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JAVASLATOK

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

– tekintettel az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti transzatlanti 
kereskedelmi és beruházási partnerségről (TTIP) zajló tárgyalásokra vonatkozó, 2013. 
június 14-i irányelvekre,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 206. és 207. cikkére,

– tekintettel az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelmi és gazdasági kapcsolatokról 
szóló, 2012. október 23-i1, az Amerikai Egyesült Államokkal folytatott uniós 
kereskedelmi és befektetési tárgyalásokról szóló, 2013. május 23-i2, valamint az egyesült 
államokbeli NSA megfigyelési programjáról, a különféle tagállamokban megfigyelést 
végző szervekről és az uniós polgárok alapvető jogaira gyakorolt hatásukról, valamint a 
transzatlanti bel- és igazságügyi együttműködésről szóló, 2014. március 12-i3 korábbi 
állásfoglalásaira,

– tekintettel az európai ombudsman 2013. évi tevékenységéről szóló éves jelentésről szóló, 
2015. január 15-i állásfoglalására,

– tekintettel az 1221/13., 1635/13., 1960/13., 2694/13., 2721/13., 2859/13., 0149/14., 
0184/14., 0195/14., 0242/14., 0589/14., 0706/14., 0722/14., 0738/14., 0783/14., 0949/14., 
0973/14., 1032/14., 1122/14., 1336/14., 1575/14., 1649/14., 2062/14., 2268/14., 2314/14., 
2328/14., 2647/14. és 0033/15. sz. petíciókra,

– tekintettel az európai ombudsmannak a transzatlanti kereskedelmi és beruházási 
partnerségről szóló tárgyalások átláthatóságával és a nyilvánosság részvételével 
kapcsolatos vizsgálatára (OI/10/2014/RA),

– tekintettel a Bizottság által a TTIP keretén belüli beruházásvédelemről és beruházó és 
állam közötti vitarendezésről indított nyilvános konzultáció eredményére,

– tekintettel az Unió főtárgyalója, Ignacio García-Bercero által amerikai 
tárgyalópartnerének, Daniel Mullanynak küldött, 2014. június 5-i levélre, amelyben 
kijelentette, hogy „a tárgyalásokkal kapcsolatos dokumentumokat nem hozzák 
nyilvánosságra még maximum 30 évig”,

A. mivel a Bizottság jelenleg tárgyalásokat folytat az Egyesült Államokkal az Európai Unió 
nevében egy mélyreható, átfogó és magas szintű kereskedelmi és beruházási partnerségi 
megállapodásról (transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerség vagy TTIP), 
amelynek célja az áruk és szolgáltatások kereskedelmi cseréjének elősegítése és 
megkönnyítése, valamint a beruházások fokozása, többek között a kereskedelmi 
akadályok megszüntetése révén; mivel jelentős számú európai polgár adott hangot azon 

                                               
1 HL C 68. E, 2014.3.7., 53. o.
2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0227.
3 Elfogadott szövegek, P7_TA(2014)0230.
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jogos aggályának, hogy ez a megállapodás alapvető uniós szabályokat veszélyeztetne, 
különösen a munkavállalói jogok, a környezetvédelem, valamint az élelmiszerekre 
vonatkozó és a biztonsági előírások területén;

B. mivel Juncker elnök felkérte a hivatalba lépő Bizottság összes tagját, hogy „tegyék 
nyilvánossá a szakmai szervezetekkel vagy önfoglalkoztató személyekkel az uniós 
politikai döntéshozatallal, illetve végrehajtással kapcsolatos ügyekben zajló összes 
kapcsolatfelvételt és találkozót” a Bizottság által az Unió nevében jelenleg tárgyalt, az 
Egyesült Államokkal kötendő kiterjedt kereskedelmi és beruházási partnerségi 
megállapodás vonatkozásában; mivel a nagyobb átláthatóság és a nyilvános vitát segítő 
információk proaktív biztosítására irányuló fokozottabb erőfeszítések jelentik az egyetlen 
hatékony módját annak, hogy ne legyen zavar és félreértés a nyilvánosság körében;

