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3.6.2015 A8-0175/14 

Ændringsforslag  14 

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 – litra b – nr. xi a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  (xi) at fremsætte forslag til direktiv om 

bekæmpelse af udhuling af 

beskatningsgrundlaget og overførsel af 

fortjeneste under hensyntagen til det 

arbejde, der er udført i OECD med 

henblik på at sætte en stopper for skadelig 

konkurrence fra virksomheder og navnlig 

multinationale selskaber, som organiserer 

deres globale skatteforhold - ofte på tværs 

af Atlanterhavet - på en måde, som gør 

det muligt at flytte fortjenesten til lande 

med lavere beskatning; at sikre, at "off-

shore"-midler, hvis forvaltere arbejder på 

begge sider af Atlanterhavet, får pligt til 

at etablere deres hovedkvarter "on-

shore"; øjeblikkeligt at sikre en 

automatisk udveksling af oplysninger og 

skatteindberetning for hvert enkelt land, 

med undtagelse af små og mellemstore 

virksomheder; at udarbejde en definition 

på og en liste over skattely på EU-plan 

under hensyntagen til arbejdet i OECD; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/15 

Ændringsforslag  15 

Helga Trüpel, 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 – litra b – nr. xviii 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

at sikre, at parterne i aftalen i nøje 

overensstemmelse med UNESCO's 

konvention om beskyttelse og fremme af 

de kulturelle udtryksformers 

mangfoldighed forbeholder sig ret til at 

vedtage eller opretholde bestemmelser 

(navnlig regulerende og/eller økonomiske 

foranstaltninger) om beskyttelse eller 

fremme af kulturel og sproglig 

mangfoldighed i overensstemmelse med de 

relevante artikler i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde og om 

mediefrihed og mediepluralisme, uanset 

hvilken teknologi eller 

distributionsplatform der anvendes, idet der 

skal huskes på, at det mandat, som 

medlemsstaterne gav Kommissionen, 

udtrykkeligt udelukker audiovisuelle 

tjenesteydelser; 

at sikre, at parterne gennem en generel 

juridisk bindende klausul, som gælder for 

hele aftalen i nøje overensstemmelse med 

UNESCO's konvention om beskyttelse og 

fremme af de kulturelle udtryksformers 

mangfoldighed forbeholder sig ret til at 

vedtage eller opretholde bestemmelser 

(navnlig regulerende og/eller økonomiske 

foranstaltninger) om beskyttelse eller 

fremme af kulturel og sproglig 

mangfoldighed i overensstemmelse med de 

relevante artikler i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde og om 

mediefrihed og mediepluralisme, uanset 

hvilken teknologi eller 

distributionsplatform der anvendes, idet der 

skal huskes på, at det mandat, som 

medlemsstaterne gav Kommissionen, 

udtrykkeligt udelukker audiovisuelle 

tjenesteydelser; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/16 

Ændringsforslag  16 

Helga Trüpel, 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 – litra b – nr. xx a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  (xx) gennem en generel klausul sikre 

medlemsstaternes ret til at vedtage eller 

opretholde alle foranstaltninger 

vedrørende levering af 

uddannelsesmæssige og kulturelle 

tjenesteydelser, der er almennyttige 

og/eller modtager en eller anden form for 

offentlig finansiering eller en eller anden 

form for statslig støtte og at sikre, at 

privatfinansierede udenlandske 

tjenesteydere opfylde de samme kvalitets- 

og akkrediteringsstandarder som 

indenlandske tjenesteydere; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/17 

Ændringsforslag  17 

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 – litra c – nr. i a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  (i)a navnlig at præcisere de 

landbrugssektorer og undersektorer, der 

skal udelukkes fra anvendelsesområdet 

for reguleringssamarbejde inden for 

TTIP, herunder følsomme områder, hvor 

EU's og USA's lovgivning afviger 

væsentligt, samt, men ikke begrænset til, 

lovgivningen om dyrevelfærd, genetisk 

modificerede organismer, kloner og 

efterkommere af kloner, klorblegning af 

fjerkrækroppe, væksthormoner i kød- og 

mælkeproduktion, antibiotika i 

husdyrhold, agrokemikalier og 

plantebeskyttelsesmidler; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/18 

