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Amendamentul 1
Jean Lambert, Karima Delli
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Referirea -1 (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

– având în vedere raportul Comisiei de 
evaluare a impactului cu privire la 
viitorul relațiilor comerciale UE-SUA, 
publicat la 12 martie 2013,

Or. en

Amendamentul 2
Jean Lambert, Karima Delli
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Considerentul -1 A (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

A. întrucât Comisia a recunoscut, în 
raportul său de evaluare a impactului cu 
privire la viitorul relațiilor comerciale 
UE-SUA, că există „motive de îngrijorare 
legitime” potrivit cărora TTIP ar putea 
conduce atât la dislocarea a cel puțin un 
milion de locuri de muncă în UE și în 
SUA împreună, cât și la costuri de 
ajustare „prelungite și substanțiale” în 
cadrul pieței forței de muncă a UE;

Or. en

Amendamentul 3
Mara Bizzotto
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Proiect de aviz
Considerentul -1 A (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

A. dat fiind faptul că, în studiul principal 
care formează baza evaluării TTIP a 
Comisiei, și anume studiul efectuat de 
CEPR:

(a) au fost propuse ca avantaje certe și 
determinante avantaje care, de fapt, erau 
aleatorii și nesemnificative: de exemplu, o 
creștere cu 0,48 % a PIB-ului UE în 
13 ani;

(b) nu au fost cuantificate posibilele 
dezavantaje, întrucât metodele de analiză 
utilizate s-au bazat pe o încredere oarbă și 
anacronică în capacitatea pieței de a se 
echilibra singură;

(c) efectul pozitiv al TTIP asupra situației 
reale a ocupării forței de muncă, un 
factor determinant în aceste momente de 
criză economică, nu a fost examinat 
suficient de profund;

Or. it

Amendamentul 4
Mara Bizzotto

Proiect de aviz
Considerentul -1 B (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât alte studii, care nu au fost 
luate în considerare de Comisie, au 
aplicat metodologii diferite (de exemplu, 
Global Policy Model al ONU), obținând 
rezultate mult mai puțin optimiste pentru 
UE: printre altele, pierderea netă de venit 
din muncă, pierderea de locuri de muncă 
și reducerea cotei venitului din muncă în 
raport cu venitul total;
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Or. it

Amendamentul 5
Mara Bizzotto

Proiect de aviz
Considerentul -1 C (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

C. întrucât studiul comandat de Comisia 
ITRE [1] relevă, printre altele, că:

(a) efectul TTIP asupra diferitelor 
sectoare ale industriei de prelucrare 
europene, precum sectorul siderurgic și 
sectorul mașinilor electrice, se va traduce, 
probabil, printr-un declin în ceea ce 
privește exporturile, cu consecințe 
negative asupra ocupării forței de muncă;

(b) viziunea Comisiei asupra ocupării 
forței de muncă este extrem de 
simplificată, întrucât presupune, în mod 
irațional, o flexibilitate totală în ceea ce 
privește circulația mâinii de lucru;]

[1] 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/e
tudes/STUD/2015/536316/IPOL_STU(201
5)536316_EN.pdf

Or. it

Amendamentul 6
Karima Delli, Jean Lambert
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul -ia (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(-ia) solicită Comisiei să abordeze 
concluzia propriei sale evaluări a 
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impactului, potrivit căreia TTIP ar putea 
conduce la dislocarea „prelungită și 
substanțială” a locurilor de muncă din 
UE;

Or. en

Amendamentul 7
Tiziana Beghin, Laura Agea

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul -ia (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(-ia) să ia în considerare diferențele 
majore dintre piața forței de muncă 
europeană și cea americană, să 
recunoască faptul că TTIP va disloca 1,3 
milioane de lucrători din Europa și să ia 
toate măsurile necesare pentru a face față 
costurilor de ajustare prelungite și 
substanțiale de pe piața forței de muncă;

Or. en

Amendamentul 8
Tiziana Beghin, Laura Agea

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul -ia (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(-ia) să recunoască faptul că modelul 
economic utilizat în numeroase studii de 
evaluare a impactului pentru estimarea 
câștigurilor și a pierderilor care decurg 
din TTIP, printre altele în ceea ce privește 
ocuparea forței de muncă, se bazează pe 
supoziții nerealiste, precum o mobilitate 
deplină a lucrătorilor în Europa, și nu 
permite calcularea câștigurilor/pierderilor 
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nete de locuri de muncă;

Or. en

Amendamentul 9
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul i

Proiectul de aviz Amendamentul

(i) să se asigure că TTIP va aduce o 
contribuție pozitivă importantă la crearea 
de locuri de muncă mai bune și mai 
numeroase și va stabili standarde 
comerciale ambițioase la nivel mondial 
pentru dezvoltarea durabilă și forța de 
muncă;

(i) să suspende imediat negocierile; și să 
se abțină de la orice altă tentativă de a 
impune un model global de standarde în 
materie de liber schimb; consideră că 
orice noi negocieri între UE și SUA 
trebuie să facă obiectul unei regândiri 
fundamentale, după cum a solicitat 
Confederația Europeană a Sindicatelor 
(CES);

Or. en

Amendamentul 10
Sven Schulze

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul i

Proiectul de aviz Amendamentul

(i) să se asigure că TTIP va aduce o 
contribuție pozitivă importantă la crearea 
de locuri de muncă mai bune și mai 
numeroase și va stabili standarde 
comerciale ambițioase la nivel mondial 
pentru dezvoltarea durabilă și forța de 
muncă; 

(i) să se asigure că TTIP va proteja 
locurile de muncă existente și va aduce o 
contribuție pozitivă importantă la crearea 
de locuri de muncă mai numeroase și va 
stabili standarde comerciale ambițioase în 
domeniile în care realizarea de progrese 
în plan multilateral este considerabil mai 
dificilă;

Or. de
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Amendamentul 11
Karima Delli, Jean Lambert
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul i

Proiectul de aviz Amendamentul

(i) să se asigure că TTIP va aduce o 
contribuție pozitivă importantă la crearea 
de locuri de muncă mai bune și mai 
numeroase și va stabili standarde 
comerciale ambițioase la nivel mondial 
pentru dezvoltarea durabilă și forța de 
muncă;

(i) să se asigure că TTIP va aduce o 
contribuție pozitivă importantă la crearea 
de locuri de muncă mai bune și mai 
numeroase, în condițiile în care comerțul 
nu este un scop în sine, ci un mijloc de 
ameliorare a bunăstării, ceea ce ar putea 
însemna suspendarea negocierilor TTIP 
până când se poate dovedi în mod 
concludent că estimările anterioare ale 
Comisiei privind dislocarea locurilor de 
muncă nu mai prezintă un motiv de 
îngrijorare legitim;

Or. en

Amendamentul 12
Georgi Pirinski

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul i

Proiectul de aviz Amendamentul

(i) să se asigure că TTIP va aduce o 
contribuție pozitivă importantă la crearea 
de locuri de muncă mai bune și mai 
numeroase și va stabili standarde 
comerciale ambițioase la nivel mondial 
pentru dezvoltarea durabilă și forța de 
muncă;

(i) să se asigure că TTIP va aduce o 
contribuție pozitivă importantă la crearea 
de locuri de muncă mai bune și mai 
numeroase;

Or. en

Amendamentul 13
Tiziana Beghin, Laura Agea
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Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul i

Proiectul de aviz Amendamentul

(i) să se asigure că TTIP va aduce o 
contribuție pozitivă importantă la crearea 
de locuri de muncă mai bune și mai 
numeroase și va stabili standarde 
comerciale ambițioase la nivel mondial 
pentru dezvoltarea durabilă și forța de 
muncă;

(i) să respingă TTIP dacă nu se dovedește
că acesta va aduce o contribuție pozitivă 
importantă la crearea de locuri de muncă 
mai bune și mai numeroase în Europa și 
SUA și va stabili standarde comerciale 
ambițioase la nivel mondial pentru 
dezvoltarea durabilă și forța de muncă;

Or. en

Amendamentul 14
Anthea McIntyre, Zdzisław Krasnodębski

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul i

Proiectul de aviz Amendamentul

(i) să se asigure că TTIP va aduce o 
contribuție pozitivă importantă la crearea
de locuri de muncă mai bune și mai 
numeroase și va stabili standarde 
comerciale ambițioase la nivel mondial 
pentru dezvoltarea durabilă și forța de 
muncă;

(i) să se asigure că TTIP va aduce o 
contribuție pozitivă importantă la 
generarea de creștere puternică, durabilă 
și de locuri de muncă; să maximizeze 
potențialul de creare de locuri de muncă 
mai înalt calificate și să stabilească
standarde comerciale ambițioase la nivel 
mondial pentru dezvoltarea durabilă și 
forța de muncă;

Or. en

Amendamentul 15
Siôn Simon

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul i

Proiectul de aviz Amendamentul

(i) să se asigure că TTIP va aduce o 
contribuție pozitivă importantă la crearea 

(i) să se asigure că TTIP va aduce o 
contribuție pozitivă importantă la crearea 
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de locuri de muncă mai bune și mai 
numeroase și va stabili standarde 
comerciale ambițioase la nivel mondial 
pentru dezvoltarea durabilă și forța de 
muncă;

mai multor locuri de muncă de calitate și 
va stabili standarde comerciale ambițioase 
și obligatorii la nivel mondial pentru 
dezvoltarea durabilă și forța de muncă;