C. mivel a TTIP célja az EU és az USA közötti kereskedelem és befektetések fokozása 
anélkül, hogy az kihatna az uniós vívmányokban megszilárdult elvekre vagy a 
fenntartható fejlődésre, a tisztességes munkahelyek teremtésére vagy az európai szociális 
modell előmozdítására;

D. mivel a tárgyalások példa nélküli közérdeklődést keltettek fel, tekintettel a TTIP 
lehetséges gazdasági, társadalmi és politikai hatásaira és a titkolózó módon lefolytatott 
tárgyalásokra;

E. mivel a Bizottság korábbi elnöke, José Manuel Barroso felhívta a civil társadalmat, hogy 
konstruktívan és elkötelezetten vállaljon szerepet a TTIP-ről szóló tárgyalások során;

F. mivel a civil társadalom aggályainak adott hangot a TTIP-vel kapcsolatban;

G. mivel a Bizottság 2014. szeptember 10-én azzal az indokkal utasította el a „Stop TTIP” 
címet viselő európai polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételét, hogy az kívül esik a 
Bizottságnak a Szerződések végrehajtásához szükséges uniós jogi aktusra irányuló 
javaslatok benyújtására vonatkozó hatáskörén; mivel a „Stop TTIP” kezdeményezést 
azóta a 211/2011/EU rendeletben megállapított eljárás keretein kívül elindították, és már 
több mint egymillióan támogatták aláírásukkal; mivel a Petíciós Bizottság számtalan 
petíciót kapott, amelyek a TTIP-vel kapcsolatos aggodalmakat vetnek fel; mivel a petíciók 
benyújtóinak aggodalmai főleg az import élelmiszerek biztonságával és minőségével 
kapcsolatos kockázatokat, az Unióból az USA-ba történő adattovábbítást, különösen az 
USA által a természetes és jogi személyekről gyűjtött adatok továbbítását (az uniós 
polgárok „digitális önrendelkezéshez” való joga), a tárgyalások során hiányzó 
átláthatóságot, a TTIP lehetséges – különösen a foglalkoztatást és a béreket érintő –
kedvezőtlen gazdasági hatását, valamint az állami hatóságok szabályozási jogának a 
beruházó és állam közötti vitarendezési mechanizmusok révén a vállalatokra történő 
átruházását érintik;

H. mivel az uniós polgároknak az uniós intézmények dokumentumaihoz való nyilvános 
hozzáféréshez fűződő joga alapvető jog, amely azt hivatott biztosítani, hogy részt 
vehessenek az uniós döntéshozatalban, és elszámoltathassák az EU-t és intézményeit, 
erősítve az Unió demokratikus jellegét; 

I. mivel az uniós polgároktól érkezett, több tízezer uniós polgár aláírását tartalmazó petíciók 



AD\1060008HU.doc 5/10 PE549.172v04-00

HU

mindegyike egyértelműen kritikus álláspontot képvisel a TTIP-ről folytatott 
tárgyalásokkal kapcsolatban, és figyelmeztet arra a veszélyre, amelyet egy ilyen 
megállapodás jelentene az európai életmódra nézve, nevezetesen társadalmi, gazdasági és 
környezetvédelmi téren és a demokrácia területén;

J. mivel az európai ombudsman a TTIP átláthatóságával kapcsolatos 2014. júliusi 
vizsgálatában kivizsgálta a kulcsfontosságú dokumentumok visszatartását és a bizonyos 
érdekelt feleknek állítólagosan biztosított privilegizált hozzáférést; mivel az 
ombudsmanhoz több mint 6000 elektronikus levél érkezett a TTIP-re vonatkozóan indított 
nyilvános konzultációja keretében; 

K. mivel szociális téren a különböző petíciók súlyos aggályokat fogalmaznak meg a 
megállapodásnak a közegészségügyet, az uniós egészségügyi rendszereket és általában 
véve a közszolgáltatásokat, valamint a nyugdíjrendszereket érintő potenciális kedvezőtlen 
hatásaival kapcsolatban; mivel félelmek merülnek fel a munkafeltételek rosszabbodásával 
kapcsolatban, tekintettel arra, hogy az Egyesült Államokban a munkaügyi kapcsolatokat 
nem szabályozzák, és hiányzik a kollektív szerződések kultúrája;

