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JAVASLATOK

A Jogi Bizottság felhívja a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot  mint illetékes bizottságot, 
hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

A. mivel az igazságszolgáltatási rendszer az Európai Unióban és az Egyesült Államokban 
egyaránt hatékonyan működik, nem szükséges a beruházó és az állam közötti 
vitarendezési mechanizmust beilleszteni a szóban forgó megállapodásba;

B. mivel az Európai Unió és az Egyesült Államok hatékony belső jogi kerettel rendelkeznek 
és jogállamiságon alapulnak;

C. mivel az uniós intézmények által kötött nemzetközi kereskedelmi és beruházási 
megállapodásokra az Európai Unió által garantált jogok, valamint az e jogok Európai
Unión belüli védelme alapjául szolgáló elvek – például a környezet-, az egészség- és a 
fogyasztóvédelemre alkalmazandó elővigyázatosság elve – vonatkoznak;

D. mivel kilenc új uniós tagállam kétoldalú beruházási megállapodásokat kötött az Egyesült 
Államokkal, amelyek lehetővé teszik az Egyesült Államok vállalkozásai számára, hogy 
keresetet nyújtsanak be e tagállamokkal szemben, és figyelembe véve, hogy számos, az 
uniós tagállamok közötti kétoldalú megállapodásban megtalálható néhány, a beruházó és 
állam közötti vitarendezésre vonatkozó záradék, ezzel szemben a 912/2014/EU rendelet 
megállapítja, hogy a tagállamok meglévő kétoldalú beruházási megállapodásait egy, a 
transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségbe foglalt beruházási fejezet váltja fel, 
a beruházó és az állam közötti vitarendezés lehetősége nélkül;

E. mivel a szóban forgó tárgyalások eredményeként egy ambiciózus megállapodásnak kell 
születnie, amely védi a szociális piacgazdaságnak az Európai Unió szerződéseiben 
rögzített európai modelljét, és a polgárok, a munkavállalók és a fogyasztók számára 
jelentős javulást, az Európai Unió vállalatai számára pedig – a kis- és 
középvállalkozásokat is beleértve – piacnyitást hoz;

F. mivel a nemzetközi megállapodások a jogbiztonság és a kiszámíthatóság alapját képezik, 
és mivel számos olyan eset ismert, melyekben az Unió és más államok a WTO keretében 
bíróság elé állították az Egyesült Államokat, mivel az Egyesült Államok állítólag nem 
tartotta be nemzetközi kötelezettségvállalásait;

G. mivel az Európai Unióról szóló szerződés 1. cikke úgy rendelkezik, hogy „a döntéseket a 
lehető legnyilvánosabban és a polgárokhoz a lehető legközelebb eső szinten kell 
meghozni”; mivel az EUSZ 10. cikkének (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy „a 
döntéseket a lehető legnyilvánosabban és a polgárokhoz a lehető legközelebb eső szinten 
kell meghozni”; mivel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 218. cikkének (10) 
bekezdése szerint az Európai Parlamentnek joga van ahhoz, hogy az Unió és harmadik 
országok közötti megállapodások tárgyalására és megkötésére irányuló „eljárás minden 
szakaszában haladéktalanul és teljes körűen” tájékoztatást kapjon; és mivel az európai 
ombudsman a OI/10/2014/RA sz., hivatalból indított vizsgálatát lezáró határozatban 
kiemelte, hogy a transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségre (TTIP) irányuló 
tárgyalások során átláthatóságra van szükség és a TTIP-dokumentumoknak nyilvánosan 
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hozzáférhetőeknek kell lenniük;

1. az alábbi ajánlásokat intézi a Bizottsághoz:

a) megjegyzi, hogy a kereskedelmi és beruházási megállapodásról folytatott tárgyalások 
során figyelembe kell venni a közvélemény aggályait;

b) megjegyzi, hogy a CETA keretén belül kidolgozott, a beruházó és állam közötti 
vitarendezési mechanizmusokra vonatkozó reformok nem teszik lehetővé, hogy a 
helyi és a külföldi beruházók egyenlő bánásmódban részesüljenek;

c) megjegyzi, hogy annak biztosítása, hogy a külföldi beruházók 
megkülönböztetésmentes bánásmódban részesüljenek, és tisztességes módon 
lehetőségük legyen sérelmeikre jogorvoslatot kérni és kapni, a beruházásvédelmi 
előírások, valamint a beruházó és az állam közötti vitarendezési mechanizmus TTIP-
be történő bevezetése nélkül elérhető; határozottan úgy véli, hogy egy TTIP-
megállapodásnak nem kellene beruházásvédelmi előírásokról, valamint beruházó és 
állam közötti vitarendezési mechanizmusról rendelkeznie, mivel a jogbiztonság 
garantálásához az EU és az USA által biztosított jelenlegi beruházásvédelmi szint 
teljes mértékben elegendő;