Or. en

Amendamentul 16
Elmar Brok

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul i

Proiectul de aviz Amendamentul

(i) să se asigure că TTIP va aduce o 
contribuție pozitivă importantă la crearea 
de locuri de muncă mai bune și mai 
numeroase și va stabili standarde 
comerciale ambițioase la nivel mondial 
pentru dezvoltarea durabilă și forța de 
muncă;

(i) să stabilească faptul că TTIP va aduce 
o contribuție pozitivă la crearea de locuri 
de muncă mai bune și mai numeroase și va 
stabili standarde comerciale la nivel 
mondial pentru dezvoltarea durabilă și 
forța de muncă;

Or. de

Amendamentul 17
Mara Bizzotto

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul i

Proiectul de aviz Amendamentul

(i) să se asigure că TTIP va aduce o 
contribuție pozitivă importantă la crearea 
de locuri de muncă mai bune și mai 
numeroase și va stabili standarde 
comerciale ambițioase la nivel mondial 
pentru dezvoltarea durabilă și forța de 
muncă;

(i) să se asigure că TTIP va aduce o 
contribuție pozitivă reală și tangibilă la 
crearea de locuri de muncă mai bune și mai 
numeroase și va stabili standarde 
comerciale ambițioase la nivel mondial 
pentru dezvoltarea durabilă și forța de 
muncă;

Or. it
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Amendamentul 18
Joachim Schuster, Maria Arena, Miapetra Kumpula-Natri, Agnes Jongerius, Jan 
Keller, Marita Ulvskog, Emilian Pavel, Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul i

Proiectul de aviz Amendamentul

(i) să se asigure că TTIP va aduce o 
contribuție pozitivă importantă la crearea 
de locuri de muncă mai bune și mai 
numeroase și va stabili standarde 
comerciale ambițioase la nivel mondial 
pentru dezvoltarea durabilă și forța de 
muncă;

(i) să se asigure că TTIP va aduce o 
contribuție pozitivă importantă la crearea 
de locuri de muncă mai bune și decente și 
va stabili standarde comerciale ambițioase 
și obligatorii la nivel mondial pentru 
dezvoltarea durabilă și forța de muncă;

Or. en

Amendamentul 19
Romana Tomc, Milan Zver

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul i

Proiectul de aviz Amendamentul

(i) să se asigure că TTIP va aduce o 
contribuție pozitivă importantă la crearea 
de locuri de muncă mai bune și mai 
numeroase și va stabili standarde 
comerciale ambițioase la nivel mondial 
pentru dezvoltarea durabilă și forța de 
muncă;

(i) să se asigure că TTIP va aduce o 
contribuție pozitivă importantă la crearea 
de locuri de muncă mai bune și mai 
numeroase, care să răspundă mai exact 
noilor nevoi ale pieței forței de muncă;

Or. sl

Amendamentul 20
Thomas Mann

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul i
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Proiectul de aviz Amendamentul

(i) să se asigure că TTIP va aduce o 
contribuție pozitivă importantă la crearea 
de locuri de muncă mai bune și mai 
numeroase și va stabili standarde 
comerciale ambițioase la nivel mondial 
pentru dezvoltarea durabilă și forța de 
muncă; 

(i) să se asigure că TTIP va aduce o 
contribuție pozitivă importantă la 
protejarea și crearea de locuri de muncă 
mai bune și mai numeroase în UE și va 
stabili standarde comerciale ambițioase la 
nivel mondial pentru dezvoltarea durabilă 
și forța de muncă; nu numai în Europa și 
în Statele Unite, ci și pe plan mondial, ca 
bune practici;

Or. de

Amendamentul 21
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul i

Proiectul de aviz Amendamentul

(i) să se asigure că TTIP va aduce o 
contribuție pozitivă importantă la crearea 
de locuri de muncă mai bune și mai 
numeroase și va stabili standarde 
comerciale ambițioase la nivel mondial 
pentru dezvoltarea durabilă și forța de 
muncă;

(i) să se asigure că TTIP va aduce o 
contribuție pozitivă importantă la crearea 
de locuri de muncă durabile, mai bune și 
mai numeroase și va stabili standarde 
comerciale ambițioase la nivel mondial 
pentru dezvoltarea durabilă și forța de 
muncă;

Or. fr

Amendamentul 22
Patrick Le Hyaric

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul i

Proiectul de aviz Amendamentul

(i) să se asigure că TTIP va aduce o 
contribuție pozitivă importantă la crearea 

(i) să se asigure că TTIP va aduce o 
contribuție pozitivă importantă la crearea 
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de locuri de muncă mai bune și mai 
numeroase și va stabili standarde 
comerciale ambițioase la nivel mondial 
pentru dezvoltarea durabilă și forța de 
muncă;

de locuri de muncă mai bune și mai 
numeroase și va stabili standarde 
comerciale ambițioase la nivel mondial 
pentru dezvoltarea durabilă și forța de 
muncă, să se asigure că normele existente, 
mai ales cele sociale, de mediu, de 
sănătate și siguranță la locul de muncă, 
sunt protejate împotriva oricărui tip de 
dumping concurențial sau de 
reglementare, că sunt îmbunătățite și 
extinse;

Or. fr

Amendamentul 23
Enrique Calvet Chambon

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul i

Proiectul de aviz Amendamentul

(i) să se asigure că TTIP va aduce o 
contribuție pozitivă importantă la crearea 
de locuri de muncă mai bune și mai 
numeroase și va stabili standarde 
comerciale ambițioase la nivel mondial 
pentru dezvoltarea durabilă și forța de 
muncă;

(i) să se asigure că TTIP va aduce o 
contribuție pozitivă importantă la crearea 
de locuri de muncă mai bune și mai 
numeroase și va stabili standarde 
comerciale ambițioase la nivel mondial 
pentru dezvoltarea economică durabilă și 
forța de muncă, pentru a contribui la 
atingerea obiectivului pentru 2020 de 
asigurare a unui loc de muncă pentru 
75 % din populația cu vârste între 20 și 64 
de ani;

Or. fr

Amendamentul 24
Elena Gentile, Brando Benifei

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul ia (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(ia) să se asigure că TTIP va aduce o 
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contribuție importantă la promovarea de 
locuri de muncă noi și de înaltă calitate și 
a muncii decente, îmbunătățirea protecției 
sociale și a sănătății publice, majorarea 
salariilor, în special a salariilor minime, 
ameliorarea bunăstării publice, precum și 
promovarea celor mai înalte standarde de 
durabilitate a mediului;

Or. en

Amendamentul 25
Georgi Pirinski

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul ia (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(ia) să prezinte Parlamentului estimări 
actualizate ale impactului TTIP asupra 
creșterii economice și ocupării forței de 
muncă în Uniunea Europeană, cu 
trimitere specială la consecințele pentru 
statele membre din Europa Centrală și de 
Sud-Est;

Or. en

Amendamentul 26
Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Anne Sander

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul ia (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(ia) să se asigure că se iau măsuri în 
vederea promovării dezvoltării de noi 
competențe profesionale, pentru a 
răspunde noilor cerințe ale pieței muncii 
care vor decurge din TTIP;

Or. fr
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Amendamentul 27
Guillaume Balas, Edouard Martin

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul ia (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(ia) să se asigure că impactul social și de 
mediu al unui eventual acord este evaluat 
în mod aprofundat, printr-o dezbatere 
deschisă;

Or. fr

Amendamentul 28
Guillaume Balas, Edouard Martin

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul ib (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(ib) să măsoare riscul ca definirea 
standardelor sociale și de mediu comune 
cu Statele Unite să slăbească preferințele 
colective europene și să adâncească 
divergențele economice și sociale dintre 
statele membre ale UE;

Or. fr

Amendamentul 29
Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Anne Sander

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul ib (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(ib) să asigure promovarea modernizării 
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sistemelor de formare, astfel încât acestea 
să poată oferi noile competențe cerute de 
TTIP, pentru a permite o mai bună 
inserție profesională pe piața muncii și un 
nivel de calificare superior al lucrătorilor;

Or. fr

Amendamentul 30
Karima Delli, Jean Lambert
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul ii

Proiectul de aviz Amendamentul

(ii) să se asigure că TTIP conține dispoziții 
cuprinzătoare referitoare la politica și 
legislația muncii care să fie compatibile cu
convențiile fundamentale ale OIM și cu 
Agenda privind munca decentă, 
angajându-se să promoveze standarde 
mai ridicate și, în plus, să se asigure că, în 
cazul în care apar litigii, dispozițiile în 
domeniul muncii vor avea un caracter 
condițional;

(ii) să se asigure că TTIP conține dispoziții 
cuprinzătoare și obligatorii referitoare la 
politica și legislația muncii la toate 
nivelurile de guvernare, solicitând SUA să 
ratifice toate convențiile fundamentale ale 
OIM, și să înceteze negocierile dacă nu se 
prefigurează un angajament în direcția 
ratificării acestor convenții; să se asigure 
că informațiile provenite de la 
organismele de supraveghere ale OIM vor 
fi luate în considerare în cazul în care apar 
litigii în legătură cu dispozițiile în 
domeniul muncii;

Or. en

Amendamentul 31
Joachim Schuster, Brando Benifei, Miapetra Kumpula-Natri, Elena Gentile, Maria 
Arena, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Agnes Jongerius, Jan Keller, Marita 
Ulvskog, Jutta Steinruck, Glenis Willmott

