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20.5.2013 B7-0187/26 

Módosítás  26 
Reinhard Bütikofer 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 
 
Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0187/2013 
Vital Moreira 
a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében 
az Amerikai Egyesült Államokkal folytatott uniós kereskedelmi és befektetési tárgyalásokról 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
3 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 3a. úgy véli, hogy a tervezett transzatlanti 
kereskedelmi és befektetési partnerség 
jóval túlmegy az EU meglévı kétoldalú 
megállapodásain, és ezért a legmagasabb 
szintő átláthatóságra és valamennyi 
érdekelt fél aktív bevonására van szükség 
a tárgyalások minden szakaszában; 
felszólít ezért egy tanácsadó testület 
létrehozására az érdekelt felek számára, 
amely egyenlı mértékben képviseli a 
kereskedelmi és nem kereskedelmi 
érdekeket – többek között a fogyasztói, 
munkaügyi, környezetvédelmi és egyéb 
közérdekő szervezeteket –, és amelyet a 
Bizottság folyamatosan és teljes 
mértékben tájékoztat a folyamatban lévı 
tárgyalásokról; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/27 

Módosítás  27 
Reinhard Bütikofer 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 
 
Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0187/2013 
Vital Moreira 
a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében 
az Amerikai Egyesült Államokkal folytatott uniós kereskedelmi és befektetési tárgyalásokról 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
6 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

6. támogatja azt az elgondolást, hogy a 
meglévı alacsony átlagos vámtarifák miatt 
a transzatlanti kapcsolatban rejlı potenciál 
felszabadításához az elsısorban a vámügyi 
eljárásokban, mőszaki normákban és a 
határon belüli szabályozási 
korlátozásokban megtestesülı nem 
vámjellegő akadályok felszámolása jelenti 
a kulcsot; támogatja a magas szintő 
munkacsoport által javasolt célkitőzést, 
mely szerint fokozatosan egy még 
integráltabb transzatlanti piac felé kell 
elmozdulni; 

6. azzal érvel, hogy a meglévı alacsony 
vámtarifák miatt a nem vámjellegő 
akadályok csökkentésére való 
összpontosítás csak akkor jár széles körő 
haszonnal, ha fı célpontjai a vámügyi 
eljárások, határon belüli szabályozási 
korlátozások tekintetében pedig csak azok, 
amelyek nem értékalapúak; fenntartja, 
hogy számos szabályozási korlátozás az 
egészségügyi, biztonsági és 
környezetvédelmi normák és az állam 
szerepe terén meglévı transzatlanti 
eltérésekbıl ered; úgy véli, hogy a 
transzatlanti kapcsolatban rejlı potenciál 
felszabadításához a globális gazdasági 
rendszer jövıbeli társadalmi és 
környezetvédelmi szükségleteinek közös, 
ambiciózus jövıképe jelenti a kulcsot; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/28 

Módosítás  28 
Reinhard Bütikofer 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 
 
Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0187/2013 
Vital Moreira 
a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében 
az Amerikai Egyesült Államokkal folytatott uniós kereskedelmi és befektetési tárgyalásokról 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
7 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 7a. rámutat, hogy túl szerény a magas 
szintő munkacsoport végleges jelentése 
ambícióinak a szintje a munkajogok és az 
egészségvédelem tekintetében; kifogásolja 
emellett az újonnan felmerülı 
technológiák összehangolt 
szabványosításához kötıdı ambíciók 
korlátozott szintjét is; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/29 

Módosítás  29 
Yannick Jadot, Franziska Keller 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 
 
Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0187/2013 
Vital Moreira 
a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében 
az Amerikai Egyesült Államokkal folytatott uniós kereskedelmi és befektetési tárgyalásokról 

