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Módosítás 1
Michel Reimon
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

– mivel az Európai Parlament sürgős 
világszintű fellépésre hívott fel a globális 
felmelegedés 2 Celsius-fok alatti 
korlátozása céljából1a, ami azt jelenti, 
hogy nagy mennyiségű fosszilis 
tüzelőanyagnak, különösen az erőteljes 
üvegházhatást okozóknak a föld alatt kell 
maradniuk;

__________________
1a Az Európai Parlament állásfogalása, 
COP 20 konferencia, Lima (Peru), 2014.

(A fenti egy preambulumbekezdés (amelyet 
az 1. bekezdés ELÉ kell beilleszteni).)

Or. en

Módosítás 2
Michel Reimon
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

– mivel a kőolajra és földgázra vonatkozó 
egyesült államokbeli exportkorlátozások 
eltörlése a nagyobb EU–USA 
árkülönbözet miatt az Egyesült 
Államokban áremelkedéshez vezetne, és 
annak bevezetése ezért igen kevéssé 
valószínű;

(A fenti egy preambulumbekezdés (amelyet 
az 1. bekezdés ELÉ kell beilleszteni).)
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Or. en

Módosítás 3
Michel Reimon
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

– mivel az engedélyezett egyesült 
államokbeli tüzelőanyagexport 
mennyisége szabadkereskedelmi záradék 
megléte, illetve hiánya esetén mindössze 
napi 0,12 bcm-nal tér el, és ez a 
mennyiség – még ha behozzák is az 
Unióba – feltehetően nem gyakorol 
jelentős hatást az ellátás biztonságára;1b

__________________
1b TTIP Impacts on European Energy 
Markets and Manufacturing Industries –
Study for the ITRE Committee (A TTIP 
európai energiapiacokra és 
feldolgozóipari ágazatokra gyakorolt 
hatásai – az ITRE Bizottság megbízásából 
készült tanulmány), 29. o., 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/e
tudes/STUD/2015/536316/IPOL_STU(201
5)536316_EN.pdf

(A fenti egy preambulumbekezdés, amelyet 
az 1. bekezdés ELÉ kell beilleszteni.)

Or. en

Módosítás 4
Michel Reimon
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
a preambulumbekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

– mivel az ázsiai piacokon magasabb árat 
fizetnek a cseppfolyósított földgázért 
(LNG), és így amennyiben a jövőben az 
Egyesült Államokban működésbe 
lépnének az infrastrukturális 
létesítmények (amelyek ugyanakkor az 
ázsiai export megkönnyítése érdekében 
többnyire a csendes-óceáni partszakasz 
mentén találhatók) és megszűnnének a 
korlátozások, jövedelmezőbb lenne az 
ázsiai piacokra exportálni, hacsak az 
uniós árak (és ennek következtében a 
fogyasztókat érő hatások) nem 
emelkednek jelentősen;

Or. en

(A fenti egy preambulumbekezdés, amelyet az 1. bekezdés ELÉ kell beilleszteni.)

Módosítás 5
Michel Reimon
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

– mivel az Egyesült Államok nem írta alá 
az ENSZ éghajlat-változási 
keretegyezményének kiotói jegyzőkönyvét;

(A fenti egy preambulumbekezdés (amelyet 
az 1. bekezdés ELÉ kell beilleszteni).)

Or. en

Módosítás 6
Michel Reimon
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Véleménytervezet
a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

– mivel az Egyesült Államok nem fogadta 
el az ENSZ vonatkozó globális műszaki 
szabályozási előírásait a gépjárművek 
vizsgálati ciklusai, szén-dioxid-
kibocsátása, biztonsága és abroncsai 
tekintetében;

(A fenti egy preambulumbekezdés (amelyet 
az 1. bekezdés ELÉ kell beilleszteni).)

Or. en

Módosítás 7
Michel Reimon
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

– mivel az Egyesült Államok az ILO 
nemzetközi munkaügyi normákról szóló 
189 egyezményéből 175-öt nem ratifikált;

(A fenti egy preambulumbekezdés (amelyet 
az 1. bekezdés ELÉ kell beilleszteni).)

Or. en

Módosítás 8
Michel Reimon
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

– mivel az Egyesült Államok nem írta alá 
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az Energia Charta Egyezményt;

(A fenti egy preambulumbekezdés (amelyet 
az 1. bekezdés ELÉ kell beilleszteni).)

Or. en

Módosítás 9
Michel Reimon
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

– mivel az Egyesült Államok nem írta alá 
a veszélyes hulladékok ártalmatlanításáról 
szóló Bázeli Egyezményt, az 1992. évi 
Biológiai Sokféleség Egyezményt, a 
Biológiai Biztonságról szóló Cartagena 
Jegyzőkönyvet, valamint a környezetben 
tartósan megmaradó szerves szennyező 
anyagokról szóló 2001. évi Stockholmi 
Egyezményt;

(A fenti egy preambulumbekezdés, amelyet 
az 1. bekezdés ELÉ kell beilleszteni.)

Or. en

Módosítás 10
David Borrelli, Dario Tamburrano

Véleménytervezet
-1 bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1. kéri az Európai Bizottságot, hogy 
függessze fel a TTIP megkötésére 
irányuló tárgyalásokat, ugyanis számos –
részben az Európai Parlament által 
megrendelt – tanulmány rámutatott arra, 
hogy a TTIP nem járul hozzá az 



PE546.750v02-00 8/110 AM\1052919HU.doc

HU

energiabiztonsághoz (a jelenleg még 
hatályos kiviteli korlátozások miatt), nem 
teszi lehetővé Európa újraiparosítását, 
valamint nem jelent előnyt a teljes európai 
ipar számára, hanem épp elősegíti a 
kutatási és fejlesztési tevékenységek 
Egyesült Államokba való áthelyezését;

Or. it

Módosítás 11
Marlene Mizzi

Véleménytervezet
-1 bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

–1. 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 és a minőségi 
munkahelyek teremtését és valamennyi 
európai polgár jóllétéhez hozzájárul 
azáltal, hogy az ő érdekeiket állítja a TTIP 
kereskedelmi megállapodás 
középpontjába;

Or. en

Módosítás 12
Michel Reimon
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja a Bizottságot, hogy tartsa fenn 1. felhívja a Bizottságot annak 
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azon célkitűzését, hogy a TTIP-be 
kerüljön bele egy külön energiafejezet, 
amely jelentős mértékben növelhetné az 
EU energiabiztonságát;

biztosítására, hogy egy esetleges 
megállapodás ne vezessen a fosszilis 
tüzelőanyagok fokozott kitermeléséhez 
és/vagy a lakossági energiaárak 
növekedéséhez elhamarkodottan várt vagy 
feltételezett kereskedelmi vagy 
energiabiztonsági előnyök kedvéért; 
rámutat, hogy rendelkezésre állnak 
alternatív, költséghatékony, 
munkahelyeket teremtő és az éghajlatot 
védő, európai intézkedések, többek között 
az energiaszükséglet energiahatékonysági 
és energiatakarékossági intézkedések 
révén történő csökkentése, valamint az 
európai megújuló energiaforrások 
fejlesztésének felgyorsítása;

Or. en

Módosítás 13
Gunnar Hökmark

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja a Bizottságot, hogy tartsa fenn 
azon célkitűzését, hogy a TTIP-be kerüljön 
bele egy külön energiafejezet, amely 
jelentős mértékben növelhetné az EU 
energiabiztonságát;

1. üdvözli a transzatlanti kereskedelmi és 
beruházási partnerségről (TTIP) az EU és 
az Egyesült Államok között folytatott 
tárgyalásokra irányuló kezdeményezést; 
megjegyzi, hogy a TTIP célja a vámok, 
vámtarifák és vámkontingensek 
megszüntetése, egyúttal azonban a 
szabályozási együttműködés is; úgy véli, 
hogy a TTIP felszabadítja majd az 
európai iparágakban rejlő lehetőségeket, 
és ösztönözni fogja a növekedést és a 
munkahelyteremtést; felhívja a 
Bizottságot, hogy tartsa fenn azon 
célkitűzését, hogy a TTIP-be kerüljön bele 
egy külön energiafejezet, amely jelentős 
mértékben növelhetné az EU 
energiabiztonságát;

Or. en
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Módosítás 14
Pavel Telička, Angelika Mlinar, Philippe De Backer, Juan Carlos Girauta Vidal, Cora 
van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja a Bizottságot, hogy tartsa fenn 
azon célkitűzését, hogy a TTIP-be kerüljön 
bele egy külön energiafejezet, amely
jelentős mértékben növelhetné az EU
energiabiztonságát;

1. felhívja a Bizottságot, hogy tartsa fenn 
azon célkitűzését, hogy a TTIP-be kerüljön 
bele egy külön energiafejezet egy 
versenyképes, átlátható és 
megkülönböztetésmentes piac kialakítása 
érdekében, amely szavatolja az EU
energiaellátásának fokozott biztonságát, 
ösztönzi a kereskedelmet és javítja a 
versenyképességet, valamint megfizethető 
energiaárakat biztosít, ezzel egyidejűleg 
megőrizve a létező szigorú 
környezetvédelmi előírásokat;

Or. en

Módosítás 15
Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja a Bizottságot, hogy tartsa fenn 
azon célkitűzését, hogy a TTIP-be kerüljön 
bele egy külön energiafejezet, amely 
jelentős mértékben növelhetné az EU 
energiabiztonságát;

1. felhívja a Bizottságot, hogy tartsa fenn 
azon célkitűzését, hogy a TTIP-be kerüljön 
bele egy külön energiafejezet, amely 
jelentős mértékben növelhetné az EU 
energiabiztonságát, és sürgeti a 
Bizottságot, hogy ebbe a fejezetbe illesszen 
be egyértelmű biztosítékokat a meglévő 
uniós környezetpolitikai keret és 
vívmányok megsértésének tilalmára és 
arra vonatkozóan, hogy a megállapodás 
nem korlátozza az Unió 
környezetvédelemre, éghajlatváltozás 
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elleni küzdelemre és arra való képességét, 
hogy környezeti hatásuk vagy 
széntartalmuk függvényében a 
közpolitikák alkalmazásával különbséget 
tegyen az egyes energiaforrások között;

Or. en

Módosítás 16
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja a Bizottságot, hogy tartsa fenn 
azon célkitűzését, hogy a TTIP-be 
kerüljön bele egy külön energiafejezet, 
amely jelentős mértékben növelhetné az 
EU energiabiztonságát;

1. felhívja a Bizottságot, hogy
haladéktalanul rekessze be a transzatlanti 
kereskedelmi és beruházási partnerségről 
(TTIP) folytatott tárgyalásokat, amelyek 
egyetlen várható eredménye Európa 
Egyesült Államokkal szembeni gazdasági, 
pénzügyi és politikai alávetettsége lesz. Ez 
a megállapodás visszavonhatatlanul 
csorbítaná az európai államok gazdasági 
és politikai önrendelkezését;

Or. fr

Módosítás 17
Csaba Molnár

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja a Bizottságot, hogy tartsa fenn 
azon célkitűzését, hogy a TTIP-be kerüljön 
bele egy külön energiafejezet, amely 
jelentős mértékben növelhetné az EU 
energiabiztonságát;

1. felhívja a Bizottságot, hogy tartsa fenn 
azon célkitűzését, hogy a TTIP-be kerüljön 
bele egy külön energiafejezet, amely 
jelentős mértékben növelhetné az EU 
energiabiztonságát, valamint az energia 
ellátás diverzifikációját, különös 
tekintettel a Közép-Kelet európai régóra, 
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amelynek energiaimport függősége 
hagyományosan magasabb;

Or. hu

Módosítás 18
Barbara Kappel

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja a Bizottságot, hogy tartsa fenn 
azon célkitűzését, hogy a TTIP-be kerüljön 
bele egy külön energiafejezet, amely 
jelentős mértékben növelhetné az EU 
energiabiztonságát;

1. felhívja a Bizottságot, hogy tartsa fenn 
azon célkitűzését, hogy a TTIP-be kerüljön
bele egy külön energiafejezet, amely 
jelentős mértékben növelhetné az EU 
energiabiztonságát; kéri, hogy az 
energiafejezet az öt nagy piaci struktúra, a 
szén, az olaj, a gáz, az urán és a megújuló 
energiaforrások köré épüljön;

Or. de

Módosítás 19
Mara Bizzotto

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja a Bizottságot, hogy tartsa fenn 
azon célkitűzését, hogy a TTIP-be 
kerüljön bele egy külön energiafejezet, 
amely jelentős mértékben növelhetné az 
EU energiabiztonságát;

1. felhívja a Bizottságot, hogy hagyjon fel 
a transzatlanti kereskedelmi és beruházási 
partnerségre (TTIP) irányuló végzetes 
projekttel, amelyből az európai nemzetek 
sem kérnek, mivel jól látják, hogy egy 
ilyen projekt sértheti az alapvető 
érdekeiket;

Or. fr



AM\1052919HU.doc 13/110 PE546.750v02-00

HU

Módosítás 20
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja a Bizottságot, hogy tartsa fenn 
azon célkitűzését, hogy a TTIP-be 
kerüljön bele egy külön energiafejezet, 
amely jelentős mértékben növelhetné az 
EU energiabiztonságát;

1. felhívja a Bizottságot, hogy hagyjon fel 
a transzatlanti kereskedelmi és beruházási 
partnerségre (TTIP) irányuló végzetes 
projekttel, amelyből az európai nemzetek 
sem kérnek, mivel jól látják, hogy egy 
ilyen projekt sértheti az alapvető 
érdekeiket;

Or. fr

Módosítás 21
Jeppe Kofod

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja a Bizottságot, hogy tartsa fenn 
azon célkitűzését, hogy a TTIP-be kerüljön 
bele egy külön energiafejezet, amely 
jelentős mértékben növelhetné az EU 
energiabiztonságát;

1. felhívja a Bizottságot, hogy tartsa fenn 
azon célkitűzését, hogy a TTIP-be kerüljön 
bele egy külön energiafejezet, amely 
jelentős mértékben növelhetné az EU 
energiabiztonságát; ebben a tekintetben 
kiemeli a megújuló energiaforrásoknak és 
az energiahatékonyságnak az 
energiabiztonság növelésében játszott 
jelentős szerepét;

Or. en

Módosítás 22
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Véleménytervezet
1 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja a Bizottságot, hogy tartsa fenn 
azon célkitűzését, hogy a TTIP-be kerüljön 
bele egy külön energiafejezet, amely 
jelentős mértékben növelhetné az EU 
energiabiztonságát;

1. felhívja a Bizottságot, hogy tartsa fenn 
azon célkitűzését, hogy a TTIP-be kerüljön 
bele egy külön energiafejezet, amely 
jelentős mértékben növelhetné az EU 
energiabiztonságát; egyúttal biztosítaná, 
hogy az adott fejezet teljes körűen 
összhangban álljon a hatályos uniós 
energiaszabályozással, többek között az 
éghajlat-változási célkitűzésekkel.

Or. en

Módosítás 23
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja a Bizottságot, hogy tartsa fenn 
azon célkitűzését, hogy a TTIP-be kerüljön 
bele egy külön energiafejezet, amely 
jelentős mértékben növelhetné az EU 
energiabiztonságát;

1. felhívja a Bizottságot, hogy tartsa fenn 
azon célkitűzését, hogy a TTIP-be kerüljön 
bele egy külön energiafejezet, amely 
jelentős mértékben növelhetné az EU 
energiabiztonságát, ugyanakkor 
biztosítaná az egyes felek jogát az 
energiaforrások kiaknázásának 
szabályozására;

Or. es

Módosítás 24
Morten Messerschmidt

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja a Bizottságot, hogy tartsa fenn 
azon célkitűzését, hogy a TTIP-be kerüljön 

1. felhívja a Bizottságot, hogy tartsa fenn 
azon célkitűzését, hogy a TTIP-be kerüljön 
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bele egy külön energiafejezet, amely 
jelentős mértékben növelhetné az EU 
energiabiztonságát;

bele egy külön energiafejezet, amely a 
legfőbb beszállítóktól és az egyedüli 
átviteli pontoktól való függés 
csökkentésével jelentős mértékben 
növelhetné az EU energiabiztonságát;

Or. en

Módosítás 25
Antonio Tajani, Salvatore Cicu, Massimiliano Salini

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja a Bizottságot, hogy tartsa fenn 
azon célkitűzését, hogy a TTIP-be kerüljön 
bele egy külön energiafejezet, amely 
jelentős mértékben növelhetné az EU 
energiabiztonságát;

1. felhívja a Bizottságot, hogy tartsa fenn 
azon célkitűzését, hogy a TTIP-be kerüljön 
bele egy külön – az ipari nyersanyagokat 
is magában foglaló – energiafejezet, amely 
jelentős mértékben növelhetné az EU 
energiabiztonságát;

Or. it

Módosítás 26
Miloslav Ransdorf, Paloma López Bermejo

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja a Bizottságot, hogy tartsa fenn
azon célkitűzését, hogy a TTIP-be kerüljön 
bele egy külön energiafejezet, amely 
jelentős mértékben növelhetné az EU 
energiabiztonságát;

1. mélységes aggodalmának ad hangot a 
Bizottság arra irányuló szándékát illetően, 
miszerint fenntartaná azon célkitűzését, 
hogy a TTIP-be belekerüljön egy külön 
energiafejezet.

