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A szerzők célja, hogy az olvasó számára tényszerű, informatív áttekintést adjanak 
a Transzatlanti Kereskedelmi és Beruházási Partnerségről (TTIP)1 szóló tárgyalások 
tartalmáról, gazdasági jelentőségéről, az egyeztetések jelenlegi állásáról és a jövő-
ben várható alakulásáról. Tekintettel arra, hogy a tárgyalások még javában zajlanak, 
a megállapodás szövegtervezete egyelőre nem áll rendelkezésre. A tanulmányban a 
TTIP-t nemzetközi kontextusba helyezve mutatjuk meg, felvillantva azokat a kritikus 
szakpolitikai területeket, ahol nehéz tárgyalások várhatóak. A nemzeti szempontok 
és érdekek itt csak érintőlegesen jelennek meg, azok bemutatása egy későbbi ta-
nulmány témája lehet.2

Átalakuló vilÁggazdasÁg:
verseny versus együttműködés

A globalizáció és a gyors technológiai fejlődés (pl. információs forradalom) 
következtében a világgazdaságban is új típusú kihívások és alkalmazkodá-
si kényszerek jelentek meg. A világkereskedelem liberalizálása fokozatosan 

egyre több szektorra terjedt ki: először az áruforgalomra, majd később a szolgál-
tatásokra, a tőkére és a szellemi tulajdonra. A vámok, kvóták leépítésén túl mind 
nagyobb szerepet játszik a nem vámjellegű adminisztratív akadályok mérséklése és 
a nemzetközi standardok kidolgozása is.

A kereskedelem szabályozási korlátainak csökkenése mellett mérséklődtek a 
szállítási és a kommunikációs költségek is, ami tovább növelte a világkereskedelmi 
forgalmat. A transznacionális vállalatok a termelés és a szolgáltatás hatékonyságát 
javítandó, egyre inkább több országra, sőt kontinensre kiterjedő, globális érték-
láncokba szervezik a tevékenységüket. Ezek a folyamatok is hozzájárultak ahhoz, 
hogy a feltörekvő – elsősorban a távol-keleti, délkelet-ázsiai – országok versenyké-
pessége erősödött. Ráadásul a pénzügyi, majd a szuverén adósságválság jobban 
sújtotta a fejlett gazdaságokat, mint a feltörekvőket. A fejlett országok térvesztése 
egyre nyilvánvalóbbá vált, ezzel párhuzamosan Kína súlya látványosan megnőtt a 
világgazdaságban.

A globális kihívások és a válság után átrendeződött erőviszonyok nyomán új 
folyamatok indultak el a világgazdaságban. A különböző mélységű és kiterjedésű 
regionális gazdasági integrációk (pl. ASEAN, Eurázsiai Gazdasági Unió) száma lát-
ványos emelkedésnek indult. A feltörekvő országok növekvő gazdasági térnyerését 
látva a fejlett államok a verseny helyett inkább az egymás közötti együttműködést, 
a koordinált fellépést és a partnerség erősítését helyezik előtérbe. Egyre jellemzőbb, 
hogy a fejlett, egymással szoros gazdasági viszonyt ápoló országok tovább 
1 TTIP: Transatlantic Trade and Investment Partnership.
2 A szerzők köszönetet mondanak Várkonyi Lászlónak (Miniszterelnökség) és Dr. Nagy Gábornak 

(Külgazdasági és Külügyminisztérium) a tanulmány szakmai áttekintéséért és a konstruktív 
észrevételeikért.
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mélyítik a kapcsolataikat, és ennek érdekében olyan, a Kereskedelmi Világszervezet 
(WTO)3 által előírt minimális követelményeket meghaladó bilaterális, illetve multila-
terális megállapodásokat kötnek egymással, amelyek már környezet-, egészség-, 
szellemitulajdon-, adat- és beruházásvédelmi elemeket is tartalmaznak. Az ilyen 
típusú komplex partnerségi megállapodások kötésében (pl. Szingapúrral, Dél-Kore-
ával, Kanadával) az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió eddig is élen járt, 
de most a két gazdasági nagyhatalom egymással is tárgyalásokat folytat a TTIP 
megkötése érdekében.

a tÁrgyalÁsok keretei

A 2011. novemberi csúcstalálkozójukon az Európai Unió és az Egyesült Államok 
vezetői felkérték a Transzatlanti Gazdasági Tanácsot (TEC),4 hogy állítson fel 
egy magas szintű munkacsoportot, melynek azt a szerepet szánták, hogy 

előkészítse és megalapozza a Transzatlanti Kereskedelmi és Beruházási Partner-
ségről szóló tárgyalásokat. A TTIP célja, hogy a kereskedelmet és a beruházásokat 
könnyítő eszközökkel az Atlanti-óceán mindkét partján hozzájáruljon a munkahely-
teremtéshez, valamint a gazdasági növekedés és a nemzetközi versenyképesség 
erősítéséhez. A munkacsoport feladata volt, hogy feltárja, mely potenciális szak-
politikai területeken hozhatók olyan kereskedelem- és beruházásösztönzési 
intézkedések, amelyek kölcsönös előnyökkel kecsegtetnek az EU és az USA szá-
mára, tekintettel a TTIP céljára.5