Ændringsforslag  18 

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 

Punkt 1 – litra c – nr. i b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  (i)b at anse følgende 

reguleringsforanstaltninger eller 

standarder for grundlæggende, som der 

derfor ikke må røres ved: 

 - ikke-godkendelse af aktive stoffer og 

maksimumgrænser for pesticidrester i 

EU; 

 - reguleringstiltag vedrørende 

hormonforstyrrende stoffer; 

 - EU's integrerede tilgang til 

fødevaresikkerhed, herunder 

bestemmelserne om dyrevelfærd; 

 - anvendelsen af EU-lovgivningen om 

varedeklaration på fødevarer 

 - gennemførelsen af Europa-Parlamentets 

og Rådets forordning (EU) nr. 536/2014 

om kliniske forsøg med humanmedicinske 

lægemidler og navnlig kravet om en 

fuldstændig forsøgsprotokol om alle 

forsøg, som skal offentliggøres i en 

offentlig tilgængelig database, når 

godkendelsesprocessen er afsluttet; 

 - medlemsstaternes beføjelser med hensyn 

til tilrettelæggelsen af deres 

sundhedsvæsener, herunder 

prisfastsættelse for og godtgørelse af 

udgifter til lægemidler og adgang til 

medicin; 
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 - restriktioner for stoffer i kosmetiske 

produkter og forbud mod dyreforsøg i 

forbindelse med kosmetiske stoffer og 

slutprodukter; 

 - EU's politik om varig energi, grøn 

teknologi og opnåelsen af EU's klima-. og 

energimål; 

 - foranstaltninger til nedbringelse af 

afhængigheden af fossile brændstoffer og 

bestræbelserne i EU og/eller 

internationalt på at udfase anvendelse af 

kulstof i transportsektoren; 

 - krav til miljødesign i energiforbrugende 

produkter; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/19 

Ændringsforslag  19 

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 

Punkt 1 – litra c – nr. ii a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  (ii)a at erkende, at der på de områder, 

hvor EU og USA har meget forskellige 

regler ikke vil kunne opnås en aftale f.eks. 

om det offentlige sundhedsvæsen, 

genmodificerede organismer, anvendelsen 

af hormoner til kvæg, REAH og 

gennemførelsen af den og kloning af dyr 

til landbruget og derfor ikke at forhandle 

om disse spørgsmål; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/20 

Ændringsforslag  20 

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 – litra d – nr. iii 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

at sikre, at arbejds- og miljøstandarder ikke 

begrænses til kapitlet om handel og 

bæredygtig udvikling, men ligeledes 

medtages i andre dele af aftalen, f.eks. 

investeringer, handel med tjenesteydelser, 

reguleringssamarbejde og offentlige 

indkøb; 

at sikre, at arbejds- og miljøstandarder ikke 

begrænses til kapitlet om handel og 

bæredygtig udvikling, men ligeledes 

medtages i andre dele af aftalen, f.eks. 

investeringer, handel med tjenesteydelser, 

reguleringssamarbejde og offentlige 

indkøb; at sikre, at handelen og 

investeringerne ikke fremmes gennem en 

svækkelse af 

arbejdsmarkedslovgivningen; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/21 

Ændringsforslag  21 

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 – litra d – nr. vii a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  (vii)a at sikre, at der tages hensyn til målet 

om at nedbringe EU's CO2-emissioner 

med 95 % i perioden indtil 2050 under 

TTIP-forhandlingerne og derfor insistere 

på, at ambitiøse og bindende fælles 

foranstaltninger til fremme af 

energieffektivitet og -besparelser samt 

fremme af anvendelsen af varige 

energikilder er de mest bæredygtige 

muligheder for at opnå dette mål på en 

økonomisk og miljømæssig forsvarlig 

måde; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/22 

Ændringsforslag  22 

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 – litra d – nr. viii a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  (viii)a at sikre, at brændstoffer med særlig 

store CO2-emissioner som flydende 

naturgas, der er udvundet af skifergas, og 

råolie, der er udvundet af tjæresand, 

forbydes på EU-markedet, da et 

manglende forbud ville true 

internationale klimatilsagn, være i 

modstrid med EU's klimalovgivning og -

målsætninger, undergrave henstillingerne 

om ukonventionelle brændstoffer og 

krænke direktivet om kvaliteten af 

brændstoffer; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/23 

Ændringsforslag  23 

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 – litra d – nr. xvi 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