d) felszólítja a Bizottságot, hogy tegye nyilvánosan hozzáférhetővé a fejezettervezetekre 
vonatkozó uniós és amerikai álláspontokat egyaránt tartalmazó, egységes szerkezetbe 
foglalt szövegváltozatokat, és ezáltal biztosítsa valamennyi érdekelt fél számára az 
információhoz való egyenlő hozzáférést a tárgyalások valamennyi szakaszában;

e) megjegyzi, hogy a már meglévő vitarendezési mechanizmusoknak komoly eljárásjogi 
és anyagi jogi hiányosságai vannak;

f) felszólítja a Bizottságot, hogy ne hagyja jóvá a beruházó és az állam közötti 
vitarendezési mechanizmusnak a TTIP keretébe való felvételét, tekintettel az Unió és 
az Egyesült Államok fejlett jogrendszerére, valamint arra, hogy a beruházási jogviták 
rendezésére legalkalmasabb eszköz egy államok közötti vitarendezési rendszer és a 
nemzeti jog- és igazságszolgáltatási rendszer igénybevétele;

g) hangsúlyozza, hogy meg kell erősíteni az Európai Unió kereskedelempolitikájának 
demokratikus legitimitását; felkéri a Bizottságot arra, hogy vegye figyelembe az általa 
lebonyolított nyilvános konzultációra adott válaszokat, és különösen azt, hogy a 
válaszadók 97%-a ellenezte a beruházó és az állam közötti vitarendezési 
mechanizmust;

h) felszólítja a Bizottságot annak biztosítására, hogy a külföldi beruházók 
megkülönböztetésmentes bánásmódban részesüljenek, és tisztességes módon 
lehetőségük legyen sérelmeikre jogorvoslatot kérni és kapni, miközben nem illeti meg 
őket a belföldi befektetőknél több jog, és ne hagyja jóvá a beruházó és az állam közötti 
vitarendezés TTIP-megállapodásba foglalását, mivel rendelkezésre állnak a 
beruházásvédelem érvényesítését szolgáló egyéb lehetőségek, például belföldi 
jogorvoslati lehetőségek;
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i) felszólítja a Bizottságot arra, hogy a TTIP-ben foglalt vitarendezési mechanizmusok 
elfogadása esetén az eseti döntései ne helyettesítsék vagy tegyék hatálytalanná a 
szerződő felek érvényes nemzeti jogszabályait, és a jövőbeli jogszabály-módosítások –
hacsak nem visszaható hatályúak – ne képezhessék az ilyen vitarendezési 
mechanizmusok tárgyát;

j) felszólítja a Bizottságot annak biztosítására, hogy a jövőbeli együttműködés 
kereteinek megteremtése során teljes körűen tartsa tiszteletben az Atlanti-óceán 
mindkét partján kialakult szabályozási rendszereket, valamint az Európai 
Parlamentnek az EU döntéshozatali eljárásában betöltött szerepét és az EU 
szabályozási folyamataival kapcsolatos ellenőrzési jogát;

k) felszólítja a Bizottságot, hogy tegye világossá a tárgyaló partner számára, hogy az 
elővigyázatosság elve az európai környezet-, egészség- és fogyasztóvédelmi politika 
egyik alapvető elve, emellett az emberek, az állatok és a növények egészségét 
fenyegető veszélyek vagy a környezetkárosítás elkerülését célzó, gyors és proaktív 
tárgyalások alapja, és biztosítsa, hogy a tárgyalások eredményeképpen ne gyengüljön 
az Unióban érvényes elővigyázatossági elv, különösen a környezetvédelem, az 
egészségvédelem, az élelmiszer-biztonság és a fogyasztóvédelem területén;

l) felszólítja a Bizottságot annak biztosítására, hogy a nemzeti jogalkotás továbbra is 
kizárólag az Unió legitim jogalkotó szervein keresztül történjen, emellett mozdítsa elő 
a polgárok védelmének – ezen belül az egészségvédelemnek, a biztonságnak, a 
környezetnek, a fogyasztói és munkavállalói jogoknak, az általános érdekű 
közszolgáltatásoknak – a legmagasabb szintű védelmét; alapvető fontosságúnak tartja 
a tagállamok szuverén jogának megőrzését annak érdekében, hogy a köz- és közüzemi 
szolgáltatásokat, például a vízszolgáltatást, az egészségügyet, az oktatást, a 
társadalombiztosítást, a kultúrát, a médiaügyet, a termékek minőségét, valamint az 
önkormányzati és a helyi hatóságok önigazgatáshoz való jogát kizárják a TTIP-
tárgyalások hatálya alól; sürgeti a Bizottságot annak biztosítására, hogy a szabályozási 
együttműködés keretében zajló bármely eljárás teljes mértékben tartsa tiszteletben az 
Európai Parlament és a Tanács uniós alapszerződések szerinti jogalkotási hatásköreit, 
és sem közvetlenül, sem közvetetten ne késleltesse az uniós jogalkotási folyamatot;

