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BEVEZETÉS

Amikor az Unió nemzetközi megállapodást célzó tárgyalásokat folytat, az Európai Parlament 
az eljárási szabályzat 108. cikke alapján jelentés útján – a tárgyalások bármely szakaszában –
kifejezheti a megállapodásra vonatkozó álláspontját. Az előadó meg kívánja ragadni ezt az 
alkalmat arra, hogy hozzávetőleg másfél év egyeztetést követően értékelje a tárgyalások főbb 
eredményeit, és ismertesse a Parlamentnek egy lehetséges TTIP-megállapodás fő 
szempontjaival kapcsolatos véleményét. A Parlament jelentése – most, hogy megkezdte 
működését az új Bizottság, valamint az egyesült államokbeli időközi választások is lezajlottak 
– új lendületet adhat a tárgyalásoknak.
A jelentés az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelmi és beruházási tárgyalásokra 
vonatkozóan az előző parlamenti ciklus során elfogadott, 2012. októberi és 2013. májusi 
állásfoglalás nyomon követésére szolgál.

1. A TTIP MINT A FENNTARTHATÓ NÖVEKEDÉS ESZKÖZE ÉS UGRÓDESZKA 
A TÖBBOLDALÚ SZABÁLYRENDSZEREK FELÉ

Nyilvánvaló, hogy egyre szorosabban összefonódó globalizált világban élünk. A globális 
piacok között tagadhatatlanul egyre erősödnek a kölcsönös kapcsolatok. Ezt jól szemlélteti, 
hogy az európai ipari termékek 40%-a az ellátási lánc felsőbb szintjeiről származó import 
termékek felhasználásával készül. Az áruk és szolgáltatások határokon átnyúló 
kereskedelmének és a külföldi beruházásoknak a fokozódásával elengedhetetlen, hogy a 
politikaalkotók irányt adjanak a piacok közötti együttműködésnek és strukturálják ezeket a 
napi szinten zajló összetett folyamatokat és kölcsönhatásokat. Az uniós kereskedelempolitika 
fontos szerepet játszhat az Unión belüli és azon kívüli fenntartható gazdasági növekedés 
támogatása, illetve a megfelelő és stabil munkahelyek létrehozása terén, mindezek keretét 
azonban pontosan meg kell határozni. A megfelelő kereskedelmi szabályok az európai 
hozzáadott érték biztosításának zálogai, mivel az ipari termelés globális értéknövelt láncokon 
belül történik. 
Az Egyesült Államokkal kötött lehetséges megállapodás előmozdíthatja Európa 
újraiparosítását és segíthet abban, hogy az iparból származó uniós GDP-arány 2020-ra 
kitűzött mértékét 15-ről 20%-ra emeljük. Különösen a kis- és középvállalkozások számára 
teremthet lehetőségeket, amelyeket a nem vámjellegű akadályok a nagyvállalatoknál 
erősebben sújtanak. A világ két legnagyobb gazdasági blokkja közötti megállapodás egyúttal 
világszinten elfogadandó szabványokat, normákat és szabályokat is kialakíthat. Ez a harmadik 
országok számára is előnyös. 
Mindazonáltal az is egyértelmű, hogy a TTIP nem játszik majd központi szerepet az uniós 
gazdasági problémák rendezésében, és e tekintetben nem szabad hiú reményeket és 
elvárásokat kelteni. A gazdasági válság megoldása és a fenntartható fejlődés elérése csak a 
korábbitól eltérő uniós makrogazdasági politikával lehetséges.
Azt is tisztázni kell, hogy a kétoldalú kereskedelmi megállapodásoknál – köztük például a 
lehetséges TTIP-megállapodásnál – mindig kívánatosabbak lesznek a többoldalú 
megállapodások. Különösen a WTO-n belül elért közelmúltbeli kedvező fejlemények 
fényében biztosítanunk kell, hogy az Egyesült Államokkal kötött megállapodás 
ugródeszkaként szolgáljon az átfogóbb kereskedelmi tárgyalásokhoz, és arra ne a WTO-
folyamat alternatívájaként tekintsenek.
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2. A GLOBALIZÁCIÓ HELYES MEGKÖZELÍTÉSE