A TTIP-tárgyalások súlyát az érintett felek politikai elkötelezettsége, gazdasági 
szerepe és a megkötendő megállapodás tartalma (mennyire átfogó, ambiciózus, 
jövőbe mutató stb.) alapozza meg. Az Egyesült Államok és az Európai Unió együtt 
a világ GDP-jének 46, árukereskedelmének pedig mintegy 30 százalékát adja.6 A két 
partner között jelenleg is nagyon szoros és intenzív külkereskedelmi és beruházási 
kapcsolat áll fenn, amelynek elmélyítése és dinamizálása kulcsszerepet játszhat a 
gazdasági növekedési és a foglalkoztatási célok megvalósításában. A két fél között 
az áruk és szolgáltatások napi (!) kereskedelmi forgalma mintegy 2,1 milliárd euró, 
az EU éves nettó exportja pedig 100 milliárd euró körüli.7 A bilaterális kereskedelem 
3 WTO: World Trade Organization.
4 TEC: Transatlantic Economic Council.
5 United States–European Union High Level Working Group on Jobs and Growth, 2015.
6 World Bank (2013-as adatok) és Eurostat (2012-es adatok).
7 Az Európai Unió az Amerikai Egyesült Államok második legnagyobb árukereskedelmi export-, 

illetve importpartnere (2013-ban 17-17 százalékos részesedéssel), míg az USA az EU-nak a 
legjelentősebb export-, s a második-harmadik legnagyobb importpartnere (2013-ban 16,6-11,6 
százalékkal). Az EU importjában Oroszország 2013-ban még 12 százalékkal a második, 2014-
ben 11 százalékkal már csak a harmadik volt. Az amerikai szolgáltatáskereskedelemben az EU 
a legnagyobb partner (2013-ban az export 30, az import 35 százaléka az EU relációjában állt 
fenn), s ugyanez igaz fordított irányban is (2013-ban az EU az exportjának 10,5, az importjának 
pedig 11,6 százalékát az USA-val bonyolította le).
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nagyjából 60 százalékát az áruforgalom, 40 százalékát a szolgáltatáskereskedelem 
teszi ki. Az egymás területén befektetett közvetlen működő tőke (FDI)8 állománya 
2013-ban hozzávetőleg 3300 milliárd euró volt. Becslések szerint az EU-ban már 
jelenleg is mintegy 30 millió munkahely kötődik az exporthoz, s az amerikai cégek 
körülbelül 3,5 millió embernek adnak munkát az Unióban.9

A TTIP meglehetősen sajátos a tekintetben, hogy a világ két igen fejlett, ha-
sonló gazdasági súlyú, vezető nagyhatalma tárgyal egymással. Ilyen körülmények 
között csakis olyan megállapodás lehet hosszú távon fenntartható és gyakorlati 
relevanciával bíró, amely kölcsönös előnyöket és partneri viszonyt jelent, azaz a 
megállapodással egyik fél sem kerül alárendelt helyzetbe. Ennek megfelelően a po-
litikai megegyezés csak olyan szabályozási területeken jöhet létre, ahol az említett 
feltételek biztosíthatók.

A 2013. februári jelentésében10 a magas szintű munkacsoport arra az ered-
ményre jutott, hogy egy átfogó – a kétoldalú és a globális szabályozási kérdésekre 
egyaránt kiterjedő – szabadkereskedelmi és beruházási megállapodás teremthet 
széles körű, mindkét fél számára kölcsönös előnyöket és partneri viszonyt. A mun-
kacsoport azt javasolta, hogy az egyezmény terjedjen ki:

•	 a kétoldalú piacnyitásra: áruk, szolgáltatások akadálymentes áramlása, 
vámok eltörlése, beruházások magas szintű liberalizálása és védelme, közbe-
szerzésekhez való kölcsönös hozzáférés javítása;
•	 a kétoldalú szabályozási és nem vámjellegű akadályok lebontására: a köl-
csönösen magas minőségű célok (állat- és humánegészség-, illetve növény-, 
környezet- és fogyasztóvédelem) megtartása mellett az eltérő szabályozási 
módszerekből adódó felesleges költségek és adminisztráció csökkentése, a 
duplikációk megszüntetése, a szabványok, engedélyek, hivatalos dokumentu-
mok és ellenőrzések kölcsönös elismerése, a kétoldalú szabályozás közelítése 
és összhangjának erősítése;
•	 a globális (multilaterális) kereskedelmi rendszer megerősítését is szolgá-
ló elvek, szabályok, standardok közös kialakítására: szoros együttműködés a 
kritikus területek (például: versenypolitika, szellemi tulajdon védelme, nyers-
anyag- és energiakereskedelem, állami tulajdonú vállalatok burkolt támogatása, 
kkv-szektor, átláthatóság, diszkriminációmentesség, hozzáférés erőforrásokhoz 
és infrastruktúrához) nemzetközi szabályozásában – és az új előírásokat köve-
tendő példaként akár más országok is átvehetnék.

Az előkészítő munkát követően, 2013 júliusában kezdődtek meg a tényleges 
TTIP-tárgyalások; a két tárgyaló fél az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság), 
illetve az USA Kereskedelmi Képviselőjének Hivatala. Az EU-t a kereskedelempoliti-
káért felelős biztos, Cecilia Malmström képviseli. A bizottsági delegáció az Európai 
Unió Tanácsának felhatalmazásával és orientációja alapján tárgyal. Az Európai 
Bizottság a megbeszélésekről jelentést tesz az Európai Parlamentnek (EP), és az 
  8 FDI: Foreign Direct Investment.
  9 Eurostat, BEA, Census.
10 United States–European Union High Level Working Group on Jobs and Growth, 2013.
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Európai Unió Tanácsán kívül rendszeresen konzultál a szakmai és az üzleti érdek-
képviseletekkel, illetve a civil szféra szereplőivel is. Az Egyesült Államok oldaláról a 
kereskedelmi képviselő, Michael Froman vezeti a tárgyalóküldöttséget, akik szintén 
bevonják a kongresszust és az érdekelteket a tárgyalási álláspont kialakításába.

