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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

3.6.2015 A8-0175/14 

Módosítás  14 
Yannick Jadot, Ska Keller 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0175/2015 
Bernd Lange 
A transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségrıl szóló tárgyalások 

2014/2228(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
1 bekezdés – b pont – xi a pont (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  (xi a) az OECD munkájára építve 
terjesszen elı egy adóalap-erózió és 
nyereségátcsoportosítás (Base Erosion 
and Profit Shifting – BEPS) elleni 
irányelvet a vállalkozások, különösen 
azon multinacionális vállalatok káros 
versenyének felszámolása érdekében, 
amelyek globális adópozíciójukat – sok 
esetben az Atlanti-óceán túlpartján – oly 
módon alakítják, amely lehetıvé teszi az 
alacsonyabb adót alkalmazó joghatóságok 
felé való nyereségátcsoportosítást; 
biztosítsa, hogy az „offshore” alapok 
vezetıi, akik az Atlanti-óceán mindkét 
partján tevékenykednek, kötelesek 
legyenek székhelyüket „on shore” 
területen kialakítani; tegyen azonnali 
lépéseket az adóügyek tekintetében az 
automatikus információcsere és az 
országonkénti jelentéstétel biztosítása 
érdekében, a kkv-k kivételével; az OECD 
munkáját figyelembe véve dolgozzon ki 
fogalommeghatározást és listát az uniós 
szintő adóparadicsomok vonatkozásában; 

Or. en 



 

AM\1064114HU.doc  PE558.912v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

3.6.2015 A8-0175/15 

Módosítás  15 
Helga Trüpel, Yannick Jadot, Ska Keller 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0175/2015 
Bernd Lange 
A transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségrıl szóló tárgyalások 

2014/2228(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
1 bekezdés - b pont - xviii pont 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

(xviii) a kulturális kifejezések 

sokszínőségének védelmérıl és 

elımozdításáról szóló UNESCO-

egyezménnyel való teljes körő megfelelés 

jegyében biztosítsa a megállapodásban, 
hogy a megállapodás részes felei 

fenntarthassák maguknak a jogot, hogy az 

Európai Unió mőködésérıl szóló szerzıdés 

megfelelı cikkeivel összhangban 

bármilyen (különösen szabályozási és/vagy 

pénzügyi jellegő) intézkedést elfogadjanak 

vagy fenntartsanak a kulturális és nyelvi 

sokszínőség védelmére vagy 

elımozdítására, továbbá a 

médiapluralizmus és a médiaszabadság 

védelmére és támogatására vonatkozóan, a 

használt technológiai vagy terjesztési 

platformtól függetlenül, és szem elıtt 

tartva azt, hogy a tagállamok által az 

Európai Bizottságnak adott megbízatás 

kifejezetten kizárja az audiovizuális 

szolgáltatásokat; 

(xviii) a kulturális kifejezések 

sokszínőségének védelmérıl és 

elımozdításáról szóló UNESCO-

egyezménnyel való teljes körő megfelelés 

jegyében biztosítsa egy jogilag kötelezı 
érvényő, a teljes megállapodásra érvényes 
általános záradék révén, hogy a 
megállapodás részes felei fenntarthassák 

maguknak a jogot, hogy az Európai Unió 

mőködésérıl szóló szerzıdés megfelelı 

cikkeivel összhangban bármilyen 

(különösen szabályozási és/vagy pénzügyi 

jellegő) intézkedést elfogadjanak vagy 

fenntartsanak a kulturális és nyelvi 

sokszínőség védelmére vagy 

elımozdítására, továbbá a 

médiapluralizmus és a médiaszabadság 

védelmére és támogatására vonatkozóan, a 

használt technológiai vagy terjesztési 

platformtól függetlenül, és szem elıtt 

tartva azt, hogy a tagállamok által az 

Európai Bizottságnak adott megbízatás 

kifejezetten kizárja az audiovizuális 

szolgáltatásokat; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/16 

Módosítás  16 
Helga Trüpel, Yannick Jadot, Ska Keller 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0175/2015 
Bernd Lange 
A transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségrıl szóló tárgyalások 