at sikre, at TTIP omfatter et ambitiøs, 

afbalanceret og moderne kapitel om 

intellektuelle ejendomsrettigheder med 

præcist definerede områder, hvor de finder 

anvendelse, herunder anerkendelse og 

skærpet beskyttelse af geografiske 

betegnelser, og sikrer et retfærdigt og 

effektivt beskyttelsesniveau, uden at det 

berører EU's behov for at reformere sit 

eget ophavsretssystem, men sikrer en 

rimelig balance mellem intellektuelle 

ejendomsrettigheder og almenhedens 

interesser, navnlig behovet for at sikre 

adgang til overkommelig medicin ved at 

fortsætte med at bakke op om TRIPS-

fleksibilitetsbestemmelserne; 

(xvi) at sikre, at TTIP omfatter et 

ambitiøs, afbalanceret og moderne kapitel 

om intellektuelle ejendomsrettigheder med 

præcist definerede områder, hvor de finder 

anvendelse, herunder anerkendelse og 

skærpet beskyttelse af geografiske 

betegnelser, og sikrer et retfærdigt og 

effektivt beskyttelsesniveau og en rimelig 

balance mellem intellektuelle 

ejendomsrettigheder og almenhedens 

interesser, navnlig behovet for at sikre 

adgang til overkommelig medicin ved at 

fortsætte med at bakke op om TRIPS-

fleksibilitetsbestemmelserne; at afholde sig 

fra forhandlinger om ophavsret, 

varemærker og patenter, da hverken EU 

eller medlemsstaterne har truffet 

afgørelse om sen samlet harmonisering af 

intellektuelle ejendomsrettigheder; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/24 

Ændringsforslag  24 

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 – litra e – nr. i 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

(i) at fortsætte de igangværende 

bestræbelser på at øge åbenheden omkring 

forhandlingerne ved at stille flere 

forhandlingsforslag til rådighed for 

offentligheden og ved at gennemføre 

henstillingerne fra den europæiske 

ombudsmand, navnlig vedrørende reglerne 

om offentlig aktindsigt;  

(i) at fortsætte de igangværende 

bestræbelser på at øge åbenheden omkring 

forhandlingerne ved at stille flere 

forhandlingsforslag til rådighed for 

offentligheden bl.a. samtlige EU's 

forhandlingstekster, som Kommissionen 

allerede har viet medlemsstaterne og 

Parlamentet, og ved at gennemføre 

henstillingerne fra den europæiske 

ombudsmand, navnlig vedrørende reglerne 

om offentlig aktindsigt; er overbevist om, 

at alle konsoliderede forhandlingstekster 

om reguleringssamarbejde bør stilles til 

rådighed for offentligheden; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/25 

Ændringsforslag  25 

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 – litra e – nr. iii 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

(iii) at fremme et stadig tættere samarbejde 

med de medlemsstater, som var ansvarlige 

for det forhandlingsmandat, der pålagde 

Kommissionen at indlede forhandlinger 

med USA, med det formål at få dem til at 

deltage mere aktivt i bestræbelserne på at 

formidle formålet og de eventuelle fordele 

ved aftalen bedre til de europæiske 

borgere, således som de gav tilsagn om i 

Rådets konklusioner af 20. marts 2015, for 

dermed at sikre en bred, faktabaseret 

offentlig debat om TTIP i Europa med 

henblik på at komme til bunds i de 

spørgsmål i aftalen, der reelt giver 

anledning bekymring; 

(iii) at fremme et stadig tættere samarbejde 

med medlemsstaterne med det formål at få 

dem til at deltage mere aktivt i 

bestræbelserne på sandfærdigt at formidle 

rækkevidden og de eventuelle 

konsekvenser af aftalen for de europæiske 

borgere, således som de gav tilsagn om i 

Rådets konklusioner af 20. marts 2015, 

med henblik på at behandle de spørgsmål i 

aftalen, der reelt giver anledning 

bekymring 

Or. en 

 

 