2015. március végéig nyolc tárgyalási forduló zajlott le, s a kilencedikre április 
20–24-én került sor New Yorkban. A nyári szünetig előreláthatólag tíz tárgyalási 
kör zárulhat le, a nehezebb témákról viszont várhatóan csak 2015. második felé-
ben kezdődhetnek meg az egyeztetések. A TTIP-tárgyalásokról elmondható, hogy 
az érdeklődő közvélemény számára sokkal átláthatóbbak, mint a korábbi szabad-
kereskedelmi egyeztetések. A tájékozódást segítendő, az Európai Bizottság és az 
USA Kereskedelmi Képviselőjének Hivatala külön TTIP-honlapot hozott létre, ahol 
számos, jellemzően angol nyelvű, naprakész háttéranyag található meg (például tá-
jékoztatók, információs anyagok, jelentések, sajtóközlemények, hatástanulmányok). 
Ezen túlmenően mind az európai, mind az amerikai fél nagy hangsúlyt helyez a 
szakmai és a civil közvélemény tájékoztatására. Ennek érdekében nyilvános meg-
hallgatásokat, rendszeres konzultációkat, kerekasztal-beszélgetéseket, szakmai és 
sajtókonferenciákat szerveznek.

az egyezménytől vÁrt hatÁsok

Egy jól átgondolt szabadkereskedelmi és beruházási egyezmény megkötése 
az Európai Uniónak és az Amerikai Egyesült Államoknak egyaránt kiemelt 
érdeke. A két partner világgazdasági súlyának alakulása fokozatosan csök-

kenő trendet követ: míg a világ GDP-jéhez 2000-ben még 57, addig 2013-ban már 
csupán 46 százalékkal járultak hozzá. Hasonló folyamat rajzolódik ki a nemzetközi 
kereskedelem esetében is: együttes részesedésük ugyanezen időszak alatt 40-ről 
mintegy 30 százalékra mérséklődött.11 Látható, hogy az Egyesült Államok és az Eu-
rópai Unió világgazdasági szerepe, bár továbbra is meghatározó, érezhető módon 
csökken. A TTIP viszont elősegítheti a versenyképességük növelését, s javíthatja a 
két szerződő fél világgazdasági pozícióját – főképp az egyre nagyobb mértékben 
előretörő Kínával szemben.

A TTIP életbe lépése a szabványok közelítésével és – egyes esetekben – köl-
csönös elismerésével, a bürokratikus akadályok részleges leépítésével, valamint a 
vámok lebontásával hosszabb távon meg fogja könnyíteni a piacra lépést (többek 
között a kkv-k számára is), s ösztönözni fogja a kereskedelmet. Az európai vállala-
tok évente több mint 6 milliárd eurót takaríthatnak meg a vámok lebontása révén,12 
hiszen annak ellenére, hogy az Uniónak az amerikai cégekkel szemben alkalmazott 
átlagos vámkulcsa körülbelül 3,3 százalék, s ugyanez a fordított relációban 2,2 szá-
zalék, a nagy volumenű kereskedelmi forgalom miatt összességében így is jelentős 

11 World Bank és Eurostat.
12 KKI-számítás az Eurostat adatai alapján.
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vámköltség keletkezik.13 Ugyanakkor az egyezményből származó előnyök 66–80 
százaléka a nem vám jellegű akadályok egy részének eltörléséből származhat.14 
A szabványok – a magas minőségi elvárások megtartása melletti – közelítésének 
köszönhetően nem csupán az export bővülhet jelentős mértékben, de a techno-
lógiaáramlás is gördülékenyebbé válhat, s a verseny fokozódásával a fogyasztói 
elégedettség is növekedhet az euroatlanti térségben. Az egyes kutatások eltérő 
mértékű, ám mindenképpen jelentős – a TTIP következtében megvalósuló – kül-
kereskedelmi forgalombővülést prognosztizálnak az EU és az USA között: 30–80 
százalékos intervallumban szóródnak a várt eredmények.15 Ugyanakkor a fenti ta-
nulmányok – tekintettel arra, hogy még nincsen végleges megállapodás – csupán 
a lehetséges forgatókönyvek alapján valószínűsítik a makrogazdasági hatásokat. 
Emellett az is kérdés, hogy a későbbiekben a vállalatok mely ágazatokban és milyen 
mértékben élnek a szerződés adta lehetőségekkel. A két tárgyaló fél eddig is meg-
határozó szerepet játszott egymás külkereskedelmében, ami a megállapodással 
csak tovább erősödhet. Ugyanakkor a partnerek szempontjai között eltérést jelent, 
hogy míg az Egyesült Államok összességében – és relatív értelemben – inkább a 
szolgáltatásexportban, addig az Európai Unió az árukivitelben érdekeltebb.

A kereskedelmi kapcsolatok további erősödése várhatóan az exporthoz köthető 
beruházások volumenét is növelni fogja. Ezek a tényezők együttesen új munka-
helyek létrehozásához, s pótlólagos GDP-bővüléshez vezetnek.16 Ugyanakkor a 
TTIP-nek ágazatonként eltérő hatásai lehetnek, s a részletszabályok közelítése a 
későbbiekben vélhetően fokozatosan fog a gyakorlatban megvalósulni, ezért az 
egyezmény csak lassan érezteti majd a hatását: a TTIP 10–12 éves időtávon 0,2–0,5 
százalékos többletnövekedést eredményezhet, vagyis az eredeti pályájához képest 
ennyivel növelheti az uniós, illetve az amerikai GDP-t.17

az európai BizottsÁg tÁrgyalÁsi mandÁtuma

Magyarország kis, nyitott, tőkeszegény gazdaságként jelentősen függ a – belső 
piacra, illetve a közvetlenül és közvetetten a tengerentúlra irányuló – kül-
kereskedelem, valamint a külföldi közvetlen tőkebefektetések bővülésétől. 

Hazánk nyitottan és támogatóan viszonyul a TTIP-tárgyalásokhoz, hiszen annak 
általános célkitűzései összhangban állnak a kormány gazdaságpolitikai stratégiá-
jával is.

13 Fontagné, Gourdon és Jean, 2013, 4. o.; Francois et al., 2013, 49. o.; Felbermayr, Heid és Lehwald, 
2013, 11. o.

14 Francois et al., 2013, 1. o.
15 Fontagné, Gourdon és Jean, 2013, 9. o.; Francois et al., 2013, 49–50. o.; Felbermayr, Heid és 

Lehwald, 2013, 11. o.
16 Az OECD-országokban akár több mint 2 millió új munkahely létrehozását eredményezheti. 

