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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Parlamentnek a Bizottsághoz intézett ajánlásaival a transzatlanti 
kereskedelmi és beruházási partnerségre (TTIP) irányuló tárgyalásokról
(2014/2228(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti transzatlanti 
kereskedelmi és beruházási partnerségről (TTIP) zajló tárgyalásokra vonatkozóan a 
Tanács által 2013. június 14-én elfogadott1, majd 2014. október 9-én titkosítás alól 
feloldott és nyilvánosságra hozott uniós irányelvekre,

– tekintettel az EU–USA-csúcstalálkozó 2014. március 26-i együttes nyilatkozatára2,

– tekintettel az Európai Tanács 2014. június 26-27-i következtetéseire3,

– tekintettel Juncker elnöknek a hivatalba lépő következő Bizottsághoz intézett, „Új 
kezdet Európa számára:a munkahelyteremtés, a növekedés, a méltányosság és a 
demokratikus változás programja” című, 2014. július 15-i politikai iránymutatására4, 

– tekintettel az Egyesült Államok elnöke, Barack Obama, az Európai Bizottság elnöke,
Jean-Claude Juncker, az Európai Tanács elnöke, Herman Van Rompuy, az Egyesült 
Királyság miniszterelnöke, David Cameron, Németország kancellárja, Angela Merkel, 
Franciaország elnöke, François Hollande, Olaszország miniszterelnöke, Matteo Renzi, 
és Spanyolország miniszterelnöke, Mariano Rajoy által az ausztráliai Brisbane-ben 
tartott G20-csúcstalálkozó keretében tartott megbeszélést követően közzétett 2014. 
november 16-i együttes nyilatkozatára5,

– tekintettel a Tanács TTIP-ről szóló, 2014. november 21-i következtetéseire6,

– tekintettel a Bizottsághoz intézett, a TTIP-tárgyalások átláthatóságáról szóló, 2014. 
november 25-i bizottsági közleményre (C(2014)9052 final), továbbá a Bizottság tagjai, 
valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről szóló 
tájékoztatás közzétételéről szóló, 2014. november 25-i bizottsági rendeletre (C(2014) 
9051 final) és a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató 
személyek közötti megbeszélésekről szóló tájékoztatás közzétételéről szóló, 2014. 
november 25-i bizottsági rendeletre (C(2014)9048 final),

– tekintettel az EU–USA Energiatanács 2014. december 3-i közös nyilatkozatára7,

                                               
1 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/en/pdf
2 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/141920.pdf
3 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-79-2014-INIT/en/pdf
4 http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_en.pdf
5 http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-1820_en.htm
6 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/145906.pdf
7 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2341_en.htm
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– tekintettel a TTIP keretein belüli beruházásvédelemről és beruházó és állam közötti 
vitarendezésről folytatott internetes nyilvános konzultációról szóló, 2015. január 13-i 
bizottsági jelentésre (SWD(2015)0003),

– tekintettel a TTIP-tárgyalások során az Egyesült Államokkal való megvitatásra 
előterjesztett uniós szövegezési javaslatokra, különösen azokra, amelyeket a Bizottság 
titkosítás alól feloldott és nyilvánosságra hozott, köztük a „TTIP-vel kapcsolatos 
szabályozási kérdések: gépipari ágazatok”1, a „Vizsgálati eset funkcionális 
egyenértékűségre: a gépjárműipari szabályozási egyenértékűségre javasolt módszerek”2

és „A kereskedelemről és a fenntartható fejlődésről szóló fejezet – munkaügyek 
környezetvédelem: uniós állásfoglalás a TTIP-rendelkezésekkel kapcsolatos főbb 
kérdésekről és elemekről”3 című uniós állásfoglalásra, továbbá a kereskedelem 
technikai akadályairól4, az egészségügyi és növény-egészségügyi intézkedésekről5, a 
vámügy és a kereskedelmi eljárások egyszerűsítéséről6, a kis- és középvállalkozásokról 
(kkv-król)7, az esetleges versenyjogi rendelkezésekről8, az állami vállalkozásra és a 
különleges vagy kizárólagos jogokban vagy kiváltságokban részesített vállalkozásokra 
vonatkozós esetleges rendelkezésekről9, az esetleges támogatási rendelkezésekről10, 
valamint a vitarendezésről szóló szövegezési javaslatokra11,   