2014/2228(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
1 bekezdés – b pont – xx a pont (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  (xx a) biztosítsa egy általános záradék 
révén az olyan oktatási és kulturális 
szolgáltatások rendelkezésre bocsátására 
vonatkozó intézkedések elfogadására vagy 
fenntartására vonatkozó tagállami jogot, 
amelyek nem nyereségorientáltak, és/vagy 
amelyeket bármilyen összegben 
közforrásokból vagy bárminemő állami 
támogatással finanszíroznak, valamint 
biztosítsa, hogy a magántıkébıl 
finanszírozott külföldi szolgáltatókra 
ugyanolyan minıségi és minısítési 
követelmények vonatkozzanak, mint a 
hazaiakra; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/17 

Módosítás  17 
Yannick Jadot, Ska Keller 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0175/2015 
Bernd Lange 
A transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségrıl szóló tárgyalások 

2014/2228(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
1 bekezdés - c pont - i a pont (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  (i a) határozza meg azokat a különösen 
mezıgazdasági ágazatokat és 
alágazatokat, amelyeket ki kell zárni a 
TTIP keretén belüli szabályozási 
együttmőködésbıl, ideértve azon érzékeny 
területeket, ahol az uniós és az egyesült 
államokbeli jogszabályok jelentıs 
mértékben különböznek, így többek között 
a géntechnológiával módosított 
szervezetekkel, a klónokkal és utódaikkal, 
a bontott csirke klórral történı 
fehérítésével, a húsiparban és a 
tejtermelésnél használt növekedési 
hormonokkal, az állattartásban 
alkalmazott antibiotikumokkal, a 
mezıgazdasági vegyszerekkel, valamint a 
növényvédı szerekkel kapcsolatos 
jogszabályokat; 

Or. en 



 

AM\1064114HU.doc  PE558.912v01-00 
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3.6.2015 A8-0175/18 

Módosítás  18 
Bart Staes, Yannick Jadot, Ska Keller 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0175/2015 
Bernd Lange 
A transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségrıl szóló tárgyalások 

2014/2228(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
1 bekezdés - c pont - i b pont (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  (i b) felhívja a Bizottságot, hogy az alábbi 
szabályozási intézkedéseket vagy 
normákat tekintse alapvetı 
fontosságúnak, amelyek nem képezhetik 
alku tárgyát: 

 – a hatóanyagok el nem fogadása és az 
EU-ban megengedett növényvédıszer-
maradékok határértékei, 

 – szabályozási intézkedések a 
hormonháztartást zavaró anyagokra, 

 – az élelmiszerbiztonság integrált uniós 
megközelítése, beleértve az állatjólétre 
vonatkozó rendelkezéseket is, 

 – a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatásáról szóló uniós jogszabályok 
alkalmazása, 

 – az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek klinikai vizsgálatairól szóló 
536/2014/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet és különösen azon 
követelmény végrehajtása, hogy az 
engedélyezési folyamat lezárását követıen 
egy nyilvánosan hozzáférhetı 
adatbázisban közzétegyék valamennyi 
klinikai vizsgálat teljes klinikai vizsgálati 
jelentését, 

 – a tagállamok illetékessége az 
egészségügyi rendszerek felépítése, köztük 
a gyógyszerek árának meghatározása és 



 

AM\1064114HU.doc  PE558.912v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

visszatérítése, valamint a gyógyszerekhez 
való hozzáférés tekintetében, 

 – a kozmetikai termékek összetevıinek 
korlátozása, valamint a kozmetikai 
összetevıkkel és késztermékekkel végzett 
állatkísérletek tilalma, 

 – az EU megújuló energiával és zöld 
technológiával kapcsolatos politikái, 
valamint éghajlattal és energiával 
kapcsolatos célkitőzéseinek 
megvalósítása, 

 – a fosszilis tüzelıanyagoktól való függés 
csökkentésére irányuló intézkedések, 
továbbá a közlekedés dekarbonizációjához 
vezetı uniós és/vagy nemzetközi 
folyamatok, 

 – környezettudatos tervezési 
követelmények az energiafelhasználó 
termékekre; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

3.6.2015 A8-0175/19 

Módosítás  19 
Bart Staes, Yannick Jadot, Ska Keller 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0175/2015 
Bernd Lange 
A transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségrıl szóló tárgyalások 