Felbermayr, Heid és Lehwald, 2013, 41. o.
17 Francois et al., 2013, 45–46. o.; Fontagné, Gourdon és Jean, 2013, 10–11. o.
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A 2013. június 14-i ülésén az uniós tagállamok külügyi tanácsa elfogadta azo-
kat a tárgyalási irányelveket,18 amelyek mentén az Európai Bizottság az EU érdekeit 
képviseli a TTIP-tárgyalásokon. A mandátum ugyanarra a három szabályozási terü-
letre (piacnyitás, szabályozási és nem vámjellegű korlátozások lebontása, globális 
szabályok) ad iránymutatást, mint amiket a magas szintű munkacsoport java-
solt. A dokumentum többek között rögzíti, hogy a megkötendő megállapodásnak 
átfogónak és kiegyensúlyozottnak kell lennie, s az valamennyi kormányzati szintre 
nézve kötelező erejű lesz. Az egyezményben foglalt kötelezettségeknek természete-
sen összhangban kell lenniük a Kereskedelmi Világszervezet szabályaival, de azokál 
ambiciózusabb, az előírt minimumot meghaladó vállalásokra kell törekedni a ke-
reskedelem és a beruházás liberalizációja terén. A TTIP-megállapodás célja, hogy 
a felesleges adminisztratív akadályok, a vám és nem vámjellegű korlátok lebontá-
sával, illetve a szabályozási koherencia erősítésével bővítse az Európai Unió és az 
Egyesült Államok közötti külkereskedelmi forgalmat és beruházási tevékenységet, 
hozzájárulva ezzel a fenntartható gazdasági növekedéshez és a munkahelyterem-
téshez, valamint a versenyképesség erősítéséhez az Atlanti-óceán mindkét partján.

Ugyanakkor a tárgyalási irányelvek – a magyar állásponttal összhangban – rög-
zítik, hogy a TTIP-egyezményben nem szerepelhetnek olyan rendelkezések, amelyek 
fellazítják a jelenlegi magas szintű uniós növény-, állat- és humán-egészségügyi, 
munkaügyi, adat-, környezet- és fogyasztóvédelmi normákat, vagy veszélybe 
sodornák a tagállamok kulturális és nyelvi sokszínűségének védelmét. Az iránymu-
tatások között szerepel olyan kitétel is, miszerint a szolgáltatáskereskedelem és a 
vállalkozáslétesítés liberalizációja nem terjed ki az audiovizuális szolgáltatásokra.

Az Európai Bizottságnak adott tárgyalási mandátumban nincs benne az, hogy a 
megállapodás a génmódosított szervezetekre (GMO)19 vonatkozó uniós szabályokat 
és tagállami szabályozási jogköröket érintheti. A tagországok tehát a jelenlegi uniós 
szabályozásnak megfelelően továbbra is szabadon eldönthetik, hogy engedélyezik, 
vagy éppen társadalmi, illetve gazdasági indokok alapján megtiltják a területükön, 
illetve annak egy részén a GMO-termelést. A magyar érdekekkel összhangban, 
a tárgyalások nem érintik a Magyarország Alaptörvényében is lefektetett GMO-
mentességet, sem az agrártámogatások és a hormonkezelt állatok tenyésztésének 
a kérdését, sőt védik az uniós normákat, értékeket.20

Közszolgáltatások

Magyarország Kormánya arra törekszik, hogy a közszolgáltatások terén 
a TTIP ne járjon olyan eredménnyel, amely a tagországok szabályozási 
jogkörét korlátozná. Jelenleg az EU-ban nemzeti hatáskörben dől el, hogy 

az adott tagállam mit tekint közszolgáltatásnak, és hogyan határolja azt le a piaci 

18 European Council, 2013.
19 GMO: Genetically Modified Organisms.
20 Szajlai, 2015.
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szolgáltatásoktól.21 2015. március 20-án az Egyesült Államok és az Európai Unió 
főtárgyalói közös nyilatkozatban22 erősítették meg, hogy az egyezménnyel nem kí-
vánják megakadályozni a nemzeti kormányokat abban, hogy:

•	 közszolgáltatásokat (például: oktatási, egészségügyi, szociális és közmű-
szolgáltatást) nyújtsanak vagy támogassanak;
•	 meghatározzák a közszolgáltatások körét, és adott esetben szabadon bő-
vítsék azt;
•	 kialakítsák a magán- és a közszolgáltatások általuk helyesnek vélt arányát;
•	 a közérdek (például: egészség, környezet, biztonság) védelme és a magas 
színvonalú közszolgáltatások biztosítása érdekében speciális szabályokat hoz-
zanak.

A fentiek alapján a közszolgáltatások meghatározása továbbra is nemzeti 
hatáskörben marad: a TTIP nem fog privatizációt előírni, és nem gátolja a közszol-
gáltatások körének bővítését sem.

A tárgyalási irányelvek szerint a TTIP-megállapodás keretében a feleknek a 
jelenleginél nagyobb mértékben és minden (nemzeti, regionális és helyi) közigazga-
tási szinten hozzáférést kell biztosítaniuk egymás közbeszerzési piacaihoz. Fontos 
célkitűzés továbbá, hogy a közbeszerzési tendereken a külföldi állami tulajdonú 
vagy érdekeltségű vállalatok a helyi szolgáltatókéval azonos elbánásban részesül-
jenek (ami elsősorban az uniós cégek amerikai versenyhelyzetét javíthatja ezen a 
téren). A közbeszerzésekhez való könnyebb hozzáférésnek például az ésszerűbb, 
egyszerűbb és átláthatóbb eljárásokban, előírásokban, jogorvoslati lehetőségekben 
is meg kell jelennie.