– tekintettel az ECORYS által a Bizottság számára készített, „Kereskedelmi 
fenntarthatósági hatásvizsgálat az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok 
közötti átfogó kereskedelmi és beruházási megállapodásról zajló tárgyalások 
támogatására” című, 2014. április 28-i kezdeti zárójelentésre12,

– tekintettel az EU és az USA közötti transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerség 
bizottsági hatásvizsgálatáról a CEPS által a Parlament számára készített, 2014. áprilisi 
részletes értékelésre, 

– tekintettel korábbi állásfoglalásaira, különösen az Egyesült Államokkal folytatott 
kereskedelmi és gazdasági kapcsolatokról szóló 2012. október 23-i13, az Amerikai 
Egyesült Államokkal folytatott uniós kereskedelmi és befektetési tárgyalásokról szóló 
2013. május 23-i14, az egyesült államokbeli NSA megfigyelési programjáról, a 
különféle tagállamokban megfigyelést végző szervekről és az uniós polgárok alapvető 
jogaira, valamint a transzatlanti bel- és igazságügyi együttműködésre gyakorolt 
hatásukról szóló, 2014. március 12-i15, valamint az európai ombudsman 2013. évi 

                                               
1 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153022.pdf
2 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153023.pdf
3 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153024.pdf
4 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153025.pdf
5 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153026.pdf
6 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153027.pdf
7 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153028.pdf
8 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153029.pdf
9 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153030.pdf
10 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153031.pdf
11 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153032.pdf
12 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/may/tradoc_152512.pdf
13 HL C 68. E, 2014.3.7., 53. o.
14 Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0227.
15 Elfogadott szövegek, P7_TA-PROV(2014)0230.
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tevékenységéről szóló éves jelentésről szóló, 2015. január 15-i állásfoglalására1,

– tekintettel eljárási szabályzata 108. cikkének (4) bekezdésére és 52. cikkére,

– tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére, valamint a Külügyi 
Bizottság, a Fejlesztési Bizottság, a Gazdasági és Monetáris Bizottság, a Foglalkoztatási 
és Szociális Bizottság, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 
Bizottság, az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, a Belső Piaci és 
Fogyasztóvédelmi Bizottság, a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság, a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság, a Kulturális és Oktatási Bizottság, a Jogi 
Bizottság, az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság, az Alkotmányügyi 
Bizottság és a Petíciós Bizottság véleményére (A8&#x1E;0000/2015),

A. mivel az Egyesült Államokkal kötött ambiciózus megállapodás előmozdíthatja Európa 
újraiparosítását, és segíthet abban, hogy az iparból származó uniós GDP-arány 2020-ra 
kitűzött mértékét 15-ről 20%-ra emeljük; mivel különösen a kis- és középvállalkozások 
számára teremthet lehetőségeket, amelyeket a nem vámjellegű akadályok a 
nagyvállalatoknál erősebben sújtanak; mivel a világ két legnagyobb gazdasági blokkja 
közötti megállapodás egyúttal világszinten elfogadandó szabványokat, normákat és 
szabályokat is kialakíthat, ami harmadik országok számára is előnyös lehet;

B. mivel a globális piacok között egyre erősödnek a kölcsönös kapcsolatok – az európai 
ipari termékek 40%-a az ellátási lánc felsőbb szintjeiről származó importtermékek 
felhasználásával készül – ezért elengedhetetlen, hogy a politikaalkotók irányt adjanak a 
piacok közötti együttműködésnek; mivel a megfelelő kereskedelmi szabályok az 
európai hozzáadott érték biztosításának zálogai, mivel az ipari termelés globális 
értékláncokon belül történik;

C. mivel az a globalizáció, amelyet ma látunk, nem szabályozott, és egy jól kidolgozott 
kereskedelmi megállapodással kiaknázhatók a liberalizáció kínálta lehetőségek; mivel 
egy ilyen megállapodásnak nem kizárólag a vámok és a nem vámjellegű akadályok 
csökkentésére kell irányulnia, hanem a munkavállalók, a fogyasztók és a környezet 
védelmét is szolgálnia kell; mivel egy szilárd alapokon álló, ambiciózus kereskedelmi 
megállapodás lehetőséget kínál arra, hogy a globális szintű jogszabályi előírások 
erősítésével a lehető legszigorúbb keretet hozzuk létre a szociális és a környezeti 
dömping kizárása érdekében;

D. mivel a szigorú közös előírások ugyan a fogyasztók érdekeit szolgálják, azonban 
megjegyzendő, hogy gazdasági szempontból is létjogosultságuk van, mivel a szigorúbb 
előírások miatt magasabb költségeket ellensúlyozza a fokozott méretgazdaságosság a 
850 millió fogyasztóból álló piacon;

