtásához;

iv. a munkaügyi és szociális rendelkezések 
végrehajtására és betartására nyomon 
követési folyamat vonatkozik, amelybe 
minden érintett országban egyenlő 
mértékben a szociális partnereket és a 
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civil társadalmat is be kell vonni;

Or. en

Módosítás 57
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Neoklis 
Sylikiotis

Véleménytervezet
1 bekezdés – iv pont

Véleménytervezet Módosítás

iv. biztosítsa, hogy a civil társadalom
érdemben hozzá tudjon járulni a TTIP 
vonatkozó rendelkezéseinek 
végrehajtásához;

iv. tartsa tiszteletben, hogy a civil 
társadalom döntő többsége ellenzi a TTIP-
t, amit egyértelműen jelez a 1,5 millió 
európai polgár által aláírt, TTIP-ellenes 
polgári kezdeményezés;

Or. en

Módosítás 58
Joachim Schuster, Guillaume Balas, Brando Benifei, Edouard Martin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Maria Arena, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, 
Agnes Jongerius, Jan Keller, Evelyn Regner, Marita Ulvskog, Emilian Pavel, Jutta 
Steinruck

Véleménytervezet
1 bekezdés – iv pont

Véleménytervezet Módosítás

iv. biztosítsa, hogy a civil társadalom 
érdemben hozzá tudjon járulni a TTIP 
vonatkozó rendelkezéseinek 
végrehajtásához;

iv. biztosítsa, hogy a végrehajtására és 
betartására nyomon követési folyamat 
vonatkozik, amelybe a szociális 
partnereket és a civil társadalmat is be 
kell vonni;

Or. en
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Módosítás 59
Karima Delli, Jean Lambert
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 bekezdés – iv pont

Véleménytervezet Módosítás

iv. biztosítsa, hogy a civil társadalom
érdemben hozzá tudjon járulni a TTIP 
vonatkozó rendelkezéseinek 
végrehajtásához;

iv. biztosítsa, hogy a civil társadalom és az 
érintett nyilvánosság közvetlenül az 
érintett szövegek tárgyalási fordulóban 
történő megvitatását követően hozzáférjen 
a tárgyalással kapcsolatos minden 
releváns szöveghez, köztük a konszolidált 
tárgyalási szövegekhez;

Or. en

Módosítás 60
Sven Schulze

Véleménytervezet
1 bekezdés – iv pont

Véleménytervezet Módosítás

iv. biztosítsa, hogy a civil társadalom 
érdemben hozzá tudjon járulni a TTIP 
vonatkozó rendelkezéseinek 
végrehajtásához;

iv. biztosítsa, hogy a civil társadalom 
képviselőit meghallgassák, és bevonják a 
TTIP vonatkozó rendelkezéseinek 
végrehajtásába;

Or. de

Módosítás 61
Elmar Brok

Véleménytervezet
1 bekezdés – iv pont

Véleménytervezet Módosítás

iv. biztosítsa, hogy a civil társadalom iv. törekedjen arra, hogy a civil 
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érdemben hozzá tudjon járulni a TTIP 
vonatkozó rendelkezéseinek 
végrehajtásához;

társadalom is érdemben hozzá tudjon 
járulni a TTIP vonatkozó rendelkezéseinek 
végrehajtásához;

Or. de

Módosítás 62
Tiziana Beghin, Laura Agea

Véleménytervezet
1 bekezdés – iv pont

Véleménytervezet Módosítás

iv. biztosítsa, hogy a civil társadalom
érdemben hozzá tudjon járulni a TTIP 
vonatkozó rendelkezéseinek 
végrehajtásához;

iv. biztosítsa, hogy a polgárokat és a civil 
társadalmat jobban tájékoztatják, és 
szorosabban bevonják őket a 
tárgyalásokba, és így érdemben hozzá 
tudnak járulni a TTIP vonatkozó 
rendelkezéseinek végrehajtásához;

Or. en

Módosítás 63
Anthea McIntyre

Véleménytervezet
1 bekezdés – iv pont

Véleménytervezet Módosítás

iv. biztosítsa, hogy a civil társadalom
érdemben hozzá tudjon járulni a TTIP 
vonatkozó rendelkezéseinek 
végrehajtásához;

iv. biztosítsa, hogy a civil társadalom
érdemben hozzá tudjon járulni a TTIP 
vonatkozó rendelkezéseinek 
végrehajtásához, szem előtt tartva az 
EUMSZ 17. cikke (1) bekezdésének 
tágabb vetületét;

Or. en
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Módosítás 64
Patrick Le Hyaric

Véleménytervezet
1 bekezdés – iv pont

Véleménytervezet Módosítás

iv. biztosítsa, hogy a civil társadalom 
érdemben hozzá tudjon járulni a TTIP 
vonatkozó rendelkezéseinek 
végrehajtásához;

iv. biztosítsa, hogy a civil társadalom 
érdemben és folyamatosan hozzá tudjon 
járulni a TTIP vonatkozó rendelkezéseinek 
kialakításához és végrehajtásához a 
képviselőit magában foglaló felügyelő 
bizottságokon keresztül;

Or. fr

Módosítás 65
Claude Rolin

Véleménytervezet
1 bekezdés – iv pont

Véleménytervezet Módosítás

iv. biztosítsa, hogy a civil társadalom 
érdemben hozzá tudjon járulni a TTIP 
vonatkozó rendelkezéseinek 
végrehajtásához;

iv. biztosítsa, hogy a civil társadalom 
érdemben hozzá tudjon járulni a TTIP 
vonatkozó rendelkezéseinek 
végrehajtásához; a munka világával 
kapcsolatos kérdések esetén, ezeket a 
vitákat a szakszervezetekkel együtt, 
társadalmi párbeszéd keretében kell 
lefolytatni;

Or. fr

Módosítás 66
Thomas Mann

Véleménytervezet
1 bekezdés – iv pont
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Véleménytervezet Módosítás

iv. biztosítsa, hogy a civil társadalom 
érdemben hozzá tudjon járulni a TTIP 
vonatkozó rendelkezéseinek 
végrehajtásához;

iv. biztosítsa, hogy a civil társadalom 
érdemben hozzá tudjon járulni a TTIP 
vonatkozó rendelkezéseinek 
végrehajtásához; e célból a TTIP-pel 
foglalkozó  uniós szintű tanácsadó 
bizottságot kellene létrehozni, amely a 
szakszervezetek, a szociális, környezet- és 
fogyasztóvédelmi, valamint a kulturális 
szövetségek képviselőiből állna, és amely a 
transzatlanti kereskedelmi és beruházási 
partnerség továbbfejlesztése és 
optimalizálása érdekében adna 
tanácsokat;

Or. de

Módosítás 67
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Véleménytervezet
1 bekezdés – iv pont

Véleménytervezet Módosítás

iv. biztosítsa, hogy a civil társadalom 
érdemben hozzá tudjon járulni a TTIP 
vonatkozó rendelkezéseinek 
végrehajtásához;

iv. biztosítsa, hogy a civil társadalom 
érdemben hozzá tudjon járulni a TTIP 
vonatkozó rendelkezéseinek 
végrehajtásához; biztosítsa, hogy ehhez a 
szociális partnerek is aktívan hozzá 
tudjanak járulni;

Or. fr

Módosítás 68
Karima Delli, Jean Lambert, Molly Scott Cato, Keith Taylor
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 bekezdés – iv a pont (új)
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Véleménytervezet Módosítás

iva. 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;

Or. en

Módosítás 69
Thomas Mann

Véleménytervezet
1 bekezdés – iv a pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

iva. határozott meggyőződése, hogy a 
szerződő feleknek vállalniuk kell az ILO
1998. június 1-jei ILO-nyilatkozatban 
megállapított elveinek a betartását: az 
egyesülés szabadsága és a kollektív 
tárgyaláshoz való jog elismerése; a 
kényszermunka felszámolása; a 
gyermekmunka felszámolása és a 
megkülönböztetés megszüntetése a 
foglalkoztatás és a munka világában;

Or. de

Módosítás 70
Sven Schulze
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Véleménytervezet
1 bekezdés – v pont

Véleménytervezet Módosítás

v. tegyen azonnali lépéseket az uniós 
kormányok azon jogának fenntartása 
érdekében, hogy a közszolgáltatásokra 
vonatkozóan jogszabályokat 
alkothassanak, valamint minőségi és 
biztonsági előírások állapíthassanak meg, 
illetve azokat megszervezzék, felügyeljék 
és szabályozzák;

v. biztosítsa, hogy (az EU-Szerződésekben 
szereplő fogalommeghatározásokkal
összhangban) a közszolgáltatásokkal és 
közérdekű szolgáltatásokkal 
kapcsolatosan, a közoktatás, a 
közegészségügy, a vízellátás és a 
hulladékgazdálkodás területein vegyék 
figyelembe az EU számára érzékeny 
kérdéseket;

Or. de

Módosítás 71
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Paloma 
López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Véleménytervezet
1 bekezdés – v pont