L. mivel kutatásokat követően az európai ombudsman aggodalmát fejezte ki a TTIP-ről 
folytatott tárgyalások átláthatóságának és a nyilvánosság tárgyalásokban való 
részvételének hiánya miatt;

M. mivel a legtöbb beérkezett petíció kifejezetten felszólít vagy a tárgyalások Bizottság általi 
leállítására, vagy a megállapodás Európai Parlament általi végső elutasítására;

1. hangsúlyozza az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti kiegyensúlyozott 
kereskedelmi és beruházási kapcsolatok olyan megfelelő biztosítékok mellett történő 
fejlesztésének fontosságát, amelyek a legmagasabb szintű munkaügyi, szociális, 
egészségügyi és környezetvédelmi normákat biztosítják globális szinten, a növekedés és a 
foglalkoztatás elősegítése, valamint új gazdasági lehetőségek megteremtése és a 
globalizáció szabályozása érdekében és céljából, a szociális és a környezeti dömping 
kizárása mellett;

2. üdvözli az EU és az USA közötti, a védelem és a kockázatkezelés eltérő 
megközelítéseivel nem igazolható technikai jellegű kereskedelmi akadályok – így például 
az eljárások megkettőzése, a nem következetes termékelőírások és a kettős tesztelés –
megszüntetésére és a szükségtelen szabályozási összeegyeztethetetlenségek csökkentésére 
irányuló célkitűzést;

3. felhívja a Bizottságot, hogy a tárgyalások folytatódása esetén ellenezze a beruházó és 
állam közötti vitarendezés TTIP-be való felvételét, mivel a beruházásvédelem 
érvényesítésére léteznek egyéb lehetőségek, például belföldi jogorvoslatok;

4. megjegyzi, hogy a szabályozás összeegyeztethetősége nem érintheti a közszolgáltatásokat, 
illetve azt a mindenek felett álló szuverén jogot, hogy mindkét oldal közhatalmi szervei 
maguk által megfelelőnek tartott egészségügyi, gyógyszer-hozzáférési, adatvédelmi
biztonsági, fogyasztói jogi, munkajogi, környezetvédelmi, állatjóléti,² megelőző 
fogyasztóvédelmi és kulturális sokszínűségi szabályozást fogadjanak el az 
elővigyázatosság elvével összhangban;
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5. felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy az uniós környezetvédelmi normák a 
jelenlegi szinten maradjanak;

6. rámutat arra, hogy az úgynevezett kulturális kivétel értelmében a kulturális 
szolgáltatásokat és termékeket az egyéb kereskedelmi szolgáltatásoktól és termékektől 
eltérően kell kezelni;

7. hangsúlyozza a mobilitási csomag és az összes uniós tagállam polgáraira vonatkozó 
vízumviszonosság bevezetésének fontosságát, emlékeztetve arra, hogy az európai 
áruszolgáltatókra és szolgáltatásnyújtókra vonatkozó vízumkönnyítés az egyik kulcselem 
a TTIP-megállapodás előnyeinek teljes kihasználása szempontjából;

8. rámutat arra, hogy az Amerikai Egyesült Államok nem ratifikálta a Nemzetközi 
Munkaügyi Szervezet (ILO) olyan alapvető munkaügyi normákról szóló egyezményeit, 
mint a kollektív tárgyalás, az egyesülési szabadság és a szervezkedési jog;

9. hangsúlyozza, hogy a munkahelyi demokratikus döntéshozatalt alááshatja az, ha a 
munkavállalók védelmére kereskedelmi akadályként tekintenek;