E. mivel számos, a TTIP-ről készített gazdasági hatásvizsgálatot fenntartásokkal kell 
kezelni, mivel számszerűsített általános egyensúlyi gazdasági modellekre épülnek, 
amelyek nagyon optimista előrejelzéseket tartalmaznak az EU és az USA azon 
képességét illetően, hogy felszámolja a kereskedelem szabályozási akadályait; mivel a 
TTIP önmagában nem rendezi majd az uniós gazdasági problémákat, és e tekintetben 

                                               
1 Elfogadott szövegek, P8_TA-PROV(2015)0009.
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nem szabad hiú reményeket és elvárásokat kelteni;

F. mivel egy kereskedelmi megállapodás értékmérőjének az átlagpolgárok, a 
munkavállalók és a fogyasztók jólétének kell lennie; mivel a TTIP-nek mintaként kell
szolgálnia egy a fenti követelményeknek megfelelő kereskedelmi megállapodáshoz;

G. mivel a múltban folytatott tárgyalások titkos jellege miatt hiányosságok merültek fel a 
tárgyalási folyamat feletti demokratikus ellenőrzést illetően;

H. mivel Juncker elnök politikai iránymutatásában világosan leszögezte, hogy az EU és az 
USA ugyan egy jelentős lépéssel továbbhaladhat, és elismerheti egymás 
termékszabványait, vagy dolgozhat transzatlanti szabványok kidolgozásán, az Unió 
azonban nem fogja feláldozni biztonságát, egészségét, szociális vagy adatvédelmi 
normáit vagy kulturális sokféleségét, emlékeztetve arra, hogy élelmiszereink biztonsága 
és az európaiak személyes adatainak védelme nem lehet alku tárgya;

I. mivel Juncker elnök politikai iránymutatásában azt is egyértelműen kijelentette, hogy 
nem fogadja el, hogy az uniós tagállamok bíróságainak joghatóságát a befektetői 
jogviták esetében különszabályok korlátozzák; mivel a TTIP keretein belüli 
beruházásvédelemről és beruházó és állam közötti vitarendezésről folytatott nyilvános 
konzultáció eredményei immár elérhetőek, a három európai intézménynek külön-külön 
és egymás között is egyeztetnie kell – a kritikai és a konstruktív észrevételek 
figyelembevételével – arról, hogyan lehet a leghatékonyabban biztosítani a beruházások 
védelmét és a beruházókkal való egyenlő bánásmódot;

J. mivel 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; mivel a Parlament teljes körűen támogatja a 
tárgyalási irányelvek titkosításának feloldására irányuló tanácsi döntést, valamint a 
Bizottság átláthatósági kezdeményezését;

K. mivel az USA és az EU 2013 júliusa óta folytat tárgyalásokat, de ez idáig nem sikerült 
közös szövegben megállapodni, és elérkezettnek látjuk az időt arra, hogy mérlegeljük a 
jelenlegi helyzetet; 

1. a TTIP-ről jelenlegi folyó tárgyalásokkal összefüggésben a következő ajánlásokat intézi 
a Bizottság:

a) a hatályt és a tágabb összefüggéseket illetően:

i. biztosítsa, hogy a TTIP-tárgyalások eredményeképpen olyan mély, átfogó, 
ambiciózus és színvonalas kereskedelmi és beruházási megállapodás jön létre, 
amely előmozdítja a fenntartható növekedést, támogatja a minőségi munkahelyek 
teremtését az európai munkavállalók számára, közvetlen előnyökkel jár az európai 
fogyasztók számára, javítja a nemzetközi versenyképességet, és új távlatokat nyit 
az uniós vállalkozások, különösen a kkv-k előtt; a megállapodás tartalma 
fontosabb, mint a tárgyalások üteme;