2014/2228(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
1 bekezdés - c pont - ii a pont (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  (ii a) ismerje el, hogy nem fog sor kerülni 
megállapodásra olyan területeken, 
amelyeken az EU és az USA igen eltérı 
szabályokkal rendelkezik – ilyen például 
az egészségügyi szolgáltatások, a GMO-k, 
a hormonok alkalmazása a szarvasmarha-
ágazatban, a REACH és végrehajtása, 
valamint az állatok mezıgazdasági célú 
klónozása –, ezért e kérdésekben ne is 
folytasson tárgyalásokat; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

3.6.2015 A8-0175/20 

Módosítás  20 
Yannick Jadot, Ska Keller 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0175/2015 
Bernd Lange 
A transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségrıl szóló tárgyalások 

2014/2228(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
1 bekezdés - d pont - iii pont 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

(iii) biztosítsa, hogy a munkaügyi és 

környezetvédelmi elıírások ne 

korlátozódjanak a kereskedelmi és 

fenntartható fejlıdési fejezetre, hanem a 

megállapodás más részeiben, például a 

beruházásokra, a szolgáltatások 

kereskedelmére, a szabályozási 

együttmőködésre és a közbeszerzésre 

vonatkozó fejezetekben is helyet kapjanak; 

(iii) biztosítsa, hogy a munkaügyi és 

környezetvédelmi elıírások ne 

korlátozódjanak a kereskedelmi és 

fenntartható fejlıdési fejezetre, hanem a 

megállapodás más részeiben, például a 

beruházásokra, a szolgáltatások 

kereskedelmére, a szabályozási 

együttmőködésre és a közbeszerzésre 

vonatkozó fejezetekben is helyet kapjanak; 

biztosítsa, hogy ne próbálják meg a 
munkaügyi jogszabályok gyengítésével 
ösztönözni a kereskedelmet és a 
beruházást; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/21 

Módosítás  21 
Yannick Jadot, Ska Keller 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0175/2015 
Bernd Lange 
A transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségrıl szóló tárgyalások 

2014/2228(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
1 bekezdés – d pont – vii a pont (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  (vii a) biztosítsa, hogy a transzatlanti 
kereskedelmi és beruházási partnerségrıl 
szóló tárgyalások során vegyék figyelembe 
azt a célkitőzést, amely szerint 2050-ig 
95%-kal kell csökkenteni az uniós 
üvegházhatású gázkibocsátásokat, és ezért 
kitart amellett, hogy e cél elérése 
tekintetében gazdasági és környezeti 
szempontból egyaránt az ambiciózus és 
kötelezı közös energiahatékonysági és -
takarékossági intézkedések, valamint a 
megújuló energiaforrások népszerősítése 
a legfenntarthatóbb megoldás; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/22 

Módosítás  22 
Yannick Jadot, Ska Keller 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0175/2015 
Bernd Lange 
A transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségrıl szóló tárgyalások 

2014/2228(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
1 bekezdés – d pont – viii a pont (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  (viii a) biztosítsa, hogy a különösen nagy 
üvegházhatást okozó üzemanyagokat, 
például a palagázból nyert cseppfolyósított 
gázt (LNG) és a kátrányhomokból nyert 
nyersolajat tiltsák ki az uniós piacról, 
mivel azok ki nem tiltása veszélyeztetné a 
nemzetközi éghajlat-politikai 
kötelezettségvállalásokat és az uniós 
éghajlatvédelmi jogszabályokat és 
célkitőzéseket, aláásná a nem 
hagyományos üzemanyagokra vonatkozó 
ajánlásokat, és sértené az üzemanyag-
minıségi irányelvet; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

3.6.2015 A8-0175/23 

Módosítás  23 
Yannick Jadot, Ska Keller 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0175/2015 
Bernd Lange 
A transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségrıl szóló tárgyalások 

2014/2228(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
1 bekezdés – d pont – xvi pont 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

(xvi) érje el, hogy a TTIP ambiciózus, 

kiegyensúlyozott és modern 

szellemitulajdon-jogi fejezetet foglaljon 

magában, amely a szellemitulajdon-jogok 

pontosan meghatározott területeit 

tartalmazza, többek között az európai 

földrajzi jelzések elismerésével és fokozott 

védelmével, továbbá tisztességes és 

hatékony védelmi szintet tükröz anélkül, 
hogy akadályokat gördítene a szerzıi 
jogok Unióban szükséges reformja elé, 
egyúttal pedig tisztességes egyensúlyt 

biztosít a szellemitulajdon-jogok és a 

közérdek között, különös tekintettel a 

megfizethetı gyógyszerekhez való 

hozzáférés megırzésének szükségességére 

a szellemitulajdon-jogok kereskedelmi 

vonatkozásairól szóló megállapodásban 

(TRIPS) biztosított rugalmas szabályok 

további támogatásával; 