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul ii
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Proiectul de aviz Amendamentul

(ii) să se asigure că TTIP conține dispoziții 
cuprinzătoare referitoare la politica și 
legislația muncii care să fie compatibile 
cu convențiile fundamentale ale OIM și 
cu Agenda privind munca decentă, 
angajându-se să promoveze standarde mai 
ridicate și, în plus, să se asigure că, în
cazul în care apar litigii, dispozițiile în 
domeniul muncii vor avea un caracter 
condițional;

(ii) să se asigure că TTIP conține dispoziții 
cuprinzătoare care vizează ratificarea, 
implementarea și asigurarea respectării în 
mod eficace a celor opt convenții 
fundamentale ale Organizației 
Internaționale a Muncii (OIM) și a 
Agendei privind munca decentă, 
angajându-se să promoveze standarde mai 
ridicate. Trebuie luate măsuri care să 
asigure că niciuna dintre părți nu 
încurajează comerțul sau investițiile prin 
slăbirea legislației din domeniul 
muncii. În cazul în care apar litigii, 
dispozițiile în domeniul muncii trebuie să 
facă obiectul unui mecanism de 
soluționare a litigiilor, care să includă 
posibilitatea impunerii de sancțiuni 
comerciale;

Or. en

Amendamentul 32
Agnes Jongerius, Jan Keller, Evelyn Regner, Maria Arena

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul ii

Proiectul de aviz Amendamentul

(ii) să se asigure că TTIP conține dispoziții 
cuprinzătoare referitoare la politica și 
legislația muncii care să fie compatibile 
cu convențiile fundamentale ale OIM și 
cu Agenda privind munca decentă, 
angajându-se să promoveze standarde mai 
ridicate și, în plus, să se asigure că, în
cazul în care apar litigii, dispozițiile în 
domeniul muncii vor avea un caracter 
condițional;

(ii) să se asigure că TTIP conține dispoziții 
cuprinzătoare care vizează ratificarea, 
implementarea și asigurarea respectării în 
mod eficace a celor opt convenții 
fundamentale ale Organizației 
Internaționale a Muncii (OIM) și a 
Agendei privind munca decentă, ca o 
condiție obligatorie a acordului,
angajându-se să promoveze standarde mai 
ridicate. Trebuie să se asigure că nu se 
încurajează comerțul sau investițiile prin 
slăbirea legislației din domeniul 
muncii. În cazul în care apar litigii, 
dispozițiile în domeniul muncii trebuie să 



PE551.779v01-00 18/79 AM\1052822RO.doc

RO

facă obiectul unui mecanism de 
soluționare a litigiilor, care să includă 
posibilitatea impunerii de sancțiuni 
comerciale. În această privință, 
informațiile relevante provenite de la 
organismele de supraveghere ale OIM ar 
trebui să fie luate în considerare;

Or. en

Amendamentul 33
Siôn Simon

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul ii

Proiectul de aviz Amendamentul

(ii) să se asigure că TTIP conține dispoziții 
cuprinzătoare referitoare la politica și 
legislația muncii care să fie compatibile 
cu convențiile fundamentale ale OIM și 
cu Agenda privind munca decentă, 
angajându-se să promoveze standarde mai 
ridicate și, în plus, să se asigure că, în
cazul în care apar litigii, dispozițiile în 
domeniul muncii vor avea un caracter 
condițional;

(ii) să se asigure că TTIP conține dispoziții 
cuprinzătoare care vizează ratificarea, 
implementarea și asigurarea respectării în 
mod eficace a celor opt convenții 
fundamentale ale OIM și a Agendei
privind munca decentă, angajându-se să 
promoveze niveluri de protecție a muncii 
și standarde de mediu mai ridicate. În cazul 
în care apar litigii, dispozițiile în domeniul 
muncii trebuie să facă obiectul unor 
măsuri de arbitraj, care să includă 
posibilitatea impunerii de sancțiuni și 
penalități;

Or. en

Amendamentul 34
Elmar Brok

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul ii

Proiectul de aviz Amendamentul

(ii) să se asigure că TTIP conține dispoziții (ii) să se asigure că TTIP nu contravine 
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cuprinzătoare referitoare la politica și 
legislația muncii care să fie compatibile cu
convențiile fundamentale ale OIM și cu 
Agenda privind munca decentă, 
angajându-se să promoveze standarde 
mai ridicate și, în plus, să se asigure că, în 
cazul în care apar litigii, dispozițiile în 
domeniul muncii vor avea un caracter 
condițional;

dispozițiilor referitoare la politica și 
legislația muncii prevăzute în convențiile 
fundamentale ale OIM și, în plus, să se 
asigure că, în cazul în care apar litigii, 
dispozițiile în domeniul muncii vor avea un 
caracter condițional, de asemenea;

Or. de

Amendamentul 35
Romana Tomc

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul ii

Proiectul de aviz Amendamentul

(ii) să se asigure că TTIP conține dispoziții 
cuprinzătoare referitoare la politica și 
legislația muncii care să fie compatibile cu 
convențiile fundamentale ale OIM și cu 
Agenda privind munca decentă, angajându-
se să promoveze standarde mai ridicate și, 
în plus, să se asigure că, în cazul în care 
apar litigii, dispozițiile în domeniul 
muncii vor avea un caracter condițional;

(ii) să se asigure că TTIP conține dispoziții 
cuprinzătoare referitoare la politica și 
legislația muncii care să fie compatibile cu 
convențiile fundamentale ale OIM și cu 
Agenda privind munca decentă, mai ales în 
ceea ce privește eliminarea efectivă a 
muncii copiilor, angajându-se să 
promoveze standarde mai ridicate;

Or. sl

Amendamentul 36
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul ii

Proiectul de aviz Amendamentul

(ii) să se asigure că TTIP conține dispoziții 
cuprinzătoare referitoare la politica și 
legislația muncii care să fie compatibile cu 

(ii) să garanteze că TTIP conține dispoziții 
cuprinzătoare referitoare la politica și 
legislația muncii care să fie compatibile cu 
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convențiile fundamentale ale OIM și cu 
Agenda privind munca decentă, angajându-
se să promoveze standarde mai ridicate și, 
în plus, să se asigure că, în cazul în care 
apar litigii, dispozițiile în domeniul muncii 
vor avea un caracter condițional;

convențiile OIM și cu Agenda privind 
munca decentă, angajându-se ferm să 
promoveze standarde mai ridicate și, în 
plus, să garanteze că, în cazul în care apar 
litigii, dispozițiile în domeniul muncii vor 
avea prioritate asupra dispozițiilor privind 
libertatea de circulație;

Or. en

Amendamentul 37
Patrick Le Hyaric

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul ii

Proiectul de aviz Amendamentul

(ii) să se asigure că TTIP conține dispoziții 
cuprinzătoare referitoare la politica și 
legislația muncii care să fie compatibile cu
convențiile fundamentale ale OIM și cu 
Agenda privind munca decentă, angajându-
se să promoveze standarde mai ridicate și, 
în plus, să se asigure că, în cazul în care 
apar litigii, dispozițiile în domeniul muncii 
vor avea un caracter condițional;

(ii) să se asigure că TTIP conține dispoziții 
cuprinzătoare referitoare la politica și 
legislația muncii care să respecte
convențiile fundamentale ale OIM și cu 
Agenda privind munca decentă, angajându-
se să promoveze standarde mai ridicate, să 
combată orice formă de dumping social și, 
în plus, să se asigure că, în cazul în care 
apar litigii, dispozițiile în domeniul muncii 
vor prevala întotdeauna;

Or. fr

Amendamentul 38
Claude Rolin

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul ii

Proiectul de aviz Amendamentul

(ii) să se asigure că TTIP conține dispoziții 
cuprinzătoare referitoare la politica și 
legislația muncii care să fie compatibile cu
convențiile fundamentale ale OIM și cu 

(ii) să se asigure că TTIP conține dispoziții 
cuprinzătoare referitoare la politica și 
legislația muncii care să reflecte
convențiile fundamentale ale OIM și să fie 
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Agenda privind munca decentă, angajându-
se să promoveze standarde mai ridicate și, 
în plus, să se asigure că, în cazul în care 
apar litigii, dispozițiile în domeniul muncii 
vor avea un caracter condițional;

compatibile cu Agenda privind munca 
decentă, angajându-se să promoveze 
standarde mai ridicate și, în plus, să se 
asigure că, în cazul în care apar litigii, 
dispozițiile în domeniul muncii sunt 
obligatorii;

Or. fr

Amendamentul 39
Thomas Mann

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul ii

Proiectul de aviz Amendamentul

(ii) să se asigure că TTIP conține dispoziții 
cuprinzătoare referitoare la politica și 
legislația muncii care să fie compatibile cu 
convențiile fundamentale ale OIM și cu 
Agenda privind munca decentă, angajându-
se să promoveze standarde mai ridicate și, 
în plus, să se asigure că, în cazul în care 
apar litigii, dispozițiile în domeniul muncii 
vor avea un caracter condițional;