ii. hangsúlyozza, hogy a TTIP-tárgyalások keretében a felek ugyan három fő 
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területről – a kölcsönös piacra jutás lehetőségeinek nagymértékű javítása (áruk, 
szolgáltatások, beruházások és a valamennyi kormányzati szinten folyó 
közbeszerzések tekintetében), a nem vámjellegű akadályok csökkentése és a 
szabályozási rendszerek összeegyeztethetőségének fejlesztése, valamint közös 
szabályok kidolgozása a minden felet érintő globális kereskedelmi kihívások 
leküzdése és lehetőségek kiaknázása érdekében– egyeztetnek, ezek a területek 
azonban egyforma jelentőséggel bírnak fontosak, így egy átfogó csomagba kell 
belefoglalni őket; a TTIP-nek ambiciózusnak és valamennyi kormányzati szinten 
kötelezőnek kell lennie az Atlanti-óceán mindkét oldalán, a megállapodásnak 
viszonosságon alapuló, tartós és valódi piaci nyitáshoz és a kereskedelmi eljárások 
egyszerűsödéséhez kell vezetnie, és kiemelten kell kezelnie a szélesebb körű 
transzatlanti együttműködés megvalósításának strukturális eszközeit, a 
szabályozási előírások betartása és a szociális és a környezeti dömping kizárása 
mellett;

iii. tartsa szem előtt általában véve az EU és az USA közötti gazdasági kapcsolatok, 
de különösen a TTIP stratégiai fontosságát, többek között azért, mert lehetőséget 
kínál az EU és az USA által egyaránt osztott és ápolt elvek és értékek 
érvényesítésére, valamint a globális kereskedelem, a beruházások és a 
kereskedelemmel kapcsolatos kérdések, például a szigorú szabványok, normák és 
szabályok terén közös megközelítés kialakítására, hogy mindezek révén átfogóbb 
transzatlanti jövőképet és közös stratégiai célokat lehessen kialakítani;

iv. különösen a Kereskedelmi Világszervezeten (WTO) belül elért közelmúltbeli 
kedvező fejlemények fényében biztosítsa, hogy az Egyesült Államokkal kötött 
megállapodás ugródeszkaként szolgáljon az átfogóbb kereskedelmi 
tárgyalásokhoz, és arra ne a WTO-folyamat alternatívájaként tekintsenek; a 
kétoldalú kereskedelmi megállapodások mindig csak másodlagos megoldást 
jelenthetnek, és nem gátolhatják többoldalú megállapodásokkal elérhető 
előrelépéseket;

b) a piacra jutást illetően:

i. biztosítsa, hogy a piacra jutási ajánlatok mindegyik területen ugyanolyan 
ambiciózusak legyenek, és mindkét fél elvárásait tükrözzék, mivel az ipari 
termékek, mezőgazdasági termékek, szolgáltatások és közbeszerzések piacra 
jutása minden esetben egyformán fontos, és az e területekre vonatkozó különböző 
javaslatok között egyensúlyt kell teremteni;

ii. törekedjen valamennyi vámtarifa eltörlésére, egyúttal mindkét oldalon figyelembe 
véve azokat az érzékeny termékeket;

iii. tartsa szem előtt, hogy az Uniónak jelentős offenzív érdekei fűződnek a 
szolgáltatási ágazathoz, például a mérnöki, a távközlési vagy a közlekedési 
szolgáltatások területén; 

iv. ösztönözze a szolgáltatások piacra jutását az úgynevezett pozitív listás 
megközelítés szerint, amelynek értelmében a külföldi vállalkozások előtt 
megnyitandó szolgáltatásokat kifejezetten meg kell említeni, az új szolgáltatásokat 
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pedig el kell hagyni, egyúttal gondoskodjon arról, hogy az esetleges felfüggesztési 
és automatikus beemelési elv kizárólag a megkülönböztetésmentességről szóló 
rendelkezésekre vonatkozzon, és kellő rugalmasságot engedjen meg a 
szolgáltatások újra állami ellenőrzés alá vonásához;

v. a tárgyalásoknak érdemben kell foglalkozniuk az európai vállalkozások 
tulajdonában lévő tengeri és légi szállítási szolgáltatásokra vonatkozó – többek 
között a légitársaságok külföldi tulajdonlásával, a kabotázs terén való 
viszonossággal és a tengeri rakományok átvizsgálásával kapcsolatos – jelenlegi 
egyesült államokbeli korlátozásokkal;

vi. biztosítsa az érzékeny szolgáltatások, köztük a közszolgáltatások és a közművek 
(ideértve a vízszolgáltatást, az egészségügyet, a szociális biztonsági rendszereket 
és az oktatást) 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;

vii. vonja össze a pénzügyi szolgáltatásokat érintő piacra jutási tárgyalásokat a 
pénzügyi szabályozás közelítésével a legmagasabb szinten, támogatva ezzel a 
pénzügyi válságok megelőzéséhez szükséges előírások bevezetését és a más 
nemzetközi fórumokon, például a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottságban már zajló 
együttműködési törekvéseket;