(xvi) érje el, hogy a TTIP ambiciózus, 

kiegyensúlyozott és modern 

szellemitulajdon-jogi fejezetet foglaljon 

magában, amely a szellemitulajdon-jogok 

pontosan meghatározott területeit 

tartalmazza, többek között az európai 

földrajzi jelzések elismerésével és fokozott 

védelmével, továbbá tisztességes és 

hatékony védelmi szintet tükröz, egyúttal 

pedig tisztességes egyensúlyt biztosít a 

szellemitulajdon-jogok és a közérdek 

között, különös tekintettel a megfizethetı 

gyógyszerekhez való hozzáférés 

megırzésének szükségességére a 

szellemitulajdon-jogok kereskedelmi 

vonatkozásairól szóló megállapodásban 

(TRIPS) biztosított rugalmas szabályok 

további támogatásával; tartózkodjon a 
szerzıi jogra, a védjegyekre és a 
szabadalmakra vonatkozó tárgyalásoktól 
tekintve, hogy sem az EU, sem tagállamai 
nem döntöttek a szellemi tulajdonhoz 
főzıdı e jogok átfogó harmonizálásáról; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/24 

Módosítás  24 
Yannick Jadot, Ska Keller 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0175/2015 
Bernd Lange 
A transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségrıl szóló tárgyalások 

2014/2228(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
1 bekezdés – e pont – i pont 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

(i) folytassa arra irányuló törekvéseit, hogy 

– az európai ombudsman ajánlásának, és 

különösen a dokumentumokhoz való 

nyilvános hozzáférésrıl szóló szabályokkal 

kapcsolatos ajánlásának végrehajtása 

érdekében – minél több tárgyalási javaslat 

nyilvánosságra hozatalával növelje a 

tárgyalások átláthatóságát;  

(i) folytassa arra irányuló törekvéseit, hogy 

– az európai ombudsman ajánlásának, és 

különösen a dokumentumokhoz való 

nyilvános hozzáférésrıl szóló szabályokkal 

kapcsolatos ajánlásának végrehajtása 

érdekében – minél több tárgyalási javaslat, 
többek között minden olyan uniós 
tárgyalási szöveg, amelyet a Bizottság a 
tagállamokkal és a Parlamenttel már 
megosztott, nyilvánosságra hozatalával 
növelje a tárgyalások átláthatóságát; 
szilárd meggyızıdése, hogy a szabályozási 
együttmőködés területén valamennyi 
konszolidált tárgyalási szöveget a 
nyilvánosság rendelkezésére kell 
bocsátani; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/25 

Módosítás  25 
Yannick Jadot, Ska Keller 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0175/2015 
Bernd Lange 
A transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségrıl szóló tárgyalások 

2014/2228(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
1 bekezdés – e pont – iii pont 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

(iii) vonja be még jobban az Európai 
Bizottság és az Egyesült Államok közötti 
tárgyalások megkezdésére utasító 
tárgyalási megbízásért felelıs 
tagállamokat azért, hogy a 2015. március 

20-án elfogadott tanácsi 

következtetésekben tett 

kötelezettségvállalásnak megfelelıen 

aktívan szerepet vállaljanak a 

megállapodás hatályának és lehetséges 
elınyeinek európai polgárok felé való 
eredményesebb tolmácsolásában, valamint 
annak biztosítása érdekében, hogy széles 
körő, tényeken alapuló nyilvános vita 
alakuljon ki a TTIP-rıl Európában a 
megállapodással kapcsolatos valós 

aggályok feltárása céljából; 

(iii) vonja be még jobban a tagállamokat 
azért, hogy a 2015. március 20-án 

elfogadott tanácsi következtetésekben tett 

kötelezettségvállalásnak megfelelıen 

aktívan szerepet vállaljanak a 

megállapodás hatályának és lehetséges 
hatásainak európai polgárok felé való 
ıszinte tolmácsolásában a megállapodással 
kapcsolatos valós aggályok feltárása 
érdekében; 

Or. en 

 

 


