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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 zajló tárgyalásokra vonatkozó, 2013. június 14-i 
irányelvekre,

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

– tekintettel az Amerikai Egyesült Államokkal folytatott uniós kereskedelmi és befektetési 
tárgyalásokról szóló 2013. május 23-i állásfoglalására1,

– 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., 2143/14., 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),

A. mivel a Bizottság jelenleg tárgyalásokat folytat az Egyesült Államokkal az Európai Unió 
nevében egy kiterjedt kereskedelmi és beruházási partnerségi megállapodásról 
(transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerség – TTIP);

B. mivel a TTIP célja az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti kereskedelem és 
beruházások növelése;

C. mivel a tárgyalások példa nélküli közérdeklődést keltettek fel, tekintettel a TTIP 
lehetséges gazdasági, társadalmi és politikai hatására;

D. mivel a Petíciós Bizottság számtalan petíciót kapott, amelyek az EU–USA kereskedelmi 
megállapodással (TTIP) kapcsolatos aggodalmakat vetnek fel; mivel a petíciók 
benyújtóinak aggodalmai főleg az import élelmiszerek minőségével kapcsolatos 
kockázatokat, az USA által a természetes és jogi személyekről állítólagosan gyűjtött 
adatokat (az uniós polgárok „digitális önrendelkezéshez” való joga), az átláthatóságot, a 
gazdasági hatást és a beruházóknak a beruházó és állam közötti vitarendezési 
mechanizmusok általi védelmét érintik;

1. hangsúlyozza az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti kereskedelmi 
kapcsolat és a kétoldalú beruházások fejlesztésének fontosságát a növekedés és a 
foglalkoztatás elősegítésében, illetve az új gazdasági lehetőségek megteremtésében;

2. üdvözli az EU és az USA árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos szabályozása közötti 
szükségtelen összeférhetetlenségek – így például az eljárások megkettőzése, a nem 

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0227.
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következetes termékelőírások és a kettős tesztelés – csökkentésére irányuló célkitűzést, 

3. megjegyzi, hogy a szabályozás összeegyeztethetősége nem érintheti azt a jogot, hogy 
mindkét oldal a maga által megfelelőnek tartott egészségügyi, biztonsági, 
fogyasztóvédelmi, munkaügyi, környezetvédelmi és kulturális sokszínűségi szintnek 
megfelelő szabályozást fogadjon el;

4. hangsúlyozza a mobilitási csomag fontosságát, és az európai áruszolgáltatókra és 
szolgáltatásnyújtókra vonatkozó vízumkönnyítést tekinti az egyik kulcselemnek a TTIP-
megállapodás előnyeinek teljes kihasználása szempontjából;

5. üdvözli, 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);

6. úgy véli, hogy a polgárok szemében legitimebbé tehetné a tárgyalási folyamatot a 
Bizottság részéről az átláthatóság proaktívabb megközelítése, és arra bátorítja a 
Bizottságot, hogy tegyen közzé dokumentumokat és tegye elérhetővé a találkozókkal 
kapcsolatos információkat;

7. kéri a Bizottságot, hogy gondoskodjon arról, hogy a kereskedelempolitikai weboldalán 
elérhető TTIP-dokumentumok listája teljes legyen;

8. úgy véli, hogy a TTIP nem veszélyeztetheti az uniós polgárok digitális önrendelkezéshez 
való jogát, vagy az adatvédelemre vonatkozó európai jogszabályok betartását;

9. hangsúlyozza a tárgyalások által érintett bizonyos területek érzékenységét, ilyen például a 
mezőgazdasági ágazat, ahol a géntechnológiával módosított szervezetekkel (GMO-k), a 
klónozással és a fogyasztók egészségével kapcsolatos felfogás eltérő az Egyesült 
Államokban és az Európai Unióban;

10. hangsúlyozza, hogy a TTIP-ről folytatott tárgyalásoknak a fogyasztóvédelemre, továbbá 
az élelmiszerekre és a termékekre vonatkozó magasabb európai minőségi standardoknak 
való megfelelésre kellene összpontosítaniuk.