viii. gondoskodjon arról, hogy az adatvédelemre vonatkozó uniós vívmányokat ne 
veszélyeztesse az adatáramlás liberalizációja, különösen az e-kereskedelem és a 
pénzügyi szolgáltatások terén; biztosítsa, hogy addig ne szülessenek az 
adatáramlásra vonatkozó kötelezettségvállalások, amíg az európai adatvédelmi 
jogszabályok bevezetésre nem kerültek;

ix. gondoskodjon az európai versenyjog kellő tiszteletben tartásáról, különösen a 
digitális világban; 

x. tartsa szem előtt, hogy a megállapodás nem veszélyeztetheti az Unió kulturális és 
nyelvi sokféleségét, többek között az audiovizuális és kulturális szolgáltatások 
ágazatában sem, és a kulturális ágazatot – különösen a digitális világban –
támogató meglévő és jövőbeni rendelkezések és politikák nem tartoznak a 
tárgyalási témák körébe;

xi. biztosítsa, hogy figyelembe vegyék az Atlanti-óceán mindkét oldalán a 
közbeszerzési piacok nyitottságában fennálló eltéréseket és az európai vállalatok 
körében az USA szövetségi és állami szintű közbeszerzési szerződéseihez, például 
építési szolgáltatásokra, közlekedési infrastruktúrára, valamint árukra és 
szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekhez való hozzáférés iránt mutatkozó óriási 
érdeklődést, egyúttal mindkét oldalon tartsák tiszteletben a közbeszerzésre 
vonatkozó fenntarthatósági kritériumokat, többek között a 2016-ban hatályba lépő 
új uniós közbeszerzési és koncessziós jogszabálycsomagot;
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xii. nemzetközi szinten mozdítsa elő az EU–USA együttműködést a közbeszerzésre 
vonatkozó fenntarthatósági előírások támogatása érdekében, többek között a 
nemrég felülvizsgált közbeszerzési megállapodás végrehajtása terén;

xiii. biztosítsa, hogy az USA államait bevonják a tárgyalási folyamatba, és így érdemi 
eredményeket lehessen elérni az egyesült államokbeli közbeszerzési szerződések 
uniós vállalatok előtti megnyitása terén;

xiv. gondoskodjon arról, hogy a származási szabályokkal kapcsolatos egyeztetéseken 
az uniós és az egyesült államokbeli megközelítést összehangolják; tekintettel az 
Unió és Kanada közötti átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodásra 
irányuló tárgyalások lezárására, valamint az Unió és Mexikó közötti 
szabadkereskedelmi megállapodás lehetséges megújítására, mérlegelni kell a 
halmozódás lehetőségét és mértékét;

c) a nem vámjellegű akadályokat illetően:

i. biztosítsa, hogy a szabályozási együttműködésről szóló fejezet a kereskedelem és 
a beruházás megkönnyítésével elősegíti a jól működő és versenybarát gazdasági 
környezet megteremtését, egyúttal pedig az uniós munkahelyi biztonsági és 
egészségvédelmi, fogyasztóvédelmi, munkaügyi és környezetvédelmi 
jogszabályoknak, valamint az Unión belüli kulturális sokféleség a magas szintű 
védelmének kialakítását és fenntartását is szolgálja; a másfél éve tartó 
tárgyalásokból leszűrt tapasztalatok alapján mindkét tárgyaló félnek meg kell 
határoznia, és egyértelműen meg kell fogalmaznia, mely szabályozási 
intézkedéseket és előírásokat tekinti alapvető fontosságúnak és 
megváltoztathatatlannak, melyek esetében alkalmazható közös megközelítés, 
mely területeken van szükség szigorú közös előírásokon és erős piacfelügyeleti 
rendszeren alapuló kölcsönös elismerésre, és hol lehet egyszerűen csak jobb 
információcserére szükség;

ii. gondoskodjon arról, hogy az állat- és növény-egészségügyi intézkedéseket érintő 
és a kereskedelem technikai akadályaival kapcsolatos tárgyalásoknak egyaránt az 
állat- és növény-egészségügyi intézkedések alkalmazásáról, illetve a 
kereskedelem technikai akadályairól szóló többoldalú megállapodások központi 
elvein alapuljanak; törekedjen az átláthatóság és a nyitottság fokozására, a 
szabályozó hatóságok közötti párbeszéd, illetve a nemzetközi szabványalkotó 
testületeken belüli együttműködés erősítésére; az állat- és növény-egészségügyi, 
valamint a kereskedelem technikai akadályaira vonatkozó intézkedésekről 
folytatott tárgyalások keretében ismerje el mindkét fél jogát arra, hogy a 
kockázatokat az általuk az emberek, állatok és növények életének vagy 
egészségének megóvásához szükségesnek ítélt mértékben kezeljék; tartsa 
tiszteletben és őrizze meg a két oldal sajátosságait és alapvető értékeit, amilyen 
például az Unió számára az elővigyázatosság elve;