m) hangsúlyozza, hogy amíg sem az Európai Unió tagállamai, sem pedig az Európai Unió 
nem döntött a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok – ezen belül a szerzői jogok, 
védjegyek és szabadalmak – átfogó harmonizálásáról, addig a Bizottságnak nem 
kellene ezekről az ügyekről tárgyalnia a CETA vagy a TTIP keretében;

n) kiemelkedő jelentőségűnek tartja, hogy az EU és az USA továbbra is elköteleződjön a 
szabadalmak harmonizációjára irányuló, meglévő nemzetközi szervek 
közreműködésével globális szinten folytatott többoldalú tárgyalások mellett, és így 
óva int a szabadalmi tárgyú anyagi jogi rendelkezések TTIP-megállapodásba 
foglalására tett kísérletektől, különösen a szabadalmaztathatóságot és a türelmi időket 
érintő kérdések tekintetében;

o) felszólítja a Bizottságot annak biztosítására, hogy a TTIP-tárgyalások az egyes olyan 
termékek fokozottabb elismerésére és oltalmuk fenntartásának szükségességére is 
térjenek ki, amelyeknek az eredete kiemelkedő jelentőségű; ezért hangsúlyozza, hogy 
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az uniós földrajzi jelzések alkalmazásának hatékony biztosítása elengedhetetlen ahhoz, 
hogy ezeket a szabályokat végre lehessen hajtani; ezzel összefüggésben felkéri a 
Bizottságot annak biztosítására, hogy a „kulturális kivételt” érintő szabályokat 
továbbra is zárják ki a tárgyalási megbízatásból;

p. felhívja a Bizottságot, hogy a piacra jutás tekintetében gondoskodjon az érzékeny 
szolgáltatások, köztük a közszolgáltatások és a közművek (ezen belül a 
vízszolgáltatás, az egészségügy, a szociális biztonsági rendszerek és az oktatás) 
kizárására vonatkozó megfelelő rendelkezésekről, mozgásteret nyújtva ezzel a nemzeti 
és helyi hatóságok számára a közérdekű jogalkotási döntések meghozatalához; e 
szolgáltatások tekintetében – az EUMSZ 14. cikke alapján a 26. jegyzőkönyvvel 
összefüggésben – kifejezett kivételt kell rögzíteni a megállapodásban, mégpedig 
függetlenül attól, hogy e szolgáltatásokat ki és milyen formában nyújtja, és azokat 
hogyan finanszírozzák; e tekintetben igen hasznos lenne egy közös nyilatkozat, 
amelyben a tárgyaló felek egyértelműen kötelezettséget vállalnak arra, hogy ezeket az 
ágazatokat kizárják a tárgyalásokból;

q) különösen annak biztosítására kéri a Bizottságot, hogy a „kulturális kivételt” érintő 
szabályokba az európai művészek és alkotók számára kedvező valamennyi kérdés 
bekerüljön;

r) felszólítja a Bizottságot, hogy szolgáltasson garanciákat a kiadói ágazat „kulturális 
kivételek” közé történő felvételére vonatkozóan;

s) rámutat arra, hogy a közbeszerzések terén nem szabad megkérdőjelezni a szociális és 
ökológiai odaítélési kritériumokat és azok lehetséges bővítését;

t) felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy mindkét szerződő fél vállaljon 
kötelezettséget különösen az ILO alapvető munkaügyi normáinak és az OECD 
multinacionális vállalatokra vonatkozó iránymutatásainak betartására és 
végrehajtására; úgy véli, hogy vitás esetekben hatékonyan biztosítani kell a 
munkaügyi és szociális normák betartását;

u) hangsúlyozza, hogy az együttdöntési jog, a munkavállalói képviselethez való jog és az 
önálló kollektív tárgyalásokhoz való jog vagy a munkavállalókat, a környezetet és a 
fogyasztókat védő egyéb jogok semmilyen esetben sem értelmezhetők „a 
kereskedelem nem vámjellegű akadályaiként”;

v) rámutat továbbá arra, hogy el kell utasítani a CETA-ban és a TTIP-ben szereplő egyes 
jogi fogalmak nem egyértelmű meghatározását, mint amilyen például a „tisztességes 
és egyenlő bánásmód” vagy a „közvetett kisajátítás”.
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