(ii) să garanteze, la toate capitolele TTIP, 
că acordul nu conduce sub nicio formă la 
slăbirea, eludarea sau invalidarea 
standardelor Uniunii Europene în 
următoarele domenii: drepturile 
lucrătorilor, condițiile de muncă, 
securitatea socială, incluziunea socială și 
protecția socială, sănătatea și siguranța la 
locul de muncă, formarea profesională, 
calificările profesionale, libera circulație 
a lucrătorilor și pensionarilor, dialogul 
social, nediscriminarea la locul de muncă 
și pe piața forței de muncă; mai mult 
decât atât, să se asigure că TTIP conține 
dispoziții cuprinzătoare referitoare la 
politica și legislația muncii care să fie 
compatibile cu convențiile fundamentale 
ale OIM și cu Agenda privind munca 
decentă, angajându-se să promoveze 
standarde mai ridicate și, în plus, să se 
asigure că, în cazul în care apar litigii, 
dispozițiile în domeniul muncii vor avea un 
caracter condițional;

Or. de
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Amendamentul 40
Enrique Calvet Chambon

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul ii

Proiectul de aviz Amendamentul

(ii) să se asigure că TTIP conține dispoziții 
cuprinzătoare referitoare la politica și 
legislația muncii care să fie compatibile cu 
convențiile fundamentale ale OIM și cu 
Agenda privind munca decentă, angajându-
se să promoveze standarde mai ridicate și, 
în plus, să se asigure că, în cazul în care 
apar litigii, dispozițiile în domeniul muncii 
vor avea un caracter condițional;

(ii) să se asigure că TTIP conține dispoziții 
cuprinzătoare referitoare la politica și 
legislația muncii care să fie compatibile cu 
convențiile fundamentale ale OIM și cu 
Agenda privind munca decentă, angajându-
se să promoveze standarde mai ridicate și 
mai robuste și, în plus, să se asigure că, în 
cazul în care apar litigii, dispozițiile în 
domeniul muncii vor avea un caracter 
condițional. Politica comercială nu are 
dreptul să erodeze drepturile sociale, nici 
modelul social democratic;

Or. fr

Amendamentul 41
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul ii

Proiectul de aviz Amendamentul

(ii) să se asigure că TTIP conține dispoziții 
cuprinzătoare referitoare la politica și 
legislația muncii care să fie compatibile cu 
convențiile fundamentale ale OIM și cu 
Agenda privind munca decentă, angajându-
se să promoveze standarde mai ridicate și, 
în plus, să se asigure că, în cazul în care 
apar litigii, dispozițiile în domeniul muncii 
vor avea un caracter condițional;

(ii) să se asigure că TTIP conține dispoziții 
cuprinzătoare referitoare la politica și 
legislația muncii care să fie compatibile cu 
convențiile fundamentale ale OIM și cu 
Agenda privind munca decentă, angajându-
se să promoveze standarde mai ridicate și, 
în plus, să se asigure că, în cazul în care 
apar litigii, dispozițiile în domeniul muncii 
vor avea un caracter condițional; să se 
asigure că standardele naționale ale 
fiecărui stat membru în domeniile 
ocupării forței de muncă, condițiilor de 
muncă, remunerării și sănătății și 
siguranței la locul de muncă sunt 
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garantate și respectate;

Or. fr

Amendamentul 42
Tiziana Beghin, Laura Agea

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul ii

Proiectul de aviz Amendamentul

(ii) să se asigure că TTIP conține dispoziții 
cuprinzătoare referitoare la politica și 
legislația muncii care să fie compatibile cu 
convențiile fundamentale ale OIM și cu 
Agenda privind munca decentă, angajându-
se să promoveze standarde mai ridicate și, 
în plus, să se asigure că, în cazul în care 
apar litigii, dispozițiile în domeniul muncii 
vor avea un caracter condițional;

(ii) să se asigure că TTIP conține dispoziții 
cuprinzătoare referitoare la politica și 
legislația muncii care să fie compatibile cu 
convențiile fundamentale ale OIM, cu 
Agenda privind munca decentă și cu 
legislația națională și europeană în 
domeniul muncii, angajându-se să 
promoveze standarde mai ridicate și, în 
plus, să se asigure că, în cazul în care apar 
litigii, dispozițiile în domeniul muncii vor 
avea un caracter condițional;

Or. en

Amendamentul 43
Thomas Mann

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul iia (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(iia) În cazul în care elementele finale ale 
acordului TTIP ar pune în pericol sau ar 
aduce atingere unor standarde în aceste 
domenii, Comisia Europeană trebuie să 
informeze imediat Comisia pentru 
ocuparea forței de muncă și afaceri
sociale a Parlamentului European, 
competentă în fond, asupra acestui lucru, 
pentru a permite desfășurarea de 
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consultări și luarea de decizii;

Or. de

Amendamentul 44
Tiziana Beghin, Laura Agea

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul iia (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(iia) să respingă orice acord de natură să 
pună în pericol standardele din domeniul 
muncii în Europa și să conducă la 
dumping social;

Or. en

Amendamentul 45
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul iia (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(iia) să garanteze asumarea unui 
angajament clar din partea UE și a SUA 
de a revoca legile antisindicale și actori 
precum Troica, precum și legislația 
privind dreptul la muncă;

Or. en

Amendamentul 46
Sven Schulze

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul iii
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Proiectul de aviz Amendamentul

(iii) să se asigure că dimensiunile 
orizontale ale dispozițiilor sociale și în 
materie de muncă sunt recunoscute și 
integrate pe deplin în toate elementele
operaționale pertinente ale acordului 
pentru a asigura o abordare coerentă și 
cuprinzătoare a comerțului și a dezvoltării 
durabile;

(iii) să se asigure că dispozițiile sociale și 
în materie de muncă centralizate în 
capitolul privind sustenabilitatea, care 
este prevăzut în mod special în acest scop,
sunt luate în considerare în integralitatea 
lor, în toate domeniile operaționale 
relevante ale acordului;

Or. de

Amendamentul 47
Elmar Brok

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul iii

Proiectul de aviz Amendamentul

(iii) să se asigure că dimensiunile 
orizontale ale dispozițiilor sociale și în 
materie de muncă sunt recunoscute și 
integrate pe deplin în toate elementele 
operaționale pertinente ale acordului
pentru a asigura o abordare coerentă și 
cuprinzătoare a comerțului și a dezvoltării 
durabile; 

(iii) să se asigure că dispozițiile sociale și 
în materie de muncă existente ale țărilor 
partenere și ale UE sunt recunoscute și 
garantate, pentru a asigura o abordare 
coerentă și cuprinzătoare a comerțului și a 
dezvoltării durabile; 

Or. de

Amendamentul 48
Patrick Le Hyaric

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul iii

Proiectul de aviz Amendamentul

(iii) să se asigure că dimensiunile 
orizontale ale dispozițiilor sociale și în 

(iii) să se asigure că dimensiunile 
orizontale ale dispozițiilor sociale și în 
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materie de muncă sunt recunoscute și 
integrate pe deplin în toate elementele 
operaționale pertinente ale acordului 
pentru a asigura o abordare coerentă și 
cuprinzătoare a comerțului și a dezvoltării 
durabile;

materie de muncă sunt recunoscute,
integrate pe deplin și apărate în toate 
elementele acordului pentru a asigura o 
abordare coerentă și cuprinzătoare a 
dezvoltării durabile și a acordurilor 
comerciale;

Or. fr

Amendamentul 49
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul iii

Proiectul de aviz Amendamentul

(iii) să se asigure că dimensiunile 
orizontale ale dispozițiilor sociale și în 
materie de muncă sunt recunoscute și 
integrate pe deplin în toate elementele 
operaționale pertinente ale acordului pentru 
a asigura o abordare coerentă și 
cuprinzătoare a comerțului și a dezvoltării 
durabile;

(iii) să garanteze că dimensiunile 
orizontale ale dispozițiilor sociale și în 
materie de muncă sunt recunoscute și 
integrate pe deplin în toate elementele 
operaționale pertinente ale acordului pentru 
a asigura o abordare coerentă și 
cuprinzătoare a comerțului și a dezvoltării 
durabile;

Or. en

Amendamentul 50
Joachim Schuster, Brando Benifei, Miapetra Kumpula-Natri, Elena Gentile, Agnes 
Jongerius, Maria Arena, Jan Keller, Marita Ulvskog, Emilian Pavel, Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul iii

Proiectul de aviz Amendamentul

(iii) să se asigure că dimensiunile 
orizontale ale dispozițiilor sociale și în 
materie de muncă sunt recunoscute și 
integrate pe deplin în toate elementele 
operaționale pertinente ale acordului pentru 
a asigura o abordare coerentă și 

(iii) să se asigure că dimensiunile 
orizontale ale dispozițiilor sociale și în 
materie de muncă sunt recunoscute și 
integrate pe deplin în toate elementele 
operaționale pertinente ale acordului 
(precum investițiile, comerțul cu servicii, 
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cuprinzătoare a comerțului și a dezvoltării 
durabile;

cooperarea în materie de reglementare și 
achizițiile publice) pentru a asigura o 
abordare coerentă și cuprinzătoare a 
comerțului și a dezvoltării durabile;

Or. en

Amendamentul 51
Siôn Simon

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul iii

Proiectul de aviz Amendamentul

(iii) să se asigure că dimensiunile 
orizontale ale dispozițiilor sociale și în 
materie de muncă sunt recunoscute și 
integrate pe deplin în toate elementele 
operaționale pertinente ale acordului pentru 
a asigura o abordare coerentă și 
cuprinzătoare a comerțului și a dezvoltării 
durabile;

