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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

20.5.2013 B7-0187/1 

Módosítás  1 
Helmut Scholz, Paul Murphy, Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine 
Vergiat 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 
 
Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0187/2013 
Vital Moreira 
a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében 
az Amerikai Egyesült Államokkal folytatott uniós kereskedelmi és befektetési tárgyalások 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
7 a bevezetı hivatkozás (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

   tekintettel „Az emberi jogokról, valamint 
a szociális és környezetvédelmi normákról 
a nemzetközi kereskedelmi 
megállapodásokban” címő, 2010. 
november 25-i állásfoglalására1, 

_________________ 

1 HL L 99 E., 2012.4.3., 31. o. 

 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 
20.5.2013 B7-0187/2 

Módosítás  2 
Helmut Scholz, Paul Murphy, Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine 
Vergiat 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 
 
Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0187/2013 
Vital Moreira 
a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében 
az Amerikai Egyesült Államokkal folytatott uniós kereskedelmi és befektetési tárgyalások 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
7 b bevezetı hivatkozás (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

   – tekintettel az éghajlatváltozás által 
támasztott követelmények 
összefüggésében a nemzetközi 
kereskedelempolitikáról szóló 2010. 
november 25-i állásfoglalására1, 
______________ 

1 HL C 99., 2012.4.3., 94. o. 
 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 
20.5.2013 B7-0187/3 

Módosítás  3 
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 
 
Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0187/2013 
Vital Moreira 
a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében 
az Amerikai Egyesült Államokkal folytatott uniós kereskedelmi és befektetési tárgyalások 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
C a preambulumbekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  Ca. mivel az Egyesült Államokkal kötendı 
szabadkereskedelmi megállapodás az 
uniós költségvetésre is hatással lenne, 
nevezetesen a vámok formájában létezı 
saját források elvesztésén keresztül, ahol a 
vámbevételek összege 
jelenleg 2,6 milliárd euró évente; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 
20.5.2013 B7-0187/4 

Módosítás  4 
Helmut Scholz 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 
 
Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0187/2013 
Vital Moreira 
a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében 
az Amerikai Egyesült Államokkal folytatott uniós kereskedelmi és befektetési tárgyalások 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
C b preambulumbekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 Cb. mivel egy nagyon versenyképes 
vállalkozásokkal rendelkezı, erısen fejlett 
gazdasági térséggel kötendı átfogó 
kereskedelmi és befektetési megállapodás 
számos uniós gazdasági ágazatot és az 
általuk generált munkahelyeket további 
nyomás alá helyezné, növelve ezzel a 
pénzügyi és gazdasági válság által az 
Unióra gyakorolt erıteljes hatást; 

Or. en 



 

AM\936826HU.doc  PE509.811v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 
20.5.2013 B7-0187/5 

Módosítás  5 
Helmut Scholz, Paul Murphy, Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, 
Marie-Christine Vergiat 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 
 
Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0187/2013 
Vital Moreira 
a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében 
az Amerikai Egyesült Államokkal folytatott uniós kereskedelmi és befektetési tárgyalások 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
D a preambulumbekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  Da. mivel az Egyesült Államok nem 
ratifikálta az ILO 1948. évi, az egyesülési 
szabadságról és a szervezkedési jog 
védelmérıl szóló 87. számú, valamint az 
1949. évi, a szervezkedési és kollektív 
tárgyalási jogról szóló 98. számú 
egyezményét; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 
20.5.2013 B7-0187/6 

Módosítás  6 
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 
 
Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0187/2013 
Vital Moreira 
a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében 
az Amerikai Egyesült Államokkal folytatott uniós kereskedelmi és befektetési tárgyalások 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
E a preambulumbekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  Ea. mivel a gazdasági világválság az 
Egyesült Államok másodlagos 
jelzálogpiaci hitelágazatában alakult ki, és 
az európai bankszektor nagymértékő 
bevonódása miatt terjedt szét gyorsan; 
mivel a pénzügyi ágazat hatékony közös 
szabályozási megközelítései elıfeltételei 
annak, hogy a pénzügyi szolgáltatások is a 
transzatlanti kereskedelmi és befektetési 
partnerség részét képezzék; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 
20.5.2013 B7-0187/7 