iii. a horizontális szabályozási együttműködésről szóló fejezettel kapcsolatosan 
fordítson kiemelt figyelmet a szabályozó testületek között megvalósított kétoldalú 
együttműködés elősegítésére a jobb információcsere révén, és támogassa a 
nemzetközi jogi eszközök elfogadását, erősítését és időszerű végrehajtását a 
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kedvező – például az ISO szabványokkal kapcsolatos – nemzetközi tapasztalatok 
alapján vagy az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ-EGB) 
járműelőírások harmonizálásával foglalkozó világfóruma (WP.29) keretében; 
szögezze le, hogy a szabályozási aktussal kapcsolatos előzetes hatásvizsgálatnak a 
szabályozási együttműködésre vonatkozó horizontális rendelkezésekben foglaltak 
szerint a kereskedelemre és a beruházásra gyakorolt hatások mellett ki kell 
terjednie a fogyasztókra és a környezetre gyakorolt hatásokra is; a szabályozási 
összeegyeztethetőség előmozdításának lehetőségét kezelje fokozott 
körültekintéssel és a legitim szabályozási és politikai célkitűzések sérelme nélkül;

iv. a jövőbeli szabályozási együttműködéssel összefüggésben világosan határozza 
meg, mely intézkedések jelentenek kereskedelemmel kapcsolatos technikai 
akadályokat, valamint szükségtelen adminisztratív terheket és alaki 
követelményeket, illetve melyek kapcsolódnak alapvető szabványokhoz és 
előírásokhoz, és ezért nem módosíthatók;

v. a jövőbeli együttműködés keretének kialakítása során teljes mértékben tartsa 
tiszteletben az Atlanti-óceán két oldalán működő szabályozási rendszereket, 
továbbá az Európai Parlament uniós döntéshozatali folyamatban játszott szerepét 
és az uniós szabályozási eljárások feletti demokratikus ellenőrzését, egyúttal pedig 
ügyeljen arra, hogy az érdekelt felek kiegyensúlyozott módon részt vehessenek a 
szabályozási javaslatok kidolgozása során folytatott egyeztetésekben;

d) a szabályokat illetően:

i. gondoskodjon arról, hogy a piacra jutásról és a szabályozási együttműködésről 
folyó tárgyalások keretében ambiciózus szabályokat és előírásokat alkossanak 
többek között a fenntartható fejlődésről, az energetikáról, a kkv-król, a 
beruházásról és a szellemi tulajdonról;

ii. biztosítsa, hogy a fenntartható fejlődésről szóló fejezet célja a Nemzetközi 
Munkaügyi Szervezet (ILO) nyolc 8 alapegyezményének, azok tartalmának, az 
ILO tisztességes munkára vonatkozó menetrendjének, valamint az alapvető 
nemzetközi környezetvédelmi megállapodásoknak a teljes körű és tényleges 
ratifikálása, végrehajtása, és érvényesítése legyen; a rendelkezésekben a 
munkaügyi és a környezetvédelmi előírások szintjének javítására kell törekedni; 
egy ambiciózus kereskedelmi és fenntartható fejlődési fejezetben a Gazdasági 
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) multinacionális 
vállalkozásoknak szóló iránymutatásain alapuló vállalati társadalmi 
felelősségvállalásra és a civil társadalom egyértelmű, strukturált bevonására 
vonatkozó szabályoknak is szerepelniük kell;

iii. biztosítsa, hogy a munkaügyi és környezetvédelmi előírások nem korlátozódjanak 
a kereskedelmi és fenntartható fejlődési fejezetre, hanem a megállapodás más 
részeiben, például a beruházásokra, a szolgáltatások kereskedelmére, a 
szabályozási együttműködésre és a közbeszerzésre vonatkozó fejezetekben is 
helyet kapjanak;