Or. en
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Módosítás 27
David Borrelli, Dario Tamburrano

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja a Bizottságot, hogy tartsa fenn 
azon célkitűzését, hogy a TTIP-be
kerüljön bele egy külön energiafejezet, 
amely jelentős mértékben növelhetné az 
EU energiabiztonságát;

1. felhívja a Bizottságot, hogy ne illesszen 
be külön energiafejezetet a TTIP-be;

Or. en

Módosítás 28
Zigmantas Balčytis

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. felhívja a Bizottságot, hogy tartsa fenn 
azon célkitűzését, hogy a TTIP-be kerüljön 
bele egy külön energiafejezet, amely 
jelentős mértékben növelhetné az EU 
energiabiztonságát;

1. felhívja a Bizottságot, hogy tartsa fenn 
azon célkitűzését, hogy a TTIP-be kerüljön 
bele egy külön energiafejezet, amely az 
uniós piacok alternatív forrásokból 
származó energiaellátásának 
biztosításával jelentős mértékben 
növelhetné az EU energiabiztonságát;

Or. lt

Módosítás 29
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. felhívja a Bizottságot annak 
garantálására, hogy a TTIP tartalmazzon 
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egy a fenntartható fejlődésre vonatkozó 
fejezetet, amely biztosítja a Nemzetközi 
Munkaügyi Szervezet alapvető 
egyezményeinek és az alapvető nemzetközi 
környezetvédelmi megállapodásoknak a 
ratifikálását, végrehajtását és betartását, 
valamint előírásokat tartalmaz a vállalati 
társadalmi felelősségvállalásra és a civil 
társadalom valódi részvételére nézve, 
továbbá annak biztosítására, hogy e 
rendelkezések a megállapodás többi 
fejezetében is érvényesüljenek;

Or. es

Módosítás 30
Herbert Reul, Hermann Winkler

Véleménytervezet
1 bekezdés – 1 pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy az európai–transzatlanti 
partnerség TTIP általi erősítése – többek 
között a transzatlanti kereskedelem 
fokozódása és a kis- és középvállalkozások 
piaci hozzáférése révén – teljesen 
egybevág az Unió nagyobb növekedésre és 
foglalkoztatásra való törekvésével; 
emellett úgy véli, hogy az Unió a 
szabványok TTIP keretében történő 
proaktív megállapításával utat mutathat 
más gazdasági hatalmaknak;

Or. de

Módosítás 31
Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

1a. támogatja a tárgyalási irányelvek 
titkosításának feloldására irányuló 
tanácsi döntést, valamint az Európai 
Bizottság átláthatósági kezdeményezését, 
amelyet érdemi gyakorlati eredményekre 
kell váltani;

Or. en

Módosítás 32
Gunnar Hökmark

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy a transzatlanti 
piac fontos szerepet játszhat az európai 
ipar újjáélesztésében és fellendítésében, 
létrehozva ezáltal a világ két legfejlettebb 
gazdasága által alkotott, legnagyobb 
globális piacot; 

Or. en

Módosítás 33
Gunnar Hökmark

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. emlékeztet arra, hogy az uniós és az 
egyesült államokbeli piac a világ két 
vezető tudásalapú gazdasága, amely több 
olyan, az Atlanti-óceán mindkét partján 
működő világvezető vállalatnak ad 
otthont, amelyek fölényes helyet vívtak ki 
maguknak a mindkét irányú kutatási és 
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tudományos célú külföldi közvetlen 
beruházások terén, hozzájárulhatnak az 
ipari tudás, kutatás és tudomány 
világszintű fejlődéséhez, valamint 
elősegíthetik a hatékonyabb termelést;

Or. en

Módosítás 34
Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. emlékeztet arra, hogy az Európai 
Parlamentnek jóvá kell hagynia a TTIP-
megállapodást – ennek hiányában az nem 
léphet életbe;

Or. en

Módosítás 35
Gunnar Hökmark

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1c. az ipari és termékvámok teljes körű 
megszüntetésére, mindkét irányban a 
beruházások előtti teljes körű piacnyitásra 
és egy transzatlanti piac létrehozására hív 
fel többek között az ipar, az energia, az 
IKT és a digitális gazdaság területén, 
amelyet széles körű kutatási és 
tudományos együttműködés jellemez;

Or. en
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Módosítás 36
Gunnar Hökmark

Véleménytervezet
1 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1d. kiemeli, hogy a világ vezető 
gazdaságai alkotta transzatlanti piac 
minden területen lehetőséget nyújt a 
normák megerősítésére, ezért globális 
hatást kifejtve nemcsak jobb 
versenyfeltételeket teremt, hanem 
felgyorsítja a világkereskedelmet és jólétet 
ösztönző fejlődést, javítja az európai 
vállalatok világgazdasághoz való 
hozzáférését, valamint lehetővé teszi, hogy 
az európai fogyasztók a lehető legjobb 
árukhoz és szolgáltatásokhoz jussanak 
hozzá;

Or. en

Módosítás 37
Paloma López Bermejo

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kéri, hogy a Bizottság biztosítsa az 
üzemanyagok, köztük az LNG és a 
nyersolaj szabad kereskedelmének 
politikáját;

törölve

Or. en

Módosítás 38
David Borrelli, Dario Tamburrano

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. kéri, hogy a Bizottság biztosítsa az 
üzemanyagok, köztük az LNG és a 
nyersolaj szabad kereskedelmének 
politikáját;

törölve

Or. en

Módosítás 39
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kéri, hogy a Bizottság biztosítsa az 
üzemanyagok, köztük az LNG és a 
nyersolaj szabad kereskedelmének 
politikáját;

2. megállapítja, hogy az Egyesült Államok 
és az Európai Unió közötti korábbi 
megállapodások a SWIFT-
megállapodástól az utas-nyilvántartási 
adatokról szóló megállapodásig 
kiegyensúlyozatlan szövegeket 
eredményeztek, amelyek legalizálták az 
Egyesült Államok jogának területen 
kívüliségét;   végül az európai 
vállalkozások, úgymint a BNP Paribas 
vagy az Alstöm ellen indított eljárások 
rávilágítottak, miként gondolkodik az 
USA a jogállamiságról és az Európával 
fenntartott kapcsolatokról: ez számukra 
az amerikai jog egyoldalú és területen 
kívüli alkalmazása mindennemű 
egyeztetés lehetősége nélkül, ahol 
kizárólag az Egyesült Államok és 
multinacionális vállalatai érdekeinek való 
behódolás megengedett; 

Or. fr

Módosítás 40
Barbara Kappel
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Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kéri, hogy a Bizottság biztosítsa az 
üzemanyagok, köztük az LNG és a 
nyersolaj szabad kereskedelmének 
politikáját;

2. kéri, hogy a Bizottság biztosítsa az 
üzemanyagok, köztük az LNG és a 
nyersolaj szabad kereskedelmének 
politikáját; ezzel összefüggésben 
emlékezteti a Bizottságot arra, hogy a nem 
hagyományos forrásokból származó 
üzemanyagok kereskedelme területén, 
például az üzemanyagok minőségéről 
szóló irányelv alapján történő 
túlszabályozás aláássa az üzemanyagok 
szabad kereskedelmét, és károsan hat az 
európai energiabiztonságra; ehhez 
kapcsolódóan utal arra, hogy a TTIP 
révén fokozódik a benzin és a dízel 
üzemanyag USA-ból történő behozatala;

Or. de

Módosítás 41
Michel Reimon
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kéri, hogy a Bizottság biztosítsa az 
üzemanyagok, köztük az LNG és a
nyersolaj szabad kereskedelmének 
politikáját;

2. kéri, hogy a Bizottság olyan álláspontot 
alakítson ki tárgyalásai során, amely nem 
eredményezi azt, hogy a palagáz, a 
kátrányhomok és a más energiaipari vagy 
ipari erőforrások és nyersanyagok 
kitermeléséhez kapcsolódó egészségügyi, 
környezeti és egyéb kockázatok terhét az 
egyesült államokbeli polgárok viselik;
kitart amellett, hogy az uniós joganyagot, 
például a környezetvédelmi szabályozást, a 
fogyasztó- és adatvédelmi előírásokat 
minden import termék és szolgáltatás 
esetében érvényesíteni kell;
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Or. en

Módosítás 42
Jeppe Kofod

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kéri, hogy a Bizottság biztosítsa az 
üzemanyagok, köztük az LNG és a 
nyersolaj szabad kereskedelmének 
politikáját;

2. kéri, hogy a Bizottság biztosítsa az 
üzemanyagok, köztük az LNG és a 
nyersolaj szabad kereskedelmének 
politikáját, szem előtt tartva ugyanakkor 
azt is, hogy az Európai Tanács 2030-ig 
vállalta az európai üvegházhatású 
gázkibocsátások legalább 40%-kal történő 
csökkentését, a megújuló energiaforrások 
arányának legalább 27%-ra történő 
növelését és az energiahatékonyság 
legalább 27%-kal történő javítását, amely 
utóbbi célértéket akár 30%-ra is emelheti;

Or. en

Módosítás 43
Csaba Molnár

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kéri, hogy a Bizottság biztosítsa az 
üzemanyagok, köztük az LNG és a
nyersolaj szabad kereskedelmének 
politikáját;

2. kéri, hogy a Bizottság biztosítsa az 
üzemanyagok, köztük az LNG, a 
nyersolaj, a palaolaj és a palagáz szabad 
kereskedelmének politikáját, amely 
nagymértékben hozzájárulhat a globális 
összehasonlításban magasnak számító 
európai energiaárak csökkentéséhez;

Or. hu
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Módosítás 44
Gunnar Hökmark

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kéri, hogy a Bizottság biztosítsa az 
üzemanyagok, köztük az LNG és a
nyersolaj szabad kereskedelmének 
politikáját;

2. kéri, hogy a Bizottság minden 
energiaforrás, köztük az LNG, a 
nyersolaj, a megújuló energiaforrások és 
a környezetbarát technológia tekintetében 
egyaránt biztosítsa a kereskedelmi 
korlátok csökkentését; úgy véli, hogy egy 
ambiciózus megállapodás segíthet az 
Uniónak éghajlat- és energiapolitikai 
céljai elérésében;

Or. en

Módosítás 45
Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Cora van Nieuwenhuizen

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kéri, hogy a Bizottság biztosítsa az 
üzemanyagok, köztük az LNG és a
nyersolaj szabad kereskedelmének 
politikáját;

2. kéri, hogy a Bizottság az 
exportkorlátozások megszüntetése, a 
piacra jutás megkönnyítése és a külföldi 
közvetlen beruházás előtt álló akadályok 
felszámolása révén biztosítsa az 
üzemanyagok, köztük az LNG, a nyersolaj
és a kőszén szabad kereskedelmének 
politikáját;

Or. en

Módosítás 46
Seán Kelly

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. kéri, hogy a Bizottság biztosítsa az 
üzemanyagok, köztük az LNG és a 
nyersolaj szabad kereskedelmének 
politikáját;

2. kéri, hogy a Bizottság biztosítsa az 
üzemanyagok, köztük a nyersolaj szabad 
kereskedelmének politikáját, és fordítson 
kiemelt figyelmet azon engedélyezési és 
adminisztratív terhek megszüntetésének 
elérésére, amelyek jelenleg akadályt 
gördítenek az Unióba irányuló egyesült 
államokbeli LNG-kivitel elé.

Or. en

Módosítás 47
Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kéri, hogy a Bizottság biztosítsa az 
üzemanyagok, köztük az LNG és a 
nyersolaj szabad kereskedelmének 
politikáját;

2. kéri, hogy a Bizottság vegye fontolóra
az üzemanyagok, köztük az LNG és a 
nyersolaj szabad kereskedelmének 
politikáját, feltéve, hogy az Unió továbbra 
is alkalmazhatja az üzemanyagok teljes 
életciklus során mért szén-dioxid-
kibocsátási hatás alapján végzett 
besorolását;

Or. en

Módosítás 48
Krišjānis Kariņš

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kéri, hogy a Bizottság biztosítsa az 
üzemanyagok, köztük az LNG és a 
nyersolaj szabad kereskedelmének 

2. kéri, hogy a Bizottság biztosítsa az 
üzemanyagok, köztük az LNG és a 
nyersolaj szabad kereskedelmének 
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politikáját; politikáját az energiaellátási források 
diverzifikálása és megbízható források 
megteremtése érdekében;

Or. en

Módosítás 49
Bendt Bendtsen

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kéri, hogy a Bizottság biztosítsa az 
üzemanyagok, köztük az LNG és a 
nyersolaj szabad kereskedelmének 
politikáját;

2. kéri, hogy a Bizottság biztosítsa az 
üzemanyagok, köztük az LNG és a 
nyersolaj szabad energiaszerkezetének és 
szabad kereskedelmének politikáját;

Or. en

Módosítás 50
Nadine Morano

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kéri, hogy a Bizottság biztosítsa az 
üzemanyagok, köztük az LNG és a 
nyersolaj szabad kereskedelmének 
politikáját;

2. kéri, hogy a Bizottság biztosítsa az 
üzemanyagok és a tüzelőanyagok, köztük 
az LNG és a nyersolaj szabad 
kereskedelmének politikáját;

Or. fr

Módosítás 51
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. kéri, hogy a Bizottság biztosítsa az 
üzemanyagok, köztük az LNG és a 
nyersolaj szabad kereskedelmének 
politikáját;

2. kéri, hogy a Bizottság ne fogadja el az 
üzemanyagok, köztük az LNG és a 
nyersolaj szabad kereskedelmének 
politikáját;

Or. fr

Módosítás 52
Mara Bizzotto

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kéri, hogy a Bizottság biztosítsa az 
üzemanyagok, köztük az LNG és a 
nyersolaj szabad kereskedelmének 
politikáját;

2. kéri, hogy a Bizottság ne fogadja el az 
üzemanyagok, köztük az LNG és a 
nyersolaj szabad kereskedelmének 
politikáját;

Or. fr

Módosítás 53
Edouard Martin

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. kijelenti, hogy az amerikai LNG 
alkalmazása, noha lehetővé teszi a 
földgázellátás diverzifikálását, nem segíti 
elő az energiaipari átállást, és jelentős 
európai beruházásokat igényel (különösen 
a terminálok esetében); felhívja a 
figyelmet arra, hogy a költségek a 
feldolgozásból és a szállításból erednek 
majd, amelynek mértéke nem 
összehasonlítható az USA-ban 
alkalmazottal; úgy véli, hogy a beruházási 
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versenykörnyezetet tekintve a fenti okok 
miatt erről a kérdésről demokratikus 
döntéshozatal keretében kell határozni; 

Or. fr

Módosítás 54
Barbara Kappel

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. ezzel összefüggésben felhívja a 
Bizottságot, hogy foglaljon el 
határozottabb álláspontot az USA hazai 
energia-nyersanyagok kivitelével 
kapcsolatos túlérzékeny 
megközelítésmódjával szemben; ebben a 
vonatkozásban emlékeztet a 
visszaexportálás egyesült államokbeli 
gyakorlatára, amely a magasabb árakra 
való spekuláción alapul, és nem erősíti a 
transzatlanti piacot;

Or. de

Módosítás 55
Michel Reimon
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. ellenzi a különösen nagy 
üvegházhatást okozó üzemanyagok, 
például a palagázból nyert LNG és a 
kátrányhomokból nyert nyersolaj 
behozatalát, mivel ez veszélyeztetné a 
nemzetközi éghajlat-politikai 
kötelezettségvállalásokat, aláásná az 
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európai éghajlatvédelmi jogszabályokat és 
célkitűzéseket, nem tenne eleget a nem 
hagyományos üzemanyagokra vonatkozó 
ajánlásoknak, és sértené az üzemanyag-
minőségi irányelvet;

Or. en

Módosítás 56
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. kéri a Bizottságot, 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;

Or. es

Módosítás 57
Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Kaja Kallas, Juan 
Carlos Girauta Vidal

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. felhívja a Bizottságot annak 
biztosítására, hogy a TTIP a szabályozási 
különbségek megszüntetésével és a 
vámtarifák eltörlésével megteremtse a 
tiszta energiaipari termékek és 
szolgáltatások szabadkereskedelmi 
övezetét, és ezáltal elősegítse a 
fenntartható, alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaságra történő átállást.
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Or. en

Módosítás 58
Patrizia Toia

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. kéri, 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;

Or. en

Módosítás 59
Jeppe Kofod

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy az energia 
területén a szabad kereskedelem nem 
fokozhatja és nem hosszabbíthatja meg 
Európa fosszilis tüzelőanyagoktól való 
függését; újfent kijelenti, hogy „az első 
üzemanyagnak” az 
energiahatékonyságnak kell lennie;

Or. en

Módosítás 60
Barbara Kappel

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

2b. a szabad kereskedelem jegyében kéri 
az olyan közvetett kereskedelmi akadályok 
lebontását, mint a kőolaj és a földgáz 
exportjának tilalma az USA részéről, 
valamint a mindkét fél által alkalmazott, 
helyi tartalomra vonatkozó 
követelmények, és ütemtervet sürget az 
üzemanyag-minőségi normák 
összehangolására vonatkozóan;

Or. de

Módosítás 61
Barbara Kappel

Véleménytervezet
2 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2c. felhívja a Bizottságot, hogy a 
jogbiztonság, a kiszámíthatóság és a 
szabályozási stabilitás jegyében hozzon 
meg minden intézkedést annak érdekében, 
hogy az európai gazdasági térség továbbra 
is stabil exportpiac legyen az USA-ból 
származó szénhidrogének tekintetében;

Or. de

Módosítás 62
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felszólítja a Bizottságot, hogy 
törekedjen a szabványok és szabályozások 
olyan transzatlanti harmonizációjára, 

törölve
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amely a különböző energiaforrások 
tekintetében meghatározza az állami 
támogatás elveit;

Or. fr

Módosítás 63
David Borrelli, Dario Tamburrano

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felszólítja a Bizottságot, hogy 
törekedjen a szabványok és szabályozások 
olyan transzatlanti harmonizációjára, 
amely a különböző energiaforrások 
tekintetében meghatározza az állami 
támogatás elveit;

törölve

Or. en

Módosítás 64
Michel Reimon
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felszólítja a Bizottságot, hogy törekedjen
a szabványok és szabályozások olyan 
transzatlanti harmonizációjára, amely a
különböző energiaforrások tekintetében 
meghatározza az állami támogatás elveit;

3. felszólítja a Bizottságot, hogy olyan 
megállapodás kialakítására törekedjen, 
amely a G20-aknak a fosszilis 
tüzelőanyagokhoz nyújtott támogatások 
fokozatos megszüntetésére irányuló 
kötelezettségvállalásaival összhangban 
véget vet a fosszilis tüzelőanyagok 
támogatásának, különösen a kereskedelmi 
repülés üzemanyagadó-fizetés alóli 
mentességének, valamint az exporthitel-
ügynökségek és nemzetközi pénzintézetek 
közreműködésével nyújtott 
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támogatásoknak;

Or. en

Módosítás 65
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felszólítja a Bizottságot, hogy törekedjen 
a szabványok és szabályozások olyan
transzatlanti harmonizációjára, amely a 
különböző energiaforrások tekintetében 
meghatározza az állami támogatás elveit;

3. felszólítja a Bizottságot, hogy törekedjen 
a szabványok és szabályozások olyan 
transzatlanti harmonizációjára, amely a 
különböző energiaforrások tekintetében 
meghatározza az állami támogatás elveit;
mindemellett felszólítja a Bizottságot, 
hogy pusztán az exportkorlátozások 
megszüntetésén túl vizsgálja meg, milyen 
lehetőségek adódnak az egyesült 
államokbeli nagyszabású energiaipari 
kutatási és fejlesztési projektekkel, például 
az ARPA-E-vel való együttműködésre és 
ezáltal az energiaipari innováció 
javítására; 