Az a globalizáció, amelyet ma látunk, nem szabályozott. A globalizáció irányítása nem 
megfelelő. A szabályozatlan globalizációval megállíthatatlanul haladunk a bukás felé. 
Kizárólag a vámcsökkentés és a nem vámjellegű akadályok és szabályok megszüntetése téves 
irányba visz, egy jól kialakított kereskedelmi megállapodással azonban elérhető a globalizáció 
helyes megközelítése. Ösztönöznünk kell a fenntartható növekedést, egyúttal azonban 
védelmet kell nyújtanunk a munkavállalók, a fogyasztók és a környezet számára. A globális 
szintű jogszabályi előírások erősítésével létrehozott lehető legszigorúbb szabályozási keret 
biztosítaná a szociális és a környezeti dömping kizárását. Mindenekelőtt gondoskodnunk kell 
arról, hogy a kereskedelempolitika a polgárok, fogyasztók és munkavállalók érdekeit 
szolgálja. Egy kereskedelmi megállapodás értékmérője az átlagpolgárok jóléte kell, hogy 
legyen. A TTIP-nek mintaként kell szolgálnia egy a fenti követelményeknek megfelelő 
kereskedelmi megállapodáshoz. Ha pedig a TTIP-vel kapcsolatos tárgyalások titkosak, 
semmilyen módon nem tud érvényesülni a demokratikus folyamatot jellemző, a várt 
eredményt szavatoló fékek és ellensúlyok rendszere.

3. ÁTLÁTHATÓSÁG ÉS A CIVIL TÁRSADALOM BEVONÁSA

A nyilvános vitán hallott számos kritikus hang rámutatott arra, hogy a TTIP-tárgyalásokat 
átláthatóbb és inkluzívabb módon kell lefolytatni, figyelembe véve az európai polgárok által 
felvetett aggályokat. A Parlament teljes körűen támogatja a tárgyalási irányelvek 
titkosításának feloldására irányuló tanácsi döntést, valamint az Európai Bizottság átláthatósági 
kezdeményezését, amelyet érdemi gyakorlati eredményekre kell váltani. Hasonlóan fontos a 
tagállamok részvétele is, hogy biztosítani lehessen a TTIP-vel kapcsolatos átfogó és tényeken 
alapuló, nyilvános európai szintű vitát. Egy ilyen vita nélkülözhetetlen a megállapodáshoz 
kapcsolódó valódi esélyek és aggályok feltérképezéséhez. A Parlament továbbá támogatja a 
Bizottság arra irányuló törekvéseit, hogy minél több tárgyalási javaslat nyilvánosságra 
hozatalával növelje a tárgyalások átláthatóságát, és bízik abban, hogy az egyes tárgyalási 
fordulókat követően további dokumentumokat is közzétesznek majd.

Az Európai Parlament a továbbiakban is szorosan figyelemmel kíséri a tárgyalási folyamatot, 
és a Bizottsággal, a tagállamokkal, az Egyesült Államok Kongresszusával és kormányával, 
valamint az Atlanti-óceán mindkét partján az érdekelt felekkel együttműködve gondoskodik 
arról, hogy a végeredmény az Unióban és az Egyesült Államokban, illetve ezek határain túl is 
előnyös legyen a polgárok számára.
Az Európai Parlamentnek jóvá kell hagynia a megállapodást – ennek hiányában az nem léphet 
életbe. Javasolt tehát, hogy az Európai Bizottság figyelembe vegye a Parlament álláspontját.