(iii) să se asigure că dimensiunile 
orizontale ale dispozițiilor sociale și în 
materie de muncă sunt recunoscute și 
integrate pe deplin în toate elementele 
operaționale pertinente ale acordului, 
precum investițiile, comerțul cu servicii, 
cooperarea în materie de reglementare și 
achizițiile publice, pentru a asigura o 
abordare coerentă și cuprinzătoare a 
comerțului și a dezvoltării durabile;

Or. en

Amendamentul 52
Enrique Calvet Chambon

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul iii

Proiectul de aviz Amendamentul

(iii) să se asigure că dimensiunile 
orizontale ale dispozițiilor sociale și în 
materie de muncă sunt recunoscute și 
integrate pe deplin în toate elementele 
operaționale pertinente ale acordului pentru 
a asigura o abordare coerentă și 
cuprinzătoare a comerțului și a dezvoltării 

(iii) să se asigure că dimensiunile 
orizontale ale dispozițiilor sociale și în 
materie de muncă sunt recunoscute și 
integrate pe deplin în toate elementele 
operaționale pertinente ale acordului pentru 
a asigura o abordare coerentă și 
cuprinzătoare a comerțului și a dezvoltării 
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durabile; economice durabile;

Or. fr

Amendamentul 53
Thomas Mann

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul iii

Proiectul de aviz Amendamentul

(iii) să se asigure că dimensiunile 
orizontale ale dispozițiilor sociale și în 
materie de muncă sunt recunoscute și 
integrate pe deplin în toate elementele 
operaționale pertinente ale acordului pentru 
a asigura o abordare coerentă și 
cuprinzătoare a comerțului și a dezvoltării 
durabile;

(iii) să se asigure că dimensiunile 
orizontale ale dispozițiilor sociale și în 
materie de muncă ale UE sunt recunoscute 
și integrate pe deplin în toate elementele 
operaționale pertinente ale acordului pentru 
a asigura o abordare coerentă și 
cuprinzătoare a comerțului și a dezvoltării 
durabile; ar trebui să se asigure în mod 
strict că regulamentele naționale în 
materie de licențiere pentru profesiile care 
privesc anumite categorii profesionale, 
precum și certificatul de meșter artizan, 
își păstrează caracterul obligatoriu;

Or. de

Amendamentul 54
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Danuta Jazłowiecka, Romana Tomc

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul iiia (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(iiia) să se asigure că, în ceea ce privește 
marja de negociere a TTIP, vor fi 
îndeplinite condițiile reciproc avantajoase 
ale pachetului privind mobilitatea, 
considerând că facilitarea vizelor pentru 
prestatorii europeni de bunuri și servicii, 
precum și posibilitatea acordată 
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profesioniștilor de a lucra în Statele Unite 
prin recunoașterea calificărilor lor, 
reprezintă unul dintre elementele-cheie în 
valorificarea deplină a acordului TTIP;

Or. en

Amendamentul 55
Elena Gentile, Brando Benifei

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul iiia (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(iiia) să se asigure că angajații, prin 
sindicatele lor, au dreptul la divulgarea 
completă a informațiilor referitoare la 
situația financiară și capitalul 
întreprinderilor la care lucrează, 
îndeosebi în caz de fuzionare sau achiziție 
de întreprinderi multinaționale. Prin 
urmare, negociatorii explorează 
adoptarea de mecanisme transatlantice în 
concordanță cu instrumentele de 
informare, consultare și participare aflate 
la dispoziția angajaților și prevăzute de 
Uniunea Europeană, cum ar fi comitetele 
europene de întreprindere;

Or. en

Amendamentul 56
Siôn Simon

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul iv

Proiectul de aviz Amendamentul

(iv) să se asigure că societatea civilă poate 
aduce o contribuție semnificativă la 
punerea în aplicare a dispozițiilor 

(iv) punerea în aplicare și respectarea 
dispozițiilor sociale și în domeniul muncii 
trebuie să facă obiectul unui proces de 
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pertinente din cadrul TTIP; monitorizare, care să implice partenerii 
sociali și societatea civilă, egal 
reprezentate în toate țările implicate;

Or. en

Amendamentul 57
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Neoklis 
Sylikiotis

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul iv

Proiectul de aviz Amendamentul

(iv) să se asigure că societatea civilă poate 
aduce o contribuție semnificativă la 
punerea în aplicare a dispozițiilor 
pertinente din cadrul TTIP;

(iv) să respecte opoziția covârșitoare 
manifestată de societatea civilă împotriva
TTIP, care a fost clar exprimată de cei 1,5 
milioane de cetățeni europeni care au 
semnat Inițiativa cetățenească împotriva 
TTIP;

Or. en

Amendamentul 58
Joachim Schuster, Guillaume Balas, Brando Benifei, Edouard Martin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Maria Arena, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, 
Agnes Jongerius, Jan Keller, Evelyn Regner, Marita Ulvskog, Emilian Pavel, Jutta 
Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul iv

Proiectul de aviz Amendamentul

(iv) să se asigure că societatea civilă poate 
aduce o contribuție semnificativă la
punerea în aplicare a dispozițiilor 
pertinente din cadrul TTIP;

(iv) să se asigure că punerea în aplicare și 
respectarea dispozițiilor sociale și în 
domeniul muncii trebuie să facă obiectul 
unui proces de monitorizare, care să 
implice partenerii sociali și societatea 
civilă;

Or. en
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Amendamentul 59
Karima Delli, Jean Lambert
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul iv

Proiectul de aviz Amendamentul

(iv) să se asigure că societatea civilă poate 
aduce o contribuție semnificativă la 
punerea în aplicare a dispozițiilor 
pertinente din cadrul TTIP;

(iv) să se asigure că societatea civilă și 
publicul interesat au acces la toate textele 
de negociere relevante, inclusiv textul de 
negociere consolidat, imediat ce aceste 
texte au fost discutate în cadrul rundelor 
de negociere;

Or. en

Amendamentul 60
Sven Schulze

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul iv

Proiectul de aviz Amendamentul

(iv) să se asigure că societatea civilă poate 
aduce o contribuție semnificativă la
punerea în aplicare a dispozițiilor 
pertinente din cadrul TTIP;

(iv) să se asigure că societatea civilă este 
ascultată și implicată în punerea în 
aplicare a dispozițiilor pertinente din cadrul 
TTIP;

Or. de

Amendamentul 61
Elmar Brok

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul iv
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Proiectul de aviz Amendamentul

(iv) să se asigure că societatea civilă poate 
aduce o contribuție semnificativă la 
punerea în aplicare a dispozițiilor 
pertinente din cadrul TTIP;

(iv) să acționeze în direcția unei situații în 
care societatea civilă poate aduce, de 
asemenea, o contribuție semnificativă la 
punerea în aplicare a dispozițiilor 
pertinente din cadrul TTIP;

Or. de

Amendamentul 62
Tiziana Beghin, Laura Agea

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul iv

Proiectul de aviz Amendamentul

(iv) să se asigure că societatea civilă poate
aduce o contribuție semnificativă la 
punerea în aplicare a dispozițiilor 
pertinente din cadrul TTIP;

(iv) să se asigure că cetățenii și societatea 
civilă sunt mai bine informați, mai strâns 
implicați în negocieri și pot aduce o 
contribuție semnificativă la punerea în 
aplicare a dispozițiilor pertinente din cadrul 
TTIP;

Or. en

Amendamentul 63
Anthea McIntyre

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul iv

Proiectul de aviz Amendamentul

(iv) să se asigure că societatea civilă poate 
aduce o contribuție semnificativă la 
punerea în aplicare a dispozițiilor 
pertinente din cadrul TTIP;

(iv) să se asigure că societatea civilă poate 
aduce o contribuție semnificativă la 
punerea în aplicare a dispozițiilor 
pertinente din cadrul TTIP, având în 
vedere dimensiunea extinsă a 
articolului 17 alineatul (1) din TFUE;
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Or. en

Amendamentul 64
Patrick Le Hyaric

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul iv

Proiectul de aviz Amendamentul

(iv) să se asigure că societatea civilă poate 
aduce o contribuție semnificativă la 
punerea în aplicare a dispozițiilor 
pertinente din cadrul TTIP;

(iv) să se asigure că societatea civilă poate 
aduce o contribuție semnificativă și 
constantă la elaborarea și apoi la punerea 
în aplicare a dispozițiilor pertinente din 
cadrul TTIP, prin intermediul comitetelor 
de supraveghere care includ 
reprezentanți;

Or. fr

Amendamentul 65
Claude Rolin

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul iv

Proiectul de aviz Amendamentul

(iv) să se asigure că societatea civilă poate 
aduce o contribuție semnificativă la 
punerea în aplicare a dispozițiilor 
pertinente din cadrul TTIP;

(iv) să se asigure că societatea civilă poate 
aduce o contribuție semnificativă la 
punerea în aplicare a dispozițiilor 
pertinente din cadrul TTIP; discuțiile 
referitoare la aspectele legate de ocuparea 
forței de muncă ar trebui purtate cu 
organizațiile sindicale și printr-un dialog 
social;

Or. fr

Amendamentul 66
Thomas Mann
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Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul iv

Proiectul de aviz Amendamentul

(iv) să se asigure că societatea civilă poate 
aduce o contribuție semnificativă la
punerea în aplicare a dispozițiilor 
pertinente din cadrul TTIP;

