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3.6.2015 A8-0175/28 

Ændringsforslag  28 

Tiziana Beghin, David Borrelli, William (The Earl of) Dartmouth, Eleonora Evi, Marco 

Affronte, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Forhandlingerne om det transatlantisk handels- og investeringspartnerskab (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Forslag til beslutning 

Henvisning 1 a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 der henviser til artikel 168-191 i traktaten 

om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde og særlig 

forsigtighedsprincippet i artikel 191, stk. 

2, 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/29 

Ændringsforslag  29 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi, Marco Affronte, 

Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Forhandlingerne om det transatlantisk handels- og investeringspartnerskab (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning P 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

der henviser til, at Juncker i sine politiske 

retningslinjer også har gjort det klart, at 

han ikke vil acceptere, at domstolenes 

jurisdiktion i medlemsstaterne indskrænkes 

af særlige ordninger for tvistbilæggelse i 

forbindelse med investeringer; der henviser 

til, at der nu, hvor resultaterne af den 

offentlige høring om 

investeringsbeskyttelse og tvistbilæggelse 

mellem investorer og stater (ISDS) i TTIP 

foreligger, for øjeblikket – under 

hensyntagen til de indgivne bidrag – er 

overvejelser i gang inden for og mellem de 

tre EU-institutioner, samtidig med at der 

foregår meningsudvekslinger med 

civilsamfundet og erhvervslivet, om den 

bedste måde, hvorpå der kan opnås 

investeringsbeskyttelse og ligebehandling 

af investorer, samtidig med at staterne 

bibeholder deres ret til at regulere; 

der henviser til, at Juncker i sine politiske 

retningslinjer også har gjort det klart, at 

han ikke vil acceptere, at domstolenes 

jurisdiktion i medlemsstaterne indskrænkes 

af særlige ordninger for tvistbilæggelse i 

forbindelse med investeringer; der henviser 

til, at der nu, hvor resultaterne af den 

offentlige høring om 

investeringsbeskyttelse og tvistbilæggelse 

mellem investorer og stater (ISDS) i TTIP 

foreligger, for øjeblikket – under 

hensyntagen til, at 97 5 af de indgivne 

bidrag afviste medtagelsen af ISDS i TTIP 

– er overvejelser i gang inden for og 

mellem de tre EU-institutioner, samtidig 

med at der foregår meningsudvekslinger 

med civilsamfundet og erhvervslivet, om 

den bedste måde, hvorpå der kan opnås 

investeringsbeskyttelse og ligebehandling 

af investorer, samtidig med at staterne 

bibeholder deres ret til at regulere; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/30 

Ændringsforslag  30 

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco 

Affronte, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Forhandlingerne om det transatlantisk handels- og investeringspartnerskab (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning P a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 der henviser til, at Kommissionen den 10. 

september 2014 nægtede at registrere det 

europæiske borgerinitiativ Stop TTIP, idet 

man skønnede, at det lå uden for 

rammerne af Kommissionens beføjelser at 

foreslå en EU-retsakt, der var nødvendig 

for anvendelsen af traktaterne; der 

henviser til, at der herefter blev 

gennemført et "Stop TTIP"-initiativ uden 

for proceduren i forordning (EU) nr. 

211/2011, og at dette allerede har 

indsamlet mere end 1 mio. underskrifter; 

der henviser til, at Udvalget for 

Andragender ellerede har modtaget en 

række andragender om problemer i 

forbindelse med TTIP; der henviser til, at 

andragernes hovedanstødssten vedrører 

risikoen i forbindelse med sikkerheden og 

kvaliteten af fødevarer, overførslen af 

oplysninger fra EU til USA, navnlig 

oplysninger, som USA har indsamlet om 

fysiske og juridiske personer (EU-

borgernes ret til digital selvbestemmelse), 

den manglende åbenhed i 

forhandlingerne, de mulige negative 

økonomiske konsekvenser af TTIP, 

navnlig med hensyn til beskæftigelse og 

aflønning, og overførslen af de offentlige 

myndigheders beføjelser til at regulere 

selskaber som følge af ISDS-
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mekanismen; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/31 

