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JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 
következő javaslatokat:

1. hangsúlyozza a transzatlanti piac fontosságát az EU és az Egyesült Államok polgárai és 
vállalatai számára; hangsúlyozza, hogy a tárgyalások legfőbb eredményeként egy 
mindenre kiterjedő, átfogó, ambiciózus és magas színvonalú szabadkereskedelmi és 
beruházási megállapodásnak kell születnie, amely tiszteletben tartja és erősíti az európai 
értékeket, ösztönzi a fenntartható fejlődést, a tudományos együttműködést, az innovációt 
és a minőségi munkahelyek teremtését, továbbá valamennyi európai polgár jóllétéhez 
hozzájárul azáltal, hogy az ő érdekeiket állítja a TTIP kereskedelmi megállapodás 
középpontjába; tudomásul veszi, hogy a TTIP célja nemcsak a tarifák, vámok és kvóták 
eltörlése, hanem a szabályozási együttműködés és magas szintű közös szabványok 
meghatározása a világpiacon; megállapítja, hogy a vámok eltörlésére és a szabályozási 
harmonizációra irányuló erőfeszítéseknek egyensúlyban kell lenniük; felhívja a 
Bizottságot, hogy erősítse meg a polgárokkal és az összes érdekelt féllel való 
kapcsolattatás folyamatát azzal a céllal, hogy lehetőség szerint figyelembe vegye 
véleményüket, a tárgyalások lefolytatását a lehető legátláthatóbbá tegye, illetve az összes 
lehetséges tárgyalási szöveget és dokumentumot – ideértve egy esetleges energetikai vagy 
kkv-kra vonatkozó fejezettel kapcsolatos dokumentumokat – nyilvánosságra hozza, és 
ezáltal a lehető legnagyobb mértékű átláthatóságot biztosítsa az európai polgárok számára;

2. felszólítja a Bizottságot, hogy ragaszkodjon ahhoz, hogy a TTIP keretében külön fejezetet 
szenteljenek az energetikai, köztük az ipari nyersanyagokkal foglalkozó kérdéseknek, egy 
olyan versenyképes, átlátható és megkülönböztetéstől mentes piac megteremtése 
érdekében, amely jelentősen növelheti az EU energiaellátásának biztonságát, elősegítheti 
az energiaforrások diverzifikálását és alacsonyabb energiaárakhoz vezet; ebben a 
tekintetben kiemeli a megújuló energiaforrásoknak és az energiahatékonyságnak az 
energiabiztonság növelésében játszott jelentős szerepét; hangsúlyozza, hogy e külön 
fejezetnek egyértelmű garanciákat kell tartalmaznia az uniós környezetvédelmi normák és 
éghajlat-politikai célok sérthetetlenségére vonatkozóan, illetve az EU-nak meg kell őriznie 
azt a szabadságát, hogy a jövőbeli szabványok és célok kitűzése során függetlenül 
járhasson el;

3. emlékeztet arra, hogy az Európai Parlamentnek jóvá kell hagynia a TTIP-megállapodást –
ennek hiányában az nem léphet életbe;

4. hangsúlyozza, hogy az EU-nak diverzifikált és megbízható energiaellátást kell 
biztosítania; e tekintetben kéri, hogy az üzemanyagok, köztük az LNG és a nyersolaj 
tekintetében a Bizottság biztosítsa a szabad kereskedelem politikáját és mozdítsa elő a 
beruházásokat, fenntartva az EU azon jogát, hogy az üzemanyagokat az életciklusuk során 
kibocsátott CO2 alapján osztályozhassa, illetve szem előtt tartva az EU saját éghajlat-
változási céljait;