Véleménytervezet Módosítás

v. tegyen azonnali lépéseket az uniós 
kormányok azon jogának fenntartása 
érdekében, hogy a közszolgáltatásokra 
vonatkozóan jogszabályokat 
alkothassanak, valamint minőségi és 
biztonsági előírások állapíthassanak meg, 
illetve azokat megszervezzék, felügyeljék 
és szabályozzák;

v. egyértelműen zárja ki hatálya alól a
közszolgáltatásokat, beleértve az általános 
érdekű szolgáltatásokat és a nem 
gazdasági érdekű szolgáltatásokat, 
valamint a liberalizálható területek 
közbeszerzési szabályait is;

Or. en

Módosítás 72
Joachim Schuster, Guillaume Balas, Edouard Martin, Maria Arena, Sergio Gutiérrez 
Prieto, Javi López, Agnes Jongerius, Jan Keller, Evelyn Regner, Marita Ulvskog, Jutta 
Steinruck, Glenis Willmott
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Véleménytervezet
1 bekezdés – v pont

Véleménytervezet Módosítás

v. tegyen azonnali lépéseket az uniós 
kormányok azon jogának fenntartása 
érdekében, hogy a közszolgáltatásokra 
vonatkozóan jogszabályokat 
alkothassanak, valamint minőségi és 
biztonsági előírások állapíthassanak meg, 
illetve azokat megszervezzék, felügyeljék 
és szabályozzák;

v. tegyen azonnali lépéseket az érzékeny 
szolgáltatások, köztük a közszolgáltatások, 
a szociális szolgáltatások és a közművek 
(köztük a vízellátás, az egészségügy, a 
szociális biztonsági rendszerek és az 
oktatás) megfelelő kizárásának 
biztosítására, mozgásteret nyújtva ezzel a 
nemzeti és helyi hatóságok számára a 
közérdekű jogalkotási döntések 
meghozatalához;

Or. en

Módosítás 73
Anthea McIntyre, Zdzisław Krasnodębski

Véleménytervezet
1 bekezdés – v pont

Véleménytervezet Módosítás

v. tegyen azonnali lépéseket az uniós 
kormányok azon jogának fenntartása 
érdekében, hogy a közszolgáltatásokra 
vonatkozóan jogszabályokat alkothassanak, 
valamint minőségi és biztonsági előírások
állapíthassanak meg, illetve azokat 
megszervezzék, felügyeljék és 
szabályozzák;

v. tegyen azonnali lépéseket a tagállamok 
azon jogának fenntartása érdekében, hogy 
a közszolgáltatásokra vonatkozóan 
jogszabályokat alkothassanak, valamint 
minőségi és biztonsági előírásokat
állapíthassanak meg, illetve azokat 
megszervezzék, felügyeljék és 
szabályozzák; megjegyzi, hogy a CETA 
fontos precedenst teremt azzal, hogy 
rendelkezik egy kivétellel: a „közérdekű 
szolgáltatásokkal kapcsolatos fenntartás” 
kiterjed a közegészségügyre, az oktatásra 
és egyéb közszolgáltatásoka;

Or. en

Módosítás 74
Karima Delli, Jean Lambert, Keith Taylor, Molly Scott Cato
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 bekezdés – v pont

Véleménytervezet Módosítás

v. tegyen azonnali lépéseket az uniós 
kormányok azon jogának fenntartása 
érdekében, hogy a közszolgáltatásokra 
vonatkozóan jogszabályokat alkothassanak, 
valamint minőségi és biztonsági előírások
állapíthassanak meg, illetve azokat 
megszervezzék, felügyeljék és 
szabályozzák;

v. tegyen azonnali lépéseket az uniós 
kormányok azon jogának fenntartása 
érdekében, hogy a közszolgáltatásokra 
vonatkozóan jogszabályokat alkothassanak, 
valamint minőségi és biztonsági 
előírásokat állapíthassanak meg, illetve 
azokat megszervezzék, felügyeljék és 
szabályozzák, oly módon, hogy nem vetik 
alá a közszolgáltatási ágazatokat további, 
a piachoz való hozzáféréssel kapcsolatos
liberalizációnak, és hogy a nemzeti 
bánásmód feltételeire vonatkozó 
tervezetekbe a II. mellékletben szereplő 
általános fenntartásokat vezet be a 
legtágabb értelemben vett, valamennyi 
egészségügyi szolgáltatásra, 
kommunikációs szolgáltatásra, oktatási 
szolgáltatásra, környezeti szolgáltatásra, 
pénzügyi szolgáltatásra, szociális 
szolgáltatásra, közlekedési szolgáltatásra 
és energiaszolgáltatásra vonatkozóan;

Or. en

Módosítás 75
Patrick Le Hyaric

Véleménytervezet
1 bekezdés – v pont

Véleménytervezet Módosítás

v. tegyen azonnali lépéseket az uniós 
kormányok azon jogának fenntartása 
érdekében, hogy a közszolgáltatásokra 
vonatkozóan jogszabályokat 
alkothassanak, valamint minőségi és 
biztonsági előírások állapíthassanak meg, 

v. tegyen azonnali lépéseket az uniós 
kormányok azon jogának fenntartása 
érdekében, hogy a nemzeti bíróságok felett 
álló bármilyen választottbírósági 
mechanizmus kizárásával jogszabályokat 
alkothassanak, és biztosítsa a tagállamok 
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illetve azokat megszervezzék, felügyeljék 
és szabályozzák;

azon jogát a közszolgáltatásokra 
vonatkozóan minőségi és biztonsági 
előírásokat állapíthassanak meg, illetve 
azokat megszervezzék, felügyeljék és 
szabályozzák;

Or. fr

Módosítás 76
Evelyn Regner

Véleménytervezet
1 bekezdés – v pont

Véleménytervezet Módosítás

v. tegyen azonnali lépéseket az uniós 
kormányok azon jogának fenntartása 
érdekében, hogy a közszolgáltatásokra 
vonatkozóan jogszabályokat alkothassanak, 
valamint minőségi és biztonsági előírások 
állapíthassanak meg, illetve azokat 
megszervezzék, felügyeljék és 
szabályozzák;

v. tegyen azonnali lépéseket az uniós 
kormányok azon jogának fenntartása 
érdekében, hogy a közszolgáltatásokra 
vonatkozóan jogszabályokat alkothassanak, 
valamint minőségi és biztonsági előírások 
állapíthassanak meg, illetve azokat 
megszervezzék, felügyeljék és 
szabályozzák; ezért a közszolgáltatások 
(többek között, de nem kizárólag: képzési, 
szociális és egészségügyi szolgáltatások, 
vízellátás, szennyvíz-elvezetés, 
hulladékártalmatlanítás, szociális 
biztonsággal kapcsolatos szolgáltatások, 
vasút és közösségi közlekedés, 
energiaszolgáltatás, kulturális és 
audiovizuális szolgáltatások) nem 
tartozhatnak a megállapodás hatálya alá. 
A közszolgáltatásoknak a megállapodás 
hatálya alóli kizárása céljából döntő 
fontosságú e tekintetben a kivételeket 
tartalmazó, általános záradék 
kidolgozása; biztosítsa továbbá, hogy a 
szolgáltatások liberalizációjára vonatkozó 
tárgyalások kizárólag az úgynevezett 
pozitív listás megközelítés szerint 
folyjanak, amelynek értelmében a 
liberalizáció tekintetében jóváhagyott 
szolgáltatásokat kifejezetten meg kell 
határozni, és az úgynevezett negatív listák, 
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valamint a felfüggesztési és automatikus 
beemelési záradékok alkalmazását
mellőzni kell;

Or. de

Módosítás 77
Tiziana Beghin, Laura Agea

Véleménytervezet
1 bekezdés – v pont

Véleménytervezet Módosítás

v. tegyen azonnali lépéseket az uniós 
kormányok azon jogának fenntartása 
érdekében, hogy a közszolgáltatásokra 
vonatkozóan jogszabályokat alkothassanak, 
valamint minőségi és biztonsági előírások
állapíthassanak meg, illetve azokat 
megszervezzék, felügyeljék és 
szabályozzák;

v. tegyen azonnali lépéseket az uniós 
kormányok azon jogának fenntartása 
érdekében, hogy a közszolgáltatásokra 
vonatkozóan jogszabályokat alkothassanak, 
valamint minőségi és biztonsági 
előírásokat állapíthassanak meg, illetve 
azokat megszervezzék, felügyeljék és 
szabályozzák; ezért ne fogadja el a 
szerződést, ha az rendelkezéseket 
tartalmaz a beruházók és az állam közötti 
vitarendezésre vonatkozóan, és a 
szabályozási együttműködésre vonatkozó 
rendelkezések fényében alaposan vegye 
fontolóra a szerződés jóváhagyását;

Or. en

Módosítás 78
Elmar Brok

Véleménytervezet
1 bekezdés – v pont

Véleménytervezet Módosítás

v. tegyen azonnali lépéseket az uniós 
kormányok azon jogának fenntartása 
érdekében, hogy a közszolgáltatásokra 
vonatkozóan jogszabályokat alkothassanak, 

v. tegyen azonnali lépéseket az uniós 
tagállamok kormányai és az Egyesült 
Államok kormánya azon jogának 
fenntartása érdekében, hogy a 
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valamint minőségi és biztonsági előírások 
állapíthassanak meg, illetve azokat 
megszervezzék, felügyeljék és 
szabályozzák;

közszolgáltatásokra vonatkozóan 
jogszabályokat alkothassanak, valamint 
minőségi és biztonsági előírások 
állapíthassanak meg, illetve azokat 
megszervezzék, felügyeljék és 
szabályozzák;

Or. de

Módosítás 79
Siôn Simon

Véleménytervezet
1 bekezdés – v a pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

va. 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 többek 
között az egészségügyi és szociális ellátási 
szolgáltatások, a szociális biztonsági 
rendszerek, a közfinanszírozott oktatás, a 
vasúti és közösségi közlekedés, a víz-, gáz-
és áramellátási szolgáltatások.