Ændringsforslag  31 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte, Fabio Massimo Castaldo, 

Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini 

for EFDD-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: 

 

(Resten af punkt 1 udgår) 

1. kræver, at Kommissionen suspenderer 

de igangværende forhandlinger om TTIP. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/32 

Ændringsforslag  32 

Tiziana Beghin, David Borrelli, William (The Earl of) Dartmouth, Eleonora Evi, Marco 

Affronte, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Forhandlingerne om det transatlantisk handels- og investeringspartnerskab (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 – litra a – nr. v a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 (v)a at sikre, at TTIP ikke udnyttes til at 

forfølge EU's udenrigspolitiske mål eller 

tvinger nogen medlemsstat til at afgive 

noget af sin overhøjhed af 

handelspolitikske hensyn; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/33 

Ændringsforslag  33 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte, Fabio Massimo Castaldo, 

Ignazio Corrao 

for EFDD-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. v 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

(v) at øge markedsadgangen for 

tjenesteydelser i overensstemmelse med 

"hybridliste-tilgangen", hvor der 

anvendes positivlister for markedsadgang, 

så tjenesteydelser, der skal gøres 

tilgængelige for udenlandske 

virksomheder, udtrykkeligt nævnes, mens 

nye tjenesteydelser udelukkes, idet man 

sikrer, at stilstands- og "bordet fanger"-

klausuler kun gælder for 

ikkediskriminationsbestemmelser og giver 

mulighed for tilstrækkelig fleksibilitet til 

at få tjenesteydelserne af almen økonomisk 

interesse tilbage under offentlig kontrol, 

samtidig med at der tages hensyn til 

fremvæksten af nye innovative 

tjenesteydelser, mens der anvendes en 

negativlistetilgang i forbindelse med 

områder, som forbliver under national 

behandling; 

(v) at sikre, at forhandlingerne om 

liberalisering af tjenesteydelser sker i 

overensstemmelse med "positivliste-

tilgangen" både med hensyn til 

markedsadgang og national behandling, 

som det er tilfældet i frihandelsaftalen 

mellem UA og Korea; gennem en 

horisontal bestemmelse at sikre, at 

offentlige myndigheder bibeholder retten 

til at bringe liberaliserede tjenesteydelser 

af almen økonomisk interesse tilbage 

under offentlig kontrol; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/34 

Ændringsforslag  34 

Tiziana Beghin, David Borrelli, William (The Earl of) Dartmouth, Eleonora Evi, Marco 

Affronte, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

for EFDD-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. vi 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

(vi) at sikre, at forhandlingerne på 

rationel vis behandler og fjerner de 

nuværende restriktioner i USA for sø- og 

lufttransporttjenester, der ejes af 

europæiske virksomheder, som følge af 

den amerikanske lovgivning (f.eks. Jones 

Act, Foreign Dredging Act, Federal 

Aviation Act og US Air Cabotage law), og 

kapitalrestriktionerne for udenlandsk 

ejerskab af luftfartsselskaber, hvilket i 

væsentlig grad hindrer EU-selskabers 

markedsadgang og innovationen i USA; 

(vi) at sikre, at de nuværende restriktioner i 

USA for sø- og lufttransporttjenester, der 

ejes af europæiske virksomheder, som 

følge af den amerikanske lovgivning (f.eks. 