4. A LEHETSÉGES MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA

A TTIP-vel kapcsolatos tárgyalások 3 fő területet érintenek: piacra jutás (áruk, szolgáltatások 
és közbeszerzések), nem vámjellegű akadályok, valamint szabályozási együttműködés és 
szabályok. Egy kiegyensúlyozott csomagon belül – amelyre mindkét tárgyaló félnek 
törekednie kell – e területek mindegyike egyenlő jelentőséggel bír. A TTIP-t célzó 
egyeztetéseknek – az eddig elért eredményeket felhasználva – új lendületet kell venniük, hogy 
a tárgyalások során a korábbitól eltérő dinamika érvényesüljön. 
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4.1. PIACRA JUTÁS

Annak ellenére, hogy a vámok az óceán mindkét partján rendkívül alacsonyak, a TTIP piacra 
jutási eleme nagy fontossággal bír, figyelembe véve az Unió és az Egyesült Államok közötti 
kereskedelem nagy volumenét és a továbbra is létező néhány magas vámot.  A tárgyalások 
során törekedni kell valamennyi vámtarifa eltörlésére, egyúttal figyelembe véve azokat az 
érzékeny termékeket is, amelyek esetében hosszabb időre lehet szükség a vámtarifák vagy a 
vámkontingensek megszüntetéséhez. Hasonlóan fontos az ipari termékek, mezőgazdasági 
termékek, szolgáltatások és közbeszerzések piacra jutása, és az e területekre vonatkozó 
különböző javaslatok között egyensúlyt kell teremteni. Biztosítanunk kell, hogy az egyes 
témakörökkel kapcsolatos piacra jutási ajánlatok ugyanolyan ambiciózusak legyenek, és 
mindkét fél elvárásait tükrözzék.
A szolgáltatásokat illetően meg kell jegyezni, hogy az Unió és az Egyesült Államok „hibrid 
megközelítés‟ alkalmazása mellett döntött, amely hasonló a szolgáltatásokról szóló 
többoldalú megállapodást célzó tárgyalások keretében alkalmazott megközelítéshez. A 
szolgáltatások liberalizációja tekintetében az Unió hagyományosan más megközelítést 
alkalmaz a kétoldalú kereskedelmi megállapodásokban.
A szolgáltatások az európai gazdaság fontos részét képezik, és számos munkahely épül a 
szolgáltatások kivitelére és behozatalára, ezért nyilvánvaló, hogy az Uniónak jelentős offenzív 
érdekei fűződnek a szolgáltatási ágazathoz, például a mérnöki, a közlekedési vagy a 
távközlési szolgáltatások területén. Másrészről mindenképpen biztosítani kell az érzékeny 
szolgáltatások, köztük a közszolgáltatások és a közművek megfelelő kizárását, mozgásteret 
nyújtva ezzel a nemzeti és helyi hatóságok számára a közérdekű jogalkotási döntések 
meghozatalához.  E tekintetben igen hasznos lenne egy közös nyilatkozat, amelyben a 
tárgyaló felek egyértelműen kötelezettséget vállalnak arra, hogy ezeket az ágazatokat kizárják 
a tárgyalásokból.

A pénzügyi szolgáltatásokat érintő piacra jutási tárgyalásokat össze kell vonni a pénzügyi 
szabályozás közelítésével, támogatva ezzel a más nemzetközi fórumokon, például Bázeli 
Bankfelügyeleti Bizottságban már zajló együttműködési törekvéseket.

A származási szabályok minden piacra jutási tárgyalás kulcselemei. A származási 
szabályokkal kapcsolatos egyeztetéseken a származási szabályokra vonatkozó uniós és 
egyesült államokbeli megközelítés összehangolására kell törekedni. Az átfogó gazdasági és 
kereskedelmi megállapodás (CETA) e tekintetben kedvező precedensként szolgálhat. 
Tekintettel a CETA következtetéseire és az Unió és Mexikó közötti szabadkereskedelmi 
megállapodás lehetséges megújítására, mérlegelni kell a halmozódás lehetőségét és mértékét. 