5. felszólítja a Bizottságot, hogy a kiviteli korlátozásokon túlmenően adott esetben 
törekedjen a különböző energiaforrások állami támogatásának elveire vonatkozó szigorú 
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közös normák és szabályozások transzatlanti harmonizációjára és közelítésére – például a 
biomasszát felhasználó kapcsolt energiatermelés meghatározásával –, a versenytorzulás 
kockázatának megszüntetése érdekében; ösztönzi a Bizottságot, hogy vizsgálja meg az 
együttműködés elmélyítésének lehetőségeit az energiával kapcsolatos kutatás, fejlesztés és 
innováció, valamint a környezetkímélőbb technológiák előmozdítása terén;

6. rámutat az USA és az Európai Unió közötti jelenlegi eltérésekre nemcsak az energiaárak 
és a nyersanyagokhoz való hozzáférés, hanem az egy főre jutó CO2-kibocsátás 
tekintetében is, amely egyenlőtlen versenyfeltételeket eredményez a versenyképesség és a 
környezetvédelem területén; felhívja ezért a Bizottságot, hogy iktasson be egy olyan 
kétoldalú védzáradékot, amely megfelelő intézkedéseket biztosít az EU energiaigényes és 
a kibocsátásáthelyezésben érintett ágazatai számára – a vegyipart, a nyersanyagtermelő 
ipart és az acélipart is beleértve – arra nézve, hogy a TTIP hatálybalépését követően a 
jelenlegi vámtarifa vámtételei egy meghatározott átmeneti időszakban – kötelező 
felülvizsgálati záradék mellett – fennmaradjanak; úgy véli, hogy az Egyesült Államok és 
az EU vállalatait egyaránt arra kell ösztönözni, hogy növeljék erőforrás- és 
energiahatékonyságukat; felkéri a Bizottságot, hogy kellően vegye figyelembe az európai 
újraiparosításhoz nélkülözhetetlen feldolgozóipar előmozdítását;

7. felszólítja a Bizottságot, hogy a transzatlanti partnereinkkel folytatott jelenlegi tárgyalások 
során térjen ki az úgynevezett „környezetbarát szolgáltatásokra”, úgymint az építés, 
üzembe helyezés, javítás és a környezeti áruk kezelése; megjegyzi, hogy az Európai Unió 
világvezető a környezetbarát áruk és szolgáltatások behozatala és kivitele terén, az európai 
környezetbarát szolgáltatók előtt azonban továbbra is számos akadály áll; felhívja a 
figyelmet arra, hogy az ágazat jelentős gazdasági potenciált rejt, amely az Európai Unió 
hasznára válhat;

8. rámutat az energiafogyasztás címkézéséről és a környezetbarát tervezésről szóló uniós 
irányelvek keretében kidolgozott folyamatra és normákra, amelyeket fenn kell tartani;

9. hangsúlyozza, hogy a TTIP jelentős potenciális haszonnal jár a kkv-k számára; felhívja a 
Bizottságot annak biztosítására, hogy a TTIP-ről folyó tárgyalások során a „gondolkozz 
először kicsiben” elvvel összhangban teljes mértékben vegyék figyelembe a kkv-k 
aggályait és prioritásait, például célzott átfogó hatásvizsgálatokon, nyilvános 
konzultációkon és az európai kkv-k képviselőin keresztül; javasolja a Bizottságnak, hogy 
törekedjen egy, a kkv-kat célzó egyablakos információs rendszer létrehozására, illetve 
szenteljen egy külön fejezetet a kkv-knak, amelyben a vonatkozó szabályozási kereteken 
belül foglalkoznának az adminisztratív terhek csökkentésével; felszólítja a Bizottságot, 
hogy biztosítsa a kkv-kat segítő politikák és támogatási programok védelmét és 
megerősítését;

10. felszólítja a Bizottságot az uniós exportőrök által könnyedén alkalmazható, 
felhasználóbarát származási szabályok biztosítására, valamint a származási szabályokból 
eredő, a kereskedelem előtt álló felesleges akadályok és bürokrácia csökkentésére, 
különösen a kkv-k számára;