Or. en
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Módosítás 80
Siôn Simon

Véleménytervezet
1 bekezdés – v b pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

vb. 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.

Or. en

Módosítás 81
Joachim Schuster, Guillaume Balas, Edouard Martin, Javi López, Agnes Jongerius, Jan 
Keller, Marita Ulvskog, Jutta Steinruck, Glenis Willmott

Véleménytervezet
1 bekezdés – v a pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

va. 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.

Or. en

Módosítás 82
Maria Arena, Agnes Jongerius

Véleménytervezet
1 bekezdés – v a pont (új)
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Véleménytervezet Módosítás

va. biztosítsa, hogy megóvják a 
szolgáltatások állami és önkormányzati 
tulajdonba való visszakerülésének 
lehetőségét.

Or. en

Módosítás 83
Karima Delli
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 bekezdés – vi pont

Véleménytervezet Módosítás

vi. biztosítsa, hogy a kkv-k előtt álló egyedi 
kihívásokat teljes mértékben figyelembe 
vegyék;

vi. biztosítsa, hogy az európai kkv-kat 
megvédjék az egyesült államokbeli cégek
irányából érkező tisztességtelen 
versenytől, amely cégek a bér- és 
energiaköltségek különbségei és 
esetlegesen a TTIP keretében 
megvalósuló szabályozási 
együttműködés miatt jóval alacsonyabb 
árakon tudnák kínálni termékeiket és 
szolgáltatásaikat;

Or. en

Módosítás 84
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Neoklis 
Sylikiotis

Véleménytervezet
1 bekezdés – vi pont

Véleménytervezet Módosítás

vi. biztosítsa, hogy a kkv-k előtt álló 
egyedi kihívásokat teljes mértékben 

vi. biztosítsa, hogy az exporttevékenységet 
ugyan nem folytató, azonban a hazai 
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figyelembe vegyék; keresletre alapozó európai kkv-k –
amelyek az összes európai kkv 87%-át 
teszik ki – előtt álló egyedi kihívásokat 
teljes mértékben figyelembe vegyék; 
azonosítsa, és a megállapodás aláírása 
előtt egyértelműen közölje, hogy mely 
ágazatokat és alágazatokat érinthet 
hátrányosan a TTIP;

Or. en

Módosítás 85
Tiziana Beghin, Laura Agea

Véleménytervezet
1 bekezdés – vi pont

Véleménytervezet Módosítás

vi. biztosítsa, hogy a kkv-k előtt álló 
egyedi kihívásokat teljes mértékben 
figyelembe vegyék;

vi. biztosítsa, hogy a kkv-k előtt álló 
egyedi kihívásokat, beleértve az egyesült 
államokbeli nagyobb cégekkel való 
egyenlőtlen versenyt és a TTIP 
kereskedelemtorzító hatásait, teljes 
mértékben figyelembe vegyék;

Or. en

Módosítás 86
Joachim Schuster, Elena Gentile, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jan Keller, Marita 
Ulvskog, Emilian Pavel, Jutta Steinruck

Véleménytervezet
1 bekezdés – vi pont

Véleménytervezet Módosítás

vi. biztosítsa, hogy a kkv-k előtt álló 
egyedi kihívásokat teljes mértékben 
figyelembe vegyék;

vi. biztosítsa, hogy a kkv-k és 
mikrovállalatok előtt álló egyedi 
kihívásokat teljes mértékben figyelembe 
vegyék;

Or. en
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Módosítás 87
Sven Schulze

Véleménytervezet
1 bekezdés – vi pont

Véleménytervezet Módosítás

vi. biztosítsa, hogy a kkv-k előtt álló 
egyedi kihívásokat teljes mértékben 
figyelembe vegyék;

vi. biztosítsa, hogy a kkv-k előtt álló 
egyedi kihívásokat, például a nem 
vámjellegű akadályokat, teljes mértékben 
figyelembe vegyék;

Or. de

Módosítás 88
Anthea McIntyre, Zdzisław Krasnodębski

Véleménytervezet
1 bekezdés – vi pont

Véleménytervezet Módosítás

vi. biztosítsa, hogy a kkv-k előtt álló 
egyedi kihívásokat teljes mértékben 
figyelembe vegyék;

vi. biztosítsa, hogy a kkv-k előtt álló 
egyedi kihívásokat, ideértve a vámok és 
nem vámjellegű akadályok, valamint a 
bürokrácia kkv-kra gyakorolt aránytalan 
hatásait, teljes mértékben figyelembe 
vegyék;

Or. en

Módosítás 89
Zdzisław Krasnodębski

Véleménytervezet
1 bekezdés – vi pont

Véleménytervezet Módosítás

vi. biztosítsa, hogy a kkv-k előtt álló vi. biztosítsa, hogy a kkv-k előtt álló 
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egyedi kihívásokat teljes mértékben 
figyelembe vegyék;

egyedi kihívásokat teljes mértékben 
figyelembe vegyék; különös tekintettel a 
piaci hozzáférésnek az uniós polgárok 
vízumkötelezettségének eltörlése révén 
történő javítására;

Or. en

Módosítás 90
Romana Tomc, Milan Zver

Véleménytervezet
1 bekezdés – vi pont

Véleménytervezet Módosítás

vi. biztosítsa, hogy a kkv-k előtt álló 
egyedi kihívásokat teljes mértékben 
figyelembe vegyék;

vi. biztosítsa, hogy a kkv-k előtt álló 
egyedi kihívásokat teljes mértékben 
figyelembe vegyék, különösen a kedvező, 
versenyképes üzleti környezet 
megteremtése céljából;

Or. sl

Módosítás 91
Enrique Calvet Chambon

Véleménytervezet
1 bekezdés – vi pont

Véleménytervezet Módosítás

vi. biztosítsa, hogy a kkv-k előtt álló 
egyedi kihívásokat teljes mértékben 
figyelembe vegyék;

vi. biztosítsa, hogy a kkv-k előtt álló 
egyedi kihívásokat teljes mértékben 
figyelembe vegyék tekintettel arra, hogy a 
magánszférában az új munkahelyek 85%-
át a kkv-k hozzák létre;

Or. fr
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Módosítás 92
Patrick Le Hyaric

Véleménytervezet
1 bekezdés – vi pont

Véleménytervezet Módosítás

vi. biztosítsa, hogy a kkv-k előtt álló 
egyedi kihívásokat teljes mértékben 
figyelembe vegyék;

vi. biztosítsa, hogy a kkv-k előtt álló 
egyedi kihívásokat teljes mértékben 
figyelembe vegyék a meglévő szociális és 
környezetvédelmi normák szintjének 
csökkentése nélkül annak érdekében, 
hogy a kkv-kat megvédjék a normák, 
munkafeltételek és munkadíjak 
versenyétől, valamint a szociális és 
környezeti dömping egyéb okaitól;

Or. fr

Módosítás 93
Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux

Véleménytervezet
1 bekezdés – vi pont

Véleménytervezet Módosítás

vi. biztosítsa, hogy a kkv-k előtt álló 
egyedi kihívásokat teljes mértékben 
figyelembe vegyék;

vi. biztosítsa, hogy a kkv-k előtt álló 
egyedi kihívásokat teljes mértékben 
figyelembe vegyék; emlékeztet arra, hogy 
a kkv-k teszik ki az európai vállalkozások 
99%-át és a nettó munkahelyteremtés 
85%-át biztosítják az EU-ban. 
Hangsúlyozza, hogy a kkv-k az elsők 
között látják majd meg a nyitott piac 
hasznát, amely a felesleges akadályok 
megszüntetésével és az exportot elősegítő 
gazdasági keret létrehozásával segítséget 
nyújt nekik abban, hogy 
versenyképesebbek legyenek.

Or. fr
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Módosítás 94
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Véleménytervezet
1 bekezdés – vi pont

Véleménytervezet Módosítás

vi. biztosítsa, hogy a kkv-k előtt álló 
egyedi kihívásokat teljes mértékben 
figyelembe vegyék;

vi. biztosítsa, hogy a kkv-k előtt álló 
egyedi kihívásokat teljes mértékben 
figyelembe vegyék, és hogy e problémák 
megoldása továbbra is az érintett kkv-k és 
a tagállamok hatáskörébe tartozzon;

Or. fr

Módosítás 95
Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux

Véleménytervezet
1 bekezdés – vi pont – a pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

a) a TTIP által a helyi piacokon aktív, 
nem exportőr kkv-kra, illetve 
mikrovállalkozásokra gyakorolt hatás 
vizsgálata, amelyek esetében ez a 
megállapodás nagyobb versenyt idéz majd 
elő.