4.1.1. KÖZBESZERZÉS

A közbeszerzés Európában és az Egyesült Államokban egyaránt alapvető gazdasági 
tevékenység. Az uniós közbeszerzési piac világszerte az egyik legnyitottabb, amely biztosítja, 
hogy harmadik országbeli vállalatok is tehessenek ajánlatot európai szerződésekre. Az uniós 
piacot védő újabb korlátok emelése helyett a TTIP elősegítheti, hogy kialakuljon a 
transzatlanti közbeszerzési piacok jelentős hatású liberalizációjának prototípusa. 
A TTIP-nek ezért biztosítania kell, hogy figyelembe vegyék az európai vállalatok körében a 
közbeszerzési szerződésekhez, például építési szolgáltatásokra, közlekedési infrastruktúrára, 
valamint árukra és szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekhez való hozzáférés iránti óriási 
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érdeklődést. Ez kétségtelenül döntő eleme lesz az átfogó megállapodásnak.
E tekintetben feltétlenül biztosítani kell, hogy a szövetségi államokat bevonják a tárgyalási 
folyamatba, és így érdemi eredményeket lehessen elérni az egyesült államokbeli 
közbeszerzési szerződések uniós vállalatok előtti megnyitása terén. Éppen ezért sajnálatos, 
hogy ez idáig a tárgyalások e területén nem sikerült valódi előrelépést tenni.
Az uniós szabadkereskedelmi megállapodások, például a CETA eredményei jól szemléltetik 
az átfogó közbeszerzési fejezet kívánatos hatályát és mértékét.

4.1.2. MEZŐGAZDASÁG

A mezőgazdaság számos területén – így például a fogyasztók egészségével kapcsolatos 
szempontok, a GMO-k és a hormonkezelt húsok tekintetében – eltérések vannak az Unió és az 
Egyesült Államok között. A tárgyalási eredményeknek tiszteletben kell tartaniuk és meg kell 
őrizniük a két oldal sajátosságait és alapvető értékeit, amilyen például az Unió számára az 
elővigyázatosság elve. A CETA-tárgyalások eredménye igazolja, hogy lehetséges e tárgyalási 
témakörben az élelmiszer-biztonsági előírásokat eltérően megközelítő országok között 
kiegyensúlyozott és kölcsönösen előnyös megállapodásra jutni. 

4.1.3. ENERGIA ÉS NYERSANYAGOK

A jövőbeni TTIP-megállapodásnak a két kereskedelmi partner közötti minden meglévő, az 
energiát érintő exportkorlátozást el kell törölnie, támogatva ezzel az energiaforrások 
diverzifikálását. Egy a transzatlantihoz hasonlóan stabil partnerség mindkét fél számára 
megbízható energiaforrást kínálhat.
A megállapodás nem érintené a két félnek az energiaforrások feltárásának és kitermelésének 
szabályozásához való jogát, azonban a kitermelésre vonatkozó döntést követően érvényesülne 
a megkülönböztetés tilalma. A nyersanyagokhoz és az energiához való hozzáférést szintén 
megkülönböztetésmentes módon kell biztosítani az uniós, illetve az egyesült államokbeli 
vállalatok részére.
A TTIP-nek támogatnia kell a környezetbarát áruk és szolgáltatások igénybevételét és 
népszerűsítését, kihasználva ezzel a transzatlanti gazdaság által kínált jelentős potenciális 
környezeti és gazdasági előnyöket.
A TTIP a közös energiatermelési előírások kidolgozásának fórumaként szolgálhatna, 
amelynek keretében mindenkor figyelembe kell venni és tiszteletben kell tartani a két oldalon 
már meglévő előírásokat.