iv. gondoskodjon arról, hogy az Unió–Korea szabadkereskedelmi megállapodásból 
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származó kedvező tapasztalatokra, valamint az Egyesült Államok 
szabadkereskedelmi megállapodásaiban és nemzeti jogszabályaiban foglalt helyes 
és eredményes gyakorlatokra építve érvényesíthetőek legyenek a munkaügyi és 
környezetvédelmi előírások;

v. érje el, hogy a transzatlanti vállalkozások munkavállalói számára biztosítsanak 
tájékoztatást és a konzultáció lehetőségét az európai üzemi tanács létrehozásáról 
szóló irányelvnek megfelelően;

vi. gondoskodjon arról, hogy a TTIP gazdasági, társadalmi és környezeti hatását az 
érdekeltek és a civil társadalom egyértelmű bevonásával készített, mindenre 
kiterjedő kereskedelmi fenntarthatósági hatásvizsgálat keretében értékeljék;

vii. biztosítsa, hogy a tárgyalások során a felek megvizsgálják a földház- és a kőolaj-
exportálás megkönnyítésének lehetőségeit annak érdekében, hogy a TTIP a két 
kereskedelmi partner közötti minden, energiát érintő exportkorlátozást el lehessen 
törölni, támogatva ezzel az energiaforrások diverzifikálását;

viii. gondoskodjon arról, hogy semmilyen megállapodás ne érintse a két félnek az 
energiaforrások feltárásának és kitermelésének szabályozásához való jogát, 
azonban a kitermelésre vonatkozó döntést követően érvényesüljön a 
megkülönböztetés tilalma; a nyersanyagokhoz és az energiához való hozzáférést 
szintén megkülönböztetésmentes módon kell biztosítani az uniós, illetve az 
egyesült államokbeli vállalatok részére, az energiatermékek re vonatkozó 
minőségi előírásokat pedig be kell tartani;

ix. biztosítsa, hogy a TTIP támogassa a környezetbarát áruk és szolgáltatások 
igénybevételét és népszerűsítését, kihasználva ezzel a transzatlanti gazdaság által 
kínált jelentős potenciális környezeti és gazdasági előnyöket;

x. érje el, hogy a TTIP az energiatermelésre vonatkozó közös fenntarthatósági 
előírások kidolgozásának fórumaként szolgáljon, amelynek keretében mindenkor 
figyelembe veszik és tiszteletben tartják a két oldalon már meglévő előírásokat;

xi. gondoskodjon arról, hogy a TTIP külön fejezetben foglalkozzon a kkv-kkal, és 
törekedjen arra, hogy új lehetőségeket teremtsen az európai kkv-k számára az 
Egyesült Államokban, például a kettős tanúsítási követelmények 
megszüntetésével, a különböző szabályozásokkal foglalkozó internetes 
információs rendszer létrehozásával, a határokon gyorsított eljárások 
bevezetésével, valamint a továbbra is fennálló kiemelkedően magas vámok 
eltörlésével; olyan mechanizmusokat kell létrehoznia, amelyek révén a két fél 
együttműködhet a kkv-k transzatlanti kereskedelemben való részvételének 
előmozdításáért, például a kkv-k közös, egyablakos ügyintézése útján;

xii. biztosítsa, hogy TTIP átfogó fejezetet szentel a beruházásoknak, amely egyaránt 
tartalmaz a piacra jutásra és a beruházások védelmére vonatkozó rendelkezéseket; 
a beruházásról szóló fejezetben törekedni kell az európai és amerikai vállalatok 
részére egymás területén biztosított megkülönböztetésmentes bánásmód 
szavatolására, egyes ágazatok érzékeny jellegére is figyelemmel;
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xiii. gondoskodjon arról, hogy a beruházásvédelmi rendelkezések a letelepedést követő 
rendelkezésekre korlátozódjanak, és a megkülönböztetésmentességet, valamint a 
tisztességes és egyenlő bánásmódot szolgálják; a védelmi előírásokat, valamint a 
beruházó és a beruházás fogalmának meghatározását pontosan meg kell 
fogalmazni; a tőke szabad mozgását az EU-Szerződés rendelkezései szerint kell 
biztosítani, pénzügyi válságok esetére pedig prudenciális kivételt kell 
megállapítani;

xiv. biztosítsa, hogy a külföldi beruházók megkülönböztetésmentes bánásmódban 
részesüljenek, és tisztességes módon lehetőségük legyen sérelmeikre jogorvoslatot 
kérni és kapni, ami beruházó és állam közötti vitarendezési mechanizmus 
bevezetése nélkül elérhető; a TTIP keretében nincs szükség ilyen mechanizmusra, 
mivel az EU és az USA jogrendszere kellőképpen fejlett; a beruházási jogviták 
rendezésére legalkalmasabb eszköz egy államok közötti vitarendezési rendszer és 
a nemzeti bíróságok igénybevétele;