A beruházó és az állam közötti vitarendezési mechanizmus (ISDS)23

Míg a lisszaboni szerződés 2009. december 1-jei hatályba lépése előtt az 
egyes tagállamok bilaterális alapon kötöttek beruházásvédelmi megál-
lapodásokat, azóta a külföldi közvetlen tőkebefektetésekkel kapcsolatos 

szabályozás az EU kizárólagos hatáskörébe tartozó közös kereskedelempolitika 
részévé vált, amint azt az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. cikke, 
illetve a 3. cikk 1. bekezdése írja.24

A TTIP-tárgyalási irányelvek alapján a befektetésösztönzés területén kettős célt 
kell megvalósítani: a legmagasabb szintű beruházásvédelem mellett a lehető leg-
nagyobb mértékben liberalizálni kell a tőkeáramlást. A mandátum bizonyos uniós 
érdekek szerinti feltételek teljesüléséhez köti, hogy a mechanizmus része legyen-e 
a TTIP-nek. Ilyen feltétel például:

21 Országgyűlés Hivatala, 2015.
22 European Commission, 2015 a.
23 ISDS: Investor-to-State Dispute Settlement.
24 EUR-Lex, 2012.
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•	 az Európai Unióban és az Egyesült Államokban egyenlő versenyfeltételek 
biztosítása a beruházók számára;
•	 az uniós beruházók számára a lehető legmagasabb szintű jogvédelem, jog-
biztonság biztosítása Amerikában;
•	 a tagállamok és a harmadik országok között korábban létrejött kétoldalú be-
ruházási megállapodások tapasztalatainak felhasználása;
•	 nem sérülhet az EU-nak és tagországainak az a joga, hogy saját hatáskörben 
olyan szabályokat hozzanak, amelyek a legitim közcélok (például: a pénzügyi 
rendszer stabilitása, egészségügyi, szociális, környezetvédelmi, biztonsági cé-
lok) diszkriminációmentes eléréséhez szükségesek;
•	 tiszteletben kell tartani az EU és tagállamai kulturális sokszínűséget támo-
gató és védő szakpolitikáit;
•	 figyelembe kell venni, hogy a véglegesnek szánt megállapodás mennyire 
marad kiegyensúlyozott, illetve ambiciózus.

A tárgyalási irányelvek alapján a beruházásvédelem hatálya igen széles lenne: 
nemcsak a beruházók tág körére, hanem a megállapodás előtti beruházásokra 
(beleértve a szellemi tulajdonjogokat) is kiterjedne. Továbbá a központi szint alatt 
(például települési, tartományi, tagállami szinten) működő valamennyi hatóság gya-
korlatának meg kellene felelnie a TTIP vonatkozó fejezetének. Ugyanakkor a védelem 
csak a fogadó állam jogszabályaival összhangban megvalósított beruházásokra 
vonatkozhat, vagyis nem lehet vitarendezési eljárás tárgya a piacra jutás törvényes 
korlátozása, illetve tilalma. (Emiatt nem lehetne választott bírósági eljárást indítani 
például a GMO-tilalom miatt Magyarországgal szemben, hiszen ez esetben nincs 
olyan belföldi beruházás, amit védeni kellene.)

A mandátum hatékony és korszerű vitarendezési eljárás kidolgozását tűzi ki cé-
lul. Ennek érdekében az ISDS-nek biztosítania kell a transzparenciát, a választott 
bírák függetlenségét és a vitarendezési megállapodás kiszámíthatóságát. A beru-
házók számára továbbra is elérhetővé kell tenni a választott bírósági fórumok olyan 
széles skáláját, mint amilyen jelenleg is rendelkezésükre áll a tagállamok kétoldalú 
befektetési megállapodásai keretében. Ugyanakkor a nyilvánvalóan indokolatlan és 
komolytalan követelések ellen garanciákat is be kell építeni a vitarendezési mecha-
nizmusba.25

Noha az 1960-as évek óta maguk az uniós tagállamok is mintegy 1400, be-
ruházó és állam közötti vitarendezési megállapodást kötöttek,26 felmerül a kérdés, 
hogy olyan fejlett belső jogrenddel bíró partnerek között, mint az Egyesült Államok 
és az Európai Unió, szükség van-e a nemzetközi jog szintjén további jogorvoslati 
fórumra. Az, hogy az ISDS része legyen-e a TTIP-megállapodásnak, komoly po-
litikai kérdés, ezért nehéz és elhúzódó tárgyalások várhatóak ebben a témában. 
Az Egyesült Államok úgy tekint az ISDS-re, hogy az a TTIP-nek mint szabadke-
reskedelmi és beruházási megállapodásnak az alapvető eleme, amely a két fejlett 
25 European Council, 2013.
26 European Commission, 2015 b, 3. o.
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szerződő fél egyikének sem okozna hátrányt a másikkal szemben, sőt modellt 
jelente a későbbi egyezményekre nézve. Eközben az Európai Unió tagországai je-
lenleg megosztottnak tűnnek ebben a kérdésben. Mikola István, a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium államtitkára egy lapinterjúban jelezte, hogy több, gazdaságilag 
erős és jelentős multinacionális vállalatokkal rendelkező, nagy tagállam az amerikai 
álláspont támogatása felé látszik elmozdulni (vélhetően az amerikai piacra jutá-
sért cserében), míg mások inkább a nemzeti joghatóságra bíznák a beruházó és 
az állam közötti vita rendezését.27 Az európai megosztottságot tovább erősítheti, 
hogy egyes tagállamok már korábban beruházásvédelmi megállapodást kötöttek 
az Egyesült Államokkal, így az ISDS számukra jobbára a meglévő egyezmények 
modernizációját jelentené.

Ugyanakkor az európai kormányoknak a kérdésben megmutatkozó óvatossá-
gát sokkal inkább a közvélemény ISDS-sel szembeni, tájékozatlanságból fakadó 
elutasítása indokolja, mintsem a vitarendezési eljárásokra vonatkozó statisztikák. 
A Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központja (ICSID)28 adatai alapján 
az Európai Unióban székhellyel rendelkező beruházók jegyzik a nemzetközi válasz-
tott bírósági ügyek legnagyobb részét: holland, brit, német, francia, spanyol és olasz 
vállalkozások kezdeményezték az összes eljárás 39 százalékát. Miközben csupán 
29 esetben (az összes eljárás kevesebb mint 5 százalékában) pereltek Unión kívü-
li cégek EU-tagországot, addig uniós országokkal szemben uniós cégek már 99 
eljárást kezdeményeztek (jellemzően nyugat-európai vállalatok az újonnan csatla-
kozott tagállamokkal szemben).