4.2. SZABÁLYOZÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS NEM VÁMJELLEGŰ 
AKADÁLYOK

A szabályozási együttműködés és a nem vámjellegű akadályok megszüntetése a tárgyalások 
azon területe, ahol a megnövekedett kereskedelem tekintetében a legtöbb előnyre tehetünk 
szert. A szabályozási együttműködés ugyanakkor semmilyen módon nem érintheti a meglévő 
uniós munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi, fogyasztóvédelmi, munkaügyi és 
környezetvédelmi jogszabályok szintjét, illetve az Unióban létező kulturális sokszínűség 
mértékét, amint arra Juncker elnök politikai iránymutatása is emlékeztetett. A tárgyalások 
során mindkét oldalon világosan meg kell határozni, hogy mely jogszabályok minősülnek 
kompromisszumot nem tűrő alapvető előírásnak, és melyek esetében csökkenthető a 
bürokrácia. Azokon a területeken, ahol lehetséges a kölcsönös elismerés és a hiteles 
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tájékoztatás, egyértelmű kötelezettségvállalásokat kell tenni. A jelek szerint például az 
autóiparban jelentős új kereskedelmi lehetőségek rejlenek, de mindezt óvatosan kell kezelni, 
mert nem biztos, hogy ez a helyzet valamennyi ágazat és technikai intézkedés tekintetében 
fennáll. Figyelembe kell venni a tényleges tárgyalási fordulók eredményeit. Ezek egyike 
például az, hogy a vegyiparban nincs lehetőség kölcsönös elismerésre és harmonizációra.
A kereskedelem technikai akadályaival kapcsolatos (TBT), illetve az állat- és növény-
egészségügyi (SPS) intézkedéseket érintő tárgyalásoknak egyaránt az állat- és növény-
egészségügyi intézkedések alkalmazásáról, illetve a kereskedelem technikai akadályairól 
szóló többoldalú megállapodások központi elvein kell alapulniuk.  Az állat- és növény-
egészségügyi intézkedésekre vonatkozó tárgyalások keretében el kell ismerni mindkét fél 
jogát arra, hogy a kockázatokat az általuk az emberek, állatok és növények életének vagy 
egészségének megóvásához szükségesnek ítélt mértékben kezeljék. Az Unióban előírt 
elővigyázatosság elve nem sérülhet.
A két fejezettel kapcsolatos tárgyalások során törekedni kell az átláthatóság és a nyitottság 
fokozására, a szabályozó hatóságok közötti együttműködés, illetve a kereskedelem technikai 
akadályai esetében a nemzetközi szabványalkotó testületek közötti együttműködés erősítésére.
A kereskedelem technikai akadályairól és az állat- és növény-egészségügyi intézkedésekről 
szóló tárgyalások mellett a szabályozási kérdésekkel kapcsolatos egyeztetések további átfogó 
szakterületeket is felölelnek majd a szabályozás egységessége és az átláthatóság tekintetében, 
ideértve a korai konzultációkat, a hatásvizsgálatok alkalmazását és a helyes szabályozási 
gyakorlatot. A szabályozás egységessége a jogalkotás minőségének javításáról szóló 
bizottsági stratégiának is részét képezi, és a TTIP-tárgyalások, valamint a „jogalkotás 
minőségének javításával‟ kapcsolatos folyamatban lévő uniós vita között szinergiákat lehet 
létrehozni. E tekintetben különösen fontos az Európai Parlament uniós döntéshozatali 
folyamatban játszott szerepének, valamint az uniós szabályozási eljárások feletti 
demokratikus ellenőrzésének teljes körű tiszteletben tartása. Ezzel egyidejűleg ügyelni kell 
arra, hogy az érdekelt felek kiegyensúlyozott módon részt vehessenek ezekben a szabályozási 
eljárásokban.

Ugyanezeket a megfontolásokat kell alkalmazni a TTIP úgynevezett „beépített‟ 
menetrendjével összefüggésben is, amelynek célja, hogy megteremtse a jövőbeni 
együttműködés intézményi alapját.