Módosítás  7 
Helmut Scholz, Paul Murphy, Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, 
Marie-Christine Vergiat 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 
 
Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0187/2013 
Vital Moreira 
a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében 
az Amerikai Egyesült Államokkal folytatott uniós kereskedelmi és befektetési tárgyalások 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
E b preambulumbekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  Eb. mivel az Atlanti-óceán mindkét 
partján teljes mértékben be kell vonni a 
szakszervezeti mozgalmakat a 
tárgyalásokba annak biztosítására, hogy 
egy lehetséges jövıbeli megállapodás ne 
legyen káros a munkások és családjaik 
számára sem az Unióban, sem az Egyesült 
Államokban; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 
20.5.2013 B7-0187/8 

Módosítás  8 
Helmut Scholz, Paul Murphy, Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine 
Vergiat 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 
 
Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0187/2013 
Vital Moreira 
a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében 
az Amerikai Egyesült Államokkal folytatott uniós kereskedelmi és befektetési tárgyalások 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
G preambulumbekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

G. mivel a magas szintő munkacsoport 
közösen elemezte a transzatlanti 
kereskedelmi és befektetési kapcsolatok 
fejlesztését célzó potenciális lehetıségek 
széles spektrumát, és végleges jelentésében 
arra a következtetésre jutott, hogy mindkét 
gazdaság számára egy átfogó kereskedelmi 
és befektetési megállapodás biztosítaná a 
legjelentısebb szintő elınyt; 

G. mivel a magas szintő munkacsoport 
közösen elemezte a transzatlanti 
kereskedelmi és befektetési kapcsolatok 
fejlesztését célzó potenciális lehetıségek 
széles spektrumát, és végleges jelentésében 
arra a következtetésre jutott, hogy mindkét 
gazdaság számára egy átfogó kereskedelmi 
és befektetési megállapodás biztosítaná a 
legjelentısebb szintő elınyt; mivel a 
magas szintő munkacsoport a 
kereskedelmi és befektetési 
megállapodáson kívül nem elemezte az 
együttmőködés egyéb, olyan formáit, 
amelyek több munkahelyhez, a környezet 
jobb védelméhez és magasabb szintő 
egészségbiztosításhoz vezetnek, mint 
például az összehangolt állami beruházási 
stratégiák, vagy 
az Unió megszorító politikájának 
kiigazítása, amely utóbbi a 
munkanélküliség legfıbb oka az 
Unióban; 
 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 
20.5.2013 B7-0187/9 

Módosítás  9 
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 
 
Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0187/2013 
Vital Moreira 
a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében 
az Amerikai Egyesült Államokkal folytatott uniós kereskedelmi és befektetési tárgyalások 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
H preambulumbekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

H. mivel az EU meggyızıdése, hogy a 
többoldalú rendszer fejlesztése és erısítése 
létfontosságú célkitőzés; mivel azonban ez 
nem zárja ki a WTO keretében tett 
kötelezettségvállalásokon túlmenı és a 
többoldalú szabályokat kiegészítı 
kétoldalú megállapodásokat, mivel a 
regionális megállapodások és a 
szabadkereskedelmi megállapodások is a 
normák fokozott harmonizálásához és a 
többoldalú kereskedelmi rendszernek 
kedvezı szélesebb körő liberalizációhoz 
vezetnek; 