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 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; úgy 
véli, hogy mivel mindkét partner jól 
mőködı belföldi bírósági rendszert 
mőködtet és erıteljesen védi a 
tulajdonjogokat, nincs szükség különleges 
befektetıvédelmi rendelkezésekre; felhívja 
a Tanácsot, hogy ne biztosítson több jogot 
az Egyesült Államok befektetıinek, mint a 
belföldi befektetıknek, és hogy zárja ki a 
tárgyalási meghatalmazásból a befektetı 
és az állam közötti viták rendezésének 
opcióját; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/30 

Módosítás  30 
Yannick Jadot, Franziska Keller 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 
 
Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0187/2013 
Vital Moreira 
a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében 
az Amerikai Egyesült Államokkal folytatott uniós kereskedelmi és befektetési tárgyalásokról 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
12 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

12. hangsúlyozza, hogy a szellemi tulajdon 
az innováció és szellemi alkotás 
legjelentısebb hajtóerıi közé tartozik és a 
tudásalapú gazdaság egyik pillére, és hogy 
a megállapodásban magas szintő védelmet 
kell biztosítani a szellemi tulajdonjogok 
pontosan és egyértelmően meghatározott 
területeinek, többek között a földrajzi 
jelzéseknek, és a megállapodásnak 
összhangban kell lennie a meglévı 
nemzetközi megállapodásokkal; úgy véli, 
hogy a szellemi tulajdonjogokkal 
kapcsolatos egyéb területek eltéréseit a 
védelemre vonatkozó nemzetközi 
normákkal összhangban kell megoldani; 

12. hangsúlyozza, hogy a szellemi tulajdon 
az innováció és teremtés legjelentısebb 
hajtóerıi közé tartozik és a tudásalapú 
gazdaság egyik pillére, és hogy a 
megállapodásban magas szintő védelmet 
kell biztosítani a szellemi tulajdonjogok 
pontosan és egyértelmően meghatározott 
területeinek, többek között a földrajzi 
jelzéseknek, és a megállapodásnak 
összhangban kell lennie a meglévı 
nemzetközi megállapodásokkal; 
hangsúlyozza, hogy a szellemi 
tulajdonjogok területén transzatlanti 
szinten mélyreható különbségek 
tapasztalhatók, és ez azt igényli, hogy 
magának a területnek a 
meghatározásáról, valamint az 
alkalmazandó kivételekrıl és 
korlátozásokról elızetesen állapodjanak 
meg; úgy véli, hogy a szellemi 
tulajdonjogokkal kapcsolatos egyéb 
területek eltéréseit a védelemre vonatkozó 
nemzetközi normákkal összhangban kell 
megoldani; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/31 

Módosítás  31 
Yannick Jadot, Franziska Keller, Judith Sargentini 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 
 
Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0187/2013 
Vital Moreira 
a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében 
az Amerikai Egyesült Államokkal folytatott uniós kereskedelmi és befektetési tárgyalásokról 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
13 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

13. úgy véli, hogy a megállapodásnak 
teljes mértékben tiszteletben kell tartania 
az EU alapjogi normáit; megismétli, hogy 
támogatja a személyes adatok magas 
szintő védelmét, amely a fogyasztók javát 
szolgálja az Atlanti-óceán mindkét 
partján; úgy véli, hogy a megállapodásnak 
figyelembe kell vennie a szolgáltatások 
értékesítésérıl szóló általános 
megállapodásnak (GATS) a személyes 
adatok védelmérıl szóló rendelkezéseit; 

13. úgy véli, hogy a megállapodásnak 
teljes mértékben tiszteletben kell tartania 
az EU alapjogi normáit; úgy véli, hogy a 
megállapodásnak teljes mértékben 
tiszteletben kell tartania az uniós 
adatvédelmi szabályokat – többek között a 
nemzetközi adattovábbításra vonatkozó 
szabályokat –, és tartalmaznia kell egy, a 
szolgáltatások értékesítésérıl szóló 
általános megállapodás (GATS) XIV. 
cikkére hivatkozó kivételt az adatvédelem 
tekintetében; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/32 