Amennyiben összevetjük az európai uniós és az amerikai cégek választott bíró-
sági aktivitását, az látszik, hogy az előbbiek sokkal gyakrabban fordulnak ehhez a 
jogorvoslati fórumhoz: az EU-s cégek 2013-ban 33, 2014-ben pedig 27 eljárást indí-
tottak, míg az USA vállalkozásai esetében ez a szám rendre 6, illetve 5 volt. Ráadásul 
2014-ben EU-taggal szemben mindössze három beadvány érkezett Unión kívüli 
cég részéről. Emellett az is egyértelműen kimutatható, hogy a viták során az álla-
mok jellemzően sikeresebbek a befektetőknél: az esetek 37 százalékában az állam, 
25-ben (kártérítés mellett) a cég javára döntöttek. (A fennmaradó 38 százalékban 
egyéb kimenetele volt az eljárásoknak, például a felek egymás között megegyeztek.) 
Az uniós tagállamokkal szemben indított eljárásoknál a cégek kártérítésével végző-
dött esetek aránya még az előbb említett 25 százaléknál is kevesebb, 20 százalék 
volt. A vállalatok által kért átlagos kártérítési összegnek pedig átlagosan mindössze 
2-3 százalékát ítélték meg a választott bíróságok. (Az átlagos érték az Uniót érintő, 
illetve azt nem érintő esetekben megítélt összegeket egyaránt tartalmazza.)29

Mindezekkel együtt is elmondható, hogy az Európai Unió megfontolt meg-
állapodásra törekszik az ISDS kérdésében is, ezért a beruházásvédelemről szóló 
egyeztetéseket egyelőre felfüggesztették, s a tárgyalások csak akkor folytatód-
hatnak, ha biztosítottnak látszik például, hogy a nemzeti bíróságok joghatóságát 

27 Szajlai, 2015.
28 ICSID: International Centre for Settlement of Investment Disputes.
29 European Commission, 2015 b, 5–8. o.
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nem korlátozza a beruházó és az állam közötti vitarendezés. Az Európai Bizottság 
is világossá tette, hogy csak a tárgyalások végső szakaszában születhet meg az a 
döntés, hogy az ISDS végül része lesz-e a TTIP-megállapodásnak vagy sem.30

európai politikai erőfeszítések
a tÁrgyalÁsi folyamat felgyorsítÁsÁra

A Jean-Claude Juncker bizottsági elnökkel folytatott egyeztetés után Angela 
Merkel kancellár 2015. március 5-én kijelentette, hogy a német kormány min-
den támogatást megad az Európai Bizottságnak ahhoz, hogy 2015 végéig 

(legalább politikai szinten) sikerüljön lezárni a TTIP-tárgyalásokat az Egyesült Ál-
lamokkal. A közös sajtótájékoztatón mindketten megerősítették, hogy az Európai 
Uniónak szüksége van az Amerikai Egyesült Államokkal kötendő szabadkereskedel-
mi megállapodásra, ugyanakkor ragaszkodni kell a magas szintű európai normák, 
standardok fenntartásához, elsősorban az egészségügy, illetve a környezet- és 
fogyasztóvédelem területén.31 A beruházó és az állam közötti vitarendezési me-
chanizmus politikailag érzékeny téma, amellyel kapcsolatban a német kancellár 
kijelentette, hogy nem cél a tagállami szabályozási jogkörnek a multinacionális vál-
lalatok javára történő visszaszorítása.

Az Európai Tanács 2015. március 19–20-i rigai ülésén megvitatta az Amerikai 
Egyesült Államokkal folytatott tárgyalások állását. Az elfogadott következtetések 
szerint az Európai Unió és az Egyesült Államok mindent megtesz annak érdekében, 
hogy 2015 végéig lezárják a kölcsönösen előnyös, átfogó és ambiciózus megálla-
podást eredményező tárgyalásokat. Az Európai Bizottság és a tagállamok pedig 
fokozott erőfeszítéseket tesznek a civil társadalommal folytatott párbeszéd erősíté-
sére, és minden fórumon hangsúlyozzák a megállapodás előnyeit.32

A fentiek nyomán az Európai Bizottság március végén közzétett egy, a lakosság-
nak és a sajtónak szóló kiadványt,33 amely közérthető módon, példákon keresztül 
igyekszik eloszlatni a tíz leggyakoribb félelmet, mítoszt és tévhitet, melyek a közbe-
szédben elterjedtek.

30 European Commission, 2015 c.
31 Bruxinfo, 2015.
32 European Council, 2015.
33 European Commission, 2015 d.
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1. táblázat
A TTIP-vel kapcsolatos európai tévhitek és az azokat cáfoló tények

Témakör Tévhit Tény

Jelenlegi és
JövőBeli
standardok

A szigorú standardokat lazítani 
fogja (pl. az egészség- és kör-
nyezetvédelem területén).

Nem a standardokról folynak a tárgyalások, hanem ar-
ról, hogy azokon a területeken, ahol közösek a célok, de 
eltérő a szabályozási eszköz, ott legyen harmonizáció a 
költségcsökkentés érdekében.
A standardok színvonala inkább nőni fog.

élelmiszer-
BiztonsÁg

Az élelmiszerbiztonság szintjét 
csökkenteni fogja.

Fennmaradnak a standardok és az alkalmazásuk is.
A GMO- és az élelmiszerbiztonsági szabályozás válto-
zatlan marad. A TTIP a szabályok betartása mellett az 
exportot kívánja ösztönözni.

vÁmok
A vámok alacsonyak, a TTIP az 
uniós szabályok leépüléséhez 
fog vezetni.

Néhány ágazat esetében még mindig magasak a vá-
mok. A nagy forgalom miatt az alacsony vámok is 
jelentős összeget tesznek ki. A vámlebontás a cégek-
nek megtakarítást és könnyebb piacra lépést hoz.

kormÁnyok 
szaBÁlyozÁsi 
Joga

A nagy amerikai cégek akaratuk 
szerint perelhetik az európai 
államokat.

Szigorítani fogja a TTIP az eddigi választott bírósá-
gokra vonatkozó szabályozást. A korábbi rendszerek 
finomhangolására lesz alkalmas (modellt teremt), 
melyben az államok jogai bővülni fognak.

közszolgÁl-
tatÁsok

A közszolgáltatásokat privatizál-
ni kell majd azokon a területeken 
is, ahol a kormányzatok ezt nem 
szeretnék.