H. mivel a többoldalú rendszer erısítése 
továbbra is az Unió kiemelt célkitőzése, ez 
nem zárja ki a WTO keretében tett 
kötelezettségvállalásokon túlmenı és a 
többoldalú szabályokat kiegészítı 
kétoldalú megállapodásokat; mivel 
gondosan mérlegelni kell az Egyesült 
Államokkal folytatott tárgyalásoknak az 
egyéb kereskedelmi tárgyalásokra, az 
egyéb partnerekre a világon, illetve az 
Afrikát és Latin-Amerikát is magában 
foglaló szélesebb és méltányos 
transzatlanti partnerség céljára gyakorolt 
hatását, valamint a meglévı regionális 
kereskedelmi és együttmőködési 
megállapodások hatását; 

 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 
20.5.2013 B7-0187/10 

Módosítás  10 
Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Jacky Hénin, 
Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 
 
Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0187/2013 
Vital Moreira 
a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében 
az Amerikai Egyesült Államokkal folytatott uniós kereskedelmi és befektetési tárgyalások 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
1 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

1. úgy véli, hogy az EU–USA gazdasági 
kapcsolatok jelentıségét ismét meg kell 
erısíteni és mélyíteni kell, valamint hogy 
az Európai Uniónak és az Egyesült 
Államoknak közös megközelítéseket – 
mint például a szabványokat, normákat és 
szabályozásokat –kell kidolgoznia a 
globális kereskedelem, a befektetések és a 
kereskedelemmel kapcsolatos kérdések 
vonatkozásában, a szélesebb körő 
transzatlanti jövıkép és a közös stratégiai 
célok kialakítása érdekében; 

1. nem bízik abban, hogy a Bizottság 
olyan megállapodást tárgyal ki az USA 
képviselıivel, amely kölcsönösen elınyös 
lesz az EU-ban és az USA-ban élı és 
dolgozó emberek többsége számára; ezért 
felhívja a Tanácsot, hogy ne hagyja jóvá a 
tárgyalási meghatalmazás tervezetét, és 
olyan folyamatra hív fel, amelynek 
eredményeként a tárgyalási megbízatások 
megfogalmazása és maguk a tárgyalások 
is teljesen átláthatóak és a nyilvánosság 
általi ellenırzés tekintetében nyitottak 
lesznek;  

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/11 

Módosítás  11 
Helmut Scholz, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, 
Younous Omarjee 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 
 
Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0187/2013 
Vital Moreira 
a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében 
az Amerikai Egyesült Államokkal folytatott uniós kereskedelmi és befektetési tárgyalások 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
2 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

2. úgy véli, hogy az EU és az Egyesült 
Államok számára elengedhetetlen egy 
valóban integrált transzatlanti piacban rejlı 
kiaknázatlan lehetıségek megvalósítása a 
tisztességes munkahelyek létrehozásának 
maximalizálása, valamint az intelligens, 
erıteljes, fenntartható és kiegyensúlyozott 
növekedési potenciál ösztönzése 
érdekében; úgy véli, hogy ez az Atlanti-
óceán mindkét partján jelenleg 
tapasztalható gazdasági válság, a pénzügyi 
piacok és a finanszírozási feltételek állása, 
a magas államadósság, a magas 
munkanélküliségi ráta és a szerény 
növekedési elırejelzések, valamint az e 
közös problémákra adott valóban 
összehangolt válasz által kínált elınyök 
fényében különösen idıszerő; 

2. úgy véli, hogy az EU és az Egyesült 
Államok számára elengedhetetlen egy 
valóban integrált transzatlanti piacban rejlı 
kiaknázatlan lehetıségek megvalósítása a 
tisztességes munkahelyek létrehozásának 
maximalizálása, valamint az intelligens, 
erıteljes, fenntartható és kiegyensúlyozott 
növekedési potenciál ösztönzése 
érdekében; úgy véli, hogy ez az Atlanti-
óceán mindkét partján jelenleg 
tapasztalható gazdasági válság, a pénzügyi 
piacok és a finanszírozási feltételek állása, 
a magas államadósság, a magas 
munkanélküliségi ráta és a szerény 
növekedési elırejelzések, valamint az e 
közös problémákra adott valóban 
összehangolt válasz által kínált elınyök 
fényében különösen idıszerő; rámutat, 
hogy az Unió közbeszerzési piaca drámai 
mértékben csökkent az adósságválság és a 
megszorító intézkedések következtében, és 
hogy ez a folyamat tovább fog gyorsulni a 
költségvetési paktum végrehajtásával; 