Or. en

Módosítás 66
Paloma López Bermejo

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felszólítja a Bizottságot, hogy
törekedjen a szabványok és szabályozások
olyan transzatlanti harmonizációjára, 
amely a különböző energiaforrások 
tekintetében meghatározza az állami 
támogatás elveit;

3. emlékezteti a Bizottságot arra, hogy a 
szabványok és szabályozások transzatlanti 
harmonizációjára irányuló és a különböző 
energiaforrások tekintetében az állami 
támogatás elveit meghatározó munka nem 
csorbíthatja a tagállamok és az Unió jogát 
arra, hogy saját normákat és 
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jogszabályokat dolgozzanak ki, különösen 
a megújulóenergia-ágazat fejlesztése és a 
hatékonyabb energiafelhasználás 
tekintetében;

Or. en

Módosítás 67
Barbara Kappel

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felszólítja a Bizottságot, hogy törekedjen 
a szabványok és szabályozások olyan 
transzatlanti harmonizációjára, amely a 
különböző energiaforrások tekintetében 
meghatározza az állami támogatás elveit;

3. felszólítja a Bizottságot, hogy törekedjen 
a szabványok és szabályozások olyan 
transzatlanti harmonizációjára, amely a 
különböző energiaforrások tekintetében 
meghatározza az állami támogatás elveit; e 
tekintetben utal az európai és az egyesült 
államokbeli szakértelem egymást 
kiegészítő jellegére, ami szinergiák révén 
lehetővé teszi a transzatlanti energiapiac 
erősítését és a mindkét gazdasági térség 
vállalatai előtt nyitott közbeszerzések 
lehető legnagyobb mértékű alkalmazását;

Or. de

Módosítás 68
Gunnar Hökmark

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felszólítja a Bizottságot, hogy törekedjen 
a szabványok és szabályozások olyan
transzatlanti harmonizációjára, amely a 
különböző energiaforrások tekintetében 
meghatározza az állami támogatás elveit;

3. felszólítja a Bizottságot, hogy egy 
Szabályozási Együttműködési Tanács 
létrehozása és az európai vállalatok 
világpiaci versenyképességének erősítése 
révén valamennyi ipari ágazat és 
energiaforrás tekintetében törekedjen a 



AM\1052919HU.doc 35/110 PE546.750v02-00

HU

szabványok és szabályozások transzatlanti 
harmonizációjára és/vagy kölcsönös 
elismerésére;

Or. en

Módosítás 69
Patrizia Toia

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felszólítja a Bizottságot, hogy törekedjen 
a szabványok és szabályozások olyan 
transzatlanti harmonizációjára, amely a 
különböző energiaforrások tekintetében 
meghatározza az állami támogatás elveit;

3. felszólítja a Bizottságot, hogy törekedjen 
a szabványok és szabályozások olyan 
transzatlanti harmonizációjára, amely a 
különböző energiaforrások tekintetében 
meghatározza az állami támogatás elveit
anélkül, hogy sértené a megújuló 
energiaforrások, az energiahatékonyság 
vagy a más alacsony szén-dioxid-
kibocsátású energiaformák 
népszerűsítését célzó uniós vagy tagállami 
politikákat;

Or. en

Módosítás 70
Miriam Dalli

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felszólítja a Bizottságot, hogy törekedjen 
a szabványok és szabályozások olyan 
transzatlanti harmonizációjára, amely a 
különböző energiaforrások tekintetében 
meghatározza az állami támogatás elveit;

3. felszólítja a Bizottságot, hogy törekedjen 
a szabványok és szabályozások olyan 
transzatlanti harmonizációjára, amely a 
különböző energiaforrások tekintetében 
meghatározza az állami támogatás elveit, 
valamint annak biztosítására, hogy a 
környezetvédelemre és az ipari 
kibocsátásokra vonatkozó kapcsolódó 
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uniós és egyesült államokbeli normák 
maradéktalanul érvényesülhessenek;

Or. en

Módosítás 71
Edouard Martin

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felszólítja a Bizottságot, hogy
törekedjen a szabványok és szabályozások 
olyan transzatlanti harmonizációjára, 
amely a különböző energiaforrások 
tekintetében meghatározza az állami 
támogatás elveit;

3. felszólítja a Bizottságot, hogy segítse elő
a szabványok és szabályozások olyan 
transzatlanti közelítését, amely a különböző 
energiaforrások tekintetében meghatározza 
az állami támogatás elveit, annak 
érdekében, hogy fel lehessen mérni a 
versenytorzulás kockázatát, egyúttal 
azonban elkerülve, hogy mindez 
meggyengítse vagy aláássa az európai 
szabályozási keretet és az uniós éghajlat-
politikai célokat;

Or. fr

Módosítás 72
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felszólítja a Bizottságot, hogy
törekedjen a szabványok és szabályozások 
olyan transzatlanti harmonizációjára, 
amely a különböző energiaforrások 
tekintetében meghatározza az állami 
támogatás elveit;

3. felszólítja a Bizottságot, hogy tartsa 
fenn azokat a nemzeti és – másodlagosan 
– európai normákat és jogszabályokat, 
amelyek a különböző energiaforrások 
tekintetében meghatározzák az állami 
támogatás elveit; kéri a Bizottságot, hogy 
ne engedjen az Egyesült Államok 
követeléseinek; 
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Or. fr

Módosítás 73
Mara Bizzotto

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felszólítja a Bizottságot, hogy
törekedjen a szabványok és szabályozások 
olyan transzatlanti harmonizációjára, 
amely a különböző energiaforrások 
tekintetében meghatározza az állami 
támogatás elveit;

3. felszólítja a Bizottságot, hogy tartsa 
fenn azokat a nemzeti és – másodlagosan 
– európai normákat és jogszabályokat, 
amelyek a különböző energiaforrások 
tekintetében meghatározzák az állami 
támogatás elveit; kéri a Bizottságot, hogy 
ne engedjen az Egyesült Államok 
követeléseinek; 

Or. fr

Módosítás 74
Flavio Zanonato, Patrizia Toia

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felszólítja a Bizottságot, hogy törekedjen 
a szabványok és szabályozások olyan 
transzatlanti harmonizációjára, amely a 
különböző energiaforrások tekintetében 
meghatározza az állami támogatás elveit;

3. felszólítja a Bizottságot, hogy törekedjen 
a szabványok és szabályozások olyan 
transzatlanti harmonizációjára, amely a 
különböző energiaforrások tekintetében 
meghatározza az állami támogatás elveit;
megerősíti a tisztességtelen versennyel 
szembeni védelemre vonatkozó célkitűzést, 
mint a folyamatban lévő tárgyalások 
vezérelvét;

Or. it
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Módosítás 75
Jerzy Buzek

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felszólítja a Bizottságot, hogy törekedjen 
a szabványok és szabályozások olyan 
transzatlanti harmonizációjára, amely a 
különböző energiaforrások tekintetében 
meghatározza az állami támogatás elveit;

3. felszólítja a Bizottságot, hogy törekedjen 
a szabványok és szabályozások olyan 
transzatlanti harmonizációjára, amely
meghatározza a különböző energiaforrások
sajátos jellemzői alapján – úgymint 
megújuló energiaforrások vagy kapcsolt 
energiatermelés – nyújtott állami 
támogatás elveit. Ide értendő például a 
biomassza fogalmának meghatározása.

Or. en

Módosítás 76
Pavel Telička, Angelika Mlinar, Juan Carlos Girauta Vidal, Philippe De Backer

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felszólítja a Bizottságot, hogy törekedjen 
a szabványok és szabályozások olyan 
transzatlanti harmonizációjára, amely a 
különböző energiaforrások tekintetében 
meghatározza az állami támogatás elveit;

3. felszólítja a Bizottságot, hogy törekedjen 
a szabványok és szabályozások olyan 
transzatlanti harmonizációjára, amely a 
különböző energiaforrások tekintetében
és/vagy az egyes környezeti és 
energiaágazatokon belül meghatározza az 
állami támogatás elveit;

Or. en

Módosítás 77
Morten Messerschmidt

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. felszólítja a Bizottságot, hogy törekedjen
a szabványok és szabályozások olyan 
transzatlanti harmonizációjára, amely a 
különböző energiaforrások tekintetében 
meghatározza az állami támogatás elveit;

3. felszólítja a Bizottságot, hogy törekedjen
szigorú kölcsönös szabványok és 
szabályozások olyan transzatlanti 
harmonizációjára és összehangolására,
amely a különböző energiaforrások 
tekintetében meghatározza az állami 
támogatás elveit;

Or. en

Módosítás 78
Pablo Echenique

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. sürgeti a Bizottságot, hogy a 
társadalmi igazságosság és az emberi 
jogok maradéktalan érvényesülésének 
biztosítása érdekében javítsa a polgárok 
jólétét, védje és támogassa a 
közegészséget, egyúttal pedig a 
fenntarthatóság szellemében, a környezet 
védelme és megóvása céljából, hagyjon fel 
a világ erőforrásainak kimerítésével.

Or. en

Módosítás 79
Miapetra Kumpula-Natri

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. emlékeztet arra, hogy a TTIP elvben 
elősegítené a tisztább technológiák 
fejlesztését, az energiahatékonyságot, 
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valamint a környezetbarát és fenntartható 
energiahasználatot azáltal, hogy 
kiszámítható, szabályokon alapuló 
környezetet teremt az egyesült államokbeli 
és az uniós vállalkozások számára.

Or. en

Módosítás 80
Aldo Patriciello

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. felszólítja az uniós és egyesült 
államokbeli illetékes hatóságokat, hogy a 
gyógyszerek jóváhagyása tekintetében 
gondoskodjanak az egységes 
szabályozásról, elkerülve ezáltal a 
felesleges párhuzamosságokat és az uniós 
előírások betartásának szavatolásával 
egyidejűleg előmozdítva egységes 
fejlesztési tervek kidolgozását;

Or. en

Módosítás 81
Michel Reimon
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. felszólítja a Bizottságot, hogy zárja ki 
a tárgyalásokból a nukleáris energiával 
kapcsolatos kérdéseket;

Or. en
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Módosítás 82
Michel Reimon
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. felszólítja a Bizottságot, hogy 
tárgyalásai során a bioüzemanyagokra 
vonatkozó ambiciózus fenntarthatósági 
kritériumokkal összhangban 
ragaszkodjon a valamennyi 
bioüzemanyagra vonatkozó átfogó 
tanúsításhoz, teljes körűen figyelembe 
véve a földhasználat közvetett 
megváltozását, a termelésoldali 
kibocsátásokat, a társadalmi kérdéseket, 
valamint a megújuló energiáról szóló 
irányelvvel, az üzemanyag-minőségi 
irányelvvel és a megújuló 
tüzelőanyagokra vonatkozó 2. 
szabvánnyal (RSF2) való viszonyt, az 
energia és az élelmiszernövényekből 
előállított bioüzemanyagok behozatalának 
tilalma céljából;

Or. en

Módosítás 83
Pablo Echenique

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. sürgeti a Bizottságot, hogy biztosítsa 
valamennyi uniós tagállam, az Európai 
Unió és az Egyesült Államok jogát a 
közérdekű jogalkotási döntések 
meghozatalához (fogyasztóvédelem, 
közegészségügy, szociális jogok, 
környezetvédelem), ezért a tagállamok és 
az Unió közérdekű jogalkotási döntések 
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meghozatalához való jogáról a TTIP 
preambulumában és minden fejezetében 
külön rendelkezni kell.

Or. en

Módosítás 84
Gunnar Hökmark

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. rámutat az energiaárak és az egy főre 
jutó CO2-kibocsátás szempontjából az 
USA és az EU közötti óriási eltérésekre; 
ezért felszólítja a Bizottságot, hogy az EU 
energiaintenzív ágazatai, köztük a 
vegyipar érdekében hozzon olyan 
megfelelő intézkedéseket, amelyek a TTIP 
hatálybalépését követően a lehető 
leghosszabb ideig fenntartják a jelenlegi 
vámtarifákat;

törölve

Or. en

Módosítás 85
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. rámutat az energiaárak és az egy főre 
jutó CO2-kibocsátás szempontjából az 
USA és az EU közötti óriási eltérésekre; 
ezért felszólítja a Bizottságot, hogy az EU 
energiaintenzív ágazatai, köztük a 
vegyipar érdekében hozzon olyan 
megfelelő intézkedéseket, amelyek a TTIP 
hatálybalépését követően a lehető 
leghosszabb ideig fenntartják a jelenlegi 

törölve
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vámtarifákat;

Or. fr

Módosítás 86
Henna Virkkunen

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. rámutat az energiaárak és az egy főre 
jutó CO2-kibocsátás szempontjából az 
USA és az EU közötti óriási eltérésekre; 
ezért felszólítja a Bizottságot, hogy az EU 
energiaintenzív ágazatai, köztük a 
vegyipar érdekében hozzon olyan 
megfelelő intézkedéseket, amelyek a TTIP 
hatálybalépését követően a lehető 
leghosszabb ideig fenntartják a jelenlegi 
vámtarifákat;

törölve

Or. en

Módosítás 87
Miapetra Kumpula-Natri

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. rámutat az energiaárak és az egy főre 
jutó CO2-kibocsátás szempontjából az 
USA és az EU közötti óriási eltérésekre; 
ezért felszólítja a Bizottságot, hogy az EU 
energiaintenzív ágazatai, köztük a 
vegyipar érdekében hozzon olyan 
megfelelő intézkedéseket, amelyek a TTIP 
hatálybalépését követően a lehető 
leghosszabb ideig fenntartják a jelenlegi 
vámtarifákat;

törölve
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Or. fi

Módosítás 88
Edouard Martin

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. rámutat az energiaárak és az egy főre 
jutó CO2-kibocsátás szempontjából az 
USA és az EU közötti óriási eltérésekre;
ezért felszólítja a Bizottságot, hogy az EU 
energiaintenzív ágazatai, köztük a 
vegyipar érdekében hozzon olyan
megfelelő intézkedéseket, amelyek a TTIP 
hatálybalépését követően a lehető 
leghosszabb ideig fenntartják a jelenlegi 
vámtarifákat;

4. rámutat az energiaárak, a 
nyersanyagokhoz való hozzáférés és az 
egy főre jutó CO2-kibocsátás 
szempontjából az USA és az EU közötti 
óriási eltérésekre; úgy véli, hogy a TTIP 
vagy a nem vámjellegű vonatkozásokat 
előtérbe helyező „új generációs” 
kereskedelmi megállapodás, amely 
esetben a Bizottságnak szabályozási 
szinten a méltányos kereskedelem 
megvalósítása érdekében szavatolnia kell 
a társadalmi és környezeti szempontból 
legjobb ajánlatot; vagy a TTIP 
mindenekelőtt vámcsökkentésen alapuló 
„klasszikus” megállapodás, amely esetben 
a Bizottságnak gondoskodnia kell olyan
(többek között vámjellegű) kereskedelmi 
kiigazítási módszerek fenntartásáról, 
amelyek tükrözik az egyedi rendszereinket 
jellemző eltérő szociális és környezeti 
körülményeket.

Or. fr

Módosítás 89
Nadine Morano

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. rámutat az energiaárak és az egy főre 
jutó CO2-kibocsátás szempontjából az 

4. rámutat az energiaárak, egyúttal 
azonban az éghajlatváltozás elleni 
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USA és az EU közötti óriási eltérésekre; 
ezért felszólítja a Bizottságot, hogy az EU 
energiaintenzív ágazatai, köztük a vegyipar 
érdekében hozzon olyan megfelelő
intézkedéseket, amelyek a TTIP
hatálybalépését követően a lehető 
leghosszabb ideig fenntartják a jelenlegi 
vámtarifákat;

küzdelmet célzó erőfeszítések és az egy 
főre jutó CO2-kibocsátás mértéke
szempontjából az USA és az EU közötti 
óriási eltérésekre; ezért felszólítja a 
Bizottságot, hogy amennyiben ezeket az
erőfeszítéseket nem harmonizálják, az EU 
energiaintenzív ágazatai, köztük a vegyipar 
érdekében hozzon olyan megfelelő
védintézkedéseket, amelyek biztosítják, 
hogy a TTIP hatálybalépése ne vezessen a 
verseny torzulásához. Különösen indokolt, 
hogy az Egyesült Államokban előállított 
termékekre alkalmazandó vámtarifákat 
határozatlan ideig a TTIP 
hatálybalépésekor érvényes szinten 
lehessen tartani.

