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3.6.2015 A8-0175/43 

Módosítás  43 
Godelieve Quisthoudt-Rowohl 
a PPE képviselıcsoport nevében 
 
Jelentés A8-0175/2015 
Bernd Lange 
A transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségrıl szóló tárgyalások 
2014/2228(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
-1 bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 
  -1. úgy véli, hogy az EU és az USA 

kulcsfontosságú stratégiai partnerek; 

hangsúlyozza, hogy a transzatlanti 

kereskedelmi és beruházási partnerség 

(TTIP) a közelmúlt legjelentısebb EU–

USA projektje, amely a kereskedelmi 

vonatkozásain túl a transzatlanti 

partnerség egészét fellendíti; 

hangsúlyozza, hogy sikeres megkötése 

nagy politikai jelentıséggel bír; 

(Elfogadás esetén az 1. bekezdés a) pontja 
i. alpontjának második fele a 
„hangsúlyozza” szótól a végéig törlésre 
kerül.) 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/44 

Módosítás  44 
Godelieve Quisthoudt-Rowohl 
a PPE képviselıcsoport nevében 
 
Jelentés A8-0175/2015 
Bernd Lange 
A transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségrıl szóló tárgyalások 
2014/2228(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
I a preambulumbekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  Ia. mivel a mezıgazdaság alapvetı 

jelentıségő és érzékeny ágazat a TTIP 

terén, és mivel a tárgyalásoknak arra kell 

irányulniuk, hogy különbözı ágazatokban 

jobb hozzáférést biztosítsanak az amerikai 

piachoz, megoldják a nem vámjellegő 

akadályok kérdését és emellett megvédjék 

az EU érzékeny ágazatainak érdekeit; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/45 

Módosítás  45 
Godelieve Quisthoudt-Rowohl 
a PPE képviselıcsoport nevében 
 
Jelentés A8-0175/2015 
Bernd Lange 
A transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségrıl szóló tárgyalások 
2014/2228(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
1 b bekezdés (iii) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

iii. a tárgyalási mandátumban 
egyértelmően meghatározottaknak 
megfelelıen szálljon síkra egy védzáradék 
megállapodásba való felvétele mellett, 
amely akkor kerülne alkalmazásra, ha egy 
bizonyos termék behozatalának fokozódása 
nyomán jelentıs kár fenyegetné a helyi 
élelmiszer-ipari termelést; 

iii. a tárgyalási mandátumban 
egyértelmően meghatározottaknak 
megfelelıen egy védzáradék felvétele a 
megállapodásba, amely akkor kerülne 
alkalmazásra, ha egy bizonyos termék 
behozatalának fokozódása nyomán jelentıs 
kár fenyegetné a helyi termelést, különös 

tekintettel az élelmiszer-termelésre és az 

EU energiaigényes, a 

kibocsátásáthelyezésben érintett 

ágazataira, valamint vegyipari, 

nyersanyagtermelı ipari és acélipari 

ágazatára; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/46 

Módosítás  46 
Godelieve Quisthoudt-Rowohl 
a PPE képviselıcsoport nevében 
 
Jelentés A8-0175/2015 
Bernd Lange 
A transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségrıl szóló tárgyalások 
2014/2228(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
1 b bekezdés (ii) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

ii. törekedjen valamennyi vámtarifa 
eltörlésére, egyúttal tiszteletben tartva, 
hogy mindkét fél részérıl számos érzékeny 
mezıgazdasági és ipari termék létezik, 
amelyek kimerítı jegyzékeit a tárgyalási 
folyamat során kell jóváhagyni; 
megjegyezve, hogy az átfogó gazdasági és 

kereskedelmi megállapodás (CETA) jó 

viszonyítási pont lehet e tekintetben 

ahhoz, hogy megfelelı átmeneti idıszakot 
és kvótákat – és néhány esetben kizárást – 
irányozzanak elı a legérzékenyebb 
termékekre; 

ii. törekedjen valamennyi vámtarifa 
eltörlésére, egyúttal tiszteletben tartva, 
hogy mindkét fél részérıl számos érzékeny 
mezıgazdasági és ipari termék létezik, 
amelyek kimerítı jegyzékeit a tárgyalási 
folyamat során kell jóváhagyni; irányozzon 

elı megfelelı átmeneti idıszakot és 
kvótákat – és néhány esetben kizárást – a 
legérzékenyebb termékekre, figyelembe 

véve, hogy sok esetben e termékek 

termelési költsége az uniós szabályok 

miatt magasabb az EU-ban; 