Or. fr

Módosítás 96
Karima Delli
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 bekezdés – vi a pont (új)
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Véleménytervezet Módosítás

via. biztosítsa, hogy a TTIP értelmében 
létrehozott szabályozási együttműködési 
tanácsban vagy fórumon a kkv-k az 
európai GDP-ből való részesedésük 
arányában (57%) képviseltessék magukat;

Or. en

Módosítás 97
Thomas Mann

Véleménytervezet
1 bekezdés – vi a pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

via. jelentős előnyöket vár a kis- és 
középvállalkozások számára különösen a 
nem vámjellegű akadályok tervezett 
megszüntetése következtében és a 
szolgáltatási ágazatban;

Or. de

Módosítás 98
Anthea McIntyre, Zdzisław Krasnodębski

Véleménytervezet
1 bekezdés – vi a pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

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

Or. en
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Módosítás 99
Tiziana Beghin, Laura Agea

Véleménytervezet
1 bekezdés – vi a pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

via. vegye figyelembe, hogy a TTIP 
kedvezőtlen hatással lesz az EU belső 
kereskedelmére, és ezáltal csökkenteni 
fogja a kkv-k piaci részesedését 
Európában;

Or. en

Módosítás 100
Elmar Brok

Véleménytervezet
1 bekezdés – vii pont

Véleménytervezet Módosítás

vii. mozdítsa elő a meglévő munkajogi és 
környezetvédelmi jogszabályokat 
kiegészítő – ám azokat nem helyettesítő –
vállalati társadalmi felelősségvállalás 
terjedését;

vii. ösztönözze a meglévő munkajogi és 
környezetvédelmi jogszabályokat 
kiegészítő – ám azokat nem helyettesítő –
önkéntes vállalati társadalmi 
felelősségvállalás terjedését;

Or. de

Módosítás 101
Patrick Le Hyaric

Véleménytervezet
1 bekezdés – vii pont

Véleménytervezet Módosítás

vii. mozdítsa elő a meglévő munkajogi és vii. mozdítsa elő a meglévő munkajogi és 
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környezetvédelmi jogszabályokat 
kiegészítő – ám azokat nem helyettesítő –
vállalati társadalmi felelősségvállalás 
terjedését;

környezetvédelmi jogszabályokat 
kiegészítő – ám azokat nem helyettesítő –
vállalati társadalmi felelősségvállalás 
terjedését, valamint segítse elő a 
munkavállalók és képviselőik 
tájékoztatását és a velük folytatott 
konzultációt;

Or. fr

Módosítás 102
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Véleménytervezet
1 bekezdés – vii pont

Véleménytervezet Módosítás

vii. mozdítsa elő a meglévő munkajogi és 
környezetvédelmi jogszabályokat 
kiegészítő – ám azokat nem helyettesítő –
vállalati társadalmi felelősségvállalás 
terjedését;

vii. mozdítsa elő a meglévő munkajogi és 
környezetvédelmi jogszabályokat 
kiegészítő – ám azokat semmi esetre sem
helyettesítő – vállalati társadalmi 
felelősségvállalás terjedését;

Or. fr

Módosítás 103
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Neoklis 
Sylikiotis

Véleménytervezet
1 bekezdés – vii pont

Véleménytervezet Módosítás

vii. mozdítsa elő a meglévő munkajogi és 
környezetvédelmi jogszabályokat 
kiegészítő – ám azokat nem helyettesítő –
vállalati társadalmi felelősségvállalás 
terjedését;

vii. mozdítsa elő a munkajogi és 
környezetvédelmi jogszabályokat 
kiegészítő – ám azokat nem helyettesítő –
vállalati társadalmi felelősségvállalás 
terjedését;

Or. en
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Módosítás 104
Thomas Mann

Véleménytervezet
1 bekezdés – vii pont

Véleménytervezet Módosítás

vii. mozdítsa elő a meglévő munkajogi és 
környezetvédelmi jogszabályokat 
kiegészítő – ám azokat nem helyettesítő –
vállalati társadalmi felelősségvállalás 
terjedését;

vii. mozdítsa elő a meglévő munkajogi és 
környezetvédelmi jogszabályokat 
kiegészítő – ám azokat nem helyettesítő –
önkéntes vállalati társadalmi 
felelősségvállalás terjedését; azonban 
különösen a kis- és középvállalkozások
nem kötelezhetők vállalati társadalmi 
felelősségvállalásra; a kis- és 
középvállalkozások önkéntes vállalati 
társadalmi felelősségvállalása 
példamutatónak minősül;

Or. de

Módosítás 105
Thomas Mann

Véleménytervezet
1 bekezdés – vii a pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

viia. kifejezetten elismeréssel szól az –
elsősorban középméretű – vállalkozások 
önkéntes és jótékony vállalati társadalmi 
felelősségvállalásáról, és ezt a TTIP 
keretében is védeni és támogatni fogja; 
meggyőződése, hogy egy szabad 
társadalomban a kis- és 
középvállalkozásokat nem szabad 
jótékonykodásra kényszeríteni;

Or. de
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Módosítás 106
Thomas Mann

Véleménytervezet
1 bekezdés – vii b pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

viib. elítéli a vállalati korrupciót és az 
adóelkerülést; felszólítja a Bizottságot, 
hogy ezeket a témákat is vonja be a TTIP-
ről folytatott vitába;

Or. de

Módosítás 107
Joachim Schuster, Guillaume Balas, Edouard Martin, Miapetra Kumpula-Natri, Sergio 
Gutiérrez Prieto, Javi López, Agnes Jongerius, Jan Keller, Evelyn Regner, Marita 
Ulvskog, Emilian Pavel, Jutta Steinruck, Glenis Willmott

Véleménytervezet
1 bekezdés – viii pont

Véleménytervezet Módosítás

viii. biztosítsa, hogy a 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 ne akadályozzák a 
jogalkotókat abban, hogy a 
foglalkoztatáspolitika terén 
jogszabályokat fogadjanak el;

törölve

Or. en

Módosítás 108
Siôn Simon
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Véleménytervezet
1 bekezdés – viii pont

Véleménytervezet Módosítás

viii. biztosítsa, hogy a 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 ne akadályozzák a 
jogalkotókat abban, hogy a 
foglalkoztatáspolitika terén 
jogszabályokat fogadjanak el;

viii. ebből a megállapodásból, a CETA-ból 
és a többi hatályos uniós kereskedelmi 
egyezményből ki kell zárni a beruházók és 
az állam közötti vitarendezést. A 
beruházási jogviták rendezésére 
legalkalmasabb eszköz egy államok 
közötti vitarendezési rendszer és a nemzeti 
bíróságok igénybevétele. A szociális és 
munkaügyi jogszabályok – köztük a 
kollektív szerződések alapján 
kezdeményezett rendelkezések – nem 
sérülhetnek a beruházásokkal kapcsolatos 
viták eredményeként.

Or. en

Módosítás 109
Maria Arena, Agnes Jongerius

Véleménytervezet
1 bekezdés – viii pont

Véleménytervezet Módosítás

viii. biztosítsa, hogy a 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 ne akadályozzák a 
jogalkotókat abban, hogy a 
foglalkoztatáspolitika terén 
jogszabályokat fogadjanak el;

viii. ellenezze a beruházók és az állam 
közötti vitarendezés TTIP-be való 
felvételét. A beruházók és az állam közötti
vitarendezésre nincs szükség olyan 
országokkal kötött megállapodások 
esetén, amelyekben a jogrendszer teljes 
mértékben működőképes, és nem 
azonosítottak az igazságszolgáltatás
politikai befolyásolásával vagy az 
igazságszolgáltatás megtagadásával 
kapcsolatos kockázatokat;

Or. en
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Módosítás 110
Jan Keller

Véleménytervezet
1 bekezdés – viii pont

Véleménytervezet Módosítás

viii. biztosítsa, hogy a 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 ne akadályozzák a 
jogalkotókat abban, hogy a 
foglalkoztatáspolitika terén 
jogszabályokat fogadjanak el;

viii. ellenezze a beruházók és az állam 
közötti vitarendezés TTIP-be való 
felvételét. A beruházók és az állam közötti
vitarendezésre nincs szükség olyan 
országokkal kötött megállapodások 
esetén, amelyekben a jogrendszer teljes 
mértékben működőképes, és nem 
azonosítottak az igazságszolgáltatás 
politikai befolyásolásával vagy az 
igazságszolgáltatás megtagadásával 
kapcsolatos kockázatokat;

Or. en

Módosítás 111
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Tania 
González Peñas

Véleménytervezet
1 bekezdés – viii pont

Véleménytervezet Módosítás

viii. biztosítsa, hogy a 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 ne akadályozzák a 
jogalkotókat abban, hogy a 
foglalkoztatáspolitika terén 
jogszabályokat fogadjanak el;

viii. biztosítsa, hogy a végleges 
megállapodásban nem kap helyet a 
beruházók és az állam közötti vitarendezést 
célzó mechanizmus; tartsa tiszteletben a
nyilvános konzultáció kimenetelét, amely 
inkább a beruházók és az állam közötti 
vitarendezés széles körű ellenzésére, 
semmint a beruházók és az állam közötti 
vitarendezés reformjának társadalmi 
támogatottságára világított rá; úgy véli, 
hogy a beruházók és az állam közötti 
vitarendezés aláaknázza a közérdekek 
védelme céljából demokratikus módon 
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elfogadott jogszabályokat;