Or. fr

Módosítás 90
Michel Reimon
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. rámutat az energiaárak és az egy főre 
jutó CO2-kibocsátás szempontjából az
USA és az EU közötti óriási eltérésekre;
ezért felszólítja a Bizottságot, hogy az EU 
energiaintenzív ágazatai, köztük a 
vegyipar érdekében hozzon olyan 
megfelelő intézkedéseket, amelyek a TTIP 
hatálybalépését követően a lehető 
leghosszabb ideig fenntartják a jelenlegi 
vámtarifákat;

4. rámutat az USA és az EU közötti óriási 
eltérésekre az energiaárak terén – amelyek 
a Bizottság elemzése szerint elsősorban az 
egyes tagállamok által sajátos belföldi 
okok miatt választott nemzeti 
adópolitikákkal függnek össze1c –, 
valamint az egy főre jutó CO2-kibocsátás 
szempontjából is; felszólítja a Bizottságot
és transzatlanti partnereit, hogy a 
tárgyalások során hagyjanak fel a 
népszerűséghajhász politizálással, és egy 
olyan fogalmakra épülő közös jóléti 
megközelítés kialakítására törekedjenek, 
mint a fenntarthatóság, az
elővigyázatosság elve, a külső költségek 
internalizálása és a jövő generációkért 
vállalt felelősség;
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__________________
1c Subsidies and costs of EU energy (Az 
uniós energia költségei és a nyújtott 
támogatások) 
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files
/documents/ECOFYS%202014%20Subsid
ies%20and%20costs%20of%20EU%20en
ergy_11_Nov.pdf

Or. en

Módosítás 91
Jeppe Kofod

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. rámutat az energiaárak és az egy főre 
jutó CO2-kibocsátás szempontjából az 
USA és az EU közötti óriási eltérésekre; 
ezért felszólítja a Bizottságot, hogy az EU 
energiaintenzív ágazatai, köztük a
vegyipar érdekében hozzon olyan 
megfelelő intézkedéseket, amelyek a TTIP
hatálybalépését követően a lehető 
leghosszabb ideig fenntartják a jelenlegi 
vámtarifákat;

4. rámutat az energiaárak és az egy főre 
jutó CO2-kibocsátás szempontjából az 
USA és az EU közötti eltérésekre; ezért 
felszólítja a Bizottságot annak 
biztosítására, hogy a TTIP ne vezessen 
CO2-kibocsátás-áthelyezéshez; úgy véli, 
hogy mind az egyesült államokbeli, mint 
az uniós vállalkozásoknak segítséget kell 
nyújtani az erőforrás-hatékonyságon és 
energiahatékonyságon alapuló, 
környezetbarát növekedést szolgáló üzleti 
modellek bevezetéséhez, valamint hogy a 
TTIP-nek támogatnia kell ezt az átállást;

Or. en

Módosítás 92
Paloma López Bermejo

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. rámutat az energiaárak és az egy főre 4. rámutat az energiaárak és az egy főre 
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jutó CO2-kibocsátás szempontjából az 
USA és az EU közötti óriási eltérésekre; 
ezért felszólítja a Bizottságot, hogy az EU 
energiaintenzív ágazatai, köztük a 
vegyipar érdekében hozzon olyan 
megfelelő intézkedéseket, amelyek a TTIP 
hatálybalépését követően a lehető 
leghosszabb ideig fenntartják a jelenlegi 
vámtarifákat;

jutó CO2-kibocsátás szempontjából az 
USA és az EU közötti óriási eltérésekre; 
ezért felszólítja a Bizottságot, hogy kerülje
az olyan tárgyalási magatartást, amellyel 
gyengíti az európai szabályozási normákat 
vagy kedvez a környezeti dömpingnek;

Or. en

Módosítás 93
David Borrelli, Dario Tamburrano

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. rámutat az energiaárak és az egy főre 
jutó CO2-kibocsátás szempontjából az 
USA és az EU közötti óriási eltérésekre; 
ezért felszólítja a Bizottságot, hogy az EU 
energiaintenzív ágazatai, köztük a vegyipar
érdekében hozzon olyan megfelelő 
intézkedéseket, amelyek a TTIP 
hatálybalépését követően a lehető 
leghosszabb ideig fenntartják a jelenlegi 
vámtarifákat;

4. rámutat az energiaárak és az egy főre 
jutó CO2-kibocsátás szempontjából az 
USA és az EU közötti óriási eltérésekre, 
valamint a kibocsátás költségeire; ezért 
felszólítja a Bizottságot, hogy
gondoskodjon a környezetvédelmi normák 
tekintetében a feltételeket kiegyenlítő 
kompenzációs mechanizmusról annak 
érdekében, hogy az EU energiaintenzív 
ágazatai, köztük a vegyipar számára olyan 
megfelelő intézkedéseket hozzon, amelyek 
a TTIP hatálybalépését követően a lehető 
leghosszabb ideig fenntartják a jelenlegi 
vámtarifákat;

Or. en

Módosítás 94
Herbert Reul

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. rámutat az energiaárak és az egy főre 
jutó CO2-kibocsátás szempontjából az 
USA és az EU közötti óriási eltérésekre; 
ezért felszólítja a Bizottságot, hogy az EU 
energiaintenzív ágazatai, köztük a vegyipar
érdekében hozzon olyan megfelelő 
intézkedéseket, amelyek a TTIP 
hatálybalépését követően a lehető 
leghosszabb ideig fenntartják a jelenlegi
vámtarifákat;

4. rámutat az energiaárak és az egy főre 
jutó CO2-kibocsátás szempontjából az 
USA és az EU közötti óriási eltérésekre; 
ezért felszólítja a Bizottságot, hogy az EU 
energiaintenzív ágazatai érdekében hozzon 
megfelelő intézkedéseket annak 
érdekében, hogy a jelenlegi vámok 
lebontásakor egyes érzékeny termékek 
esetében átmeneti időszak kerüljön 
megállapításra;

Or. de

Módosítás 95
Bendt Bendtsen

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. rámutat az energiaárak és az egy főre 
jutó CO2-kibocsátás szempontjából az 
USA és az EU közötti óriási eltérésekre; 
ezért felszólítja a Bizottságot, hogy az EU 
energiaintenzív ágazatai, köztük a vegyipar 
érdekében hozzon olyan megfelelő 
intézkedéseket, amelyek a TTIP 
hatálybalépését követően a lehető 
leghosszabb ideig fenntartják a jelenlegi 
vámtarifákat;

4. rámutat az energiaárak és az egy főre 
jutó CO2-kibocsátás szempontjából az 
USA és az EU közötti eltérésekre; ezért 
felszólítja a Bizottságot, hogy adott 
esetben az EU energiaintenzív ágazatai, 
köztük a vegyipar érdekében a piac 
torzítása nélkül hozzon megfelelő 
intézkedéseket;

Or. en

Módosítás 96
Flavio Zanonato, Patrizia Toia

Véleménytervezet
4 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

4. rámutat az energiaárak és az egy főre 
jutó CO2-kibocsátás szempontjából az 
USA és az EU közötti óriási eltérésekre; 
ezért felszólítja a Bizottságot, hogy az EU 
energiaintenzív ágazatai, köztük a vegyipar 
érdekében hozzon olyan megfelelő 
intézkedéseket, amelyek a TTIP 
hatálybalépését követően a lehető 
leghosszabb ideig fenntartják a jelenlegi 
vámtarifákat;

4. rámutat az energiaárak és az egy főre 
jutó CO2-kibocsátás szempontjából az 
USA és az EU közötti óriási eltérésekre; 
ezért felszólítja a Bizottságot, hogy az EU 
energiaintenzív ágazatai, köztük a vegyipar 
érdekében hozzon olyan megfelelő 
intézkedéseket, amelyek a TTIP 
hatálybalépését követően a lehető 
leghosszabb ideig fenntartják a jelenlegi 
vámtarifákat; felkéri a Bizottságot, hogy 
kellően vegye figyelembe az európai 
újraiparosításhoz nélkülözhetetlen 
feldolgozóipar előmozdítását;

Or. it

Módosítás 97
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. rámutat az energiaárak és az egy főre 
jutó CO2-kibocsátás szempontjából az 
USA és az EU közötti óriási eltérésekre; 
ezért felszólítja a Bizottságot, hogy az EU 
energiaintenzív ágazatai, köztük a vegyipar 
érdekében hozzon olyan megfelelő 
intézkedéseket, amelyek a TTIP
hatálybalépését követően a lehető 
leghosszabb ideig fenntartják a jelenlegi 
vámtarifákat;

4. rámutat az energiaárak és az egy főre 
jutó CO2-kibocsátás szempontjából az 
USA és az EU közötti óriási eltérésekre; 
ezért felszólítja a Bizottságot, hogy az EU 
energiaintenzív ágazatai, köztük a vegyipar 
érdekében hozzon olyan megfelelő 
intézkedéseket, amelyek a TTIP
hatálybalépése esetén a lehető leghosszabb 
ideig fenntartják a jelenlegi vámtarifákat;
emlékeztet arra, hogy az Egyesült 
Államok, akinek tetteit mindenekelőtt a 
rendíthetetlen önérdek vezérli, nem 
ratifikálta a Kiotói Jegyzőkönyvet;

Or. fr
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Módosítás 98
Mara Bizzotto

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. rámutat az energiaárak és az egy főre 
jutó CO2-kibocsátás szempontjából az 
USA és az EU közötti óriási eltérésekre; 
ezért felszólítja a Bizottságot, hogy az EU 
energiaintenzív ágazatai, köztük a vegyipar 
érdekében hozzon olyan megfelelő 
intézkedéseket, amelyek a TTIP
hatálybalépését követően a lehető 
leghosszabb ideig fenntartják a jelenlegi 
vámtarifákat;

4. rámutat az energiaárak és az egy főre 
jutó CO2-kibocsátás szempontjából az 
USA és az EU közötti óriási eltérésekre; 
ezért felszólítja a Bizottságot, hogy az EU 
energiaintenzív ágazatai, köztük a vegyipar 
érdekében hozzon olyan megfelelő 
intézkedéseket, amelyek a TTIP
hatálybalépése esetén a lehető leghosszabb 
ideig fenntartják a jelenlegi vámtarifákat;
emlékeztet arra, hogy az Egyesült 
Államok, akinek tetteit mindenekelőtt a 
rendíthetetlen önérdek vezérli, nem 
ratifikálta a Kiotói Jegyzőkönyvet;

Or. fr

Módosítás 99
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. rámutat az energiaárak és az egy főre 
jutó CO2-kibocsátás szempontjából az 
USA és az EU közötti óriási eltérésekre; 
ezért felszólítja a Bizottságot, hogy az EU 
energiaintenzív ágazatai, köztük a vegyipar
érdekében hozzon olyan megfelelő 
intézkedéseket, amelyek a TTIP 
hatálybalépését követően a lehető 
leghosszabb ideig fenntartják a jelenlegi 
vámtarifákat;

4. rámutat az energiaárak és az egy főre 
jutó CO2-kibocsátás szempontjából az 
USA és az EU közötti óriási eltérésekre; 
ezért felszólítja a Bizottságot, hogy az EU 
energiaintenzív ágazatai érdekében hozzon 
olyan megfelelő intézkedéseket, amelyek a 
TTIP hatálybalépését követően – kötelező 
felülvizsgálati záradék hatálya alatt –
legalább öt évig fenntartják a jelenlegi 
vámtarifákat;

Or. en
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Módosítás 100
Antonio Tajani, Salvatore Cicu, Massimiliano Salini

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. rámutat az energiaárak és az egy főre 
jutó CO2-kibocsátás szempontjából az 
USA és az EU közötti óriási eltérésekre; 
ezért felszólítja a Bizottságot, hogy az EU 
energiaintenzív ágazatai, köztük a vegyipar 
érdekében hozzon olyan megfelelő 
intézkedéseket, amelyek a TTIP 
hatálybalépését követően a lehető 
leghosszabb ideig fenntartják a jelenlegi 
vámtarifákat;

4. rámutat az energiaárak és az egy főre 
jutó CO2-kibocsátás szempontjából az 
USA és az EU közötti óriási eltérésekre; 
ezért felszólítja a Bizottságot, hogy az EU 
energiaintenzív ágazatai, köztük a vegyipar
és az ipari nyersanyagok érdekében 
hozzon olyan megfelelő intézkedéseket, 
amelyek a TTIP hatálybalépését követően a 
lehető leghosszabb ideig fenntartják a 
jelenlegi vámtarifákat;

Or. it

Módosítás 101
Pavel Telička, Angelika Mlinar, Juan Carlos Girauta Vidal, Philippe De Backer, Cora 
van Nieuwenhuizen

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. rámutat az energiaárak és az egy főre 
jutó CO2-kibocsátás szempontjából az 
USA és az EU közötti óriási eltérésekre; 
ezért felszólítja a Bizottságot, hogy az EU 
energiaintenzív ágazatai, köztük a vegyipar 
érdekében hozzon olyan megfelelő 
intézkedéseket, amelyek a TTIP 
hatálybalépését követően a lehető 
leghosszabb ideig fenntartják a jelenlegi 
vámtarifákat;

4. rámutat az energiaárak és az egy főre 
jutó CO2-kibocsátás szempontjából az 
USA és az EU közötti óriási eltérésekre; 
ezért felszólítja a Bizottságot, hogy az EU 
energiaintenzív és kibocsátásáthelyezést 
eredményező ágazatai, köztük a vegyipar 
érdekében hozzon olyan megfelelő 
intézkedéseket, amelyek a TTIP 
hatálybalépését követően a lehető 
leghosszabb ideig fenntartják a jelenlegi 
vámtarifákat;

Or. en



PE546.750v02-00 52/110 AM\1052919HU.doc

HU

Módosítás 102
Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. rámutat az energiaárak és az egy főre 
jutó CO2-kibocsátás szempontjából az 
USA és az EU közötti óriási eltérésekre; 
ezért felszólítja a Bizottságot, hogy az EU 
energiaintenzív ágazatai, köztük a vegyipar 
érdekében hozzon olyan megfelelő 
intézkedéseket, amelyek a TTIP 
hatálybalépését követően a lehető 
leghosszabb ideig fenntartják a jelenlegi 
vámtarifákat;

4. rámutat az energiaárak és az egy főre 
jutó CO2-kibocsátás szempontjából az 
USA és az EU közötti jelenlegi eltérésekre; 
ezért felszólítja a Bizottságot, hogy az EU 
energiaintenzív ágazatai, köztük a vegyipar
és az acélipar érdekében hozzon olyan 
megfelelő intézkedéseket, amelyek a TTIP 
hatálybalépését követően a lehető 
leghosszabb ideig fenntartják a jelenlegi 
vámtarifákat;

Or. en

Módosítás 103
Bendt Bendtsen

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. 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;

Or. en
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Módosítás 104
Michel Reimon
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. emlékezteti a Bizottságot arra a 
célkitűzésre, amely szerint 2050-ig 80–
95%-kal kell csökkenteni az uniós 
üvegházhatású gázkibocsátásokat1d, és 
ezért kitart amellett, hogy e cél elérése 
tekintetében gazdasági és környezeti 
szempontból egyaránt az ambiciózus és 
kötelező energiahatékonysági 
intézkedések, valamint a megújuló 
energiaforrások népszerűsítése a 
legfenntarthatóbb megoldás;

__________________
1d Az Európai Tanács 2011. márciusi 
következtetései.

Or. en

Módosítás 105
Gunnar Hökmark

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. rámutat a transzatlanti energiapiac 
fontosságára, amely biztosítja az ellátás 
diverzifikálását, csökkenti az orosz olajtól 
és gáztól való függést, és nemcsak 
alacsonyabb energiaárakat, hanem 
szigorúbb normákat és a CO2-
kibocsátások csökkenését eredményezi;

Or. en
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Módosítás 106
Marek Józef Gróbarczyk

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. felszólítja a Bizottságot, hogy a 
megállapodásba illesszen be az 
energiaintenzív ágazatokat, köztük a 
vegyipart védő kétoldalú védzáradékot, 
amely megakadályozza az ezen 
ágazatokban előállított termékek uniós 
importjának ellenőrizetlen növekedését;

Or. en

Módosítás 107
Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. kéri a Bizottságot, hogy „a gondolkozz 
először kicsiben” elvvel összhangban a 
TTIP-tárgyalások által érintett 
valamennyi területen vegye figyelembe a 
kkv-k szempontjait, és ennek érdekében 
tegye lehetővé olyan új eszközök 
bevezetését is, amelyek célja, hogy 
megkönnyítsék a kkv-k folyamatban való 
részvételét;

Or. it

Módosítás 108
Edouard Martin, Pervenche Berès
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Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. emlékeztet arra, hogy ez a 
megállapodás az elővigyázatosság elvének 
értelmében nem érintheti a hidraulikus 
rétegrepesztéssel kapcsolatos nemzeti 
kollektív preferenciákat; 

Or. fr

Módosítás 109
Barbara Kappel

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. felhívja a Bizottságot a 
kibocsátásáthelyezéssel kapcsolatos 
intézkedések kiterjesztésére annak 
érdekében, hogy azok a TTIP szerinti 
szabályozási helyzethez legyenek szabva;

Or. de

Módosítás 110
Michel Reimon
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. felszólítja a Bizottságot, hogy ne 
lehetetlenítse el az uniós szabványosítási 
folyamatot például az energiafogyasztás 
címkézésével kapcsolatos politikák és az 
energiahatékonysági intézkedések 
területén; mérlegeli az Atlanti-óceán két 
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partján alkalmazott mérési szabványok 
hatékonyabb közelítésének lehetőségeit, 
amelyek megkönnyítenék az ipari 
teljesítmény ellenőrzését és javítanák az 
uniós és egyesült államokbeli gazdaságok 
közötti piacfelügyeleti együttműködést, és 
arra szólít fel, hogy az elérendő 
teljesítményszintet az egyes 
választókörzetek tekintetében vett 
legambiciózusabb intézkedések alapján 
határozzák meg, hogy az tükrözze e 
választókörzetek sajátos fogyasztási 
szokásait;

Or. en

Módosítás 111
Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. kéri a Bizottságot, hogy tegye közzé 
annak a 2015. január 15-én lezárult 
online kutatásnak az eredményeit, amely 
az egyesült államokbeli kereskedelmi 
akadályoknak az európai kkv-kat érintő 
azon hatásaival foglalkozik, amelyek 
korlátozást jelentenek az európai 
vállalkozások számára és azáltal nehézzé 
és/vagy nagyon költségessé és összetetté 
teszik az átültetésüket és 
következésképpen a külföldi szolgáltatók 
nemzeti piacokhoz való hozzáférését;

Or. it

Módosítás 112
Barbara Kappel

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

4b. az energiabiztonság fokozása 
érdekében kéri egy vészhelyzeti záradék 
szerződésbe való felvételét, amely 
energiahiány esetén az amerikai cégek 
pályázati és engedélyezési eljárásainak 
felfüggesztése révén lehetővé tenné az 
amerikai export igénybevételét;

Or. de

Módosítás 113
Barbara Kappel

Véleménytervezet
4 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4c. az azonnali piacokon tapasztalható, 
igen különböző fejleményekre tekintettel 
intézkedéseket kér az árváltozások 
korlátozások leépítése révén történő 
kölcsönös kiegyenlítése érdekében;

Or. de

Módosítás 114
Michel Reimon
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4c. rámutat az energiafogyasztás 
címkézéséről és a környezetbarát 
tervezésről szóló uniós irányelvek 
keretében kidolgozott folyamatra és 
normákra, amelyeket fenn kell tartani;
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Or. en

Módosítás 115
Michel Reimon
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4d. ellenzi bárminemű szabályozási 
együttműködési szerv létrehozását, és 
hangsúlyozza az érintett nemzeti, illetve 
uniós szervek szabályozási folyamatok 
tekintetében vett szuverenitását, ideértve –
különösen a szakpolitikai célokat, a 
hatásvizsgálatokat és a demokratikus 
döntéshozatali eljárásokat illetően – az 
Európai Parlamentet, amely az 
átláthatóságra és a társadalom érdekelt 
feleinek részvételére vonatkozó 
rendelkezéseket fogalmaz meg;

Or. en

Módosítás 116
Barbara Kappel

Véleménytervezet
4 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4d. az energiafejezet vonatkozásában kéri 
a megújuló energiákkal kapcsolatos, 
USA-ba irányuló esetleges 
technológiaexport figyelembevételét;

Or. de
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Módosítás 117
Barbara Kappel