(iv) să se asigure că societatea civilă poate 
aduce o contribuție semnificativă la 
punerea în aplicare a dispozițiilor 
pertinente din cadrul TTIP; în acest scop, 
ar trebui înființat la nivelul UE un 
comitet consultativ privind TTIP, la care 
reprezentanți ai sindicatelor, ai 
organizațiilor sociale, de mediu și de 
protecție a consumatorilor și din sfera 
culturală să participe și să poarte 
consultări cu privire la dezvoltarea în 
continuare și optimizarea Parteneriatului 
transatlantic pentru comerț și investiții;

Or. de

Amendamentul 67
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul iv

Proiectul de aviz Amendamentul

(iv) să se asigure că societatea civilă poate 
aduce o contribuție semnificativă la 
punerea în aplicare a dispozițiilor 
pertinente din cadrul TTIP;

(iv) să se asigure că societatea civilă poate 
aduce o contribuție semnificativă la 
punerea în aplicare a dispozițiilor 
pertinente din cadrul TTIP; să se asigure 
că partenerii sociali pot contribui activ în 
acest sens;

Or. fr

Amendamentul 68
Karima Delli, Jean Lambert, Molly Scott Cato, Keith Taylor
în numele Grupului Verts/ALE
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Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul iva (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(iva) să asigure o excludere explicită a 
serviciilor publice, astfel cum sunt 
menționate la articolul 14 din TFUE, de 
la domeniul de aplicare a TTIP, pentru a 
garanta că autoritățile locale și naționale 
au libertatea de a introduce, adopta, 
menține sau abroga orice măsură privind 
organizarea, finanțarea, furnizarea și 
executarea serviciilor publice, prevăzute 
la articolul 168 din TFUE (sănătatea 
publică) și în Protocolul 26 (servicii de 
interes general) din tratatele UE;

Or. en

Amendamentul 69
Thomas Mann

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul iva (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(iva) să fie ferm convinsă că părțile 
contractante trebuie să se angajeze că vor 
aplica următoarele principii 
fundamentale ale OIM, stipulate în 
Declarația OIM din 1 iunie 1998: 
libertatea de asociere și recunoașterea 
dreptului la negociere colectivă; 
eliminarea tuturor formelor de muncă 
forțată sau obligatorie; abolirea 
exploatării prin muncă a copiilor și 
eliminarea discriminării în domeniul 
ocupării forței de muncă;

Or. de
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Amendamentul 70
Sven Schulze

Proiect de aviz
Punctul 1 - subpunctul v

Proiectul de aviz Amendamentul

(v) să ia măsuri imediate pentru a proteja 
dreptul guvernelor din cadrul UE de 
organiza, gestiona și reglementa serviciile 
publice, precum și de a legifera și stabili 
standarde de calitate și de siguranță cu 
privire la acestea;

(v) să se asigure că sunt luate în 
considerare aspectele sensibile pentru UE 
în legătură cu serviciile publice și 
serviciile de interes general (în 
conformitate cu definițiile din tratatele 
UE) în domeniul educației publice, al 
sănătății publice, al aprovizionării cu apă 
și al gestionării deșeurilor;

Or. de

Amendamentul 71
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Paloma 
López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Proiect de aviz
Punctul 1 - subpunctul v

Proiectul de aviz Amendamentul

(v) să ia măsuri imediate pentru a proteja 
dreptul guvernelor din cadrul UE de 
organiza, gestiona și reglementa serviciile 
publice, precum și de a legifera și stabili 
standarde de calitate și de siguranță cu 
privire la acestea;

(v) să excludă fără echivoc serviciile 
publice, inclusiv serviciile de interes 
general și serviciile de natură non-
economică de interes general, precum și 
normele privind achizițiile publice, din 
domeniile care pot fi liberalizate;

Or. en

Amendamentul 72
Joachim Schuster, Guillaume Balas, Edouard Martin, Maria Arena, Sergio Gutiérrez 
Prieto, Javi López, Agnes Jongerius, Jan Keller, Evelyn Regner, Marita Ulvskog, Jutta 
Steinruck, Glenis Willmott
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Proiect de aviz
Punctul 1 - subpunctul v

Proiectul de aviz Amendamentul

(v) să ia măsuri imediate pentru a proteja 
dreptul guvernelor din cadrul UE de 
organiza, gestiona și reglementa serviciile 
publice, precum și de a legifera și stabili 
standarde de calitate și de siguranță cu 
privire la acestea;

(v) să ia măsuri imediate pentru a asigura 
o exceptare adecvată a serviciilor 
sensibile, cum sunt serviciile și utilitățile 
publice (inclusiv apa, sănătatea, sistemele 
de securitate socială și educația), 
acordând autorităților naționale și locale 
suficient spațiu de manevră pentru a 
legifera în interesul public;

Or. en

Amendamentul 73
Anthea McIntyre, Zdzisław Krasnodębski

Proiect de aviz
Punctul 1 - subpunctul v

Proiectul de aviz Amendamentul

(v) să ia măsuri imediate pentru a proteja 
dreptul guvernelor din cadrul UE de 
organiza, gestiona și reglementa serviciile 
publice, precum și de a legifera și stabili 
standarde de calitate și de siguranță cu 
privire la acestea;

(v) să ia măsuri imediate pentru a proteja 
dreptul statelor membre de organiza, 
gestiona și reglementa serviciile publice, 
precum și de a legifera și stabili standarde 
de calitate și de siguranță cu privire la 
acestea; constată că CETA oferă un 
precedent important prin faptul că 
prevede o excepție, „rezerva asupra 
utilităților publice”, care vizează 
sănătatea publică, educația și alte servicii 
publice;

Or. en

Amendamentul 74
Karima Delli, Jean Lambert, Keith Taylor, Molly Scott Cato
în numele Grupului Verts/ALE



PE551.779v01-00 38/79 AM\1052822RO.doc

RO

Proiect de aviz
Punctul 1 - subpunctul v

Proiectul de aviz Amendamentul

(v) să ia măsuri imediate pentru a proteja 
dreptul guvernelor din cadrul UE de 
organiza, gestiona și reglementa serviciile 
publice, precum și de a legifera și stabili 
standarde de calitate și de siguranță cu 
privire la acestea;

(v) să ia măsuri imediate pentru a proteja 
dreptul guvernelor din cadrul UE de 
organiza, gestiona și reglementa serviciile 
publice, precum și de a legifera și stabili 
standarde de calitate și de siguranță cu 
privire la acestea, prin neangajarea 
sectoarelor de servicii publice într-o 
liberalizare suplimentară a accesului pe 
piață și prin înregistrarea rezervelor cu 
caracter general din anexa II în graficele 
de Tratament național cu privire la toate 
serviciile de sănătate, în sensul cel mai 
larg, serviciile de comunicare, serviciile 
educaționale, serviciile de mediu, 
serviciile financiare, serviciile sociale, 
serviciile de transport și serviciile 
energetice;

Or. en

Amendamentul 75
Patrick Le Hyaric

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul v

Proiectul de aviz Amendamentul

(v) să ia măsuri imediate pentru a proteja 
dreptul guvernelor din cadrul UE de 
organiza, gestiona și reglementa serviciile 
publice, precum și de a legifera și stabili 
standarde de calitate și de siguranță cu 
privire la acestea;

(v) să ia măsuri imediate pentru a proteja 
dreptul guvernelor din cadrul UE de 
organiza, gestiona și reglementa serviciile 
publice, precum și de a legifera, excluzând 
orice mecanism de arbitraj care să 
prevaleze asupra instanțelor naționale și 
garantând dreptul statelor membre de a-și
stabili standarde de calitate și de siguranță 
cu privire la acestea;

Or. fr
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Amendamentul 76
Evelyn Regner

Proiect de aviz
Punctul 1 - subpunctul v

Proiectul de aviz Amendamentul

(v) să ia măsuri imediate pentru a proteja
dreptul guvernelor din cadrul UE de 
organiza, gestiona și reglementa serviciile 
publice, precum și de a legifera și stabili 
standarde de calitate și de siguranță cu 
privire la acestea;

(v) să ia măsuri imediate pentru a proteja 
dreptul guvernelor din cadrul UE de 
organiza, gestiona și reglementa serviciile 
publice, precum și de a legifera și stabili 
standarde de calitate și de siguranță cu 
privire la acestea; prin urmare, serviciile 
publice (inclusiv, dar fără limitare, în 
domeniile educației, serviciilor sociale, 
serviciilor de sănătate, aprovizionării cu 
apă, canalizării, eliminării deșeurilor, 
securității sociale, căilor ferate și 
transportului public, energiei, serviciilor 
culturale și audiovizuale) trebuie excluse 
fără echivoc din integralitatea domeniului 
de aplicare al acordului. Elaborarea unei 
clauze generale de excludere, în scopul 
excluderii serviciilor publice din acord va 
fi decisivă în această privință; în plus, să 
se asigure că negocierile referitoare la 
liberalizarea serviciilor sunt purtate 
exclusiv în conformitate cu o abordare 
bazată pe liste pozitive, prin care aceste 
servicii care au fost aprobate pentru 
liberalizare să fie specificate în mod 
expres, iar listele negative și clauzele de 
standstill sau ratchet să nu fie aplicate;