Or. en 



 

AM\1064256HU.doc  PE558.912v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 
3.6.2015 A8-0175/47 

Módosítás  47 
Godelieve Quisthoudt-Rowohl 
a PPE képviselıcsoport nevében 
 
Jelentés A8-0175/2015 
Bernd Lange 
A transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségrıl szóló tárgyalások 
2014/2228(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
1 d bekezdés – (vii) pont 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

vii. ragaszkodjon ahhoz, hogy külön 
fejezetet szenteljenek az energetikai, 
köztük az ipari nyersanyagokkal 
foglalkozó kérdéseknek; biztosítsa, hogy a 
tárgyalások során a felek megvizsgálják 

az energiaexport megkönnyítésének 

lehetıségeit annak érdekében, hogy a 
TTIP a két kereskedelmi partner közötti 
minden jelenlegi, az üzemanyagok – 
köztük az LNG és a nyersolaj – exportját 
érintı korlátozást és akadályt 
megszüntessen a versenyképes, átlátható és 
megkülönböztetésmentes energiapiac 
létrehozása érdekében, támogatva ezzel az 
energiaforrások diverzifikálását, 
hozzájárulva az ellátás biztonságához és 
alacsonyabb energiaárakat eredményezve; 
hangsúlyozza, hogy ezen energetikai 
fejezetnek egyértelmő garanciákat kell 
tartalmaznia az uniós környezetvédelmi 
normák és éghajlat-politikai célok 
sérthetetlenségére vonatkozóan; 
ösztönözze az Unió és az Egyesült 
Államok közötti együttmőködést annak 
érdekében, hogy véget lehessen vetni a 
kereskedelmi repülés üzemanyagadó-
fizetés alóli mentességének a fosszilis 
tüzelıanyagok támogatásának 
kivezetésével kapcsolatos G-20-as 
kötelezettségvállalásoknak megfelelıen; 

vii. ragaszkodjon külön fejezethez az 
energetikai, köztük az ipari 
nyersanyagokkal foglalkozó kérdések 

számára; biztosítsa, hogy a TTIP a két 
kereskedelmi partner közötti minden 
jelenlegi, az üzemanyagok – köztük az 
LNG és a nyersolaj – exportját érintı 
korlátozást és akadályt megszüntessen a 
versenyképes, átlátható és 
megkülönböztetésmentes energiapiac 
létrehozása érdekében, támogatva ezzel az 
energiaforrások diverzifikálását, 
hozzájárulva az ellátás biztonságához és 
alacsonyabb energiaárakat eredményezve; 
hangsúlyozza, hogy ezen energetikai 
fejezetnek egyértelmő garanciákat kell 
tartalmaznia az uniós környezetvédelmi 
normák és éghajlat-politikai célok 
sérthetetlenségére vonatkozóan; vegye 

fontolóra, hogy az energiaigényes árukra 

vonatkozó vámkedvezményt az energiának 

az USA-ból az EU-ba történı tényleges 

szabad áramlásától tegye függıvé; 

ösztönözze az Unió és az Egyesült 
Államok közötti együttmőködést annak 
érdekében, hogy véget lehessen vetni a 
kereskedelmi repülés üzemanyagadó-
fizetés alóli mentességének a fosszilis 
tüzelıanyagok támogatásának 
kivezetésével kapcsolatos G-20-as 
kötelezettségvállalásoknak megfelelıen; 
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