Véleménytervezet
4 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4e. kéri egy olyan eljárásmód kialakítását, 
amely jogi téren mindkét gazdasági 
térségben kellő védelmet nyújt az államok 
és az energetikai beruházások számára a 
beruházó és állam közti vitarendezés 
tekintetében, és kellően rugalmas ahhoz, 
hogy tekintettel legyen az egyes normák 
sajátosságaira;

Or. de

Módosítás 118
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felszólítja a Bizottságot, hogy például 
hatásvizsgálatok vagy célzott nyilvános 
konzultációk segítségével biztosítsa a kkv-
k prioritásainak és aggodalmainak 
maradéktalan figyelembevételét a TTIP-
tárgyalások során;

törölve

Or. fr

Módosítás 119
Michel Reimon
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

5. felszólítja a Bizottságot, hogy például
hatásvizsgálatok vagy célzott nyilvános 
konzultációk segítségével biztosítsa a kkv-
k prioritásainak és aggodalmainak 
maradéktalan figyelembevételét a TTIP-
tárgyalások során;

5. emlékeztet arra, hogy a kkv-knak 
mindössze 13%-a végez az Unión kívüli 
tevékenységet, míg 25%-uk kizárólag az 
Unió belső piacán működik; rámutat, 
hogy egy lehetséges TTIP-megállapodás 
várhatóan kedvezőtlen hatást gyakorol 
majd a nem exportorientált kkv-kra; ezért 
követeli a Bizottságtól, hogy átfogó, 
előzetes hatásvizsgálatok és célzott 
nyilvános konzultációk segítségével 
biztosítsa valamennyi kkv prioritásainak és 
aggodalmainak maradéktalan 
figyelembevételét a TTIP-tárgyalások 
során, függetlenül attól, hogy 
exportorientáltak-e vagy sem; felszólítja a 
Bizottságot, hogy biztosítsa a kkv-kat 
segítő politikák és támogatási programok 
védelmét és megerősítését;

Or. en

Módosítás 120
Marlene Mizzi

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felszólítja a Bizottságot, hogy például
hatásvizsgálatok vagy célzott nyilvános 
konzultációk segítségével biztosítsa a kkv-
k prioritásainak és aggodalmainak 
maradéktalan figyelembevételét a TTIP-
tárgyalások során;

5. megjegyzi, hogy a TTIP-nek a piacok 
megnyitására és arra kellene 
törekednie,hogy új lehetőségeket kínáljon 
az uniós vállalatok, különösen a kis- és 
középvállalkozások részére; felszólítja a 
Bizottságot, hogy például a transzatlanti 
kereskedelemben való részvételük 
előmozdítása és a kettős tanúsítási 
követelmények megszüntetése révén a 
kkv-kat sújtó költségek csökkentése 
céljából a kkv-kra vonatkozó külön fejezet 
beillesztésével, gyorsított vámügyintézési 
eljárások bevezetésével és a kkv-knak 
szóló egyablakos információs rendszer 
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létrehozásával biztosítsa a kkv-k 
prioritásainak és aggodalmainak 
maradéktalan figyelembevételét a TTIP-
tárgyalások során;

Or. en

Módosítás 121
David Borrelli, Dario Tamburrano

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felszólítja a Bizottságot, hogy például
hatásvizsgálatok vagy célzott nyilvános 
konzultációk segítségével biztosítsa a kkv-
k prioritásainak és aggodalmainak 
maradéktalan figyelembevételét a TTIP-
tárgyalások során;

5. felszólítja a Bizottságot, hogy alapos
hatásvizsgálatok és a 28 tagállam 
mindegyikében az érdekeltek lehető 
legszéleskörűbb részvételét szavatoló,
célzott nyilvános konzultációk segítségével 
biztosítsa a kkv-k és a kézműipari 
vállalkozások prioritásainak és 
aggodalmainak maradéktalan 
figyelembevételét a TTIP-tárgyalások 
során; emlékeztet arra, hogy fogyasztói 
egyesületek, nem kormányzati szervezetek, 
szakszervezetek és más civil társadalmi 
szervezetek bevonásával mindenképpen 
figyelembe kell venni a polgárok 
aggályait; 

Or. en

Módosítás 122
Herbert Reul, Hermann Winkler

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felszólítja a Bizottságot, hogy például 
hatásvizsgálatok vagy célzott nyilvános 
konzultációk segítségével biztosítsa a kkv-

5. úgy véli, hogy a TTIP jelentős hasznot 
hozhat a kkv-k számára, különösen azon 
nem vámjellegű kereskedelmi akadályok 
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k prioritásainak és aggodalmainak
maradéktalan figyelembevételét a TTIP-
tárgyalások során;

leépítése révén, amelyek – megfelelési 
költségek formájában – aránytalanul 
nagy mértékben sújtják a kisebb 
vállalkozásokat; felszólítja a Bizottságot, 
hogy például hatásvizsgálatok vagy célzott 
nyilvános konzultációk segítségével 
biztosítsa a kkv-k prioritásainak és
kéréseinek maradéktalan figyelembevételét 
a TTIP-tárgyalások során;

Or. de

Módosítás 123
Csaba Molnár

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felszólítja a Bizottságot, hogy például 
hatásvizsgálatok vagy célzott nyilvános 
konzultációk segítségével biztosítsa a kkv-
k prioritásainak és aggodalmainak 
maradéktalan figyelembevételét a TTIP-
tárgyalások során;

5. felszólítja a Bizottságot, hogy például 
hatásvizsgálatok vagy célzott nyilvános 
konzultációk segítségével biztosítsa a kkv-
k prioritásainak és aggodalmainak 
maradéktalan figyelembevételét a TTIP-
tárgyalások során; rámutat a TTIP 
tárgyalások kapcsán tapasztalható 
bizonytalanságokra, amelynek eloszlatása 
érdekében felhívja a Bizottságot a 
tárgyalások minél átláthatóbbá tételére, 
valamint európai információs kampány 
indítására;

Or. hu

Módosítás 124
Eugen Freund

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felszólítja a Bizottságot, hogy például 5. felszólítja a Bizottságot, hogy például 
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hatásvizsgálatok vagy célzott nyilvános 
konzultációk segítségével biztosítsa a kkv-
k prioritásainak és aggodalmainak 
maradéktalan figyelembevételét a TTIP-
tárgyalások során;

hatásvizsgálatok vagy célzott nyilvános 
konzultációk segítségével biztosítsa a kkv-
k prioritásainak és aggodalmainak 
maradéktalan figyelembevételét a TTIP-
tárgyalások során, és a vonatkozó 
szabályozási kereteknek megfelelően 
javasolja az adminisztratív terhek 
csökkentését, lehetővé téve ezzel a kkv-k 
mobilitását, valamint kkv-k alapítását az 
Egyesült Államokban és az Unióban 
egyaránt.

Or. en

Módosítás 125
Miriam Dalli

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felszólítja a Bizottságot, hogy például 
hatásvizsgálatok vagy célzott nyilvános 
konzultációk segítségével biztosítsa a kkv-
k prioritásainak és aggodalmainak 
maradéktalan figyelembevételét a TTIP-
tárgyalások során;

5. felszólítja a Bizottságot, hogy például 
hatásvizsgálatok vagy célzott nyilvános 
konzultációk segítségével biztosítsa a kkv-
k prioritásainak és aggodalmainak 
maradéktalan figyelembevételét a TTIP-
tárgyalások során, ezzel egyidejűleg pedig 
hangsúlyozza, hogy a TTIP mindenekelőtt 
az áruk és szolgáltatások kereskedelmi 
cseréjét hivatott megkönnyíteni az Atlanti-
óceán két partja között, valamint mindkét 
oldalon fokozná a beruházásokat, ami 
komoly előnyökkel járhat a kkv-k 
számára;

Or. en

Módosítás 126
Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Véleménytervezet
5 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

5. felszólítja a Bizottságot, hogy például 
hatásvizsgálatok vagy célzott nyilvános 
konzultációk segítségével biztosítsa a kkv-
k prioritásainak és aggodalmainak 
maradéktalan figyelembevételét a TTIP-
tárgyalások során;

5. felszólítja a Bizottságot, hogy például 
hatásvizsgálatok vagy célzott nyilvános 
konzultációk segítségével és a kkv-kat 
képviselő európai szervezetek bevonásával
biztosítsa a polgárok, a fogyasztók és a 
munkavállalók, valamint a kkv-k 
prioritásainak és aggodalmainak 
maradéktalan figyelembevételét a TTIP-
tárgyalások során;

Or. it

Módosítás 127
Gunnar Hökmark

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felszólítja a Bizottságot, hogy például 
hatásvizsgálatok vagy célzott nyilvános 
konzultációk segítségével biztosítsa a kkv-
k prioritásainak és aggodalmainak 
maradéktalan figyelembevételét a TTIP-
tárgyalások során;

5. rámutat, hogy a vámok és a nem 
vámjellegű akadályok egyaránt a kkv-kat 
sújtják a leginkább; felszólítja a 
Bizottságot, hogy például hatásvizsgálatok 
vagy célzott nyilvános konzultációk 
segítségével biztosítsa a kkv-k 
prioritásainak és aggodalmainak 
maradéktalan figyelembevételét a TTIP-
tárgyalások során;

Or. en

Módosítás 128
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. felszólítja a Bizottságot, hogy például 5. felszólítja a Bizottságot, hogy például a 
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hatásvizsgálatok vagy célzott nyilvános 
konzultációk segítségével biztosítsa a kkv-
k prioritásainak és aggodalmainak 
maradéktalan figyelembevételét a TTIP-
tárgyalások során;

különböző tagállamokban végrehajtott
hatásvizsgálatok vagy célzott nyilvános 
konzultációk segítségével biztosítsa a kkv-
k prioritásainak és aggodalmainak 
maradéktalan figyelembevételét a TTIP-
tárgyalások során;

Or. es

Módosítás 129
Morten Messerschmidt

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy a TTIP-nek 
ambiciózus és innovatív rendelkezéseket 
kell tartalmaznia a 20 millió európai kkv-
ra vonatkozóan. Tekintettel a vámok, 
illetve a kereskedelem előtt álló nem 
vámjellegű és technikai akadályok kkv-kat 
érintő aránytalan hatására, a tárgyalások 
során erre kiemelt célként kell törekedni. 
A javulást a vámcsökkentésen túl a 
vámeljárások egyszerűsítésével és 
esetlegesen új mechanizmusok 
bevezetésével kell biztosítani, amelyek 
segítik a kkv-kat az uniós és amerikai 
piacokon folytatott adás-vétellel 
kapcsolatos tapasztalataik és bevált 
gyakorlataik megosztásában. E 
tekintetben üdvözlendők azok a tervek, 
amely értelmében a végleges 
megállapodásba egy kizárólag a kkv-kkal 
foglalkozó fejezet kerülne.

Or. en

Módosítás 130
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López
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Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. kéri, hogy a Bizottság garantálja egy a 
kkv-kra vonatkozó fejezet beillesztését a 
TTIP-be, amelynek célja, hogy új 
lehetőségeket teremtsen az Egyesült 
Államokban az európai kkv-k számára, és 
a kkv-k transzatlanti kereskedelemben 
való részvételét elősegítő 
mechanizmusokat hozzon létre, különösen 
a kkv-k-nak biztosított „egyablakos 
ügyintézés” révén;

Or. es

Módosítás 131
Martina Werner

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. kéri a célország elvének rögzítését, 
hogy a fogyasztók és a kkv-k érdekében 
fennmaradjanak a termékbiztonsággal, a 
munkavállalói jogokkal, valamint a 
fogyasztó-, környezet-, és 
egészségvédelemmel kapcsolatos, illetve 
szociális tárgyú bevált normák; az 
államok szuverén szabályozási hatáskörét 
és a parlamentek jogalkotási funkcióit 
szavatolni kell;

Or. de

Módosítás 132
Michel Reimon
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. felszólítja a Bizottságot, hogy 
biztosítsa, hogy egy lehetséges 
megállapodás gazdasági, társadalmi és 
környezeti hatását az érdekelt felek és a 
civil társadalom egyértelmű bevonásával 
készített, pártatlan és független előzetes 
hatásvizsgálat keretében értékeljék;

Or. en

Módosítás 133
Pavel Telička, Angelika Mlinar, Juan Carlos Girauta Vidal, Philippe De Backer, Cora 
van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley

Véleménytervezet
5 bekezdés – 1 pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

1) arra számít, hogy a kkv-król szóló 
célzott fejezet teljes körűen feldolgozza a 
kkv-k prioritásait és aggodalmait; 
szorgalmazza, hogy maradéktalanul 
vegyék figyelembe a kkv-k egységes 
szabályozással kapcsolatos igényeit; 

Or. en

Módosítás 134
Gunnar Hökmark

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. emlékeztet arra, hogy a transzatlanti 
piac megerősíti annak egyik feltételét, 
hogy a világszinten kiemelkedő 
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teljesítményt nyújtó európai ipari 
szereplők megőrizhessék és javítani tudják 
e vezető szerepüket, mivel lehetővé teszi az 
európai vállalatok számára, hogy a lehető 
legjobban kihasználják a globális 
értékláncok előnyeit; 

Or. en

Módosítás 135
Pavel Telička, Angelika Mlinar, Juan Carlos Girauta Vidal, Philippe De Backer

Véleménytervezet
5 bekezdés – 2 pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

2) felszólítja továbbá a Bizottságot, hogy 
támogassa a kkv-knak szóló díjmentes 
közös információs mechanizmus 
létrehozását, amely elősegítené a 
transzatlanti kereskedelemben való 
részvételüket. Többek között tájékoztató 
vonal és internetes portál létrehozását 
kellene mérlegelni, hogy az európai kkv-k 
az Unióban rendelkezésre állókhoz 
hasonló körülményekhez és támogatáshoz 
jussanak.

Or. en

Módosítás 136
Martina Werner

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. emlékeztet a szociális partnerség 
fenntartható gazdasági növekedés 
szempontjából fennálló jelentőségére; 
ezért felhívja a Bizottságot, hogy a 
tárgyalások során vesse fel az alapvető 
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ILO munkaügyi normák USA általi 
ratifikálásának kérdését;

Or. de

Módosítás 137
Pavel Telička, Angelika Mlinar, Juan Carlos Girauta Vidal, Philippe De Backer, Cora 
van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley

Véleménytervezet
5 bekezdés – 3 pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

3) 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;

Or. en

Módosítás 138
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. kéri a Bizottságot, hogy könnyítse meg 
az uniós vállalatok aktívabb részvételét az 
Egyesült Államok közbeszerzéseiben, 
mivel ez hozzájárulhat a magántőkéből 
megvalósított innováció serkentéséhez és 
a magas növekedési potenciállal 
rendelkező, új innovatív vállalkozások és 
ágazatok megjelenéséhez;

törölve

Or. fr
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Módosítás 139
Michel Reimon
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. kéri a Bizottságot, hogy könnyítse meg 
az uniós vállalatok aktívabb részvételét az 
Egyesült Államok közbeszerzéseiben, 
mivel ez hozzájárulhat a magántőkéből 
megvalósított innováció serkentéséhez és a 
magas növekedési potenciállal rendelkező, 
új innovatív vállalkozások és ágazatok 
megjelenéséhez;

6. felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja
meg, miként lehetne előmozdítani az uniós 
vállalatok aktívabb részvételét az Egyesült 
Államok közbeszerzéseiben, mivel ez 
hozzájárulhat a magántőkéből 
megvalósított innováció serkentéséhez és a 
magas növekedési potenciállal rendelkező, 
új innovatív vállalkozások és ágazatok 
megjelenéséhez; ellenzi az olyan 
követeléseket, amelyek veszélyeztetnék a 
kkv-kat segítő politikák és támogatási 
programok – például a kkv-k 
közbeszerzésekhez való hozzáférését és a 
„zöld” vagy a regionális 
közbeszerzésekhez való hozzáférést javító 
programok – létrehozását vagy folytatását 
az Egyesült Államokban, az Unióban vagy 
a tagállamokban; 

Or. en

Módosítás 140
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. kéri a Bizottságot, hogy könnyítse meg 
az uniós vállalatok aktívabb részvételét az 
Egyesült Államok közbeszerzéseiben, 
mivel ez hozzájárulhat a magántőkéből 
megvalósított innováció serkentéséhez és a 
magas növekedési potenciállal rendelkező, 

6. kéri a Bizottságot, hogy könnyítse meg 
az uniós tagállamok vállalatainak
aktívabb részvételét az Egyesült Államok 
közbeszerzéseiben, mivel ez hozzájárulhat 
a magántőkéből megvalósított innováció 
serkentéséhez és a magas növekedési 
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új innovatív vállalkozások és ágazatok 
megjelenéséhez;

potenciállal rendelkező, új innovatív 
vállalkozások és ágazatok megjelenéséhez;
emlékeztet arra, hogy az Egyesült 
Államok a maga részéről közbeszerzési 
piacának védelme mellett döntött, amely 
(az 1933. évi „Buy American” törvény 
értelmében) jelenleg mindössze 30%-ban 
nyitott a külföldi vállalkozások előtt, 
szemben az európai közbeszerzések 95%-
ával; 

Or. fr

Módosítás 141
Mara Bizzotto

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. kéri a Bizottságot, hogy könnyítse meg 
az uniós vállalatok aktívabb részvételét az 
Egyesült Államok közbeszerzéseiben, 
mivel ez hozzájárulhat a magántőkéből 
megvalósított innováció serkentéséhez és a 
magas növekedési potenciállal rendelkező, 
új innovatív vállalkozások és ágazatok 
megjelenéséhez;

6. kéri a Bizottságot, hogy könnyítse meg 
az uniós tagállamok vállalatainak
aktívabb részvételét az Egyesült Államok 
közbeszerzéseiben, mivel ez hozzájárulhat 
a magántőkéből megvalósított innováció 
serkentéséhez és a magas növekedési 
potenciállal rendelkező, új innovatív 
vállalkozások és ágazatok megjelenéséhez;
emlékeztet arra, hogy az Egyesült 
Államok a maga részéről közbeszerzési 
piacának védelme mellett döntött, amely 
(az 1933. évi „Buy American” törvény 
értelmében) jelenleg mindössze 30%-ban 
nyitott a külföldi vállalkozások előtt, 
szemben az európai közbeszerzések 95%-
ával; 

Or. fr

Módosítás 142
Csaba Molnár
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Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. kéri a Bizottságot, hogy könnyítse meg 
az uniós vállalatok aktívabb részvételét az 
Egyesült Államok közbeszerzéseiben, 
mivel ez hozzájárulhat a magántőkéből 
megvalósított innováció serkentéséhez és a 
magas növekedési potenciállal rendelkező, 
új innovatív vállalkozások és ágazatok 
megjelenéséhez;