Or. en

Módosítás 112
Mara Bizzotto

Véleménytervezet
1 bekezdés – viii pont

Véleménytervezet Módosítás

viii. biztosítsa, hogy a 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 ne akadályozzák a 
jogalkotókat abban, hogy a 
foglalkoztatáspolitika terén jogszabályokat 
fogadjanak el;

viii. biztosítsa, hogy a beruházók és az 
állam közötti vitarendezést törlik a 
megállapodásból, mivel demokratikusan 
nem elszámoltatható, ennélfogva pedig 
akadályozza a jogalkotókat abban, hogy a 
foglalkoztatáspolitika terén jogszabályokat 
fogadjanak el;

Or. it

Módosítás 113
Tiziana Beghin, Laura Agea

Véleménytervezet
1 bekezdés – viii pont

Véleménytervezet Módosítás

viii. biztosítsa, hogy a 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

viii. a beruházók és az állam közötti 
vitarendezésre irányuló nyilvános 
konzultáció kimenetelének megfelelően 
zárja ki a megállapodásból a beruházók és 
az állam közötti vitarendezést célzó 
mechanizmusokat, és ismerje el, hogy egy 
ilyen mechanizmus megkülönböztetést 
teremt a külföldi és belföldi befektetők 
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legyenek, továbbá ne akadályozzák a 
jogalkotókat abban, hogy a 
foglalkoztatáspolitika terén 
jogszabályokat fogadjanak el;

között;

Or. en

Módosítás 114
Elmar Brok

Véleménytervezet
1 bekezdés – viii pont

Véleménytervezet Módosítás

viii. biztosítsa, hogy a 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 ne akadályozzák a 
jogalkotókat abban, hogy a 
foglalkoztatáspolitika terén jogszabályokat 
fogadjanak el;

viii. biztosítsa, hogy a 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, valamint hogy a viták bírósági 
úton történő rendezésére továbbra is 
lehetőség legyen, továbbá ne akadályozzák 
a jogalkotókat abban, hogy a 
foglalkoztatáspolitika terén saját 
országukra vonatkozó jogszabályokat 
fogadjanak el és hajtsanak végre;

Or. de

Módosítás 115
Jean Lambert, Karima Delli
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 bekezdés – viii pont

Véleménytervezet Módosítás

viii. biztosítsa, hogy a vitarendezési viii. biztosítsa, hogy a vitarendezési 
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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 ne akadályozzák a 
jogalkotókat abban, hogy a 
foglalkoztatáspolitika terén jogszabályokat 
fogadjanak el;

mechanizmusokra vonatkozó bármilyen 
megállapodás teljes mértékben figyelembe 
vegye a beruházók és az állam közötti 
vitarendezésre irányuló nyilvános 
konzultáció kimenetelét, és hogy azok az 
államok közötti vitarendezési 
mechanizmusra korlátozódjanak, továbbá 
ne akadályozzák a jogalkotókat abban, 
hogy a foglalkoztatáspolitika terén 
jogszabályokat fogadjanak el; határozottan 
úgy véli, hogy egy esetleges TTIP-
megállapodásnak nem szabad a 
beruházók és az állam közötti 
vitarendezést célzó mechanizmust 
tartalmaznia, mivel az EU és az USA által 
biztosított jelenlegi beruházásvédelmi szint 
a jogbiztonság garantálásához teljes 
mértékben elegendő;

Or. en

Módosítás 116
Thomas Mann

Véleménytervezet
1 bekezdés – viii pont

Véleménytervezet Módosítás

viii. biztosítsa, hogy a 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 ne akadályozzák a 
jogalkotókat abban, hogy a 
foglalkoztatáspolitika terén jogszabályokat 
fogadjanak el;

viii. biztosítsa, hogy a 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 semmiképpen ne 
korlátozzák vagy akadályozzák a 
jogalkotókat abban, hogy a foglalkoztatás-
és szociálpolitika terén jogszabályokat 
fogadjanak el, és vizsgálják meg, hogyan 
lehet kidolgozni a választottbírók 
függetlenségét biztosító szabályozásokat;
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Or. de

Módosítás 117
Patrick Le Hyaric

Véleménytervezet
1 bekezdés – viii pont

Véleménytervezet Módosítás

viii. biztosítsa, hogy a 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 ne akadályozzák a 
jogalkotókat abban, hogy a 
foglalkoztatáspolitika terén jogszabályokat 
fogadjanak el;

viii. biztosítsa, hogy a vitarendezési 
mechanizmusokra vonatkozó bármilyen 
megállapodás biztosítsa a nemzeti 
bíróságok elsőbbségét, figyelembe vegye a 
beruházók és az állam közötti 
vitarendezésre irányuló nyilvános 
konzultáció kimenetelét és az annak során 
tapasztalt aggályokat, biztosítsa, hogy 
minden vitarendezési mechanizmus teljes 
mértékben átlátható és demokratikusan 
elszámoltatható legyen, tiszteletben tartsa 
a nemzeti jogokat, és ne akadályozza a 
jogalkotókat abban, hogy a 
foglalkoztatáspolitika terén jogszabályokat 
fogadjanak el;

Or. fr

Módosítás 118
Anthea McIntyre

Véleménytervezet
1 bekezdés – viii pont

Véleménytervezet Módosítás

viii. biztosítsa, hogy a 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

viii. biztosítsa, hogy a vitarendezési 
mechanizmusokra vonatkozó bármilyen 
megállapodás figyelembe vegye a 
beruházók és az állam közötti 
vitarendezésre irányuló nyilvános 
konzultáció kimenetelét, és hogy azok 
teljes mértékben átláthatóak, 
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demokratikusan elszámoltathatóak 
legyenek, továbbá ne akadályozzák a 
jogalkotókat abban, hogy a 
foglalkoztatáspolitika terén jogszabályokat 
fogadjanak el;

demokratikusan elszámoltathatóak 
legyenek, és tegyék kifejezetté a 
tagállamok szabályozáshoz való jogát,
továbbá ne akadályozzák a jogalkotókat 
abban, hogy a foglalkoztatáspolitika terén 
jogszabályokat fogadjanak el;

Or. en

Módosítás 119
Zdzisław Krasnodębski

Véleménytervezet
1 bekezdés – viii pont

Véleménytervezet Módosítás

viii. biztosítsa, hogy a 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 ne akadályozzák a 
jogalkotókat abban, hogy a 
foglalkoztatáspolitika terén jogszabályokat 
fogadjanak el;

viii. biztosítsa, hogy a 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, és tegyék kifejezetté a 
tagállamok szabályozáshoz és saját 
gazdaságfejlesztési politikáik 
kialakításához való jogát, továbbá ne 
akadályozzák a jogalkotókat abban, hogy a 
foglalkoztatáspolitika terén jogszabályokat 
fogadjanak el;

Or. en

Módosítás 120
Romana Tomc

Véleménytervezet
1 bekezdés – viii pont
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Véleménytervezet Módosítás

viii. biztosítsa, hogy a 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 ne akadályozzák a 
jogalkotókat abban, hogy a 
foglalkoztatáspolitika terén jogszabályokat 
fogadjanak el;

viii. biztosítsa, hogy a 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 ne akadályozzák a 
jogalkotókat abban, hogy a 
foglalkoztatáspolitika és a szociálpolitika
terén jogszabályokat fogadjanak el;

Or. sl

Módosítás 121
Joachim Schuster, Guillaume Balas, Edouard Martin, Miapetra Kumpula-Natri, Sergio 
Gutiérrez Prieto, Javi López, Evelyn Regner, Marita Ulvskog, Emilian Pavel, Jutta 
Steinruck, Glenis Willmott

Véleménytervezet
1 bekezdés – viii a pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

viiia. ellenezze a beruházók és az állam 
közötti vitarendezés TTIP-be való 
felvételét. A beruházók és az állam közötti
vitarendezésre nincs szükség olyan
országokkal – így az Amerikai Egyesült 
Államokkal – kötött megállapodások 
esetén, amelyekben a jogrendszer teljes 
mértékben működőképes, és nem 
azonosítottak az igazságszolgáltatás 
politikai befolyásolásával vagy az 
igazságszolgáltatás megtagadásával 
kapcsolatos kockázatokat;

Or. en
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Módosítás 122
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Véleménytervezet
1 bekezdés – viii a pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

viiia. szólítsa fel a Bizottságot, hogy 
biztosítsa a tagállamoknak a beruházó és 
az állam közötti vitarendezés 
szabályozására való jogát annak 
tudatában, hogy egy ilyen jogalkotási 
mechanizmus bevezetése se nem célszerű, 
se nem szükségszerű.