 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/12 

Módosítás  12 
Helmut Scholz, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, 
Younous Omarjee 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 
 
Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0187/2013 
Vital Moreira 
a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében 
az Amerikai Egyesült Államokkal folytatott uniós kereskedelmi és befektetési tárgyalások 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
2 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  2a. kitart amellett, hogy nem szabad 
ürügyként használni a társadalmi, 
környezetvédelmi, egészségügyi és 
munkaügyi normák aláásásához a mély 
gazdasági és társadalmi válságot, amellyel 
mindkét gazdaság szembesül, hanem 
éppen ellenkezıleg, egy esetleges jövıbeli 
megállapodásnak a létezı legmagasabb 
társadalmi, környezetvédelmi és 
munkaügyi normákat kell tükröznie;  

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/13 

Módosítás  13 
Cornelia Ernst, Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, 
Younous Omarjee 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 
 
Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0187/2013 
Vital Moreira 
a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében 
az Amerikai Egyesült Államokkal folytatott uniós kereskedelmi és befektetési tárgyalások 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
6 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  6a. úgy véli, hogy bármely kereskedelmi 
megállapodásnak egy emberi jogi záradék 
belefoglalásával – mint a harmadik 
országokkal kötött uniós kereskedelmi 
megállapodások szokásos része – teljes 
mértékben tiszteletben kell tartania az EU 
alapjogi normáit; úgy véli, hogy a 
megállapodásnak követnie kell a GATS 
megállapodás XIV. cikkének az 
adatvédelmen alapuló kivételre vonatkozó 
példáját; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/14 

Módosítás  14 
Helmut Scholz, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, 
Younous Omarjee 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 
 
Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0187/2013 
Vital Moreira 
a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében 
az Amerikai Egyesült Államokkal folytatott uniós kereskedelmi és befektetési tárgyalások 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
9 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

9. felszólítja a Tanácsot, hogy kövesse 
nyomon a magas szintő munkacsoport 
végleges jelentésében foglalt ajánlásokat, 
és engedélyezze a Bizottságnak, hogy 
megkezdje a transzatlanti kereskedelmi és 
befektetési partnerségrıl szóló 
tárgyalásokat az Egyesült Államokkal; 

9. felszólítja a Tanácsot, hogy ne 
engedélyezze a Bizottságnak, hogy 
megkezdje a transzatlanti kereskedelmi és 
befektetési partnerségrıl szóló 
tárgyalásokat az Egyesült Államokkal 
mindaddig, amíg nem készült tisztességes 
hatásvizsgálat, és amíg a civil 
társadalommal és az összes érintettel 
lefolytatandó átfogó és átlátható 
konzultációk még hátravannak; 

 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/15 

Módosítás  15 
Helmut Scholz, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, 
Younous Omarjee 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 
 
Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0187/2013 
Vital Moreira 
a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében 
az Amerikai Egyesült Államokkal folytatott uniós kereskedelmi és befektetési tárgyalások 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
10 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  10a. megismétli az Európai 
Szakszervezetek Szövetsége (ESZSZ), 
valamint az Amerikai Munkaügyi 
Szövetség és az Ipari Szervezetek 
Kongresszusa (American Federation of 
Labor and Congress of Industrial 
Organizations, AFL-CIO) attól való 
tartózkodásra irányuló felhívását, hogy 
egy esetleges jövıbeli, az Egyesült 
Államokkal kötött kereskedelmi és 
befektetési megállapodás egy, a befektetık 
és az állam közötti vitarendezési eljárást is 
tartalmazzon, és támogatja a társadalom 
általános érdekében történı 
szabályozáshoz való jogot;  

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/16 

Módosítás  16 
Helmut Scholz, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, 
Younous Omarjee 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 
 
Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0187/2013 
Vital Moreira 
a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében 
az Amerikai Egyesült Államokkal folytatott uniós kereskedelmi és befektetési tárgyalások 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
10 b bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  10b. felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, 
hogy a meghatalmazás véglegesítése 
során alkalmazza az „elıvigyázatosság 
elvét”, és védje meg ezt az elvet a 
környezet, illetve az emberi, állati és 
növényi egészség védelme, különösen a 
GMO-k, a hormonok használata és a 
klónozás tekintetében;   

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/17 

Módosítás  17 
Helmut Scholz, Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, 
Younous Omarjee 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 
 
Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0187/2013 
Vital Moreira 
a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében 
az Amerikai Egyesült Államokkal folytatott uniós kereskedelmi és befektetési tárgyalások 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
11 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

11. elengedhetetlennek tartja, hogy az 
Európai Unió és tagállamai – meglévı 
jogszabályaik, normáik és megállapodásaik 
révén – fenntartsák a kulturális és 
audiovizuális politikáik megırzésének és 
fejlesztésének lehetıségét; kéri tehát, hogy 
a – többek között online – kulturális és 
audiovizuális tartalmú szolgáltatások 
kizárása egyértelmően szerepeljen a 
tárgyalási megbízatásban; 

11. elengedhetetlennek tartja, hogy az 
Európai Unió és tagállamai – meglévı 
jogszabályaik, normáik és megállapodásaik 
(ideértve a kulturális kifejezések 
sokszínőségének védelmérıl és 
elımozdításáról szóló UNESCO-
egyezményt) révén – fenntartsák a 
kulturális és audiovizuális politikáik 
megırzésének és fejlesztésének 
lehetıségét; kéri tehát, hogy a – többek 
között online – kulturális és audiovizuális 
tartalmú szolgáltatások kizárása 
egyértelmően szerepeljen a tárgyalási 
megbízatásban; 

Or. en 



 

AM\936826HU.doc  PE509.811v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 
20.5.2013 B7-0187/18 

Módosítás  18 
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 
 
Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0187/2013 
Vital Moreira 
a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében 
az Amerikai Egyesült Államokkal folytatott uniós kereskedelmi és befektetési tárgyalások 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
15 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  15a. aggodalmának ad hangot amiatt, 
hogy az Egyesült Államok kereskedelmi 
különmegbízottja a külkereskedelmi 
akadályokról szóló 2013. évi nemzeti 
kereskedelmi elırejelzésben kereskedelmi 
akadálynak minısíti az uniós tagállamok 
több fontos szabályozását, különös 
tekintettel az alábbiakra: 

 – több uniós tagállamban alkalmazott – és 
az amerikai gyógyszergyártók érdekeit 
sértıként azonosított – költségcsökkentési 
intézkedések, 

 – az uniós gyümölcstermelıknek nyújtott 
úgynevezett „rejtett támogatás”, 

 – a földrajzi jelzések oltalmára szolgáló 
uniós rendszer, 

 – a szerzıi jogok védelmére és 
érvényesítésére vonatkozó, különleges 
jogszabályokat is magában foglaló 
szabályozás – és különösen az ACTA 
elutasítása – nem kevesebb mint 13 
tagállamban, 

 – az adatvédelemmel kapcsolatos 
javaslatok, amelyek korlátozhatják az 
adatáramlást, 

 – a mősorszolgáltatásra vonatkozó 
tartalmi kvóta, különösen 
Franciaországban, Olaszországban, 
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Lengyelországban és Spanyolországban, 

 – az amerikai polgárok feljogosítása arra, 
hogy jogi gyakorlatot folytassanak az 
uniós tagállamokban,  

 – az ír energetikai szolgáltatási piachoz 
való hozzáférés, 

 – a külföldi tulajdon korlátozása 
Cipruson, 

 – irányítást biztosító részesedés 
megszerzésének korlátozása 11 
franciaországi üzleti ágazatban és a 
francia stratégiai befektetési alapban, 
valamint az „aranyrészvénnyel” 
kapcsolatos korlátozások, 