6. kéri a Bizottságot, hogy könnyítse meg 
az uniós vállalatok aktívabb részvételét az 
Egyesült Államok közbeszerzéseiben, 
mivel ez hozzájárulhat a magántőkéből 
megvalósított innováció serkentéséhez és a 
magas növekedési potenciállal rendelkező, 
új innovatív vállalkozások és ágazatok 
megjelenéséhez; kéri a Bizottságot, hogy 
könnyítse meg az uniós kkv-k piacra 
jutását az Egyesült Államokban, valamint 
a TTIP tárgyalások eredményeinek 
kommunikálására hozzon létre 
kommunikációs csatornákat a kkv-k jobb 
tájékoztatása érdekében;

Or. hu

Módosítás 143
Paloma López Bermejo

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. kéri a Bizottságot, hogy könnyítse meg 
az uniós vállalatok aktívabb részvételét az 
Egyesült Államok közbeszerzéseiben, 
mivel ez hozzájárulhat a magántőkéből 
megvalósított innováció serkentéséhez és 
a magas növekedési potenciállal 
rendelkező, új innovatív vállalkozások és 
ágazatok megjelenéséhez;

6. felszólítja a Bizottságot, hogy a 
közbeszerzések kérdését zárja ki a TTIP-
tárgyalásokból;

Or. en

Módosítás 144
Morten Messerschmidt
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Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. kéri a Bizottságot, hogy könnyítse meg 
az uniós vállalatok aktívabb részvételét az 
Egyesült Államok közbeszerzéseiben, 
mivel ez hozzájárulhat a magántőkéből 
megvalósított innováció serkentéséhez és a 
magas növekedési potenciállal rendelkező, 
új innovatív vállalkozások és ágazatok 
megjelenéséhez;

6. kéri a Bizottságot, hogy a kormányzat 
valamennyi szintjén könnyítse meg az 
uniós vállalatok aktívabb részvételét az 
Egyesült Államok közbeszerzéseiben, ne 
csak a fokozott piacra jutás, hanem a 
kormányzati közbeszerzésekről szóló 
megállapodással összefüggésben már 
elfogadottakon túlmutató, magas 
színvonalú előírások és szabályok révén,
mivel ez hozzájárulhat a magántőkéből 
megvalósított innováció serkentéséhez és a 
magas növekedési potenciállal rendelkező, 
új innovatív vállalkozások és ágazatok 
megjelenéséhez;

Or. en

Módosítás 145
Pavel Telička, Angelika Mlinar, Juan Carlos Girauta Vidal, Philippe De Backer, 
Fredrick Federley

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. kéri a Bizottságot, hogy könnyítse meg 
az uniós vállalatok aktívabb részvételét az 
Egyesült Államok közbeszerzéseiben, 
mivel ez hozzájárulhat a magántőkéből 
megvalósított innováció serkentéséhez és a 
magas növekedési potenciállal rendelkező, 
új innovatív vállalkozások és ágazatok 
megjelenéséhez;

6. kéri a Bizottságot, hogy könnyítse meg 
az uniós vállalatok aktívabb részvételét az 
Egyesült Államok közbeszerzéseiben, 
mivel ez hozzájárulhat a magántőkéből 
megvalósított innováció serkentéséhez és a 
magas növekedési potenciállal rendelkező, 
új innovatív vállalkozások és ágazatok 
megjelenéséhez. Az ezirányú intézkedések 
csak akkor lehetnek eredményesek, ha az 
Egyesült Államok kormánya nemcsak 
szövetségi szinten, hanem az egyes 
államok szintjén is garantálja a szabad 
hozzáférést.

Or. en
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Módosítás 146
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. kéri a Bizottságot, hogy könnyítse meg 
az uniós vállalatok aktívabb részvételét az 
Egyesült Államok közbeszerzéseiben, 
mivel ez hozzájárulhat a magántőkéből 
megvalósított innováció serkentéséhez és a 
magas növekedési potenciállal rendelkező, 
új innovatív vállalkozások és ágazatok 
megjelenéséhez;

6. kéri a Bizottságot, hogy könnyítse meg 
az uniós vállalatok aktívabb részvételét az 
Egyesült Államok közbeszerzéseihez való 
hozzáférésben – mind szövetségi, mind 
állami szinten, mindkét oldalon 
tiszteletben tartva a beszerzésekre 
vonatkozó fenntarthatósági kritériumokat 
–, mivel ez hozzájárulhat a magántőkéből 
megvalósított innováció serkentéséhez és a 
magas növekedési potenciállal rendelkező, 
új innovatív vállalkozások és ágazatok 
megjelenéséhez;

Or. es

Módosítás 147
Edouard Martin

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. kéri a Bizottságot, hogy könnyítse meg 
az uniós vállalatok aktívabb részvételét az 
Egyesült Államok közbeszerzéseiben, 
mivel ez hozzájárulhat a magántőkéből 
megvalósított innováció serkentéséhez és a 
magas növekedési potenciállal rendelkező, 
új innovatív vállalkozások és ágazatok 
megjelenéséhez;

6. kéri a Bizottságot, hogy könnyítse meg 
az uniós vállalatok aktívabb részvételét az 
Egyesült Államok közbeszerzéseiben, 
mivel ez hozzájárulhat a magántőkéből 
megvalósított innováció serkentéséhez és a 
magas növekedési potenciállal rendelkező, 
új innovatív vállalkozások és ágazatok 
megjelenéséhez; ez a lehetőség 
ugyanakkor nem eredményezheti azt, 
hogy az európaiak ne jussanak a 
korábbiakkal azonos szintű 
közszolgáltatásokhoz;
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Or. fr

Módosítás 148
Jeppe Kofod

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. kéri a Bizottságot, hogy könnyítse meg 
az uniós vállalatok aktívabb részvételét az 
Egyesült Államok közbeszerzéseiben, 
mivel ez hozzájárulhat a magántőkéből 
megvalósított innováció serkentéséhez és a 
magas növekedési potenciállal rendelkező, 
új innovatív vállalkozások és ágazatok 
megjelenéséhez;

6. kéri a Bizottságot, hogy könnyítse meg 
az uniós vállalatok aktívabb részvételét az 
Egyesült Államok közbeszerzéseiben, 
mivel ez hozzájárulhat a magántőkéből 
megvalósított innováció serkentéséhez és a 
magas növekedési potenciállal rendelkező, 
új innovatív vállalkozások és ágazatok 
megjelenéséhez; hangsúlyozza, hogy a 
kkv-knak is lehetővé kell tenni a 
közbeszerzési pályázatokban való 
részvételt;

Or. en

Módosítás 149
Herbert Reul, Hermann Winkler

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. kéri a Bizottságot, hogy könnyítse meg 
az uniós vállalatok aktívabb részvételét az 
Egyesült Államok közbeszerzéseiben, 
mivel ez hozzájárulhat a magántőkéből 
megvalósított innováció serkentéséhez és a 
magas növekedési potenciállal rendelkező, 
új innovatív vállalkozások és ágazatok 
megjelenéséhez;

6. kéri a Bizottságot, hogy könnyítse meg 
az uniós vállalatok aktívabb részvételét az 
Egyesült Államok egyes szövetségi 
államainak és alájuk rendelt 
közigazgatási egységeinek
közbeszerzéseiben, mivel ez hozzájárulhat 
a magántőkéből megvalósított innováció 
serkentéséhez és a magas növekedési 
potenciállal rendelkező, új innovatív 
vállalkozások és ágazatok megjelenéséhez;

Or. de
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Módosítás 150
Antonio Tajani, Salvatore Cicu, Massimiliano Salini

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. kéri a Bizottságot, hogy könnyítse meg 
az uniós vállalatok aktívabb részvételét az 
Egyesült Államok közbeszerzéseiben, 
mivel ez hozzájárulhat a magántőkéből 
megvalósított innováció serkentéséhez és a 
magas növekedési potenciállal rendelkező, 
új innovatív vállalkozások és ágazatok 
megjelenéséhez;

6. kéri a Bizottságot, hogy a kölcsönösség 
elve alapján könnyítse meg az uniós 
vállalatok aktívabb részvételét az Egyesült 
Államok közbeszerzéseiben, mivel ez 
hozzájárulhat a magántőkéből 
megvalósított innováció serkentéséhez és a 
magas növekedési potenciállal rendelkező, 
új innovatív vállalkozások és ágazatok 
megjelenéséhez;

Or. it

Módosítás 151
Michel Reimon
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza, hogy a szabályozási 
politika összehangolása nem szolgálhat 
ürügyül a munkavállalók biztonságára és 
jólétére vagy a környezetvédelemre 
vonatkozó, az uniós polgárok számára 
kiemelt jelentőséggel bíró célkitűzések 
gyengítésére; ellenzi a deregulációs 
menetrend arra a kifogásra alapozott 
támogatását, hogy az csökkenti az 
adminisztratív és szabályozási terheket, 
illetve a kereskedelmi akadályokat az ipar 
és a kkv-k számára;  felszólítja a 
Bizottságot, hogy ne engedje a 
környezetvédelmi, társadalmi, 
egészségügyi és biztonsági normák 
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területén az uniós közpolitikai célok és 
jogszabályi előírások gyengítését, hanem 
tartsa fenn, védje és erősítse ezeket; 

Or. en

Módosítás 152
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. emlékezteti a Bizottságot arra, hogy 
noha a TTIP kedvezően hathat a 
munkahelyteremtésre és az uniós és 
egyesült államokbeli gazdaságok 
növekedésére, egyáltalán nem biztos, hogy 
ez bekövetkezik. A Bizottságnak ezért a 
szakszervezetekkel és a munkaadókkal 
közösen olyan képzést kell kidolgoznia, 
amely lehetővé teszi a munkaerőnek a 
TTIP valódi munkaerő-piaci hatásához 
igazodó átképzését. A Bizottságnak 
egyértelművé kell tennie, hogy a 
Globalizációs Alkalmazkodási Alap 
igénybevételével miként támogatja majd 
ezt a folyamatot.

Or. en

Módosítás 153
Bendt Bendtsen

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. megjegyzi, hogy az Európai Unióban 
és az Egyesült Államokban alkalmazott 
eltérő szabályozási megközelítés mindkét 
fél ipara számára költséges; úgy véli, hogy 
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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;

Or. en

Módosítás 154
Aldo Patriciello

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. üdvözli, hogy a Bizottság 
Gyógyszerészeti Bizottsága kiemelt 
kérdésként kezeli a GMP ellenőrzések 
kölcsönös bizalomról szóló kezdeményezés 
révén történő kölcsönös elismerésére 
irányuló célkitűzést; az e prioritás 
teljesítését célzó főbb mérföldköveket 
tartalmazó ambiciózus ütemterv TTIP-be 
való beillesztésére szólít fel, valamint 
szorgalmazza minden egyéb felesleges 
szabályozási párhuzamosság elkerülését.

Or. en

Módosítás 155
Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza a TTIP jelentőségét és 
az uniós és egyesült államokbeli polgárok 
számára biztosított kölcsönös előnyeit, 
amelyek előmozdíthatják a tudományos 
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ismeretek fokozott határokon átnyúló 
megosztását, a tudományosan nem 
indokolható párhuzamosságok 
csökkentését, a hatékonyabb erőforrás-
felhasználást, a szigorú egészségügyi 
normák bevezetését, és ezzel egyidejűleg 
minőségi és megfizethető termékek 
előállítását;

Or. en

Módosítás 156
Pavel Telička, Angelika Mlinar, Juan Carlos Girauta Vidal, Philippe De Backer, Cora 
van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley

Véleménytervezet
6 bekezdés – 1 pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

1) 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.

Or. en

Módosítás 157
Edouard Martin

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. kéri a Bizottságot, hogy a transzatlanti 
közelítés keretében a kereskedelemvédő 
(dömpingellenes és kiegyenlítő) eszközök 
alkalmazását a leghatékonyabb 
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megközelítés mentén hangolja össze;

Or. fr

Módosítás 158
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. emlékezteti a Bizottságot arra, hogy 
elengedhetetlen, hogy a TTIP-t aláíró 
felek kötelezettséget vállaljanak az ILO 
nyolc alapvető egyezményének 
ratifikálására, valamint teljes körű és 
tényleges végrehajtására.  E munkajogok 
végrehajthatóságát a szakszervezetek 
teljes körű bevonásával megvalósuló 
nyomon követési folyamat keretében kell 
biztosítani, amelyet végső büntetésként 
alkalmazott szankciók egészítenek ki. A 
TTIP kapcsán ezenkívül meg kell ragadni 
az alkalmat arra, hogy kialakítsuk a 
jövőbeni kereskedelmi 
megállapodásokban alkalmazandó 
legmagasabb szintű munkajogi 
előírásokat.

Or. en

Módosítás 159
Michel Reimon
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. emlékeztet arra, hogy az alapvető 
jogokkal kapcsolatos jogi konfliktusokról 
csak az illetékes bíróságok hozhatnak 
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döntéseket; határozottan úgy véli, hogy a 
TTIP-megállapodásnak nem kellene a 
beruházó és az állam közötti vitarendezési 
(ISDS-)mechanizmusról rendelkeznie, 
mivel a jogbiztonság garantálásához az 
Unió és az USA által biztosított jelenlegi 
beruházásvédelmi szint teljes mértékben 
elegendő;

Or. en

Módosítás 160
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. emlékezteti a Bizottságot a magas szintű 
biztonság és védelem fontosságára, a 
szabályozás összehangolásában és a 
kölcsönös elismerésben – köztük az IKT 
területén a szabványok és műszaki 
előírások egységes elveinek 
kialakításában – rejlő potenciális előnyök 
méltatása mellett;

törölve

Or. fr

Módosítás 161
Michel Reimon
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. emlékezteti a Bizottságot a magas szintű 
biztonság és védelem fontosságára, a
szabályozás összehangolásában és a
kölcsönös elismerésben – köztük az IKT 
területén a szabványok és műszaki 

7. a szabályozás összehangolásában és a 
kölcsönös elismerésben rejlő potenciális 
előnyök méltatása mellett emlékezteti a 
Bizottságot a magas szintű biztonság és 
védelem fontosságára, valamint arra, hogy
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előírások egységes elveinek kialakításában 
– rejlő potenciális előnyök méltatása 
mellett;

a tárgyalások eredményeképpen a 
szigorúbb e-kereskedelmi normákhoz kell 
igazodni anélkül, hogy korlátoznánk az 
uniós IKT-szabványosítás és a műszaki 
előírások kidolgozásának folyamatát, a 
szellemitulajdon-jogokkal kapcsolatos 
jogalkotási folyamatot, illetve aláásnánk a 
kulturális ágazat védelmét;

Or. en

Módosítás 162
Paloma López Bermejo

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. emlékezteti a Bizottságot a magas szintű 
biztonság és védelem fontosságára, a
szabályozás összehangolásában és a
kölcsönös elismerésben – köztük az IKT 
területén a szabványok és műszaki 
előírások egységes elveinek 
kialakításában – rejlő potenciális előnyök 
méltatása mellett;

7. emlékezteti a Bizottságot az IKT 
területén nyújtott magas szintű biztonság 
és védelem fenntartásának fontosságára; 
felszólítja a Bizottságot, hogy zárja ki az 
európai piacról azokat a cégeket, amelyek 
– különösen az adatvédelem és a
magánélet védelme tekintetében – nem 
tesznek eleget az uniós normáknak;

Or. en

Módosítás 163
Pavel Telička, Angelika Mlinar, Juan Carlos Girauta Vidal, Philippe De Backer, Cora 
van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. emlékezteti a Bizottságot a magas szintű 
biztonság és védelem fontosságára, a 
szabályozás összehangolásában és a 
kölcsönös elismerésben – köztük az IKT 
területén a szabványok és műszaki 

7. emlékezteti a Bizottságot a magas szintű 
biztonság és védelem fontosságára, a 
szabályozás összehangolásában és a 
kölcsönös elismerésben – köztük a 
szabványok és műszaki előírások egységes 
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előírások egységes elveinek kialakításában 
– rejlő potenciális előnyök méltatása 
mellett;

elveinek kialakításában – rejlő potenciális 
előnyök méltatása mellett; arra ösztönzi a 
Bizottságot, hogy az uniós ipar számára 
kiemelt jelentőséggel bíró ágazatokban, 
például az autóiparban (késztermékek és 
alkatrészek), a mérnöki ágazatban (a 
magasan fejlett termékeket is ideértve) és 
a vegyiparban törekedjen a szabályozás 
összehangolására. Ennek 
eredményeképpen adott esetben el kell 
ismerni a meglévő jogszabályok 
egyenértékűségét;

(javasolt az „az IKT területén” kifejezés 
törlése, mivel a rendelkezést általánosan 
kell alkalmazni)

Or. en

Módosítás 164
David Borrelli, Dario Tamburrano

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. emlékezteti a Bizottságot a magas szintű 
biztonság és védelem fontosságára, a 
szabályozás összehangolásában és a 
kölcsönös elismerésben – köztük az IKT 
területén a szabványok és műszaki 
előírások egységes elveinek 
kialakításában – rejlő potenciális előnyök 
méltatása mellett;

7. emlékezteti a Bizottságot az IKT 
területén nyújtott magas szintű biztonság 
és védelem fenntartásának fontosságára;

Or. en

Módosítás 165
Eugen Freund

Véleménytervezet
7 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

7. emlékezteti a Bizottságot a magas szintű 
biztonság és védelem fontosságára, a 
szabályozás összehangolásában és a 
kölcsönös elismerésben – köztük az IKT 
területén a szabványok és műszaki 
előírások egységes elveinek kialakításában 
– rejlő potenciális előnyök méltatása 
mellett;

7. emlékezteti a Bizottságot a magas szintű 
biztonság és védelem fontosságára, a 
szabályozás összehangolásában és a 
kölcsönös elismerésben – köztük az IKT 
területén a szabványok és műszaki 
előírások egységes elveinek kialakításában 
– rejlő potenciális előnyök méltatása 
mellett; javasolja, hogy a TTIP-
megállapodásban fokozottan vegyék 
figyelembe az IKT-n belül fontos 
területnek számító digitális menetrend 
keretében végzett lehetséges
munkahelyteremtést, tekintettel arra, hogy 
számos olyan kkv és induló vállalkozás 
számára biztosíthatók itt piacok, amelyek 
a társadalom szempontjából fenntartható 
gazdasági potenciállal rendelkeznek.