Or. fr

Módosítás 123
Anthea McIntyre

Véleménytervezet
1 bekezdés – ix pont

Véleménytervezet Módosítás

ix. tegyen lépéseket annak érdekében, hogy 
a megállapodás „pozitív lista”
megközelítést alkalmazzon;

ix. tegyen lépéseket annak érdekében, hogy 
a megállapodás „negatív lista” 
megközelítést alkalmazzon, amely az 
érzékeny ágazatokra vonatkozóan 
fenntartásokat alkalmaz, és nemcsak 
fokozott átláthatóságot és 
kiszámíthatóságot tesz lehetővé a 
szereplők számára, továbbá az uniós 
cégek piaci hozzáférését az USA-ban, 
hanem egyúttal olyan „élő” 
megállapodást is biztosít, amely lehetővé 
teszi a szolgáltatásoknak a 
megállapodásba való későbbi, folyamatos 
felvételét; megjegyzi, hogy ez a 
megközelítés lehetséges volt Kanadával a 
CETA esetében;

Or. en
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Módosítás 124
Romana Tomc

Véleménytervezet
1 bekezdés – ix pont

Véleménytervezet Módosítás

ix. tegyen lépéseket annak érdekében, hogy 
a megállapodás „pozitív lista” 
megközelítést alkalmazzon;

ix. tegyen lépéseket annak érdekében, hogy 
a megállapodás „negatív lista” 
megközelítést alkalmazzon;

Or. sl

Módosítás 125
Elmar Brok

Véleménytervezet
1 bekezdés – ix pont

Véleménytervezet Módosítás

ix. tegyen lépéseket annak érdekében, hogy 
a megállapodás „pozitív lista” 
megközelítést alkalmazzon;

ix. tegyen lépéseket annak érdekében, hogy 
a megállapodás „negatív lista” 
megközelítést alkalmazzon;

Or. de

Módosítás 126
Karima Delli, Jean Lambert
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 bekezdés – ix pont

Véleménytervezet Módosítás

ix. tegyen lépéseket annak érdekében, hogy 
a megállapodás „pozitív lista” 
megközelítést alkalmazzon;

ix. tegyen lépéseket annak érdekében, hogy 
„pozitív lista” megközelítést építsenek be a
megállapodás szolgáltatások 
kereskedelméről és letelepedésről szóló 
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fejezetébe mind a piaci hozzáférés, mind a 
nemzeti bánásmóddal kapcsolatos 
kötelezettségvállalások tekintetében, és 
haladéktalanul fejezzék be az említett 
fejezetre vonatkozó tárgyalásokat, ha nem 
sikerül megállapodásra jutni a „pozitív 
listával” kapcsolatban;

Or. en

Módosítás 127
Joachim Schuster, Jutta Steinruck, Emilian Pavel, Jan Keller, Maria Arena, Agnes 
Jongerius, Marita Ulvskog, Glenis Willmott

Véleménytervezet
1 bekezdés – ix pont

Véleménytervezet Módosítás

ix. tegyen lépéseket annak érdekében, hogy 
a megállapodás „pozitív lista” 
megközelítést alkalmazzon;

ix. tegyen lépéseket annak érdekében, hogy 
a megállapodás a szolgáltatások 
liberalizációjával kapcsolatban „pozitív 
lista” megközelítést alkalmazzon, 
amelynek értelmében a külföldi cégek 
számára megnyitandó szolgáltatásokat –
az új szolgáltatások kizárásával –
kifejezetten meg kell nevezni;

Or. en

Módosítás 128
Patrick Le Hyaric

Véleménytervezet
1 bekezdés – ix pont

Véleménytervezet Módosítás

ix. tegyen lépéseket annak érdekében, hogy 
a megállapodás „pozitív lista” 
megközelítést alkalmazzon;

ix. tegyen lépéseket annak érdekében, hogy 
a megállapodás egyértelműen „pozitív 
lista” megközelítést alkalmazzon, és 
emellett lehetővé tegye a tagállamok 
számára, hogy meghatározzák a 
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megállapodás alól kivont szolgáltatásokat 
és javakat, továbbá, hogy ebből a listából 
kivegyenek minden „gátló hatást”, amikor 
a tagállamok vissza kívánják vonni a 
verseny korábbi megnyitását, vagy 
államosítani kívánják a tevékenységeket;

Or. fr

Módosítás 129
Tiziana Beghin, Laura Agea

Véleménytervezet
1 bekezdés – ix pont

Véleménytervezet Módosítás

ix. tegyen lépéseket annak érdekében,
hogy a megállapodás „pozitív lista” 
megközelítést alkalmazzon;

ix. kérje, hogy a megállapodás „pozitív 
lista” megközelítést alkalmazzon, és 
biztosítsa, hogy a közszolgáltatásokat
kizárják a TTIP hatálya alól;

Or. en

Módosítás 130
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Véleménytervezet
1 bekezdés – ix pont

Véleménytervezet Módosítás

ix. tegyen lépéseket annak érdekében, hogy 
a megállapodás „pozitív lista” 
megközelítést alkalmazzon;

ix. tegyen lépéseket annak érdekében, hogy 
a megállapodás „pozitív lista” 
megközelítése révén megőrizzék a 
szolgáltatások szociális aspektusait;

Or. fr

Módosítás 131
Miapetra Kumpula-Natri
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Véleménytervezet
1 bekezdés – x pont

Véleménytervezet Módosítás

x. biztosítsa, hogy az álláshelyek 
elvesztésére/létrehozására, valamint az 
érintett ágazatokra vonatkozó statisztikai 
előrejelzéseket folyamatosan frissítsék 
annak érdekében, hogy az érintett 
ágazatok, régiók vagy tagállamok 
támogatása érdekében a Bizottság időben 
közbe tudjon lépni.

x. biztosítsa, hogy az álláshelyek 
elvesztésére/létrehozására, valamint az 
érintett ágazatokra vonatkozó statisztikai 
előrejelzéseket folyamatosan frissítsék 
annak érdekében, hogy az érintett 
ágazatok, régiók vagy tagállamok 
támogatása érdekében a Bizottság időben 
közbe tudjon lépni. A Bizottságnak a 
tagállamokra irányuló strukturális 
politikai ajánlásainak kidolgozásakor 
figyelembe kell vennie ezt. A meglévő 
finanszírozási mechanizmusokat – például 
az Európai Globalizációs Alkalmazkodási 
Alapot – át kell alakítani oly módon, hogy 
képesek legyenek mérsékelni a TTIP 
esetleges kedvezőtlen hatásait.

Or. en

Módosítás 132
Marian Harkin

Véleménytervezet
1 bekezdés – x pont

Véleménytervezet Módosítás

x. biztosítsa, hogy az álláshelyek 
elvesztésére/létrehozására, valamint az 
érintett ágazatokra vonatkozó statisztikai 
előrejelzéseket folyamatosan frissítsék 
annak érdekében, hogy az érintett 
ágazatok, régiók vagy tagállamok 
támogatása érdekében a Bizottság időben 
közbe tudjon lépni.

x. biztosítsa, hogy az álláshelyek 
elvesztésére/létrehozására, valamint az
érintett ágazatokra vonatkozó statisztikai 
előrejelzéseket folyamatosan frissítsék 
annak érdekében, hogy az érintett 
ágazatok, régiók vagy tagállamok 
támogatása érdekében a Bizottság időben 
közbeléphessen; ez az átalakított, és 
megerősített költségvetéssel rendelkező 
kohéziós politikai alapokból és az Európai 
Globalizációs Alkalmazkodási Alapból
származó kiosztások révén érhető el.
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Or. en

Módosítás 133
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Véleménytervezet
1 bekezdés – x pont

Véleménytervezet Módosítás

x. biztosítsa, hogy az álláshelyek 
elvesztésére/létrehozására, valamint az 
érintett ágazatokra vonatkozó statisztikai 
előrejelzéseket folyamatosan frissítsék 
annak érdekében, hogy az érintett 
ágazatok, régiók vagy tagállamok 
támogatása érdekében a Bizottság időben 
közbe tudjon lépni.

x. biztosítsa, hogy az álláshelyek 
elvesztésére/létrehozására, valamint az 
érintett ágazatokra vonatkozó statisztikai 
előrejelzéseket folyamatosan frissítsék és 
hozzák nyilvánosságra annak érdekében, 
hogy az érintett ágazatok, régiók vagy 
tagállamok támogatása érdekében a 
Bizottság időben közbe tudjon lépni, és 
hogy a polgárokat, szociális partnereket és 
érdekelt feleket tájékoztassák e 
megállapodás tényleges és lehetséges 
hatásairól.