10. megjegyzi, hogy a Bizottság valódi erőfeszítéseket tett a TTIP-re vonatkozó tárgyalási 
folyamat átláthatóbbá tétele érdekében, különösen a TTIP-vel kapcsolatos tárgyalásokra 
vonatkozó európai irányelvek közzététele fényében (1103/13 CL 1); sajnálja, hogy ezt az 
alapvető dokumentumot csak 2014. október 9-én tették közzé, holott a tárgyalások 2013 
júniusában kezdődtek; emlékeztet arra, hogy a Bizottság jogi kötelezettsége, hogy minden 
körülmények között megfeleljen a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés 
1049/2001 rendeletben meghatározott szabályainak; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az 
európai parlamenti képviselők számára a TTIP tárgyalási szövegeihez eddig rendkívül 
korlátozott hozzáférést biztosítottak; rámutat arra, hogy az Európai Parlament biztonságos 
olvasótermében elérhető dokumentumok nem tartalmaznak egységes szerkezetbe foglalt 
anyagokat, sem pedig az USA által előterjesztett szövegeket; hangsúlyozza, hogy az 
összes érdekelt féllel történő nyilvános konzultáció formájában megvalósuló közvetlen és 
nyílt párbeszéd révén biztosítani kell az átláthatóságot;

11. üdvözli az európai ombudsmannak a dokumentumok proaktívabb közzétételének 
szükségességére vonatkozó vizsgálatát; sürgeti a Bizottságot, hogy mihamarabb hajtsa 
végre az ombudsmannak az egységes szerkezetbe foglalt tárgyalási szövegek nyilvános 
hozzáférhetőségével, a TTIP dokumentumainak fokozottabb, proaktív közzétételével, 
valamint a Bizottság tisztviselői által a TTIP ügyében vállalkozói szervezetekkel, 
lobbicsoportokkal, illetve nem kormányzati szervezetekkel tartott találkozók nagyobb 
átláthatóságával kapcsolatos ajánlásait; úgy véli, hogy a Bizottság részéről az átláthatóság 
proaktívabb megközelítése a polgárok szemében demokratikusabbá és legitimebbé tehetné 
a tárgyalási folyamatot, ezért sürgeti a Bizottságot, hogy a Kereskedelmi Világszervezet 
keretében lefolytatott összes nemzetközi kereskedelmi tárgyalás során alkalmazott 
gyakorlatot követve tegyen közzé minden tárgyalási dokumentumot, köztük az USA 
Uniónak tett ajánlatait, valamint mozdítsa elő a különböző érdekelt felek, különösen a 
civil társadalom és a fogyasztói szervezetek részvételét és bevonását a tárgyalási 
folyamatokba;

12. felhívja a Bizottságot, hogy gondoskodjon arról, hogy a kereskedelempolitikai weboldalán 
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elérhető TTIP-dokumentumok listája hozzáférhető, teljes, kimerítő és részletes legyen, és 
a szakszervezetekkel, nem kormányzati szervezetekkel és civil társadalmi szervezetekkel 
folytatott rendszeres találkozókkal segítse elő az ezen információkhoz való hozzáférést; 
hangsúlyozza, hogy a legfontosabb dokumentumoknak – és különösen az Unió tárgyalási 
álláspontjaira vonatkozóknak – az EU minden hivatalos nyelvén elérhetőnek kell lenniük, 
ezzel biztosítva, hogy a dokumentumokhoz minden uniós polgár valódi hozzáféréssel 
rendelkezzen, és azokat teljes mértékben megértse;

13. kéri a Bizottságot, hogy haladéktalanul és teljes körűen tájékoztassa a Parlamentet az 
eljárás valamennyi lépéséről, az EUB C-358/11. sz. ügyben hozott ítéletének megfelelően; 
kéri továbbá a Bizottságot, hogy biztosítson hozzáférést valamennyi európai parlamenti 
képviselő számára az összes korlátozott hozzáférésű dokumentumhoz, és vegye fel az 
egységes szerkezetbe foglalt szövegeket azon dokumentumok jegyzékébe, amelyekbe az 
európai parlamenti képviselők betekinthetnek;

14. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a több mint másfél millió európai által benyújtott petíciót 
a Bizottság az európai polgári kezdeményezés jogi keretrendszerének korlátai miatt nem 
minősítette európai polgári kezdeményezésnek; sajnálja, hogy ezek a korlátok valójában 
azt eredményezik, hogy kereskedelmi kérdésekkel kapcsolatos európai polgári 
kezdeményezés csak egy adott kereskedelmi megállapodás hatálybalépése után lenne 
elfogadható, és hogy a folyamatban lévő kereskedelmi tárgyalások befolyásolására 
irányuló európai polgári kezdeményezések a jelenlegi keretek szerint nem megengedettek;