A vegyi anyagok, a gyógyszerek és a kozmetikai termékek területén a szabályozási 
együttműködésre irányuló ágazati kezdeményezések jelentős további lehetőségeket 
kínálhatnak a szükségtelen nem vámjellegű akadályok felszámolására és új piacra jutási 
lehetőségek kivívására. Ugyanezeken a területeken azonban a szabályozási együttműködés 
fokozott körültekintést igényel, hogy ne sértse az egyes felek szabályozáshoz való szuverén 
jogát (pl. a klinikai vizsgálatok, az élelmiszer-biztonság, a vegyi anyagok címkézése stb. 
terén).

4.3. SZABÁLYOK

4.3.1. SZELLEMITULAJDON-JOGOK

A szellemitulajdon-jogok az Unióban és az Egyesült Államokban egyaránt a tudásalapú 
gazdaság sarokkövei, ezért fontos, hogy a TTIP ezekre vonatkozó fejezete ambiciózus célokat 
fogalmazzon meg.
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Mivel a szabadalmak az Unióban és az Egyesült Államokban is magas szintű védelmet 
élveznek (az adatok kizárólagossága, oltalmi idő visszaállítása), a TTIP szellemitulajdon-
jogokkal foglalkozó fejezetének tükröznie kell a szabadkereskedelmi megállapodásban az e 
területre vonatkozóan szereplő legambiciózusabb uniós és egyesült államokbeli 
rendelkezéseket, egyúttal továbbra is megerősítve a TRIPS-ben – többek között a 
közegészségügy vonatkozásában – biztosított rugalmas szabályokat.
Az uniós szellemitulajdon-jogi fejezetben nem szerepelhetnek az Európai Parlament által 
korábban elutasított rendelkezések (például a büntetőjogi szankciók).
Az ambiciózus szellemitulajdon-jogi fejezetnek egyúttal biztosítania kell az európai földrajzi 
jelzések fokozott oltalmát és elismerését. Ezzel összefüggésben jó példaként szolgálhat a 
CETA-megállapodás.

4.3.2. BERUHÁZÁSI LIBERALIZÁCIÓ ÉS A BERUHÁZÁSOK VÉDELME

A jövőbeni TTIP-megállapodásban átfogó fejezetet kell szentelni a beruházásoknak, amely 
egyaránt tartalmaz a beruházások liberalizációjára és védelmére vonatkozó rendelkezéseket. 
A beruházási liberalizációról szóló fejezetben törekedni kell az európai és amerikai vállalatok 
részére egymás területén biztosított megkülönböztetésmentes bánásmód szavatolására, 
valamint a lehetséges mértékben a megkülönböztető hatással bíró meglévő korlátozások 
megszüntetésére, egyes adott ágazatok érzékeny jellegére is figyelemmel. 
A beruházásvédelmi rendelkezéseknek a letelepedést követő rendelkezésekre kell 
korlátozódniuk, és többek között a megkülönböztetésmentességet, a tisztességes és egyenlő 
bánásmódot, valamint a közvetlen (közvetett) kisajátításért nyújtott kártérítést kell célozniuk.
Tekintettel az Unió és az Egyesült Államok fejlett jogrendszerére, a beruházási jogviták 
rendezésére legalkalmasabb eszköz egy államok közötti vitarendezési rendszer és a nemzeti 
bíróságok igénybevétele. 
Amennyiben a TTIP a beruházó és az állam közötti vitarendezésre (ISDS) vonatkozó 
rendelkezéseket is tartalmazna, egyértelmű, hogy a meglévő szabadkereskedelmi 
megállapodások és kétoldalú beruházási megállapodások rendelkezései nyomán felmerült 
problémák elkerüléséhez elengedhetetlen a jelenlegi modell további reformja. A nyilvános 
konzultáció immár elérhető eredményei alapján a három európai intézménynek külön-külön 
és egymás között is egyeztetnie kell a szükséges reformokról. A beruházókat külföldön 
megkülönböztetésmentes bánásmód illeti meg, és tisztességes módon lehetőséget kell 
biztosítani számukra, hogy sérelmeikre jogorvoslatot kérhessenek és kapjanak. Ezt a TTIP a 
beruházó és az állam közötti vitarendezésre vonatkozó rendelkezések nélkül is szavatolhatja. 