Or. fr

Módosítás 134
Maria Arena, Agnes Jongerius

Véleménytervezet
1 bekezdés – x pont

Véleménytervezet Módosítás

x. biztosítsa, hogy az álláshelyek 
elvesztésére/létrehozására, valamint az 
érintett ágazatokra vonatkozó statisztikai 
előrejelzéseket folyamatosan frissítsék 
annak érdekében, hogy az érintett 
ágazatok, régiók vagy tagállamok 
támogatása érdekében a Bizottság időben 
közbe tudjon lépni.

x. biztosítsa, hogy az álláshelyek 
elvesztésére/létrehozására, valamint az 
érintett ágazatokra vonatkozó statisztikai 
előrejelzéseket folyamatosan frissítsék 
annak érdekében, hogy az érintett 
ágazatok, régiók vagy tagállamok 
támogatása érdekében a Bizottság időben 
közbe tudjon lépni, ami a megállapodás 
megkötése előtt átalakított, és megerősített 
költségvetéssel rendelkező kohéziós 
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politikai alapokból és az Európai 
Globalizációs Alkalmazkodási Alapból 
származó kiosztások révén érhető el 

Or. en

Módosítás 135
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Neoklis 
Sylikiotis

Véleménytervezet
1 bekezdés – x pont

Véleménytervezet Módosítás

x. biztosítsa, hogy az álláshelyek 
elvesztésére/létrehozására, valamint az 
érintett ágazatokra vonatkozó statisztikai 
előrejelzéseket folyamatosan frissítsék 
annak érdekében, hogy az érintett 
ágazatok, régiók vagy tagállamok 
támogatása érdekében a Bizottság időben 
közbe tudjon lépni.

x. biztosítsa, hogy az álláshelyek 
elvesztésére/létrehozására, valamint az 
érintett ágazatokra vonatkozó statisztikai 
előrejelzéseket folyamatosan frissítsék 
annak érdekében, hogy az érintett 
ágazatok, régiók vagy tagállamok 
támogatása érdekében a Bizottság időben 
közbe tudjon lépni; úgy véli, hogy a 
tárgyalások egy elhibázott és elfogult 
hatásvizsgálati tanulmányon alapulnak, 
amely nem foglalkozott a foglalkoztatásra, 
a munkahelyek áthelyezésére, az 
államháztartásra és a kereskedelem 
torzulására gyakorolt kedvezőtlen 
hatásokkal1;

__________________
1 A Bizottságnak a TTIP-re vonatkozó
hatásvizsgálata a Gazdasági és Politikai 
Kutatóközpont (CEPR) által elvégzett 
elemzésen alapul. Számos független 
tanulmány bírálja azonban a CEPR 
tanulmányait azt állítva, hogy a CEPR 
növekedésre és munkahelyteremtésre 
vonatkozó állításai túlzóak. „A
kockázatokra és negatív hatásokra 
vonatkozó megfelelő értékelést sem 
tartalmaz”, írja róla az Európai 
Parlament hatásvizsgálati csoportja 
(IMPA) (Az Európai Parlament előzetes 
értékelése az Európai Bizottság 
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hatásvizsgálatához, 8. oldal 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/e
tudes/note/join/2013/507504/IPOL-
JOIN_NT%282013%29507504_EN.pdf )

Or. en

Módosítás 136
Agnes Jongerius, Jan Keller, Maria Arena

Véleménytervezet
1 bekezdés – x pont

Véleménytervezet Módosítás

x. biztosítsa, hogy az álláshelyek 
elvesztésére/létrehozására, valamint az 
érintett ágazatokra vonatkozó statisztikai 
előrejelzéseket folyamatosan frissítsék 
annak érdekében, hogy az érintett 
ágazatok, régiók vagy tagállamok 
támogatása érdekében a Bizottság időben 
közbe tudjon lépni.

x. biztosítsa, hogy az álláshelyek 
elvesztésére/létrehozására, valamint az 
érintett ágazatokra vonatkozóan 
realisztikus statisztikai előrejelzések
álljanak rendelkezésre, és hogy ezeket
folyamatosan frissítsék annak érdekében, 
hogy az érintett ágazatok, régiók vagy 
tagállamok támogatása érdekében a 
Bizottság időben közbe tudjon lépni.

Or. en

Módosítás 137
Tiziana Beghin, Laura Agea

Véleménytervezet
1 bekezdés – x pont

Véleménytervezet Módosítás

x. biztosítsa, hogy az álláshelyek 
elvesztésére/létrehozására, valamint az 
érintett ágazatokra vonatkozó statisztikai 
előrejelzéseket folyamatosan frissítsék 
annak érdekében, hogy az érintett 
ágazatok, régiók vagy tagállamok 
támogatása érdekében a Bizottság időben 
közbe tudjon lépni.

x. biztosítsa, hogy az álláshelyek 
elvesztésére/létrehozására, valamint az 
egyes tagállamokban érintett ágazatokra 
vonatkozó statisztikai előrejelzéseket 
folyamatosan frissítsék annak érdekében, 
hogy az érintett ágazatok, régiók vagy 
tagállamok támogatása érdekében a 
Bizottság időben közbe tudjon lépni.
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Or. en

Módosítás 138
Mara Bizzotto

Véleménytervezet
1 bekezdés – x pont

Véleménytervezet Módosítás

x. biztosítsa, hogy az álláshelyek 
elvesztésére/létrehozására, valamint az 
érintett ágazatokra vonatkozó statisztikai 
előrejelzéseket folyamatosan frissítsék 
annak érdekében, hogy az érintett 
ágazatok, régiók vagy tagállamok 
támogatása érdekében a Bizottság időben 
közbe tudjon lépni.

x. biztosítsa, hogy az álláshelyek 
elvesztésére/létrehozására, valamint az 
érintett ágazatokra vonatkozó statisztikai 
előrejelzéseket folyamatosan frissítsék 
annak érdekében, hogy az érintett 
ágazatok, régiók vagy tagállamok 
támogatása érdekében a tagállamok időben 
közbe tudjanak lépni.

Or. it

Módosítás 139
Joachim Schuster, Brando Benifei, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, 
Jan Keller, Marita Ulvskog, Emilian Pavel, Jutta Steinruck

Véleménytervezet
1 bekezdés – x pont

Véleménytervezet Módosítás

x. biztosítsa, hogy az álláshelyek 
elvesztésére/létrehozására, valamint az 
érintett ágazatokra vonatkozó statisztikai 
előrejelzéseket folyamatosan frissítsék 
annak érdekében, hogy az érintett 
ágazatok, régiók vagy tagállamok 
támogatása érdekében a Bizottság időben 
közbe tudjon lépni.

x. biztosítsa, hogy az álláshelyek 
elvesztésére/létrehozására, valamint az 
érintett ágazatokra vonatkozó statisztikai 
előrejelzéseket folyamatosan frissítsék 
annak érdekében, hogy az érintett 
ágazatok, régiók vagy tagállamok 
támogatása érdekében a Bizottság időben 
közbe tudjon lépni. Az Európai 
Globalizációs Alkalmazkodási Alapot át 
kell alakítani oly módon, hogy képes 
legyen mérsékelni a TTIP esetleges 
kedvezőtlen hatásait;
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Or. en

Módosítás 140
Enrique Calvet Chambon

Véleménytervezet
1 bekezdés – x pont

Véleménytervezet Módosítás

x. biztosítsa, hogy az álláshelyek 
elvesztésére/létrehozására, valamint az 
érintett ágazatokra vonatkozó statisztikai 
előrejelzéseket folyamatosan frissítsék 
annak érdekében, hogy az érintett 
ágazatok, régiók vagy tagállamok 
támogatása érdekében a Bizottság időben 
közbe tudjon lépni.

x. biztosítsa, hogy az álláshelyek 
elvesztésére/létrehozására, valamint az 
érintett ágazatokra vonatkozó statisztikai 
előrejelzéseket folyamatosan frissítsék 
annak érdekében, hogy az érintett 
ágazatok, régiók vagy tagállamok 
támogatása érdekében a Bizottság időben 
közbe tudjon lépni. A Bizottságnak 
figyelembe kell vennie a külső 
sokkhatásokat, és válságforgatókönyveket 
kell meghatároznia ezekben az 
előrejelzésekben.

Or. fr

Módosítás 141
Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux

Véleménytervezet
1 bekezdés – x a pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

xa. 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.

Or. fr
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Módosítás 142
Joachim Schuster, Brando Benifei, Miapetra Kumpula-Natri, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López, Agnes Jongerius, Jan Keller, Evelyn Regner, Marita Ulvskog, Jutta 
Steinruck, Glenis Willmott

Véleménytervezet
1 bekezdés – x a pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

xa. tegyen lépéseket annak biztosítására, 
hogy a szabályozási együttműködés ne 
korlátozza a kormányok és az Európai 
Parlament közérdekből történő
jogalkotásra irányuló jogát. Lépéseket kell 
tenni annak biztosítására, hogy a 
szabályozási együttműködés nem 
eredményezi a munkaügyi – köztük az 
egészségügyi és biztonsági – normák 
gyengítését. Biztosítani kell, hogy a 
munkaügyi és szociális normák ne 
minősüljenek nem vámjellegű 
akadályoknak. Az érintett feleket – így a 
szociális partnereket – arányos mértékben 
be kell vonni a szabályozási 
együttműködésbe.