11. emlékeztet arra, hogy az Egyesült Államok piaca az EU közbeszerzési piacához képest 
továbbra is rendkívül zárt a külföldi vállalkozások előtt; kéri a Bizottságot, hogy 
könnyítse meg a kölcsönösséget és az uniós vállalatok – köztük a kkv-k – aktívabb 
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részvételét az Egyesült Államok bármelyik kormányzati szintjén megvalósuló 
közbeszerzéseiben, mivel ez hozzájárulhat a magántőkéből megvalósított innováció 
serkentéséhez és a magas növekedési potenciállal rendelkező, új innovatív vállalkozások 
és ágazatok megjelenéséhez; hangsúlyozza, hogy ez a lehetőség ugyanakkor nem 
gyengítheti az uniós kormányok képességét a közszolgáltatásaik fenntartására;

12. megjegyzi, hogy az Európai Unióban és az Egyesült Államokban alkalmazott eltérő 
szabályozási megközelítés mindkét fél ipara számára költséges; úgy véli, hogy e 
megközelítések összehangolásával komoly hatékonyságnövelés érhető el úgy, hogy az 
európai uniós és az egyesült államokbeli hatóságok is szigorú minőségi normákat és 
magas szintű biztonságot szavatolhatnának saját polgáraik számára;

13. arra számít, hogy a Bizottság a tárgyalások során kitér majd az amerikai termékek 
vásárlásának ösztönzésére („buy American”), illetve a „Jones-törvény” és a „helyi 
tartalom” kérdésére, amelyek a gyakorlatban jelentős akadályt képeznek az uniós 
vállalatok amerikai piacra jutása előtt, különösen a kotrási és a mérnöki ágazatban;

14. emlékezteti a Bizottságot a biztonság, a személyes adatok védelme, az internet 
nyitottsága, semlegessége és függetlensége terén elért jelenlegi magas szint fenntartásának 
fontosságára, a piacra jutásban, a szabályozás összehangolásában és a kölcsönös 
elismerésben – köztük az IKT területén a szabványok és műszaki előírások egységes 
elveinek kialakításában – rejlő potenciális előnyök méltatása mellett;

15. nyílt versenyt szorgalmaz a digitális gazdaság fejlesztéséért, amely jellegénél fogva 
globális, de legfőbb bázisai az EU-ban és az Egyesült Államokban találhatók; 
hangsúlyozza, hogy a digitális gazdaságban központi szerepet kell kapnia a transzatlanti 
piacnak, amely kihat a világgazdaságra és még nyitottabbá teszi a globális piacokat;

16. az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal és a távközlési 
szolgáltatásokkal kapcsolatban emlékezteti a Bizottságot annak a rendkívüli fontosságára, 
hogy a TTIP egyenlő versenyfeltételeket biztosítson, amelyben az EU szolgáltató 
vállalatai a kölcsönösség elve alapján egyenlő és átlátható hozzáféréssel rendelkeznek az 
USA piacán, az USA szolgáltatói pedig az Európában vagy az európai fogyasztók számára 
nyújtott szolgáltatásaik során kötelesek tiszteletben tartani valamennyi vonatkozó ipari és 
termékbiztonsági normát, illetve fogyasztói jogokat, illetve meg kell felelniük azoknak;

17. felszólítja a Bizottságot, hogy az uniós feldolgozóipari ágazatok nagykereskedelmi szintű 
kitelepülésének és a tagállamokon belüli tömeges munkahelymegszűnések megelőzése 
érdekében készítsen összehasonlító elemzést az uniós feldolgozóipari ágazatok és 
ugyanezen egyesült államokbeli ágazatok versenyképességéről;

18. kéri, hogy a szellemitulajdon-jogi fejezet egyúttal biztosítsa az európai földrajzi jelzések 
fokozott oltalmát és elismerését;

19. felszólítja a Bizottságot, hogy a TTIP-megállapodás keretében szavatolja valamennyi 
földrajzi jelzés érvényességét, a nem mezőgazdasági termékek tekintetében is; emlékezteti 
a Bizottságot arra, hogy a földrajzi jelzéssel járó státusz gazdasági szempontból lényeges 
hozzáadott értéket képvisel.
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