Jones Act, Foreign Dredging Act, Federal 

Aviation Act og US Air Cabotage law), og 

kapitalrestriktionerne for udenlandsk 

ejerskab af luftfartsselskaber, hvilket i 

væsentlig grad hindrer EU-selskabers 

markedsadgang og innovationen i USA 

ophæves som en forudsætning for en 

aftale om forslaget til TTIP-tekst; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/35 

Ændringsforslag  35 

William (The Earl of) Dartmouth 

for EFDD-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. vi a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 (vi)a at sikre, at hele det britiske offentlige 

sundhedsvæsen udelukkes fra TTIP-

aftalens anvendelsesområde; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/36 

Ændringsforslag  36 

William (The Earl of) Dartmouth 

for EFDD-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. vi b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 (vi)b at sikre en fuldstændig udelukkelse 

af det britiske offentlige sundhedsvæsen 

fra TTIP-aftalens anvendelsesområde i 

forbindelse med forhandlingerne om 

markedsadgang på en sådan måde, at 

denne udelukkelse ikke kan anfægtes 

gennem nogen form for 

tvistbilæggelsesmekanisme, som TTIP-

aftalen måtte indebære; 

Or. en 



 

AM\1064115DA.doc  PE558.912v01-00 
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3.6.2015 A8-0175/37 

Ændringsforslag  37 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte, Fabio Massimo Castaldo, 

Marco Zullo, Giulia Moi, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas 

for EFDD-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 A8-0175/38 

Ændringsforslag  38 

Tiziana Beghin, Eleonora Evi, Marco Affronte, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 

Corrao, David Borrelli 

for EFDD-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 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

(ii) at lade forhandlingerne om sundheds- 

og plantesundhedsforanstaltninger tage 

udgangspunkt i de vigtigste principper i 

de multilaterale aftaler om sundheds- og 

plantesundhedsforanstaltninger og at 

beskytte europæiske standarder og 

procedurer vedrørende sundheds- og 

plantesundhed; i første omgang at 

tilstræbe at få afskaffet eller i det mindre i 

væsentlig grad at få begrænset de alt for 

bekostelige sundheds- og 

plantesundhedsbestemmelser, herunder 

de dertil knyttede importprocedurer; 

navnlig at sikre, at der ikke anvendes 

forudgående godkendelse, obligatoriske 

protokoller og forudgående 

clearingskontrol som en fast del af 

importprocedurerne; at opnå mere 

gennemsigtighed og åbenhed, gensidig 

anerkendelse, udveksling af bedste praksis, 

styrkelse af dialogen mellem 

reguleringsmyndighederne og de 

interesserede parter og styrkelse af 

samarbejdet inden for internationale 

standardiseringsorganer; i forhandlingerne 

om sundheds- og 

plantesundhedsforanstaltninger at sikre, at 

de høje standarder, som er blevet indført 

for at sikre fødevaresikkerheden og 

beskyttelsen af menneskers, dyrs eller 

(ii) at opnå mere gennemsigtighed og 

åbenhed, gensidig anerkendelse, 

udveksling af bedste praksis, styrkelse af 

dialogen mellem 

reguleringsmyndighederne og de 

interesserede parter og styrkelse af 

samarbejdet inden for internationale 

standardiseringsorganer; i forhandlingerne 

om sundheds- og 

plantesundhedsforanstaltninger at sikre, at 

de høje standarder, som er blevet indført 

for at sikre fødevaresikkerheden og 

beskyttelsen af menneskers, dyrs eller 

planters liv eller sundhed i EU, ikke på 

nogen måde bringes i fare; 
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planters liv eller sundhed i EU, ikke på 

nogen måde bringes i fare; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/39 

Ændringsforslag  39 

Tiziana Beghin, David Borrelli, William (The Earl of) Dartmouth, Eleonora Evi, Marco 

Affronte, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini  

for EFDD-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 sikre, at TTIP ikke anvendes til at 

skabe en samlet reguleringsordning 

gennem harmonisering af reguleringen 

eller et andet udtryk med samme virkning, 

da en sådan harmonisering har tendens 

til at straffe små og mellemstore 

virksomheder og fordreje konkurrencen 

på markedet; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/40 

Ændringsforslag  40 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte, Fabio Massimo Castaldo, 

Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas  

for EFDD-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. xiv 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

at sikre, at bestemmelserne om 

investeringsbeskyttelse begrænses til kun 

at gælde efter etableringen og fokuserer 

på national behandling, 

mestbegunstigelsesbehandling, fair og 

lige behandling og beskyttelse mod direkte 

og indirekte ekspropriering, herunder 

retten til omgående, passende og effektiv 

erstatning; at udarbejde 

beskyttelsesstandarder og definitioner på 

investorer og investeringer i et klart 

juridisk sprog, som beskytter retten til at 

regulere i almenhedens interesse, og som 

skaber klarhed om betydningen af 

indirekte ekspropriering og forhindrer 

ubegrundede eller useriøse krav; at sikre, 

at fri overførsel af kapital er i 

overensstemmelse med bestemmelserne i 

EU-traktaten og omfatter en 

tidsubegrænset og forsigtighedsmæssig 

(prudential carve-out) udskillelse i 

tilfælde af finanskriser; 

at sikre, at udenlandske investorer 

behandles på en ikkediskriminerende 

måde og får lige muligheder for anke og 

få medhold uden at få større rettigheder 

end indenlandske investorer; at modsætte 

sig medtagelsen af ISDS i TTIP, da der 

foreligger andre muligheder som f.eks. 

indenlandske ordninger til at sikre 

beskyttelsen af investorer, og da den 

nuværende beskyttelse af investorer i EU 

og USA udmærket er i stand til at 

garantere juridiske sikkerhed; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/41 

Ændringsforslag  41 

Tiziana Beghin, David Borrelli, William (The Earl of) Dartmouth, Eleonora Evi, Marco 

Affronte, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

for EFDD-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. iv a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 ()vi)a at tilstille EU-borgerne detaljerede 

og regelmæssigt ajourførte oplysninger 

om den seneste udvikling inden for TTIP, 

også via de sociale netværk, 

massemedierne og andre 

kommunikationskanaler 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/42 

Ændringsforslag  42 

Tiziana Beghin, Isabella Adinolfi 

for EFDD-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. xii 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

at sikre, at de gældende EU-bestemmelser 

om beskyttelse af personoplysninger ikke 

trues af liberaliseringen af datastrømme, 

især i forbindelse med e-handel og 

finansielle tjenester, og samtidig at erkende 

relevansen af datastrømme som rygraden i 

den transatlantiske handel og den digitale 

økonomi; som et centralt element at 

indarbejde omfattende og klare horisontale 

autonome bestemmelser på grundlag af 

artikel XIV i den almindelige 

overenskomst om handel med 

tjenesteydelser (GATS), som fuldstændigt 

undtager alle gældende og fremtidige EU-

lovrammer om beskyttelse af 

personoplysninger fra aftalen uden krav 

om, at det skal være i overensstemmelse 

med andre dele af aftalen; kun at 

forhandle om bestemmelser, som berører 

udveksling af personoplysninger, hvis der 

er skabt sikkerhed for, at 

databeskyttelsesreglerne på begge sider af 

Atlanterhavet anvendes og overholdes i 

fuld udstrækning, og at samarbejde med 

De Forenede Stater om at tilskynde 

tredjelande til at vedtage lignende 

stramme databeskyttelsesstandarder rundt 

omkring i verden; 

at sikre, at de gældende EU-bestemmelser 

om beskyttelse af personoplysninger ikke 

trues af liberaliseringen af datastrømme, 

især i forbindelse med e-handel og 

finansielle tjenester, og samtidig at erkende 

relevansen af datastrømme som rygraden i 

den transatlantiske handel og den digitale 

økonomi; som et centralt element at 

indarbejde omfattende og klare horisontale 

autonome bestemmelser på grundlag af 

artikel XIV i den almindelige 

overenskomst om handel med 

tjenesteydelser (GATS), som fuldstændigt 

undtager alle gældende og fremtidige EU-

lovrammer om beskyttelse af 

personoplysninger fra aftalen uden krav 

om, at det skal være i overensstemmelse 

med andre dele af aftalen;  

Or. en 
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