 – adókedvezmény fejében helyi 
tartalmakra vonatkozó feltétel 
alkalmazása Görögországban, 

 – Olaszországban a fotovoltaikus 
napenergia-temelésre vonatkozó olasz 
ösztönzı rendszer által megkövetelt, az 
EU-ban elıállított alkatrészek, 

 – számos közbeszerzéssel foglalkozó uniós 
és tagállami szabályozás, köztük a piaci 
hozzáférésrıl szóló rendelet; 

 emlékezteti a Bizottságot tárgyalási 
hatásköreinek korlátaira, valamint arra, 
hogy fontos tiszteletben tartani a 
szubszidiaritás elvét; 

Or. en 



 

AM\936826HU.doc  PE509.811v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 
20.5.2013 B7-0187/19 

Módosítás  19 
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 
 
Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0187/2013 
Vital Moreira 
a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében 
az Amerikai Egyesült Államokkal folytatott uniós kereskedelmi és befektetési tárgyalások 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
16 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

16. különösen üdvözli a magas szintő 
munkacsoport arra irányuló ajánlását, 
hogy az EU és az Egyesült Államok 
foglalkozzanak a kereskedelem és a 
fenntartható fejlıdés környezetvédelmi és 
munkaügyi vonatkozásaival; úgy véli, 
hogy figyelembe kell venni az EU korábbi 
kereskedelmi megállapodásainak 
tapasztalatait, valamint az EU és az USA 
között létrejött tartós 
kötelezettségvállalásokat a munkaügyi és 
környezetvédelmi jogszabályok 
kidolgozásának és végrehajtásának 
megerısítése, az Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezet (ILO) által meghatározott 
alapvetı normáknak és 
referenciaértékeknek, a tisztességes 
munkahelyeknek és a fenntartható 
fejlıdésnek az elımozdítása érdekében; 
ösztönzi a szociális felelısségvállalással 
kapcsolatos normák harmonizálását; 
elismeri, hogy a közös normák 
megvalósítása valószínőleg egyaránt jelent 
technikai és politikai kihívást, és 
hangsúlyozza, hogy a közös célnak annak 
biztosításának kell lennie, hogy a 
környezetvédelmi törekvések ne 
csorbuljanak; 

16. megismétli, hogy a környezetvédelmi 
és munkajogokról szóló szigorú fejezet a 
Parlament hozzájárulásának elıfeltétele; 
úgy véli, hogy figyelembe kell venni az EU 
korábbi kereskedelmi megállapodásainak 
tapasztalatait, valamint az EU és az USA 
között létrejött tartós 
kötelezettségvállalásokat a munkaügyi és 
környezetvédelmi jogszabályok 
kidolgozásának és végrehajtásának 
megerısítése, az Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezet (ILO) által meghatározott 
alapvetı normáknak és 
referenciaértékeknek, a tisztességes 
munkahelyeknek és a fenntartható 
fejlıdésnek az elımozdítása érdekében; 
ösztönzi a szociális felelısségvállalással 
kapcsolatos normák harmonizálását; 
elismeri, hogy a közös normák 
megvalósítása valószínőleg egyaránt jelent 
technikai és politikai kihívást, és 
hangsúlyozza, hogy a közös célnak annak 
biztosításának kell lennie, hogy a 
környezetvédelmi törekvések ne 
csorbuljanak; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/20 

Módosítás  20 
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 
 
Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0187/2013 
Vital Moreira 
a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében 
az Amerikai Egyesült Államokkal folytatott uniós kereskedelmi és befektetési tárgyalások 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
16 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  16a. hangsúlyozza, hogy különösen káros 
lesz az EU lakossága és gazdasága 
számára, ha Tanács nem dolgoz ki 
egyértelmő menetrendet, illetve ha nem 
vonja be a Bizottság tárgyalási 
irányelveibe a következı szempontokat: 