Or. de

Amendamentul 77
Tiziana Beghin, Laura Agea

Proiect de aviz
Punctul 1 - subpunctul v
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Proiectul de aviz Amendamentul

(v) să ia măsuri imediate pentru a proteja 
dreptul guvernelor din cadrul UE de 
organiza, gestiona și reglementa serviciile 
publice, precum și de a legifera și stabili 
standarde de calitate și de siguranță cu 
privire la acestea;

(v) să ia măsuri imediate pentru a proteja 
dreptul guvernelor din cadrul UE de 
organiza, gestiona și reglementa serviciile 
publice, precum și de a legifera și stabili 
standarde de calitate și de siguranță cu 
privire la acestea; să respingă, prin 
urmare, tratatul în cazul în care acesta va 
conține dispoziții referitoare la 
soluționarea litigiilor dintre investitori și 
stat (ISDS) și să analizeze atent 
posibilitatea aprobării sale în contextul 
prevederilor cu privire la cooperarea în 
materie de reglementare;

Or. en

Amendamentul 78
Elmar Brok

Proiect de aviz
Punctul 1 - subpunctul v

Proiectul de aviz Amendamentul

(v) să ia măsuri imediate pentru a proteja 
dreptul guvernelor din cadrul UE de 
organiza, gestiona și reglementa serviciile 
publice, precum și de a legifera și stabili 
standarde de calitate și de siguranță cu 
privire la acestea;

(v) să ia măsuri imediate pentru a proteja 
dreptul guvernelor din cadrul UE și al 
guvernului SUA de organiza, gestiona și 
reglementa serviciile publice, precum și de 
a legifera și stabili standarde de calitate și 
de siguranță cu privire la acestea;

Or. de

Amendamentul 79
Siôn Simon

Proiect de aviz
Punctul 1 - subpunctul va (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

(va) să asigure o excludere explicită a 
serviciilor publice, astfel cum sunt 
menționate la articolul 14 din TFUE, de 
la domeniul de aplicare a TTIP, pentru a 
garanta că autoritățile locale și naționale 
au libertatea de a introduce, adopta, 
menține sau abroga orice măsură privind
organizarea, finanțarea, furnizarea și 
executarea serviciilor publice, prevăzute 
la articolul 168 din TFUE (sănătatea 
publică) și în Protocolul 26 (servicii de 
interes general) din tratatele UE. Această 
excludere nu ar trebui să se aplice dacă 
serviciile în cauză sunt organizate sub 
formă de monopol, funcționând în baza 
unor drepturi exclusive sau în alt mod, și 
dacă sunt finanțate și/sau prestate public 
sau privat. Astfel de servicii includ, 
printre altele, servicii de asistență socială 
și medicală, sisteme de securitate socială, 
învățământ finanțat de stat, transport 
public și feroviar, servicii de apă, gaze și 
energie electrică;

Or. en

Amendamentul 80
Siôn Simon

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul vb (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(vb) să se asigure că nu se aplică clauze 
precum „ratchet clause” și clauze de 
standstill și niciunui serviciu public și 
social. Capacitatea totală de re-
naționalizare și re-municipalizare a 
serviciilor trebuie protejată;

Or. en
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Amendamentul 81
Joachim Schuster, Guillaume Balas, Edouard Martin, Javi López, Agnes Jongerius, Jan 
Keller, Marita Ulvskog, Jutta Steinruck, Glenis Willmott

Proiect de aviz
Punctul 1 - subpunctul va (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(va) să se asigure că nu se aplică clauze 
precum „ratchet clause” și clauze de 
standstill serviciilor publice și sociale. 
Posibilitatea de re-naționalizare și re-
municipalizare a serviciilor trebuie 
protejată;

Or. en

Amendamentul 82
Maria Arena, Agnes Jongerius

Proiect de aviz
Punctul 1 - subpunctul va (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(va) să se asigure că posibilitatea de re-
naționalizare și re-municipalizare a 
serviciilor trebuie protejată;

Or. en

Amendamentul 83
Karima Delli
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul vi
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Proiectul de aviz Amendamentul

(vi) să se asigure că provocările specifice 
cu care se confruntă IMM-urile sunt luate 
pe deplin în considerare;

(vi) să se asigure că IMM-urile europene 
sunt protejate împotriva concurenței 
neloiale din partea întreprinderilor din 
SUA, cărora li s-ar permite să ofere 
produse și servicii la prețuri mult mai 
scăzute datorită diferențelor de la nivelul 
costurilor cu energia și cu mâna de lucru 
și, eventual, datorită coborârii 
standardelor printr-o cooperare în 
materie de reglementare în cadrul TTIP;

Or. en

Amendamentul 84
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Neoklis 
Sylikiotis

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul vi

Proiectul de aviz Amendamentul

(vi) să se asigure că provocările specifice 
cu care se confruntă IMM-urile sunt luate 
pe deplin în considerare;

(vi) să se asigure că provocările specifice 
cu care se confruntă cele 87 % dintre toate
IMM-urile din Europa care nu realizează 
exporturi, dar care se bazează pe cererea 
internă, sunt luate pe deplin în considerare; 
și să identifice și să comunice clar, 
înaintea semnării unui acord, sectoarele 
și domeniile care ar putea fi afectate 
negativ de TTIP;

Or. en

Amendamentul 85
Tiziana Beghin, Laura Agea

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul vi
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Proiectul de aviz Amendamentul

(vi) să se asigure că provocările specifice 
cu care se confruntă IMM-urile sunt luate 
pe deplin în considerare;

(vi) să se asigure că provocările specifice 
cu care se confruntă IMM-urile, inclusiv 
concurența inegală cu întreprinderile 
americane mai mari și efectele de 
deturnare a comerțului specifice TTIP,
sunt luate pe deplin în considerare;

Or. en

Amendamentul 86
Joachim Schuster, Elena Gentile, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jan Keller, Marita 
Ulvskog, Emilian Pavel, Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul vi

Proiectul de aviz Amendamentul

(vi) să se asigure că provocările specifice 
cu care se confruntă IMM-urile sunt luate 
pe deplin în considerare;

(vi) să se asigure că provocările specifice 
cu care se confruntă IMM-urile și 
microîntreprinderile sunt luate pe deplin în 
considerare;

Or. en

Amendamentul 87
Sven Schulze

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul vi

Proiectul de aviz Amendamentul

(vi) să se asigure că provocările specifice 
cu care se confruntă IMM-urile sunt luate 
pe deplin în considerare;

(vi) să se asigure că provocările specifice 
cu care se confruntă IMM-urile, precum 
barierele comerciale netarifare, sunt luate 
pe deplin în considerare;

Or. de
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Amendamentul 88
Anthea McIntyre, Zdzisław Krasnodębski

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul vi

Proiectul de aviz Amendamentul

(vi) să se asigure că provocările specifice 
cu care se confruntă IMM-urile sunt luate 
pe deplin în considerare;

(vi) să se asigure că provocările specifice 
cu care se confruntă IMM-urile sunt luate 
pe deplin în considerare, având în vedere 
efectul disproporționat pe care barierele 
tarifare și netarifare și birocrația îl 
exercită asupra IMM-urilor;

Or. en

Amendamentul 89
Zdzisław Krasnodębski

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul vi

Proiectul de aviz Amendamentul

(vi) să se asigure că provocările specifice 
cu care se confruntă IMM-urile sunt luate 
pe deplin în considerare;

(vi) să se asigure că provocările specifice 
cu care se confruntă IMM-urile sunt luate 
pe deplin în considerare; îndeosebi un 
acces mai bun la piață prin eliminarea 
obligativității vizelor pentru cetățenii UE;

Or. en

Amendamentul 90
Romana Tomc, Milan Zver

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul vi
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Proiectul de aviz Amendamentul

(vi) să se asigure că provocările specifice 
cu care se confruntă IMM-urile sunt luate 
pe deplin în considerare;

(vi) să se asigure că provocările specifice 
cu care se confruntă IMM-urile sunt luate 
pe deplin în considerare, mai ales în 
vederea creării unui mediu de afaceri 
favorabil și competitiv;

Or. sl

Amendamentul 91
Enrique Calvet Chambon

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul vi

Proiectul de aviz Amendamentul

(vi) să se asigure că provocările specifice 
cu care se confruntă IMM-urile sunt luate 
pe deplin în considerare;

(vi) să se asigure că provocările specifice 
cu care se confruntă IMM-urile sunt luate 
pe deplin în considerare, având în vedere 
că 85 % din locurile de muncă noi din 
sector sunt create de IMM-uri;

Or. fr

Amendamentul 92
Patrick Le Hyaric

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul vi

Proiectul de aviz Amendamentul

(vi) să se asigure că provocările specifice 
cu care se confruntă IMM-urile sunt luate 
pe deplin în considerare;

(vi) să se asigure că provocările specifice 
cu care se confruntă IMM-urile sunt luate 
pe deplin în considerare, fără a diminua 
standardele sociale și de mediu existente, 
să protejeze IMM-urile de orice formă de 
concurență în ceea ce privește normele, 
condițiile și remunerarea muncii, precum 
și alte cauze precum dumping social și de 
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mediu;

Or. fr

Amendamentul 93
Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul vi

Proiectul de aviz Amendamentul

(vi) să se asigure că provocările specifice 
cu care se confruntă IMM-urile sunt luate 
pe deplin în considerare;