15. úgy véli, hogy a köz érdekében az adatvédelmet nem szabad a TTIP-vel összefüggő 
lobbitevékenység nyilvános kontrolljának automatikus akadályaként használni, továbbá 
hogy az adatvédelmi aggályokat oly módon is lehet kezelni, hogy a résztvevőket a 
találkozókra való meghívás során tájékoztatják arról, hogy nevüket nyilvánosságra 
kívánják hozni, valamint világossá teszik, hogy a TTIP nem veszélyeztetheti az uniós 
polgárok digitális önrendelkezéshez való jogát vagy az európai adatvédelmi jogszabályok 
betartását, és köteles tekintetbe venni különösen az Európai Bíróság (C-132/12. sz. 
ügyben hozott) ítéletét a személyes adatok tárolásának megszüntetéséhez való jogról, 
valamint a javasolt általános adatvédelmi rendeletet; kéri a Bizottságot annak 
biztosítására, hogy az Európai Unió Alapjogi Chartája 7. és 8. cikkének tiszteletben tartása 
érdekében a tárgyalások ne terjedjenek ki az adatvédelem kérdésére;

16. hangsúlyozza a tárgyalások által érintett bizonyos területek érzékenységét, amelyek 
esetében a kompromisszum nem fogadható el, ilyen például a mezőgazdasági ágazat, ahol 
a géntechnológiával módosított szervezetekkel (GMO-k), a címkéken feltüntetendő 
információkra vonatkozó követelményekkel, a klónozással, a környezetvédelmi 
követelményekkel és minden egyéb, a fogyasztók és az állatok egészségét érintő normával 
kapcsolatos felfogás eltérő az Egyesült Államokban és az Európai Unióban; arra ösztönzi 
a Bizottságot, hogy e tekintetben alkalmazzon „pozitív listás” megközelítést, ami 
előfeltétele a kérdés összes érdekelt fél felé történő tisztázásának; felhív ezért arra, hogy 
ezekre a területekre ne vonatkozzon a szabályozási együttműködés vagy bármely más 
további, egészségügyi és növény-egészségügyi szabványokra, illetve a kereskedelem 
technikai akadályaira vonatkozó szabály; egyértelmű címkézési szabályok 
meghatározására szólít fel a fogyasztók választási lehetőségeinek megerősítése érdekében 
azon területeket érintően, amelyek esetében már folyik kereskedelem érzékeny 
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ágazatokban, például a GMO-k esetében;

17. rámutat arra, hogy a nyilvánosság nagyfokú ellenőrzést gyakorol a megállapodás felett 
petíciók útján, amelyek jelentős aggályokat vetnek fel a tárgyalások átláthatóságával, 
valamint a munkavállalói jogokra és a közszolgáltatásokra – köztük az egészségügyre, a 
szociális szolgáltatásokra, az oktatásra, a vízellátásra és a szennyvízelvezetésre –
gyakorolt kedvezőtlen hatásokkal kapcsolatban; 

18. felhívja a Bizottságot, hogy szilárdan kötelezze el magát az uniós jogszabályokban 
meghatározott élelmiszer-biztonsági, egészségügyi és állat-egészségügyi, valamint 
állatjóléti előírások szigorú megőrzése mellett, valamint hogy biztosítsa, hogy ne 
sérüljenek az Unió alapvető értékei, például az elővigyázatosság elve, az állatok érző 
lényekként való elismerése az EUMSZ 13. cikkében foglaltaknak megfelelően, valamint 
az Európai Unió Alapjogi Chartája, és tartsák tiszteletben ezeket;

19. felhívja a Bizottságot annak megakadályozására, hogy olyan termékek kerüljenek az uniós 
piacra, amelyeket nem az uniós élelmiszer-biztonsági, egészségügyi és állat-egészségügyi, 
valamint állatjóléti normáknak megfelelően állítottak elő;

20. felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy az olyan termékek, mint a GMO-k vagy a 
klónozott állatokból és utódaikból származó termékek, valamint az Unióban tiltott 
anyagokat tartalmazó termékek ne jelenhessenek meg az uniós piacon, illetve ne 
kerülhessenek be az uniós élelmiszerláncba;

21. hangsúlyozza, hogy a fogyasztóvédelmet, továbbá az élelmiszerekre és a termékekre 
vonatkozó magasabb európai minőségi és biztonsági standardoknak való megfelelést, a 
legmagasabb szintű környezetvédelmi normákat és az ipari kibocsátás Unión és Egyesült 
Államokon belüli legszigorúbb ellenőrzését, valamint a polgárok adatainak védelmét 
szolgáló megfelelő biztosítékokat kell a TTIP-ről folytatott tárgyalások középpontjába 
állítani, aminek különösen a következőket kell eredményeznie:

– a gyógyszerekre vonatkozóan végzett klinikai vizsgálatokból származó klinikai adatok 
teljes körű átláthatósága és nyilvános hozzáférhetősége;

– az orvostechnikai eszközökre vonatkozóan végzett klinikai vizsgálatokból származó 
klinikai adatok teljes körű átláthatósága és nyilvános hozzáférhetősége;

– az emberi, állati, illetve növényi élet és egészség védelme a két oldal érzékenységeinek 
és alapvető értékeinek tiszteletben tartása és megőrzése révén, amilyen például az Unió 
számára az elővigyázatosság elve;

hangsúlyozza továbbá, hogy a tárgyalófeleknek mindaddig nem szabadna adatvédelemmel 
kapcsolatos kötelezettségvállalásokat mérlegelniük a TTIP keretében, amíg le nem zárul 
az EU és az USA között e téren folyamatban lévő jogalkotási munka;

22. hangsúlyozza, hogy a TTIP-ről folytatott tárgyalások központi elemévé kell tenni az egyes 
államok és maga az Európai Unió jogalkotáshoz és gazdaságszabályozáshoz való 
szuverén jogának tiszteletben tartását; 
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23. felhívja a Bizottságot, hogy jelölje meg, hogyan és mikor fogja végrehajtani az egyes 
javasolt intézkedéseket, és hogyan fogja elvégezni az említett petíciók nyomon követését; 
úgy véli, hogy mivel a tárgyalások folyamatban vannak, hasznos volna, ha a Bizottság két 
hónapon belül, 2015. május 31-ig elvégezné a nyomon követést;

24. megjegyzi, hogy a Bizottsághoz összesen közel 150 000 válasz érkezett a transzatlanti 
kereskedelmi és beruházási partnerség keretein belüli beruházásvédelemről és beruházó és 
állam közötti vitarendezésről folytatott nyilvános konzultáció során, és a válaszadók 97%-
a elutasította a beruházó és állam közötti vitarendezés TTIP-be való felvételét; 
hangsúlyozza, hogy a beruházó és állam közötti vitarendezésnek az unió igazságügyi 
rendszerével való összeegyeztethetőségével, és különösen az EUB joghatóságának és a 
kormányok szabályozáshoz való jogának tiszteletben tartásával kapcsolatos aggályokat a 
válaszadók széles körben osztják; megjegyzi, hogy szokatlan módon sok észrevétel 
érkezett egyéni válaszadóktól, ami rávilágít arra, hogy a TTIP milyen mértékben 
mozgósítja a társadalmat, és hogy egyes válaszadók, például a szakszervezetek vagy a 
nagy civil társadalmi szervezetek nagyszámú egyéni tagot képviselnek, akiknek a száma 
jóval meghaladja a Bizottsághoz érkezett válaszok teljes számát; hangsúlyozza, hogy a 
beruházásvédelmi rendelkezéseknek garantálniuk kellene az állam számára a szabályozás 
képességét, és úgy véli e tekintetben, hogy az EUB-nek meg kellene őriznie az európai 
uniós jog végső értelmezésére vonatkozó kizárólagos hatáskörét.
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