Az EU kereskedelmi egyezményei nem érintik a köz-
szolgáltatásokat, azok a tagállamok kompetenciájába 
tartoznak.

kulturÁlis 
sokszínűség

A TTIP az európai kulturális 
sokszínűség (pl. filmgyártás) 
végét jelenti.

A TTIP a kulturális sokszínűséget tiszteletben fogja 
tartani. Ezért az audiovizuális szolgáltatások kima-
radnak az egyezményből, a kormányok a kulturális 
ágazatokat ezután is szabadon támogathatják.

fenntartható 
feJlődés

Lefele mutató verseny indul a 
környezetvédelem és a munka-
vállalói jogok területén.

A fenntartható fejlődéssel külön fejezet foglalkozik.
A két témában az EU a nagyon magas standardjait 
fenn kívánja tartani, s megmarad a joga, hogy ezeken 
a területeken a színvonalukat továbbra is maga hatá-
rozza meg.

feJlődő 
orszÁgok

Az EU–USA-kereskedelmet 
ösztönzi a TTIP, de a fejlődő 
országok a vesztesei lesznek.

Független tanulmányok azt mutatják, hogy egyéb 
országok is profitálni fognak a TTIP-ből. A fokozódó 
kereskedelem pl. több, harmadik országtól származó 
importot igényel majd.

ÁtlÁthatósÁg 
és
BefolyÁsolÁs

Nem átláthatóak a tárgyalások, a 
nagy cégek irányítják a háttérből 
a folyamatokat.

A TTIP az eddigi legátláthatóbb kereskedelmi tárgya-
lássorozat. Folyamatos a konzultáció, s kiadványok, 
tájékoztató anyagok rendszeresen készülnek az 
egyeztetésekről.

demokratikus 
kontroll

A kormányoknak és a politiká-
nak nincs kontrollja afölött, hogy 
a tárgyalók miben állapodnak 
meg.

A kormányok és a politikusok követik a tárgyalásokat, 
és a végső szót is ők mondják ki. A megbeszélések-
be minden szinten bevonják őket, és a ratifikálásnál is 
övék a döntés.

Forrás: European Commission, 2015 d.
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az európai közvélemény hiteles tÁJékoztatÁsa
és meggyőzése mint kulcsfontossÁgú elem

A német kormánynak a TTIP-tárgyalások felgyorsítása iránti elkötelezettsé-
ge több szempontból is kiemelt jelentőséggel bír. Az Eurobarometer 2014. 
novemberi felmérése34 szerint az Európai Unióban átlagosan a lakosság 58 

százaléka támogatja, 25 százaléka ellenzi a TTIP-t, ugyanakkor az egyes tagálla-
mok között jelentős eltérések vannak. Míg Dánia, Észtország, Hollandia, Írország, 
Lengyelország, Litvánia, Málta és Románia lakosságának több mint 70 százaléka 
támogatja, addig Ausztriában (39 százalék), Németországban (39 százalék) és 
Luxemburgban (40 százalék) nagyon alacsony a támogatottsága. Az utóbbi há-
rom tagállamban a megállapodás ellenzőinek az aránya sorrendben 53, 41 és 43 
százalék, azaz Ausztriában a lakosság abszolút többsége elutasítja a TTIP-t. 
A német kormánynak a TTIP gyors lezárása melletti határozott kiállása akár pozi-
tív fordulatot is hozhat a három legelutasítóbb tagország közvéleményében.

1. ábra
A TTIP támogatottsága és elutasítása az EU-tagállamok lakossága körében

(%, 2014. november)

Forrás: European Commission, 2014.

34 European Commission, 2014.
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egyesült Államok: a tpp és a ttip versenye

A tárgyalások felgyorsításának hátterében több európai és tengerentúli té-
nyező is állhat. Köztudott, hogy az Egyesült Államok igencsak előrehaladott 
szabadkereskedelmi tárgyalásokat folytat tizenegy másik országgal35 a 

Csendes-óceáni Partnerségről (TPP).36 A főtárgyalók március 9–15-én többek kö-
zött a textilkereskedelemről, az eredetvédelemről, a szellemi tulajdonról, a piacra 
lépésről és az állami tulajdonú vállalatokról egyeztettek. Lapértesülések szerint 
több kérdésben is sikerült előrelépniük, így belátható közelségbe kerülhet a TPP-
tárgyalások lezárása (akár 2015 közepén), hiszen mindössze öt-hét vitás pont (pl. 
a piaci hozzáférés) maradhatott még.37 Vagyis a TPP jóval közelebb áll a végleges 
megállapodáshoz, mint a TTIP. Ráadásul az Egyesült Államok reálgazdasága szá-
mára a csendes-óceáni relációnak több szempontból is nagyobb súlya van, mint a 
transzatlanti kapcsolatoknak.

2. táblázat
A TPP- és a TTIP-országok súlya az Egyesült Államok gazdaságában*

makroadatok TPP TTIP

Áruexport 727 Mrd $ 
(45%)

277 Mrd $ 
(12%)

Feldolgozóipari export 638 Mrd $ 
(45%)

243 Mrd $ 
(17%)

Mezőgazdasági export 66 Mrd $ 
(42%)

13 Mrd $ 
(8%)

Szolgáltatásexport** 199 Mrd $ 
(29%)

206 Mrd $ 
(30%)

A partnerországokban székhellyel 
rendelkező cégek foglalkoztatottainak 
létszáma az USA-ban

1,5 M fő 3,3 M fő

Forrás: Office of the U.S. Trade Representative, 2015, 31. o.
* 2014-es adatok.
** 2013-as adatok.