Módosítás  32 
Yannick Jadot, Franziska Keller 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 
 
Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0187/2013 
Vital Moreira 
a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében 
az Amerikai Egyesült Államokkal folytatott uniós kereskedelmi és befektetési tárgyalásokról 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
14 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 14a. felhívja a Tanácsot, hogy a tárgyalási 
meghatalmazásból kifejezetten zárja ki az 
általános érdekő közszolgáltatásokat; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/33 

Módosítás  33 
Yannick Jadot, Franziska Keller 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 
 
Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0187/2013 
Vital Moreira 
a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében 
az Amerikai Egyesült Államokkal folytatott uniós kereskedelmi és befektetési tárgyalásokról 

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. 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; felhívja a Tanácsot, hogy a 
tárgyalási meghatalmazásban erısítse 
meg mindkét partner abbéli szabadságát, 
hogy olyan szabványokat fogadjon el és 
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érvényesítsen, amelyek – akár elégtelen 
tudományos bizonyítékok ellenére is – a 
megállapodásban elıírtaknál magasabb 
szintő egészségügyi és környezeti 
követelményeket támasztanak, és hogy 
ezeket az intézkedéseket nem lehet 
megtámadni a megállapodás 
rendelkezései értelmében; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/34 

Módosítás  34 
Yannick Jadot, Franziska Keller 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 
 
Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0187/2013 
Vital Moreira 
a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében 
az Amerikai Egyesült Államokkal folytatott uniós kereskedelmi és befektetési tárgyalásokról 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
17 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

17. hangsúlyozza a tárgyalások által 
érintett bizonyos területek érzékenységét, 
ilyen például a mezıgazdasági ágazat, ahol 
a géntechnológiával módosított 
szervezetekkel (GMO-k), a klónozással és 
a fogyasztók egészségével kapcsolatos 
felfogás általában eltérı az Egyesült 
Államokban és az Európai Unióban; 
lehetıséget lát a mezıgazdasági 
kereskedelemben való együttmőködés 
megerısítésében, és hangsúlyozza, hogy 
ezen a területen nagyra törı és 
kiegyensúlyozott eredményekre van 
szükség; hangsúlyozza, hogy a 
megállapodás nem sértheti egyik 
kereskedelmi partner alapvetı értékeit – 
például az EU elıvigyázatossági elvét – 
sem; felszólítja az Egyesült Államokat, 
hogy bizalomerısítı intézkedésként oldja 
fel az uniós marhahús-termékek behozatali 
tilalmát;  

17. hangsúlyozza a tárgyalások által 
érintett bizonyos területek érzékenységét, 
ilyen például a mezıgazdasági ágazat, ahol 
a géntechnológiával módosított 
szervezetekkel (GMO-k), a klónozással és 
a fogyasztók egészségével kapcsolatos 
felfogás általában eltérı az Egyesült 
Államokban és az Európai Unióban; 
felhívja a Tanácsot, hogy egyértelmően 
fogalmazza meg a meghatalmazásban, 
hogy a GMO-kra vonatkozó hatályos 
uniós jogszabályok és az elıvigyázatosság 
– e jogszabályok végrehajtásában foglalt – 
kapcsolódó elve nem képezik részét a 
tárgyalásoknak; lehetıséget lát a 
mezıgazdasági kereskedelemben való 
együttmőködés megerısítésében, és 
hangsúlyozza, hogy ezen a területen nagyra 
törı és kiegyensúlyozott eredményekre van 
szükség; hangsúlyozza, hogy a 
megállapodás nem sértheti egyik 
kereskedelmi partner alapvetı értékeit – 
például az EU elıvigyázatossági elvét – 
sem; felszólítja az Egyesült Államokat, 
hogy bizalomerısítı intézkedésként oldja 
fel az uniós marhahús-termékek behozatali 
tilalmát; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/35 

Módosítás  35 
Yannick Jadot, Franziska Keller 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 
 
Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0187/2013 
Vital Moreira 
a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében 
az Amerikai Egyesült Államokkal folytatott uniós kereskedelmi és befektetési tárgyalásokról 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
18 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

18. hangsúlyozza, hogy a transzatlanti 
kereskedelmi és befektetési partnerségrıl 
szóló tárgyalások során ki kell térni a 
pénzügyi szolgáltatásokra is, és ebben az 
összefüggésben kéri, hogy fordítsanak 
különös figyelmet az egyenértékőségre, a 
kölcsönös elismerésre, a konvergenciára és 
a területenkívüliségre, mivel ezek mindkét 
fél számára lényegi szempontok; 
hangsúlyozza, hogy elınyös lenne az EU 
és az USA között egy közös pénzügyi 
szabályozási keret irányába mutató 
konvergencia; kiemeli, hogy bár a piaci 
hozzáférést pozitív lépésnek kell tekinteni, 
a prudenciális felügyeleti folyamatok 
nélkülözhetetlenek a megfelelı 
konvergencia megvalósításában; 
hangsúlyozza, hogy minimalizálni kell a 
területenkívüliség negatív hatását, és nem 
szabad engedni, hogy az sértse a pénzügyi 
szolgáltatások szabályozásának 
következetes megközelítését; 

18. hangsúlyozza, hogy a transzatlanti 
kereskedelmi és befektetési partnerségrıl 
szóló tárgyalások során ki kell térni a 
pénzügyi szolgáltatásokra is, és ebben az 
összefüggésben kéri, hogy fordítsanak 
különös figyelmet az egyenértékőségre, a 
kölcsönös elismerésre, a konvergenciára és 
a területenkívüliségre, mivel ezek mindkét 
fél számára lényegi szempontok; 
hangsúlyozza, hogy elınyös lenne az EU 
és az USA között egy közös pénzügyi 
szabályozási keret irányába mutató 
konvergencia; kiemeli, hogy bár a piaci 
hozzáférést pozitív lépésnek kell tekinteni, 
a prudenciális felügyeleti folyamatok 
nélkülözhetetlenek a megfelelı 
konvergencia megvalósításában; 
hangsúlyozza, hogy minimalizálni kell a 
területenkívüliség negatív hatását, és nem 
szabad engedni, hogy az sértse a pénzügyi 
szolgáltatások szabályozásának 
következetes megközelítését; felhívja a 
Tanácsot, hogy a tárgyalási 
meghatalmazásban erısítse meg mindkét 
partner abbéli szabadságát, hogy a 
megállapodásban elıírtaknál erıteljesebb 
szabályozásokat fogadjanak el a 
pénzintézetekrıl és a pénzügyi 
tranzakciókról, és hogy ezeket az 
intézkedéseket nem lehet megtámadni a 
megállapodás rendelkezései értelmében; 
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20.5.2013 B7-0187/36 

Módosítás  36 
Yannick Jadot, Franziska Keller 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 
 
Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0187/2013 
Vital Moreira 
a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében 
az Amerikai Egyesült Államokkal folytatott uniós kereskedelmi és befektetési tárgyalásokról 

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. felhívja a Tanácsot, hogy állapodjon 
meg az Egyesült Államokkal a tárgyalások 
átláthatóságáról, különösen ami a 
szövegtervezetek idıben való közzétételét 
illeti a tárgyalások minden szakaszában; 
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; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/37 

Módosítás  37 
Yannick Jadot, Franziska Keller 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 
 
Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0187/2013 
Vital Moreira 
a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében 
az Amerikai Egyesült Államokkal folytatott uniós kereskedelmi és befektetési tárgyalásokról 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
21 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 21a. felhívja a Tanácsot, hogy a 
kereskedelmi tárgyalások 
átláthatóságának új szellemében tegye 
nyilvánossá a végleges tárgyalási 
meghatalmazást; 

Or. en 

 
 