 – konkrét és mérhetı eredmények az 
Egyesült Államok kormányától a nem 
vámjellegő intézkedések vonatkozásában, 
az EU és az USA közötti kereskedelmet 
hátráltató szükségtelen vagy elavult 
intézkedések – például a Jones-törvény – 
megszüntetése céljából (az e területen 
elért haladásról a Bizottságnak 
rendszeresen jelentést kell készítenie a 
Tanácsnak és a Parlamentnek), 

 – az autóiparban meglévı nem vámjellegő 
intézkedések – például az amerikai 
jármőcímkézési törvény (American 
Automobile Labelling Act), a gázolaj 
egyesült államokbeli alacsony cetánszáma 
vagy a terrorizmus elleni vámügyi –
kereskedelmi partnerségbıl (C-TPAT) 
eredı kettıs – tanúsítás megszüntetése; 

 – a Bizottság és az Egyesült Államok 
kormányának ösztönzése arra, hogy a 
biztonsági szabványokkal és 
környezetvédelmi kérdésekkel kapcsolatos 
együttmőködésüket terjesszék ki a WP 29 
Világfórumon, 

 – az EU-ban a vámtételek érzékelhetı 
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csökkentését célzó lépcsızetes ütemterv, 
amely kellı idıt ad az uniós iparágak 
számára, hogy alkalmazkodjanak a 
megnövekedett versenyhez, 

 – hatékony kétoldalú védintézkedések, a 
behozatalok növekedésének 
megakadályozása céljából, amely káros 
lenne vagy káros lehetne az EU vagy az 
Egyesült Államok gazdasági ágazatai 
számára, különösen az olyan érzékeny 
területeken, mint az autóipar, az 
elektronikai ipar és a 
mezıgazdaságitermék-ipar, 

 – a kkv-k transzatlanti piaci integrációját 
támogató aktív intézkedések, 

 – hivatkozás a nemzetközi egészségügyi és 
növény-egészségügyi normákra, 
különösen az Élelmezési Kódex, az 
Állategészségügyi Világszervezet (OIE) és 
a környezetszennyezés integrált 
megelızésérıl és csökkentésérıl szóló 
irányelv (IPPC) által rögzítettekre, 

 – egy egészségügyi és növény-
egészségügyi intézkedésekrıl szóló fejezet, 
amely nem ássa alá az uniós normákat, és 
amely teljes mértékben tiszteletben tartja 
az uniós polgárok döntı többségének 
elutasítását a géntechnológiával 
módosított szervezetekkel, a csirkék 
fehérítésével és az állatok klónozásával 
kapcsolatban, 

 – a földrajzi jelzések védelmére irányuló, 
érvényesíthetı intézkedések, 

 – közbeszerzésekrıl szóló fejezet, amely 
elıírja a helyi szintő közigazgatás, a 
közszolgáltatások, valamint a védelmi és 
biztonsági beszerzések kizárását, és egy 
olyan fejezet, amely nem mond ellent a 
tagállamok közbeszerzési jogában szereplı 
lokalizációs követelményeknek, 

 – erıteljes és nagyra törı fejezet a 
fenntartható fejlıdésrıl, amely jóval 
túlmutat az alapvetı munkaügyi 
normákon – többek között az ILO ipari 
országokra vonatkozó négy alapvetı 
egyezményén –, és amely tartalmazza egy 
olyan civil társadalmi fórum kialakítását 
is, amely nyomon követi és értékeli a 
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megállapodás végrehajtását, valamint a 
környezetvédelemmel, az éghajlat 
védelmével, az állatjóléttel és a biológiai 
sokféleség megırzésével kapcsolatos 
multilaterális megállapodások hatékony 
végrehajtását, és amely fejezet nem 
zárható ki a vitarendezési 
mechanizmusból, amely magában foglalja 
a megállapodás esetleges felfüggesztését 
is; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/21 

Módosítás  21 
Helmut Scholz 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 
 
Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0187/2013 
Vital Moreira 
a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében 
az Amerikai Egyesült Államokkal folytatott uniós kereskedelmi és befektetési tárgyalások 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
16 b bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  16b. ismételten kifejezi azt a véleményét, 
hogy az OECD tagjaival kötött uniós 
megállapodásoknak – éppúgy mint az EU 
és Korea közötti megállapodás esetében – 
nem szabad a befektetı és az állam közötti 
viták rendezéséhez kapcsolódó 
rendelkezéseket tartalmaznia; 
hangsúlyozza azon véleményét, hogy a 
transzatlanti kereskedelmi és befektetési 
partnerség mindkét szerzıdı fele 
rendkívül felkészült, semleges és hatékony 
belföldi igazságszolgáltatási rendszerrel 
rendelkezik; felhívja a Tanácsot, hogy 
zárja ki a meghatalmazásból a befektetı 
és az állam közötti viták rendezésének 
opciójáról való tárgyalást; felhívja a 
Tanácsot, hogy a megállapodásban foglalt 
befektetésvédelemrıl szóló szöveg hatályát 
szőkítse a megállapodás hatálybalépése 
után eszközölt befektetésekre; felhívja a 
Tanácsot, hogy a meghatalmazásban 
szereplı tisztességes és méltányos 
bánásmód fogalma helyett a nemzetközi 
szokásjogra hivatkozzon; felhívja a 
Tanácsot, hogy a közvetett kisajátítás 
fogalmát törölje a meghatalmazásból; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/22 

Módosítás  22 
Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 
 
Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0187/2013 
Vital Moreira 
a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében 
az Amerikai Egyesült Államokkal folytatott uniós kereskedelmi és befektetési tárgyalások 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
21 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

21. emlékeztet arra, hogy az egész 
tárgyalási folyamat során szükség van a 
Bizottság kezdeményezıbb tájékoztatására, 
illetve arra, hogy átlátható módon 
együttmőködjön az érdekeltekkel – többek 
között az üzleti, környezetvédelmi, 
mezıgazdasági, fogyasztóvédelmi, 
munkaügyi és egyéb képviselıkkel – a 
tényeken alapuló vitának, a tárgyalásokba 
vetett bizalom kiépítésének és a különbözı 
oldalakról érkezı vélemények 
arányosságának a biztosítása, illetve a 
közvélemény támogatásának – az 
érdekeltek véleményének figyelembevétele 
általi – elımozdítása érdekében; ösztönzi 
valamennyi érdekeltet az aktív részvételre, 
valamint arra, hogy indítsanak 
kezdeményezéseket és nyújtsanak be 
információkat a tárgyalásokkal 
kapcsolatban;  

21. emlékeztet arra, hogy az egész 
tárgyalási folyamat során szükség van a 
Bizottság kezdeményezıbb tájékoztatására, 
illetve arra, hogy átlátható módon 
együttmőködjön a közvéleménnyel és az 
érdekeltekkel – többek között az üzleti, 
környezetvédelmi, mezıgazdasági, 
fogyasztóvédelmi, munkaügyi és egyéb 
képviselıkkel – a tényeken alapuló 
vitának, a tárgyalásokba vetett bizalom 
kiépítésének és a különbözı oldalakról 
érkezı vélemények arányosságának a 
biztosítása, illetve a közvélemény 
támogatásának – az érdekeltek 
véleményének figyelembevétele általi – 
elımozdítása érdekében; ösztönzi 
valamennyi érdekeltet az aktív részvételre, 
valamint arra, hogy indítsanak 
kezdeményezéseket és nyújtsanak be 
információkat a tárgyalásokkal 
kapcsolatban; ösztönzi a közvélemény 
formálódását, illetve azt, hogy a felmerülı 
szempontokat komolyan vegyék 
figyelembe; ezért felszólít a tárgyalási 
dokumentumok lehetı legnagyobb fokú 
átláthatóságának biztosítására;  

Or. en 
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