35 Ausztrália, Brunei, Chile, Japán, Kanada, Malajzia, Mexikó, Peru, Szingapúr, Új-Zéland és 
Vietnam.

36 TPP: Trans-Pacific Partnership.
37 Rosenfeld, 2015.
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A kínai globális gazdasági expanzió fényében a TPP-megállapodás szimbóluma 
lehet annak, hogy az USA milyen fontosnak tartja megújítani és elmélyíteni a gazda-
sági kapcsolatait Ázsiával és Dél-Amerikával. Ráadásul a TPP megkötése javíthatja 
az Egyesült Államok tárgyalási pozícióját az Európai Unióval szemben is. A TPP 
főtárgyalóin nagy a nyomás, hiszen annak ellenére, hogy Barack Obama és Abe 
Sinzó az április 28-i washingtoni csúcstalálkozón – főként a járműipart és a mező-
gazdaságot érintő vitás kérdések miatt – nem állapodott meg egymással, mindkét 
fél a tárgyalások gyors és sikeres lezárása mellett kötelezte el magát.38 Új-Zéland 
kereskedelmi minisztere, Tim Groser is sürgette az egyezség mielőbbi megkötését, 
és egyúttal azon aggodalmának adott hangot, hogy ha heteken belül nem történik 
előrelépés a TPP-egyeztetéseken, akkor az könnyen a Kereskedelmi Világszervezet 
dohai tárgyalási fordulójának a sorsára juthat. A szervezetben 14 év alatt csupán 
mérsékelt előrelépés történt a kereskedelmi akadályok lebontásában, elsősorban a 
fejlett és a feltörekvő országok közötti érdekellentétek miatt.39

A TPP- és a TTIP-tárgyalások idei felgyorsítását az is indokolhatja, hogy a jövő 
évi elnökválasztás miatt az Egyesült Államok részéről csökkenhet a politikai enged-
mények esélye, és 2016-ban lelassulhat maga a tárgyalási folyamat is. Az amerikai 
szenátus és a képviselőház egyaránt támogatja a kereskedelem ösztönzésével és 
az adóreform segítségével történő gazdasági élénkítést. A szabadkereskedelmi 
tárgyalásoknak amerikai részről új lendületet adna, ha előrelépés történne az ún. 
kereskedelemösztönzési jogkör (TPA)40 megadásában, de a képviselőház egyelő-
re késlekedik ezzel. A TPA röviden azt jelenti, hogy az elnök felhatalmazást kap a 
kongresszustól arra, hogy úgy tárgyaljon a kereskedelmi megállapodásokról, hogy 
azután az amerikai törvényhozás már nem módosíthatja azok tartalmát: vagy teljes 
egészében elfogadja, vagy elutasítja azokat. Ez a felhatalmazás egyúttal az Egyesült 
Államok tárgyalópartnereinek is biztosítékot jelentene arra, hogy a már kialkudott 
megállapodás tartalma utólag ne változzon.41

Az európai politikai nyomás ellenére is igen kicsi a reális esélye annak, hogy még 
2015-ben lezárulhatnak a TTIP-tárgyalások. Az optimista forgatókönyvek szerint is 
inkább 2016 végére készülhet el a megállapodás szövege. A politikailag érzékeny 
témák megtárgyalása még hátravan, az Amerikai Egyesült Államok pedig feltehe-
tően jobban érdekelt a már jóval előrehaladottabb TPP-tárgyalások lezárásában, 
amelyre még ebben az elnöki ciklusban reális esély mutatkozik.42 A Külügyi és Kül-
gazdasági Intézet és a Konrad-Adenauer-Stiftung által szervezett, 2015. március 
26-i konferencián elhangzottak is megerősítik, hogy a TTIP esetében a megálla-
podás tartalma prioritást élvez a gyors megegyezéssel szemben.43 Az egyezmény 
jóváhagyása hosszú folyamat, az előkészítettség hiánya pedig számtalan politikai 
kockázatot rejthet. A tárgyalások lezárulta után először a megegyezés szövegének 
38 Davis Hirschfeld, 2015.
39 Donnan és Murphy, 2015.
40 TPA: Trade Promotion Authority.
41 Donnan és Murphy, 2015.
42 Szajlai, 2015.
43 Inotai, 2015.
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a fordítása és jogi átvilágítása következik, ami önmagában is több hónapot vesz 
igénybe. Ezt követően az Európai Unió Tanácsában a tagállamoknak egyhangúlag 
támogatniuk kell a megállapodást, majd az Európai Parlament jóváhagyását kell 
megszerezni. A TTIP-t az amerikai kongresszusnak és a tagállami parlamenteknek 
is el kell fogadniuk ahhoz, hogy a megállapodás életbe léphessen.

összegzés

Jelenleg viszonylag kicsi a valószínűsége annak, hogy az európai várakozá-
soknak megfelelően, még ez év végéig lezárulnak a tárgyalások. A tartalmi 
kérdésekről az egyeztetések vélhetően 2016-ban is folytatódnak, így 2015-

ben legfeljebb szimbolikus, politikai megegyezésre van esély. Ezt a forgatókönyvet 
erősíti, hogy a felek a 10. tárgyalási kör lezárása után alakítják ki a 2015. második 
félévi menetrendet, amely várhatóan kényesebb, több egyeztetést igénylő témákat 
fog felölelni. Emellett a tárgyalások elhúzódását valószínűsíti az is, hogy 2016-ban 
tartják az amerikai elnökválasztást. Ráadásul az Európai Unió szempontjából nem 
csupán az egyeztetések felgyorsítása, hanem a politikai döntéshozók és a széle-
sebb közvélemény tényszerű tájékoztatása, illetve meggyőzése is kihívást jelent. 
Ezzel összefüggésben jelzésértékű lesz az Európai Parlament június 9-i plenáris 
ülése, amelyen a szakbizottsági ajánlásokat összegző – az Európai Bizottságra 
nézve azonban nem kötelező érvényű – állásfoglalást fogadnak el a képviselők. 
Az EP többségének a meggyőzése ugyanakkor kulcsfontosságú, tekintve az 
egyezmény ratifikációs folyamatában betöltött szerepét. Az európai társadal-
mak támogatásának megszerzése ugyancsak alapvető feltétele a TTIP későbbi 
sikerének. A közvélemény formálásának a legfőbb eszközei a rendszeres kon-
zultációk, illetve a közérthető és hiteles tájékoztatás lehetnek.

A kézirat lezárásának ideje: 2015. április 30.
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