Or. en

Módosítás 143
Elena Gentile, Brando Benifei

Véleménytervezet
1 bekezdés – x a pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

xa. a TTIP közbeszerzési 
rendelkezéseinek:

• tiszteletben kell tartaniuk a különböző 
szintű hatóságok azon jogát, hogy saját 
elképzeléseik szerint szervezzék meg a 
közszolgáltatásokat, beleértve az egyes 
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hatáságon belüli és a különböző 
hatóságok közötti együttműködést is;

• az uniós közbeszerzési irányelvekhez 
hasonlóan a közbeszerzési fejezetnek 
magában kell foglalniuk egy kötelező 
szociális záradékot megfelelő végrehajtási 
mechanizmussal és kereszthivatkozással 
az alapvető ILO-egyezményekre (a 
szociális jogszabályok és a kollektív 
szerződések tiszteletben tartásának 
garantálása érdekében);

• ösztönözniük kell a hatóságokat a 
minőségi, szociális és környezeti 
kritériumoknak a közbeszerzési 
szerződésekbe való teljes körű felvételére, 
a fenntartható és tisztességes növekedés 
előmozdítása érdekében (valamint hogy 
ne a „legalacsonyabb ár” alapján ítéljék 
oda a szerződéseket).

Or. en

Módosítás 144
Karima Delli, Jean Lambert
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 bekezdés – x a pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

xa. biztosítsa, hogy a folyamatban lévő 
tárgyalások során megőrzik és 
előmozdítják a közbeszerzési irányelvek 
felülvizsgálatával elfogadott új európai 
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 
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alatt a közbeszerzés végrehajtására nem 
vonatkoznak az európai vagy nemzetközi 
szabályok;

Or. en

Módosítás 145
Maria Arena, Agnes Jongerius

Véleménytervezet
1 bekezdés – x a pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

xa. tegyen lépéseket annak biztosítására, 
hogy a szabályozási együttműködés ne 
korlátozza a kormányok és az Európai 
Parlament közérdekből történő 
jogalkotásra irányuló jogát. Lépéseket kell 
tenni annak biztosítására, hogy a 
szabályozási együttműködés nem 
eredményezi 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.

Or. en

Módosítás 146
Siôn Simon

Véleménytervezet
1 bekezdés – x a pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

xa. garantálja, hogy a szabályozási 
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együttműködés biztosítja csökkentést 
kizáró záradék felvételét, és nem
korlátozza a kormányok és az Európai 
Parlament közérdekből történő 
jogalkotásra irányuló jogát. Lépéseket kell 
tenni annak biztosítására, hogy a 
szabályozási együttműködés nem
eredményezi a munkaügyi normák 
gyengítését. Az érintett feleket – így a 
szociális partnereket – arányos mértékben 
be kell vonni a szabályozási 
együttműködésbe. A IV. módról 
folytatandó esetleges tárgyalások 
előfeltételéül kell szabni a működőképes, 
határokon átnyúló, a munkajogi és 
foglalkoztatási jogi kérdésekre vonatkozó 
közigazgatási és igazságügyi 
együttműködést a bérekre és 
munkakörülményekre vonatozó kollektív 
szerződések teljes mértékű 
végrehajtásának garantálásra.

Or. en

Módosítás 147
Agnes Jongerius, Jan Keller, Evelyn Regner, Maria Arena

Véleménytervezet
1 bekezdés – x a pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

xa. a Bizottságnak – annak garantálása 
érdekében, hogy az európai szociális 
modell képes túlélni az angolszász típusú 
amerikai kapitalizmussal való versenyt –
biztosítania kell, hogy a közfinanszírozott 
közszolgáltatások és szociális biztonsági 
rendszerek nem esnek 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
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nyomás.

Or. en

Módosítás 148
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Véleménytervezet
1 bekezdés – x a pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

xa. szakadjon el az exportorientált 
növekedési modelltől, keresse és részesítse 
előnyben az EU-ban olyannyira szükséges 
növekedés és munkahelyteremtés 
ösztönzésének más módjait:

– a belföldi kereslet és fogyasztás 
ösztönzésére irányuló, valamint a magas 
arányú munkanélküliségnek és 
társadalmi kirekesztésnek gátat szabó 
kontraciklikus intézkedések előmozdítása; 

– az adósságcsökkentésre vonatkozó 1/20 
szabály visszavonása;

– a Stabilitási és Növekedési Paktum 
vonatkozásában minden közberuházás 
költségvetési szempontból semlegesként 
történő kezelésének lehetővé tétele;

Or. en

Módosítás 149
Evelyn Regner

Véleménytervezet
1 bekezdés – x a pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

xa. biztosítsa, hogy a megállapodás 
valamennyi rendelkezése tiszteletben 
tartja az emberi jogi és demokratikus 
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alapelveket; tegyen lépéseket annak 
érdekében, hogy a megállapodásba emberi 
jogi záradékot vegyenek fel;

Or. de

Módosítás 150
Marita Ulvskog

Véleménytervezet
1 bekezdés – x a pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

xa. biztosítsa, hogy a kormányok 
lehetőséggel rendelkeznek a szociális és 
környezeti szempontból felelősségteljes 
közbeszerzési politikák elfogadására. A 
közbeszerzési 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.

Or. en

Módosítás 151
Enrique Calvet Chambon

Véleménytervezet
1 bekezdés – x a pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

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

Or. fr

Módosítás 152
Joachim Schuster, Miapetra Kumpula-Natri, Elena Gentile, Maria Arena, Sergio 
Gutiérrez Prieto, Javi López, Agnes Jongerius, Jan Keller, Marita Ulvskog, Emilian 
Pavel, Jutta Steinruck, Glenis Willmott

Véleménytervezet
1 bekezdés – x b pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

xb. biztosítsa a munkavégzés helyével 
kapcsolatos elv garantálását. A 
munkavállalók ideiglenes kiküldetése és 
kihelyezése esetén a nemzeti munkaügyi 
és szociális jogszabályokat, valamint a 
kollektív szerződésekre vonatkozó nemzeti 
rendelkezéseket fenn kell tartani; a TTIP-
ben pontosan meg kell határozni az 
ideiglenes kiküldetés és kihelyezés 
feltételeit;

Or. en

Módosítás 153
Karima Delli
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 bekezdés – x b pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

xb. biztosítsa, hogy a szolgáltatást nyújtók 
személyzete mozgásának liberalizációjára 
vonatkozó bármilyen kötelezettségvállalás 
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(IV. mód) olyan rendelkezésekre 
korlátozódik, amelyek teljes mértékben 
tiszteletben tartják a vonatkozó uniós 
jogot, többek között a kiküldetésben lévő 
munkavállalókra vonatkozó uniós 
irányelvet és az abban rögzített 
munkaügyi és szociális feltételeket;

Or. en

Módosítás 154
Siôn Simon

Véleménytervezet
1 bekezdés – x b pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

xb. biztosítsa, hogy a megállapodás teljes 
mértékben alkalmazza az uniós 
közbeszerzési irányelv rendelkezéseit és az 
irányelv kötelező szociális záradékát. A 
kormányoknak lehetőséggel kell
rendelkezniük szociális és környezeti 
szempontból felelősségteljes közbeszerzési 
politikákat elfogadására. A közbeszerzési 
rendelkezések nem akadályozhatják a 
kormányokat a szociális és környezeti 
igények figyelembevételében. Ezenkívül a 
közbeszerzési politikáknak hivatkozniuk 
kell a közbeszerzési szerződések 
munkaügyi záradékára vonatkozó, 94. 
ILO-egyezményre és 84. ajánlásra.

Or. en

Módosítás 155
Joachim Schuster, Brando Benifei, Edouard Martin, Elena Gentile, Maria Arena, Agnes 
Jongerius, Jan Keller, Emilian Pavel, Jutta Steinruck

Véleménytervezet
1 bekezdés – x c pont (új)
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Véleménytervezet Módosítás

xc. biztosítsa, hogy a kormányok 
lehetőséggel rendelkeznek a szociális és 
környezeti szempontból felelősségteljes 
közbeszerzési politikák elfogadására. A 
közbeszerzési rendelkezések nem 
akadályozhatják a kormányokat a 
szociális és környezeti igények 
figyelembevételében. Ezenkívül a 
közbeszerzési politikáknak meg kell 
felelniük a közbeszerzési szerződések 
munkaügyi záradékára vonatkozó, 94. 
ILO-egyezménynek.

Or. en

Módosítás 156
Mara Bizzotto

Véleménytervezet
1 bekezdés – x a pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

xa. hozzon megelőző intézkedéseket a 
TTIP következtében a foglalkoztatás 
csökkenése által veszélyeztetett ágazatok 
védelmében;

Or. it

Módosítás 157
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Neoklis 
Sylikiotis

Véleménytervezet
1 bekezdés – x b pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

xb. utasítsa el a Szabályozási 
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Együttműködési Tanács létrehozását, 
mivel az demokratikusan nem
elszámoltatható, nem biztosítja az összes 
érdekelt fél képviseletét, és nem 
rendelkezik arra vonatkozó szociális 
hatásvizsgálatok elvégzéséről, hogy az új 
jogszabályok és szabályozások miként 
fogják érinteni a polgárok munka- és 
lakhatási körülményeit;

Or. en

Módosítás 158
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Véleménytervezet
1 bekezdés – x c pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

xc. illesszen be egy, hatályvesztésre 
vonatkozó rendelkezést, amely 5 év 
elteltével lép életbe, és biztosítja, hogy ezt 
követően csak a TTIP-megállapodás 
hatásainak átfogó értékelése után lehet 
javaslatot tenni a megállapodás 
megújítására;

Or. en


