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3.6.2015 A8-0175/4 

Ændringsforslag  4 

Yannick Jadot, Ska Keller 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Forhandlingerne om det transatlantisk handels- og investeringspartnerskab (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning E a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Ea. der henviser til, at omfanget og 

rækkevidden af TTIP-aftalens 

konsekvenser for udviklingslandene er 

usikkert, hvorfor det er nødvendigt at 

skabe muligheder for en dialog med disse 

lande om konsekvenserne af TTIP-

aftalen; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/5 

Ændringsforslag  5 

Bart Staes, Yannick Jadot, Ska Keller 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Forhandlingerne om det transatlantisk handels- og investeringspartnerskab (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning G a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Ga. der henviser til, at der er forskelle 

mellem reguleringssystemerne i EU og 

USA for så vidt angår sundheds- og 

miljøbeskyttelse som følge af forskelle i 

juridisk og politisk kultur, hvilket 

afspejler forskellige tilgange, mål og 

metoder i forbindelse med risikoanalyser; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/6 

Ændringsforslag  6 

Bart Staes, Yannick Jadot, Ska Keller 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Forhandlingerne om det transatlantisk handels- og investeringspartnerskab (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning G b (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Gb. der henviser til, at det er en 

forudsætning for at opnå bedre 

overensstemmelse mellem 

reguleringssystemerne uden at bringe de 

gældende og fremtidige sundheds- og 

miljøstandarder i EU i fare klart at skelne 

mellem de områder, hvor målsætningerne 

og beskyttelsesniveauet svarer til 

hindanden, og de områder, hvor de er 

forskellige; der henviser til, at der på de 

områder, hvor målsætningerne og 

beskyttelsesniveauet svarer til hindanden, 

bør tilstræbes fælles tilgange eller 

gensidig anerkendelse; der henviser til, at 

samarbejde på de områder, hvor 

beskyttelsesniveauet er klart forskelligt, 

bør fokusere på udveksling af oplysninger 

eller harmonisering i opadgående 

retning; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/7 

Ændringsforslag  7 

Bart Staes, Yannick Jadot, Ska Keller 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Forhandlingerne om det transatlantisk handels- og investeringspartnerskab (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning H a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Ha. der henviser til, at det generelt 

erkendes, at USA's Toxic Substances 

Control Act (TSCA) (lov om kontrol med 

giftige produkter) og REACH er 

grundlæggende forskellige, hvorfor der 

ikke tilstræbes en harmonisering af de to 

systemer gennem TTIP; der imidlertid 

henviser til, at forhandlingerne omfatter 

det fremtidige samarbejde om 

gennemførelsen af REACH på trods af 

vidt forskellige synspunkter med hensyn 

til risikoforvaltning i forbindelse med 

kemikalier og USA's grundlæggende 

modstand mod REACH; der henviser til, 

at der ikke er nogen fordele ved at 

samarbejde om gennemførelsen af disse 

vidt forskellige love; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/8 

Ændringsforslag  8 

Bart Staes, Yannick Jadot, Ska Keller 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Forhandlingerne om det transatlantisk handels- og investeringspartnerskab (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning I a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Ia. der henviser til, at det skønnes, 

medicinudgifter tegner sig for 1,5 % af 

EU's BNP, hvorfor en eventuel styrkelse 

af de intellektuelle ejendomsrettigheder 

gennem TTIP kan få negative 

konsekvenser for udgifterne på 

sundhedsområdet; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/9 

Ændringsforslag  9 

Bart Staes, Yannick Jadot, Ska Keller 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Forhandlingerne om det transatlantisk handels- og investeringspartnerskab (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning I b (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Ib. der henviser til, at EU og USA har 

meget forskellige tilgange til regulering 

af, udgangspunkter for måling af 

gennemsnitlig emission fra og 

ambitionsniveau med hensyn til 

nedbringelse af de gennemsnitlig CO2-

emisioner fra lette køretøjer; der henviser 

til, at dette område derfor ikke skal gøres 

til genstand for gensidig anerkendelse; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/10 

Ændringsforslag  10 

Bart Staes, Yannick Jadot, Ska Keller 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Forhandlingerne om det transatlantisk handels- og investeringspartnerskab (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning N a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Na. der henviser til, at der er bekymring 

over, at udkastet til bestemmelser om 

reguleringssamarbejde om love, som har 

eller kan få betydelige konsekvenser for 

handel og investeringer mellem EU og 

USA: 

- giver USA formelle rettigheder med 

hensyn til gennemførelsesretsakter, der 

vedtages i medfør af artikel 129 i TEUF, 

mens Europa-Parlamentet ikke har nogen 

form for tilsynsret med hensyn til sådanne 

retsakter; 

- giver USA ret til at indlede drøftelser om 

regulering i forbindelse med 

medlemsstaternes vedtagelse af national 

lovgivning, herunder fælles behandling af 

muligt foranstaltninger til fremme af 

overensstemmelse mellem 

reguleringssystemerne; 

- i praksis kan gøre der vanskeligere for 

EU at gå videre end den laveste 

fællesnævner i internationale 

instrumenter som følge at sine tilsagn om 

internationalt reguleringssamarbejde og 

gennemførelsen af internationale 

instrumenter, som den har bidraget til; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/11 

Ændringsforslag  11 

Bart Staes, Yannick Jadot, Ska Keller 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Forhandlingerne om det transatlantisk handels- og investeringspartnerskab (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning N b (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Nb. der henviser til, at lovgivere og 

regulerende myndigheder i EU og USA 

har anvendt meget forskellige tilgange i 

forbindelse med behandlingen af 

problemer som CO2-emissioner og 

klimaforandringer; der henviser til, at 

imødegåelse af de alvorlige trusler, som 

klimaforandringerne udgør, og 

opretholdelse af den vedtagne miljøpolitik 

uden udvanding bør prioriteres højere end 

fremme af handelen; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/12 

Ændringsforslag  12 

Yannick Jadot, Ska Keller 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Forhandlingerne om det transatlantisk handels- og investeringspartnerskab (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 – indledning 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. retter i forbindelse med de 

igangværende forhandlinger om TTIP 

følgende henstillinger til Kommissionen, 

der: 

1. opfordrer Kommissionen til at afbryde 

de igangværende forhandlinger om TTIP, 

indtil en høring af medlemsstaternes 

parlamenter har bekræftet Rådets 

forhandlingsmandat af 18. juni 2013; 

 (Resten af punkt 1 udgår) 

Or. en 

 

 