Or. en

Módosítás 166
Csaba Molnár

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. emlékezteti a Bizottságot a magas szintű 
biztonság és védelem fontosságára, a 
szabályozás összehangolásában és a 
kölcsönös elismerésben – köztük az IKT 
területén a szabványok és műszaki 
előírások egységes elveinek kialakításában 
– rejlő potenciális előnyök méltatása 
mellett;

7. emlékezteti a Bizottságot a magas szintű 
biztonság és védelem fontosságára, a 
szabályozás összehangolásában és a 
kölcsönös elismerésben – köztük az IKT 
területén a szabványok és műszaki 
előírások egységes elveinek kialakításában 
– rejlő potenciális előnyök méltatása 
mellett; megállapítja, hogy a szabványok 
kölcsönös átláthatósága, valamint a 
szabványosítási témák összehangolása 
elősegíti a transzatlanti együttműködést;

Or. hu
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Módosítás 167
Martina Werner

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. emlékezteti a Bizottságot a magas szintű 
biztonság és védelem fontosságára, a 
szabályozás összehangolásában és a 
kölcsönös elismerésben – köztük az IKT 
területén a szabványok és műszaki 
előírások egységes elveinek kialakításában 
– rejlő potenciális előnyök méltatása 
mellett;

7. emlékezteti a Bizottságot a magas szintű 
biztonság és védelem fontosságára, a 
szabályozás összehangolásában és a 
kölcsönös elismerésben – köztük az IKT 
területén a szabványok és műszaki 
előírások egységes elveinek kialakításában 
– rejlő potenciális előnyök méltatása 
mellett; célul kell kitűzni különösen a 
felhőalapú számítástechnika és a dolgok 
internete megbízható keretének 
megalkotását;

Or. de

Módosítás 168
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. emlékezteti a Bizottságot a magas szintű
biztonság és védelem fontosságára, a
szabályozás összehangolásában és a 
kölcsönös elismerésben – köztük az IKT 
területén a szabványok és műszaki 
előírások egységes elveinek kialakításában
– rejlő potenciális előnyök méltatása 
mellett;

7. nyomatékosan felhívja a Bizottságot a 
magas szintű egészségvédelem,
munkabiztonság és fogyasztóvédelem, 
illetve a magas színvonalú 
környezetvédelmi jogalkotás biztosítására, 
noha üdvözli a szabályozási 
együttműködésben és a – szükség szerint 
magas szintű közös standardon alapuló –
kölcsönös elismerésben, többek között az 
IKT területén a szabványok és műszaki 
előírások egységes elveinek kialakításában 
rejlő potenciális előnyöket;

Or. es
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Módosítás 169
Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. emlékezteti a Bizottságot a magas szintű 
biztonság és védelem fontosságára, a 
szabályozás összehangolásában és a 
kölcsönös elismerésben – köztük az IKT 
területén a szabványok és műszaki 
előírások egységes elveinek kialakításában 
– rejlő potenciális előnyök méltatása 
mellett;

7. emlékezteti a Bizottságot a magas szintű 
biztonság és védelem, valamint az internet 
nyitottsága, semlegessége és függetlensége 
fenntartásának fontosságára, a távközlési 
ágazat piacra jutásában, illetve a
szabályozás összehangolásában és a 
kölcsönös elismerésben – köztük az IKT 
területén a szabványok és műszaki 
előírások egységes elveinek kialakításában 
– rejlő potenciális előnyök méltatása 
mellett;

Or. en

Módosítás 170
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. emlékezteti a Bizottságot a magas szintű 
biztonság és védelem fontosságára, a 
szabályozás összehangolásában és a 
kölcsönös elismerésben – köztük az IKT 
területén a szabványok és műszaki 
előírások egységes elveinek kialakításában 
– rejlő potenciális előnyök méltatása 
mellett;

7. emlékezteti a Bizottságot a magas szintű 
biztonság és védelem fontosságára mind a 
termelők, mind a fogyasztók 
szempontjából, és továbbra is kétségei 
vannak a szabályozás összehangolásában 
és a kölcsönös elismerésben – köztük az 
IKT területén a szabványok és műszaki 
előírások egységes elveinek kialakításában 
– rejlő potenciális előnyöket illetően;

Or. fr

Módosítás 171
Mara Bizzotto
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Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. emlékezteti a Bizottságot a magas szintű 
biztonság és védelem fontosságára, a 
szabályozás összehangolásában és a 
kölcsönös elismerésben – köztük az IKT 
területén a szabványok és műszaki 
előírások egységes elveinek kialakításában 
– rejlő potenciális előnyök méltatása 
mellett;

7. emlékezteti a Bizottságot a magas szintű 
biztonság és védelem fontosságára mind a 
termelők, mind a fogyasztók 
szempontjából, és továbbra is kétségei 
vannak a szabályozás összehangolásában 
és a kölcsönös elismerésben – köztük az 
IKT területén a szabványok és műszaki 
előírások egységes elveinek kialakításában 
– rejlő potenciális előnyöket illetően;

Or. fr

Módosítás 172
Ulrike Müller

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. emlékezteti a Bizottságot a magas szintű
biztonság és védelem fontosságára, a 
szabályozás összehangolásában és a 
kölcsönös elismerésben – köztük az IKT 
területén a szabványok és műszaki 
előírások egységes elveinek kialakításában 
– rejlő potenciális előnyök méltatása 
mellett;

7. emlékezteti a Bizottságot a biztonság és 
védelem magas szinten tartásának és le 
nem csökkentésének fontosságára, a 
szabályozás összehangolásában és a 
kölcsönös elismerésben – köztük az IKT 
területén a szabványok és műszaki 
előírások egységes elveinek kialakításában 
– rejlő potenciális előnyök méltatása 
mellett;

Or. de

Módosítás 173
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Véleménytervezet
7 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

7. emlékezteti a Bizottságot a magas szintű 
biztonság és védelem fontosságára, a 
szabályozás összehangolásában és a 
kölcsönös elismerésben – köztük az IKT 
területén a szabványok és műszaki 
előírások egységes elveinek kialakításában 
– rejlő potenciális előnyök méltatása 
mellett;

7. emlékezteti a Bizottságot a magas szintű 
biztonság és védelem, valamint a hatályos 
uniós normák fenntartásának
fontosságára, a szabályozás 
összehangolásában és a kölcsönös 
elismerésben – köztük az IKT területén a 
szabványok és műszaki előírások egységes 
elveinek kialakításában – rejlő potenciális 
előnyök méltatása mellett;

Or. en

Módosítás 174
Edouard Martin

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. emlékezteti a Bizottságot a magas szintű 
biztonság és védelem fontosságára, a 
szabályozás összehangolásában és a 
kölcsönös elismerésben – köztük az IKT 
területén a szabványok és műszaki 
előírások egységes elveinek kialakításában 
– rejlő potenciális előnyök méltatása 
mellett;

7. emlékezteti a Bizottságot a magas szintű 
biztonság, védelem és személyesadat-
védelem fontosságára, a szabályozás 
összehangolásában és a kölcsönös 
elismerésben – köztük az IKT területén a 
szabványok és műszaki előírások egységes 
elveinek kialakításában – rejlő potenciális 
előnyök méltatása mellett;

Or. fr

Módosítás 175
Bendt Bendtsen

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. emlékezteti a Bizottságot a magas szintű 
biztonság és védelem fontosságára, a 

7. emlékezteti a Bizottságot a magas szintű 
biztonság és védelem fontosságára, a 
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szabályozás összehangolásában és a 
kölcsönös elismerésben – köztük az IKT 
területén a szabványok és műszaki 
előírások egységes elveinek kialakításában 
– rejlő potenciális előnyök méltatása 
mellett;

szabályozás összehangolásában és a 
kölcsönös elismerésben – köztük az IKT 
területén a szabványok és műszaki 
előírások egységes elveinek kialakításában 
– rejlő előnyök méltatása mellett;

Or. en

Módosítás 176
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. kéri a Bizottságot annak biztosítására, 
hogy a különböző tagállamokban 
mélyreható hatásvizsgálatok keretében 
mérjék fel a TTIP gazdasági, szociális, 
munkaügyi és környezeti hatását, 
valamint a fogyasztókra, a nemek közötti 
egyenlőségre és az EU kulturális 
sokszínűségére gyakorolt hatását, 
biztosítva valamennyi érdekelt fél, köztük 
különösen a kkv-k és a civil társadalom 
valódi és strukturált részvételét;

Or. es

Módosítás 177
Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. felkéri a Bizottságot, hogy az 
együttműködés szabályainak, elveinek és 
új módszereinek kidolgozását vegye 
figyelembe a szabványosítási eljárás 
során; e tekintetben reméli, hogy a 
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megállapodásba bekerül a közös 
szabályok előmozdítására, azt követően 
pedig azok nemzetközi szintű elfogadására 
és végrehajtására vonatkozó közös 
kötelezettségvállalás;

Or. it

Módosítás 178
Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. üdvözli Juncker elnök nyilatkozatát, 
amelynek értelmében a szabályozás 
összehangolása semmilyen módon nem 
érintheti a meglévő uniós munkahelyi 
biztonsági és egészségvédelmi, 
fogyasztóvédelmi, munkaügyi, 
környezetvédelmi és adatvédelmi 
jogszabályok szintjét, az általános érdekű 
szolgáltatásokat, illetve az Unióban létező 
kulturális sokszínűség mértékét.

Or. en

Módosítás 179
Gunnar Hökmark

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. úgy véli, hogy a TTIP kiváló alkalmat 
teremt egy valódi transzatlanti digitális 
gazdaság létrehozásának előmozdítására; 
felszólítja a Bizottságot, hogy kiemelt 
célként törekedjen olyan megállapodás 
elérésére, amely ösztönzi és lehetővé teszi 
az adatok határokon átnyúló áramlását; 
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rámutat, hogy a digitális úton nyújtható 
szolgáltatások uniós exportja az összes 
uniós export értékének 25%-át teszi ki;

Or. en

Módosítás 180
Michel Reimon
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. felkéri a Bizottságot, tartsa szem előtt, 
hogy veszélybe kerülhet az Európai 
Parlament egyetértése egy lehetséges 
megállapodáshoz, ameddig nem hagynak 
fel teljes mértékben az átfogó tömeges 
megfigyelési tevékenységekkel és nem 
találnak megfelelő megoldást az uniós 
polgárok adatvédelmi jogaira, többek 
között a közigazgatási és bírósági 
jogorvoslati lehetőségekre1e;

__________________
1e A Parlament 2014. március 12-i 
állásfoglalásának 74. bekezdése.

Or. en

Módosítás 181
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. felhívja a Bizottság figyelmét arra, 
hogy a szabályozási együttműködés nem 
használható ürügyként e normák 
gyengítésére. A TTIP-nek mentesítenie 



PE546.750v02-00 92/110 AM\1052919HU.doc

HU

kell a közszolgáltatásokat a megállapodás 
piacra jutási és beruházásvédelmi 
fejezeteinek hatálya alól, hogy a külföldi 
beruházók ne emelhessenek kifogást a 
tagállamokkal szemben, ha azok új 
szabályozást vezetnek be a 
közszolgáltatásokra vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 182
Pavel Telička, Angelika Mlinar, Juan Carlos Girauta Vidal, Philippe De Backer, 
Fredrick Federley

Véleménytervezet
7 bekezdés – 1 pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

1) felszólítja a Bizottságot, hogy a 
vámtarifák megszüntetése és a 
szabályozási harmonizáció tekintetében 
egyaránt tartson fenn átfogó és 
kiegyensúlyozott megközelítést. Ebben a 
tekintetben a kiegyensúlyozatlan 
eredmény súlyosan rontaná az európai 
vállalkozások versenyképességét.

Or. en

Módosítás 183
Pavel Telička, Angelika Mlinar, Juan Carlos Girauta Vidal, Philippe De Backer, 
Fredrick Federley

Véleménytervezet
7 bekezdés – 2 pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

2) felszólítja a Bizottságot, gondoskodjon 
arról, hogy a TTIP olyan környezetet 
teremtsen, amely ösztönzi az 
innovátorokat a kutatást, fejlesztést és az 
új technológiák kereskedelmi 
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hasznosítását célzó beruházások 
végrehajtására, a hatékony és innovatív 
energiaipari és környezeti technológiákat 
is ideértve. Mindezt az innovációs célú 
beruházások előmozdítása, az 
indokolatlan szabályozási különbségek és 
a felesleges adminisztratív terhek 
csökkentése, valamint az innovatív 
ágazatokon belüli szabályozási 
együttműködés javítása révén kell 
megvalósítani.

Or. en

Módosítás 184
Gunnar Hökmark

Véleménytervezet
7 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7b. a természetéből adódóan globális 
jellegű, ugyanakkor fő bázisait az 
Unióban és az USA-ban jegyző digitális 
gazdaságon belüli nyílt versenyre és e 
gazdaság fejlesztésére hív fel, és 
hangsúlyozza, hogy a digitális 
gazdaságnak központi szerepet kel 
játszania a transzatlanti piacon, mivel ez 
világgazdasági szintű áttételi hatásokat 
eredményezhet, és elősegítheti a globális 
piacok további megnyitását;

Or. en

Módosítás 185
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Véleménytervezet
8 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

8. emlékezteti a Bizottságot, hogy az IKT-
szolgáltatások terén különösen fontos, 
hogy a TTIP egyenlő versenyfeltételeket 
biztosítson az uniós szolgáltatási 
vállalatok számára, egyrészt az USA 
piacához való egyenlő hozzáférés 
garantálása révén, másrészt azzal, hogy az 
Európában vagy az európai fogyasztók 
számára történő szolgáltatásnyújtáskor 
kötelezi az egyesült államokbeli 
szolgáltatókat az uniós vállalatokra 
vonatkozó szabályok tiszteletben tartására.

törölve

Or. fr

Módosítás 186
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno
on behalf of the Committee on Industry, Research and Energy
Mara Bizzotto

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. emlékezteti a Bizottságot, hogy az IKT-
szolgáltatások terén különösen fontos, 
hogy a TTIP egyenlő versenyfeltételeket 
biztosítson az uniós szolgáltatási vállalatok 
számára, egyrészt az USA piacához való 
egyenlő hozzáférés garantálása révén, 
másrészt azzal, hogy az Európában vagy az 
európai fogyasztók számára történő 
szolgáltatásnyújtáskor kötelezi az egyesült 
államokbeli szolgáltatókat az uniós 
vállalatokra vonatkozó szabályok 
tiszteletben tartására.

8. emlékezteti a Bizottságot, hogy az IKT-
szolgáltatások terén különösen fontos, 
hogy a TTIP egyenlő versenyfeltételeket 
biztosítson az uniós szolgáltatási vállalatok 
számára, egyrészt az USA piacához való 
egyenlő hozzáférés garantálása révén, 
másrészt azzal, hogy az Európában vagy az 
európai fogyasztók számára történő 
szolgáltatásnyújtáskor kötelezi az egyesült 
államokbeli szolgáltatókat az uniós 
vállalatokra vonatkozó szabályok 
tiszteletben tartására; emlékeztet arra, 
hogy az Egyesült Államok a maga részéről 
közbeszerzési piacának védelme mellett 
döntött, amely (az 1933. évi „Buy 
American” törvény értelmében) jelenleg 
mindössze 30%-ban nyitott a külföldi 
vállalkozások előtt, szemben az európai 
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közbeszerzések 95%-ával;  kétségei 
vannak afelől, hogy az Egyesült Államok 
az Európában vagy az európai fogyasztók 
számára történő szolgáltatásnyújtáskor 
hajlandó-e tiszteletben tartani az uniós 
vállalatokra vonatkozó szabályokat;

Or. fr

Módosítás 187
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. emlékezteti a Bizottságot, hogy az IKT-
szolgáltatások terén különösen fontos, 
hogy a TTIP egyenlő versenyfeltételeket 
biztosítson az uniós szolgáltatási vállalatok 
számára, egyrészt az USA piacához való 
egyenlő hozzáférés garantálása révén, 
másrészt azzal, hogy az Európában vagy az 
európai fogyasztók számára történő 
szolgáltatásnyújtáskor kötelezi az egyesült 
államokbeli szolgáltatókat az uniós 
vállalatokra vonatkozó szabályok 
tiszteletben tartására.

8. emlékezteti a Bizottságot, hogy az IKT-
szolgáltatások terén különösen fontos, 
hogy a TTIP egyenlő versenyfeltételeket 
biztosítson az uniós szolgáltatási vállalatok 
számára, egyrészt az USA piacához való 
egyenlő hozzáférés garantálása révén, 
másrészt azzal, hogy az Európában vagy az 
európai fogyasztók számára történő 
szolgáltatásnyújtáskor kötelezi az egyesült 
államokbeli szolgáltatókat az uniós 
vállalatokra vonatkozó szabályok 
tiszteletben tartására; emlékeztet arra, 
hogy az Egyesült Államok a maga részéről 
közbeszerzési piacának védelme mellett 
döntött, amely (az 1933. évi „Buy 
American” törvény értelmében) jelenleg 
mindössze 30%-ban nyitott a külföldi 
vállalkozások előtt, szemben az európai 
közbeszerzések 95%-ával;  kétségei 
vannak afelől, hogy az Egyesült Államok 
az Európában vagy az európai fogyasztók 
számára történő szolgáltatásnyújtáskor 
hajlandó-e tiszteletben tartani az uniós 
vállalatokra vonatkozó szabályokat;

Or. fr
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Módosítás 188
Michel Reimon
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. emlékezteti a Bizottságot, hogy az IKT-
szolgáltatások terén különösen fontos, 
hogy a TTIP egyenlő versenyfeltételeket 
biztosítson az uniós szolgáltatási vállalatok 
számára, egyrészt az USA piacához való 
egyenlő hozzáférés garantálása révén, 
másrészt azzal, hogy az Európában vagy az 
európai fogyasztók számára történő 
szolgáltatásnyújtáskor kötelezi az egyesült 
államokbeli szolgáltatókat az uniós 
vállalatokra vonatkozó szabályok 
tiszteletben tartására.

