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Punkt 1 – litra a – nr. ii 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

(ii) at understrege, at de tre hovedområder 

af TTIP-forhandlingerne – en ambitiøs 

forbedring af den gensidige 

markedsadgang (for varer, tjenesteydelser, 

investeringer og offentlige indkøb på alle 

myndighedsniveauer), nedbringelse af de 

ikke toldmæssige handelshindringer og 

forbedring af den reguleringsmæssige 

kompatibilitet med udvikling af fælles 

regler til løsning af fælles globale 

handelsproblemer og udnyttelse af fælles 

globale handelsmuligheder – er lige vigtige 

og skal indgå i en samlet pakke;  at sikre, at 

TTIP-aftalen er ambitiøs og bindende på 

alle myndighedsniveauer på begge sider af 

Atlanten og fører til vedvarende gensidig 

åbenhed på markedet og handelslettelse i 

praksis, og at være særlig opmærksom på 

strukturelle tiltag til opnåelse af bedre 

transatlantisk samarbejde, samtidig med at 

man opretholder de gældende 

reguleringsstandarder og den eksisterende 

forbrugerbeskyttelse og forhindrer social, 

skattemæssig og miljømæssig dumping; 

(ii) at understrege, at de tre hovedområder 

af TTIP-forhandlingerne – en ambitiøs 

forbedring af den gensidige 

markedsadgang (for varer, tjenesteydelser, 

investeringer og offentlige indkøb på alle 

myndighedsniveauer), nedbringelse af de 

ikke toldmæssige handelshindringer og 

forbedring af den reguleringsmæssige 

kompatibilitet med udvikling af fælles 

regler til løsning af fælles globale 

handelsproblemer og udnyttelse af fælles 

globale handelsmuligheder – er lige vigtige 

og skal indgå i en samlet pakke;  at sikre, at 

TTIP-aftalen er ambitiøs og bindende på 

alle myndighedsniveauer på begge sider af 

Atlanten og fører til vedvarende gensidig 

åbenhed på markedet og handelslettelse i 

praksis, og at være særlig opmærksom på 

strukturelle tiltag til opnåelse af bedre 

transatlantisk samarbejde, samtidig med at 

man opretholder de gældende 

reguleringsstandarder, den eksisterende 

forbrugerbeskyttelse og den 

finanspolitiske autonomi og forhindrer 

social og miljømæssig dumping; 

Or. en 

 

 