4.3.3. KERESKEDELEM ÉS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS 

A terítéken lévő egyes tárgyalási témakörökből rendkívül ambiciózus gazdasági menetrend 
rajzolódik ki. A TTIP-nek a fenntartható fejlődés területén is hasonlóan nagyra törő célokat 
kell kitűznie. A fenntartható fejlődésről szóló fejezet célja az ILO 8 alapegyezményének, 
valamint az alapvető nemzetközi környezetvédelmi megállapodásoknak a teljes körű és 
tényleges ratifikálása és végrehajtása kell, hogy legyen. A rendelkezésekben a munkaügyi és a 
környezetvédelmi előírások szintjének javítására kell törekedni. Egy ambiciózus kereskedelmi 
és fenntartható fejlődési fejezetben a vállalati társadalmi felelősségvállalásra és a civil 
társadalom egyértelmű, strukturált bevonására vonatkozó szabályoknak is szerepelniük kell.
A munkaügyi és környezetvédelmi előírások nem korlátozódhatnak a kereskedelmi és 
fenntartható fejlődési fejezetre, hanem a megállapodás más részeiben, például a 
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beruházásokra, a szolgáltatások kereskedelmére, a szabályozási együttműködésre és a 
közbeszerzésre vonatkozó fejezetekben is helyet kell kapniuk.

Az Unió–Korea szabadkereskedelmi megállapodásból származó kedvező tapasztalatokra, 
valamint az Egyesült Államok szabadkereskedelmi megállapodásaiban és nemzeti 
jogszabályaiban foglalt helyes és eredményes gyakorlatokra építve fokozni kell a munkaügyi 
és környezetvédelmi előírások végrehajthatóságát.

A TTIP gazdasági, társadalmi és környezeti hatását a civil társadalom egyértelmű 
bevonásával készített, mindenre kiterjedő fenntartható hatásvizsgálat keretében kell értékelni.

4.4. A TÁRGYALÁSBÓL KIZÁRT KÉRDÉSEK

Az Európai Parlament számára egyes szabályozási területek nem képezhetnek tárgyalási 
alapot. Az EU egyedi hagyománya szerint óvja az Unió és tagállamai kulturális és nyelvi 
sokféleségét. A kulturális ágazatot – különösen a digitális világban – támogató meglévő és 
jövőbeni rendelkezések és politikák nem tartoznak a tárgyalási témák körébe. 
További sajátos uniós hagyomány a közszolgáltatások szervezési módja. Ezen a területen 
nincs tárgyalási mozgástér. Azok az intézkedések, amelyek megakadályozzák, hogy a 
kormányzati hatóságok közérdekű jogszabályokat hozzanak vagy szolgáltatásokat nyújtsanak, 
kivétel nélkül elfogadhatatlanok. Szavatolni kívánjuk általános érdekű szolgáltatásaink 
védelmét.

5. DEMOKRATIKUS ÖNTUDAT

Az Európai Unió és harmadik országok között kereskedelmi megállapodások ratifikálása 
tekintetében az Európai Parlamenté az utolsó szó: e megállapodások csak a Parlament 
jóváhagyásával léphetnek életbe. Az ACTA (a szellemi tulajdon védelme a digitális 
ágazatban) elutasítása bizonyította, hogy az Európai Parlament nagyon komolyan veszi a 
kereskedelempolitikában betöltött szerepét. 
Tekintettel az európai lakosság részéről érkezett számos kritikus észrevételre és a tárgyalás 
alatt álló megállapodás nyilvános elfogadottságának alacsony mértékére, az Európai 
Parlament továbbra is törekedni fog a lehető legnagyobb fokú átláthatóság elérésre, és 
biztosítja, hogy csak megfelelő, az európai értékeket tiszteletben tartó, a fenntartható fejlődést 
ösztönző és valamennyi polgár jóllétéhez hozzájáruló megállapodás elfogadására kerülhessen 
sor.