xv. érje el, hogy a TTIP ambiciózus szellemitulajdon-jogi fejezetet foglaljon 
magában, amely a szellemitulajdon-jogok pontosan és világosan meghatározott 
területein erős védelmet biztosít többek között az európai földrajzi árujelzők 
fokozott védelmével és elismerésével, továbbá tisztességes és hatékony védelmi 
szintet tükröz az EU és az USA e téren kötött szabadkereskedelmi 
megállapodásainak rendelkezéseihez hasonlóan, egyúttal pedig továbbra is 
megerősíti a szellemitulajdon-jogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló 
megállapodásban (TRIPS) – különösen a közegészségügy vonatkozásában –
biztosított rugalmas szabályokat;

xvi. biztosítsa, hogy a szellemitulajdon-jogi fejezet az érvényesítés eszközeként ne 
tartalmazzon büntetőjogi szankciókra vonatkozó rendelkezéseket, amelyeket az 
Európai Parlament korábban már elutasított;

e) az átláthatóságot, a civil társadalom bevonását és a nyilvánosság elérését illetően:

i. folytassa arra irányuló törekvéseit, hogy minél több tárgyalási javaslat 
nyilvánosságra hozatalával növelje a tárgyalások átláthatóságát;

ii. az átláthatóság iránti törekvésekkel érjen el kézzelfogható eredményeket a 
gyakorlatban többek között úgy, hogy az amerikai féllel érdemi megállapodásra 
jut az átláthatóság javításáról, így az összes tárgyalási dokumentumhoz való 
hozzáférésről is, hogy a parlamenti képviselők és a tagállamok építő jellegű 
párbeszédet alakíthassanak ki az érdekeltekkel és a nyilvánossággal;

iii. vonja be még jobban a tagállamokat azért, hogy aktívan szerepet vállaljanak a 
megállapodás hatályának és lehetséges előnyeinek európai polgárok felé való 
eredményesebb tolmácsolásában, valamint annak biztosítása érdekében, hogy 
széles körű, tényeken alapuló nyilvános vita alakuljon ki a TTIP-ről Európában a 
megállapodással kapcsolatos valós aggályok feltárása céljából;

iv. erősítse meg a különféle érdekeltekkel, köztük az üzleti, a környezetvédelmi, a 
mezőgazdasági, a fogyasztói, a munkaügyi és más területek képviselőivel a 
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tárgyalási folyamat során folyamatosan és átlátható módon zajló 
együttműködését; ösztönözze valamennyi érdekeltet az aktív részvételre, valamint 
arra, hogy indítsanak kezdeményezéseket és nyújtsanak be információkat a 
tárgyalásokkal kapcsolatban; 

f) folytasson közelebbi együttműködést a Parlamenttel, amely 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. 

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az európai parlamenti ajánlásokat tartalmazó 
állásfoglalást a Bizottságnak és tájékoztatás céljából a Tanácsnak, a tagállami 
kormányoknak és parlamenteknek, valamint az Egyesült Államok Kormányának és 
Kongresszusának.
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INDOKOLÁS

Amikor az Unió nemzetközi megállapodást (például a TTIP-megállapodást) célzó 
tárgyalásokat folytat, az Európai Parlament az eljárási szabályzat 108. cikkének (4) bekezdése 
alapján – a tárgyalások bármely szakaszában –kifejezheti a megállapodásra vonatkozó 
álláspontját. Az előadó meg kívánja ragadni ezt az alkalmat arra, hogy a több mint másfél 
éves egyeztetést követően értékelje a tárgyalások főbb eredményeit, és ismertesse a 
Parlamentnek egy lehetséges TTIP-megállapodás fő területeivel 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. Az előadó arra törekedett, hogy a lehető legátfogóbb 
tájékoztatást nyújtani, hogy a Parlament különböző bizottságainak tagjai átgondolt 
észrevételekkel járulhassanak hozzá a folyamathoz. Az Európai Unió és harmadik országok 
között kereskedelmi megállapodások ratifikálása tekintetében az Parlamenté az utolsó szó: e 
megállapodások csak a Parlament jóváhagyásával léphetnek életbe. Az ACTA (a szellemi 
tulajdon védelme többek között 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, a 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.