8. emlékezteti a Bizottságot, hogy az IKT-
szolgáltatások terén különösen fontos, 
hogy a tárgyalások egyenlő
versenyfeltételek biztosítására 
törekedjenek az uniós szolgáltatási 
vállalatok számára, egyrészt az USA 
piacához való egyenlő hozzáférés 
garantálása révén, másrészt azzal, hogy az 
Európában vagy az európai fogyasztók 
számára történő szolgáltatásnyújtáskor 
kötelezi az egyesült államokbeli 
szolgáltatókat az uniós vállalatokra 
vonatkozó szabályok tiszteletben tartására.
E tekintetben a jelentős mértékű 
adatáramlással járó szolgáltatási 
ágazatokban – például az e-kereskedelem, 
a távközlés és a pénzügyi szolgáltatások 
terén – tett kötelezettségvállalásokról már 
csak a védett adatkikötőről szóló 
megállapodásra és az adatvédelmi 
keretmegállapodásra irányuló, jelenleg 
zajló tárgyalások sikeres lezárását 
követően kellene egyeztetni;

Or. en

Módosítás 189
Jerzy Buzek

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. emlékezteti a Bizottságot, hogy az IKT-
szolgáltatások terén különösen fontos, 
hogy a TTIP egyenlő versenyfeltételeket 

8. emlékezteti a Bizottságot, hogy az
információs társadalmi szolgáltatások és a 
távközlési szolgáltatások terén különösen 
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biztosítson az uniós szolgáltatási vállalatok 
számára, egyrészt az USA piacához való 
egyenlő hozzáférés garantálása révén, 
másrészt azzal, hogy az Európában vagy az 
európai fogyasztók számára történő 
szolgáltatásnyújtáskor kötelezi az egyesült 
államokbeli szolgáltatókat az uniós
vállalatokra vonatkozó szabályok
tiszteletben tartására.

fontos, hogy a TTIP egyenlő 
versenyfeltételeket biztosítson az uniós 
szolgáltatási vállalatok számára, egyrészt 
az USA piacához való egyenlő hozzáférés 
garantálása révén, másrészt azzal, hogy az 
Európában vagy az európai fogyasztók 
számára történő szolgáltatásnyújtáskor 
kötelezi az egyesült államokbeli 
szolgáltatókat az uniós jogszabályok, 
emberi jogi normák és fogyasztóvédelmi 
jogszabályok, a termékbiztonsági 
jogszabályok és a tisztességes eljárásra
vonatkozó európai uniós előírások
tiszteletben tartására és teljesítésére.

Or. en

Módosítás 190
Paloma López Bermejo

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. emlékezteti a Bizottságot, hogy az IKT-
szolgáltatások terén különösen fontos, 
hogy a TTIP egyenlő versenyfeltételeket 
biztosítson az uniós szolgáltatási vállalatok
számára, egyrészt az USA piacához való 
egyenlő hozzáférés garantálása révén, 
másrészt azzal, hogy az Európában vagy az 
európai fogyasztók számára történő 
szolgáltatásnyújtáskor kötelezi az egyesült 
államokbeli szolgáltatókat az uniós 
vállalatokra vonatkozó szabályok 
tiszteletben tartására.

8. emlékezteti a Bizottságot, hogy az IKT-
szolgáltatások terén méretkülönbségek 
állnak fenn az uniós és egyesült 
államokbeli szolgáltatási vállalatok között,
valamint arra, hogy az Európában vagy az 
európai fogyasztók számára történő 
szolgáltatásnyújtáskor az egyesült 
államokbeli szolgáltatók kötelesek 
tiszteletben tartani az uniós vállalatokra 
vonatkozó szabályokat.

Or. en

Módosítás 191
Ulrike Müller
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Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. emlékezteti a Bizottságot, hogy az IKT-
szolgáltatások terén különösen fontos, 
hogy a TTIP egyenlő versenyfeltételeket 
biztosítson az uniós szolgáltatási vállalatok 
számára, egyrészt az USA piacához való 
egyenlő hozzáférés garantálása révén, 
másrészt azzal, hogy az Európában vagy az 
európai fogyasztók számára történő 
szolgáltatásnyújtáskor kötelezi az egyesült 
államokbeli szolgáltatókat az uniós 
vállalatokra vonatkozó szabályok 
tiszteletben tartására.

8. felhívja a Bizottságot annak 
biztosítására, hogy a TTIP az IKT-
szolgáltatások terén egyenlő 
versenyfeltételeket biztosítson az uniós 
szolgáltatási vállalatok számára, egyrészt 
az USA piacához való egyenlő hozzáférés 
garantálása révén, másrészt azzal, hogy az 
Európában vagy az európai fogyasztók 
számára történő szolgáltatásnyújtáskor 
kötelezi az egyesült államokbeli 
szolgáltatókat az uniós vállalatokra 
vonatkozó szabályok tiszteletben tartására.

Or. de

Módosítás 192
David Borrelli, Dario Tamburrano

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. emlékezteti a Bizottságot, hogy az IKT-
szolgáltatások terén különösen fontos, 
hogy a TTIP egyenlő versenyfeltételeket 
biztosítson az uniós szolgáltatási vállalatok 
számára, egyrészt az USA piacához való 
egyenlő hozzáférés garantálása révén,
másrészt azzal, hogy az Európában vagy az 
európai fogyasztók számára történő 
szolgáltatásnyújtáskor kötelezi az egyesült 
államokbeli szolgáltatókat az uniós 
vállalatokra vonatkozó szabályok 
tiszteletben tartására.

8. emlékezteti a Bizottságot, hogy az IKT-
szolgáltatások terén különösen fontos, 
hogy a TTIP egyenlő versenyfeltételeket 
biztosítson az uniós szolgáltatási vállalatok 
számára az USA piacához való egyenlő 
hozzáférés garantálása révén, illetve arra, 
hogy a TTIP-nek minden körülmények 
között elő kell írnia, hogy az Európában 
vagy az európai fogyasztók számára 
történő szolgáltatásnyújtáskor az egyesült 
államokbeli szolgáltatók kötelesek 
tiszteletben tartani az uniós vállalatokra 
vonatkozó szabályokat.

Or. en
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Módosítás 193
Antonio Tajani, Salvatore Cicu, Massimiliano Salini

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. emlékezteti a Bizottságot, hogy az IKT-
szolgáltatások terén különösen fontos, 
hogy a TTIP egyenlő versenyfeltételeket 
biztosítson az uniós szolgáltatási vállalatok 
számára, egyrészt az USA piacához való 
egyenlő hozzáférés garantálása révén, 
másrészt azzal, hogy az Európában vagy az 
európai fogyasztók számára történő 
szolgáltatásnyújtáskor kötelezi az egyesült 
államokbeli szolgáltatókat az uniós 
vállalatokra vonatkozó szabályok 
tiszteletben tartására.

8. emlékezteti a Bizottságot, hogy az IKT-
szolgáltatások terén különösen fontos, 
hogy a TTIP egyenlő versenyfeltételeket 
biztosítson az uniós szolgáltatási vállalatok 
számára, egyrészt a kölcsönösség elve 
alapján az USA piacához való egyenlő 
hozzáférés garantálása révén, másrészt 
azzal, hogy az Európában vagy az európai 
fogyasztók számára történő 
szolgáltatásnyújtáskor kötelezi az egyesült 
államokbeli szolgáltatókat az uniós 
vállalatokra vonatkozó szabályok 
tiszteletben tartására.

Or. it

Módosítás 194
Krišjānis Kariņš

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. emlékezteti a Bizottságot, hogy az IKT-
szolgáltatások terén különösen fontos, 
hogy a TTIP egyenlő versenyfeltételeket 
biztosítson az uniós szolgáltatási vállalatok
számára, egyrészt az USA piacához való 
egyenlő hozzáférés garantálása révén, 
másrészt azzal, hogy az Európában vagy az 
európai fogyasztók számára történő 
szolgáltatásnyújtáskor kötelezi az egyesült 
államokbeli szolgáltatókat az uniós 
vállalatokra vonatkozó szabályok 
tiszteletben tartására.

8. emlékezteti a Bizottságot, hogy az IKT-
szolgáltatások terén különösen fontos, 
hogy a TTIP egyenlő versenyfeltételeket 
biztosítson az uniós szolgáltatási vállalatok 
számára, egyrészt az USA piacához való 
egyenlő és átlátható hozzáférés garantálása 
révén, másrészt azzal, hogy az Európában 
vagy az európai fogyasztók számára 
történő szolgáltatásnyújtáskor kötelezi az 
egyesült államokbeli szolgáltatókat az 
uniós vállalatokra vonatkozó szabályok 
tiszteletben tartására.

Or. en
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Módosítás 195
Michel Reimon
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. hangsúlyozza, hogy uniós szempontból 
a legtöbb szellemitulajdon-jogi kérdésben 
nem kívánatos tárgyalásokat folytatni az 
Egyesült Államokkal, mivel a jogi 
hagyományok és a szabályok – például a 
szerzői jog vagy a szabadalmi oltalom 
tekintetében – eltérnek, ugyanakkor 
mindkét oldalon biztosított a magas szintű 
védelem; emlékeztet arra, hogy az uniós 
tagállamok túlnyomó többségében 
szellemitulajdon-jognak nem minősülő, 
ám az USA-ban annak tekintett üzleti 
titkok védelmével a szellemitulajdon-
jogokkal összefüggésben nem kellene 
foglalkozni;  emlékezteti a Bizottságot, 
hogy az uniós termelők számára 
gazdasági és kulturális szempontból is 
kulcsfontosságú a földrajzi jelzések teljes 
körű elismerése és oltalma;

Or. en

Módosítás 196
Edouard Martin, Pervenche Berès

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. kéri a Bizottságot és az EKB-t, hogy 
egyesült államokbeli kollégáikkal együtt 
hozzanak létre egy EUR/USD árfolyamot 
felügyelő bizottságot, tekintve, hogy ez az 
árfolyam-ingadozás a korábban említett 
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szabályozási tényezőknél jóval erősebben 
befolyásol számos ipari ágazatot és 
szolgáltatást, és e hatás mértéke messze 
meghaladja a transzatlanti dimenziót, 
mivel a dollárzóna az Egyesült Államokon 
túl Dél-Amerika és Ázsia számos további 
országát is magában foglalja, amelyek 
közül Kína több éve közel állandó 
dollárparitást tart fenn;

Or. fr

Módosítás 197
Miloslav Ransdorf, Paloma López Bermejo

Véleménytervezet
8 bekezdés – 1 albekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

sajnálja, hogy a Bizottság által folytatott 
kereskedelmi tárgyalások során hiányzott 
az átláthatóság. Kéri, hogy folytassanak 
nyilvános és demokratikus vitát 
valamennyi érdekelt fél – különösen a 
szakszervezetek és a civil társadalom 
képviselői – részvételével, a Bizottság 
szabadkereskedelmi menetrendjével 
kapcsolatos következmények megfelelő 
nyomon követésének biztosítása 
érdekében.

Or. en

Módosítás 198
Adam Gierek

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. felszólítja a Bizottságot, hogy az uniós 
feldolgozóipari ágazatok 
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nagykereskedelmi szintű kitelepülésének 
és a tagállamokon belüli tömeges 
munkahelymegszűnések megelőzése 
érdekében készítsen összehasonlító 
elemzést az uniós feldolgozóipari ágazatok 
és ugyanezen egyesült államokbeli 
ágazatok versenyképességéről;

Or. pl

Módosítás 199
Miloslav Ransdorf, Paloma López Bermejo

Véleménytervezet
8 bekezdés – 1 pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

1) hangsúlyozza, hogy minden 
szabadkereskedelmi megállapodást 
függővé kell tenni a környezeti, szociális 
és munkajogok védelmére vonatkozó 
jelenlegi szabályozás szintjének és a 
közszolgáltatásokra vonatkozó 
biztosítékoknak a fenntartásától, ideértve 
az államok azon jogát, hogy a jövőben e 
tekintetben szigorúbb előírásokat is 
elfogadhatnak; kitart amellett, hogy az 
említett jogszabályok feletti demokratikus 
ellenőrzés fenntartása érdekében az ISDS 
minden formáját ki kell zárni a 
szabadkereskedelmi megállapodásra 
irányuló tárgyalásokból.

Or. en

Módosítás 200
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Véleménytervezet
8 bekezdés – 1 albekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

felszólítja a Bizottságot, hogy számos 
különböző, könnyen hozzáférhető 
formátumban tegye közzé az összes 
nyilvános tárgyalási szöveget és 
dokumentumot, ideértve az esetleges 
energetikai fejezethez kapcsolódó 
dokumentumokat is, a legnagyobb fokú 
átláthatóságot biztosítva ezzel az európai 
polgárok számára;

Or. en

Módosítás 201
Gunnar Hökmark

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. úgy véli, mindenképpen szükség van 
egy beruházásokról szóló, a beruházások 
liberalizációjára és a beruházásvédelemre 
vonatkozó rendelkezéseket is tartalmazó 
átfogó fejezetre, mivel ez ösztönözné és 
biztosítaná az energiaágazati 
beruházásokat, többek között a megújuló 
energiaforrások és a környezetbarát 
technológiák területén;

Or. en

Módosítás 202
Miapetra Kumpula-Natri

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. felkéri a Bizottságot, hogy biztosítsa, 
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hogy a TTIP az eltérő műszaki 
szabályozások, előírások, vizsgálatok 
(köztük a körülményes átvételi 
vizsgálatok) és tanúsítási követelmények 
egységesítésének fórumaként szolgáljon, 
amely a szigorú normák fenntartása 
mellett csökkentené a felesleges kettős 
munkavégzést és költségeket.

Or. en

Módosítás 203
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. felszólítja a Bizottságot, hogy a 
beruházó és az állam közötti 
vitarendezésről (ISDS) szóló záradékot 
törölje a tárgyalási szövegből, különös 
tekintettel az uniós polgárok erőteljes 
tiltakozására, amelynek az ISDS 
mechanizmusról szóló 2014. évi nyilvános 
bizottsági konzultáció keretében adtak 
hangot, valamint arra, hogy a vállalati 
érdekeltségek, többek között az 
energiatermelők rendszeresen és széles 
körben visszaélnek az ilyen 
rendelkezésekkel;

Or. en

Módosítás 204
Mara Bizzotto

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. haladéktalanul kéri a Bizottságot –



AM\1052919HU.doc 105/110 PE546.750v02-00

HU

noha a megválasztására még nem került 
sor –, hogy elsősorban azon népek szavára 
figyeljen, akiket szolgálni hivatott, ne 
pedig a multinacionális vállalatokra, 
akiknek követeléseit nem győzi teljesíteni;

Or. fr

Módosítás 205
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno

Véleménytervezet
8 bekezdés – a pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

a) haladéktalanul kéri a Bizottságot –
noha a megválasztására még nem került 
sor –, hogy elsősorban azon népek szavára 
figyeljen, akiket szolgálni hivatott, ne 
pedig a multinacionális vállalatokra, 
akiknek követeléseit nem győzi teljesíteni;  

Or. fr

Módosítás 206
Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. kéri, hogy a szellemitulajdon-jogi 
fejezet egyúttal biztosítsa az európai 
földrajzi jelzések fokozott oltalmát és 
elismerését.

Or. en

Módosítás 207
David Borrelli, Dario Tamburrano
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Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. kéri az Európai Bizottságot, hogy ne 
ratifikálja a TTIP-t, amennyiben ez 
magában foglalja a beruházó és állam 
közötti vitarendezésre vonatkozó 
záradékot.

Or. it

Módosítás 208
Michel Reimon
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
8 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8b. emlékeztet az átláthatóság 
szükségességére a tárgyalások során a 
folyamat egész ideje alatt; emlékezteti a 
Bizottságot az EUMSZ 218. cikkének (10) 
bekezdése szerinti kötelezettségére, 
amelynek jogszabályi jellegét a Bíróság 
közelmúltbeli ítéletében megerősítette, 
hogy a Parlamentet teljes körűen és 
azonnali jelleggel tájékoztatnia kell a 
tárgyalások valamennyi fázisában; 
nyomatékosan felszólítja a Bizottságot, 
hogy törekedjen megállapodni az USA 
kormányával arról, hogy valamennyi 
parlamenti képviselő hozzáférjen a 
konszolidált tárgyalási szövegekhez; 
ragaszkodik ahhoz, hogy valamennyi fél 
tegye nyilvánosan hozzáférhetővé a 
releváns tárgyalási dokumentumokat – az 
egyértelmű indokolással, eseti alapon 
minősítettnek nyilvánítandók kivételével –
, az Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság dokumentumaihoz való 
nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. 
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május 30-i 1049/2001/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek1f

megfelelően;

__________________
1f HL L 145., 2001.5.31., 43. o.

Or. en

Módosítás 209
Patrizia Toia

Véleménytervezet
8 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8b. 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;

Or. en

Módosítás 210
Miapetra Kumpula-Natri

Véleménytervezet
8 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

8b. emlékeztet arra, hogy a TTIP számos 
területen, így többek között a 
fogyasztóvédelem, a környezetvédelem, a 
munkaerőpiacok, az energiaipari 
kereskedelem és a beruházások terén 
megerősítheti a szigorú közös normákat, 
hatékonyabbá teheti a szabályozást, 
valamint a globális kereskedelemre és 
beruházásra vonatkozó szabályokat.

Or. en

Módosítás 211
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Véleménytervezet
8 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8b. felszólítja a Bizottságot, hogy 
biztosítsa, hogy a TTIP-megállapodás 
végrehajtása semmilyen módon ne 
gyengíthesse, áshassa alá vagy érinthesse 
kedvezőtlenül a hatályos európai szociális, 
környezeti, fogyasztói és munkajogi 
normákat, valamint a közegészségügy 
színvonalát;

Or. en

Módosítás 212
Adam Gierek

Véleménytervezet
8 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8b. felhívja a figyelmet a szellemitulajdon-
jogok, különösen a szabadalmi jogok 
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gyakorlati alkalmazása közötti eltérésekre, 
és arra, hogy ezek az eltérések számos 
jogvitát eredményezhetnek, amivel 
hátráltathatják a kkv-k fejlődését.

Or. pl

Módosítás 213
Edouard Martin, Pervenche Berès

Véleménytervezet
8 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8b. kéri a Bizottságot és a Tanácsot, hogy 
a TTIP-megállapodásra irányuló 
tárgyalásokkal egy időben valósítsák meg 
az euróövezet valódi külső képviseletét az 
euró európai ipar részére nyújtott 
előnyeinek megerősítése céljából;

Or. fr

Módosítás 214
Michel Reimon
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
8 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8c. felszólítja a Bizottságot, hogy a 
mindkét fél számára hozzáférhető 
dokumentumokat tegye elérhetővé az 
európai nyilvánosság számára, biztosítva 
ezáltal az európai polgárok számára a 
megfelelő tájékozódás lehetőségét; 
szorgalmazza továbbá a polgári 
véleménynyilvánítást biztosító folyamatok 
kidolgozásának lehetőségét és ezeknek a 
tárgyalási folyamat során történő 
vizsgálatát;
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Or. en

Módosítás 215
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Véleménytervezet
8 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8c. felszólítja a Bizottságot, hogy a TTIP-
megállapodás keretében szavatolja a 
földrajzi jelzések 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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