(vi) să se asigure că provocările specifice 
cu care se confruntă IMM-urile sunt luate 
pe deplin în considerare; reamintește, de 
fapt, că IMM-urile reprezintă 99 % dintre 
întreprinderile europene și asigură 85 % 
din crearea netă de locuri de muncă în 
UE. Subliniază că acestea ar fi primele 
care beneficiază de o piață deschisă, care 
le-ar ajuta să fie mai competitive, 
eliminând barierele inutile și creând un 
cadru economic favorabil exporturilor;

Or. fr

Amendamentul 94
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul vi

Proiectul de aviz Amendamentul

(vi) să se asigure că provocările specifice 
cu care se confruntă IMM-urile sunt luate 
pe deplin în considerare;

(vi) să se asigure că provocările specifice 
cu care se confruntă IMM-urile sunt luate 
pe deplin în considerare și că rezolvarea 
acestor probleme cade în sarcina IMM-
urilor și a statelor membre în cauză;

Or. fr
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Amendamentul 95
Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul vi – litera a (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

(a) să studieze impactul TTIP asupra 
IMM-urilor, dar și asupra 
microîntreprinderilor neexportatoare 
active pe piața locală, pentru care acest 
acord va intensifica și mai mult 
concurența;

Or. fr

Amendamentul 96
Karima Delli
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1 - subpunctul via (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(via) să se asigure că orice Consiliu de 
cooperare în materie de reglementare sau 
Forum instituit în cadrul TTIP oferă 
IMM-urilor o voce egală cu cota acestora 
de valoare adăugată în PIB-ul european 
(57 %);

Or. en

Amendamentul 97
Thomas Mann

Proiect de aviz
Punctul 1 - subpunctul via (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

(via) se așteaptă la beneficii considerabile 
pentru întreprinderile mici și mijlocii, 
îndeosebi pe fondul eliminării planificate 
a barierelor comerciale netarifare și din 
sectorul serviciilor; 

Or. de

Amendamentul 98
Anthea McIntyre, Zdzisław Krasnodębski

Proiect de aviz
Punctul 1 - subpunctul via (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(via) să simplifice procedurile și să aibă în 
vedere mecanisme care să ajute IMM-
urile să obțină beneficii de pe urma TTIP;

Or. en

Amendamentul 99
Tiziana Beghin, Laura Agea

Proiect de aviz
Punctul 1 - subpunctul via (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(via) să aibă în vedere faptul că TTIP va 
avea un impact negativ asupra comerțului 
intra-UE și, prin urmare, va reduce cotele 
de piață ale IMM-urilor în Europa;

Or. en
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Amendamentul 100
Elmar Brok

Proiect de aviz
Punctul 1 - subpunctul vii

Proiectul de aviz Amendamentul

(vii) să ia măsuri pentru a promova 
asumarea responsabilității sociale a 
întreprinderilor (RSI), care trebuie să 
completeze legislația existentă în materie 
de muncă și de mediu și nu să o 
înlocuiască; 

(vii) să creeze stimulente pentru 
responsabilitatea socială voluntară a 
întreprinderilor (RSI), care trebuie să 
completeze legislația existentă în materie 
de muncă și de mediu și nu să o 
înlocuiască; 

Or. de

Amendamentul 101
Patrick Le Hyaric

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul vii

Proiectul de aviz Amendamentul

(vii) să ia măsuri pentru a promova 
asumarea responsabilității sociale a 
întreprinderilor (RSI), care trebuie să 
completeze legislația existentă în materie 
de muncă și de mediu și nu să o 
înlocuiască;

(vii) să ia măsuri pentru a promova 
asumarea responsabilității sociale a 
întreprinderilor (RSI), care trebuie să 
completeze legislația existentă în materie 
de muncă și de mediu și nu să o 
înlocuiască, să încurajeze informarea și 
consultarea lucrătorilor și a 
reprezentanților lor;

Or. fr

Amendamentul 102
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul vii
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Proiectul de aviz Amendamentul

(vii) să ia măsuri pentru a promova 
asumarea responsabilității sociale a 
întreprinderilor (RSI), care trebuie să 
completeze legislația existentă în materie 
de muncă și de mediu și nu să o 
înlocuiască;

(vii) să ia măsuri pentru a promova 
asumarea responsabilității sociale a 
întreprinderilor (RSI), care trebuie să 
completeze legislația existentă în materie 
de muncă și de mediu și în niciun caz să o 
înlocuiască;

Or. fr

Amendamentul 103
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Neoklis 
Sylikiotis

Proiect de aviz
Punctul 1 - subpunctul vii

Proiectul de aviz Amendamentul

(vii) să ia măsuri pentru a promova 
asumarea responsabilității sociale a 
întreprinderilor (RSI), care trebuie să 
completeze legislația existentă în materie 
de muncă și de mediu și nu să o 
înlocuiască;

(vii) să ia măsuri pentru a promova 
asumarea responsabilității sociale a 
întreprinderilor (RSI), care trebuie să 
completeze legislația în materie de muncă 
și de mediu și nu să o înlocuiască;

Or. en

Amendamentul 104
Thomas Mann

Proiect de aviz
Punctul 1 - subpunctul vii

Proiectul de aviz Amendamentul

(vii) să ia măsuri pentru a promova 
asumarea responsabilității sociale a 
întreprinderilor (RSI), care trebuie să 
completeze legislația existentă în materie 
de muncă și de mediu și nu să o 

(vii) să ia măsuri pentru a promova 
asumarea responsabilității sociale 
voluntare a întreprinderilor (RSI), care 
trebuie să completeze legislația existentă în 
materie de muncă și de mediu și nu să o 
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înlocuiască; înlocuiască; în special, IMM-urile, nu 
trebuie obligate să adopte RSI; 
contribuția voluntară a acestora servește 
drept exemplu;

Or. de

Amendamentul 105
Thomas Mann

Proiect de aviz
Punctul 1 - subpunctul viia (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(viia) laudă în mod expres întreprinderile 
– în special întreprinderile mici și mijlocii 
– pentru angajamentul lor voluntar 
deschis în materie de RSI, să îl protejeze 
și să îi acorde un sprijin deosebit în 
contextul TTIP; este convinsă că, într-o 
societate liberă, IMM-urile nu trebuie să 
fie forțate să acționeze în mod caritabil;

Or. de

Amendamentul 106
Thomas Mann

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul viib (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(viib) condamnă corupția și evaziunea 
fiscală de la nivelul întreprinderilor; 
îndeamnă Comisia să includă aceste 
aspecte în dezbaterea privind TTIP;

Or. de
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Amendamentul 107
Joachim Schuster, Guillaume Balas, Edouard Martin, Miapetra Kumpula-Natri, Sergio 
Gutiérrez Prieto, Javi López, Agnes Jongerius, Jan Keller, Evelyn Regner, Marita 
Ulvskog, Emilian Pavel, Jutta Steinruck, Glenis Willmott

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul viii

Proiectul de aviz Amendamentul

(viii) să garanteze că orice mecanism de 
soluționare a litigiilor ține seama de 
rezultatele consultării publice referitoare 
la soluționarea litigiilor dintre investitori 
și stat (ISDS), este pe deplin transparent 
și responsabil din punct de vedere 
democratic și nu împiedică legiuitorii să
adopte legi în domeniul politicii de 
ocupare a forței de muncă;

eliminat

Or. en

Amendamentul 108
Siôn Simon

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul viii

Proiectul de aviz Amendamentul

(viii) să garanteze că orice mecanism de 
soluționare a litigiilor ține seama de 
rezultatele consultării publice referitoare 
la soluționarea litigiilor dintre investitori și 
stat (ISDS), este pe deplin transparent și 
responsabil din punct de vedere 
democratic și nu împiedică legiuitorii să 
adopte legi în domeniul politicii de 
ocupare a forței de muncă;

(viii) soluționarea litigiilor dintre 
investitori și stat (ISDS) ar trebui exclusă 
din acest acord, precum și din CETA și 
din alte acorduri comerciale ale UE aflate 
în derulare. Un sistem de soluționare a 
litigiilor între state și recurgerea la 
instanțele naționale sunt cele mai 
adecvate instrumente pentru soluționarea 
litigiilor în materie de investiții. În orice 
caz, legislația socială și din domeniul 
muncii, inclusiv cea inițiată prin convenții 
colective, nu trebuie să fie compromisă ca 
urmare a unor litigii legate de investiții;

Or. en
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Amendamentul 109
Maria Arena, Agnes Jongerius

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul viii

Proiectul de aviz Amendamentul

(viii) să garanteze că orice mecanism de 
soluționare a litigiilor ține seama de 
rezultatele consultării publice referitoare 
la soluționarea litigiilor dintre investitori 
și stat (ISDS), este pe deplin transparent 
și responsabil din punct de vedere 
democratic și nu împiedică legiuitorii să 
adopte legi în domeniul politicii de 
ocupare a forței de muncă;

(viii) să se opună includerii ISDS în 
TTIP. În cadrul acordurilor cu țările care 
au sisteme judiciare complet funcționale 
și în care nu s-a identificat niciun risc de 
ingerință politică în actul de justiție sau 
de denegare de dreptate, ISDS nu este 
necesară;

Or. en

Amendamentul 110
Jan Keller

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul viii

Proiectul de aviz Amendamentul

(viii) să garanteze că orice mecanism de 
soluționare a litigiilor ține seama de 
rezultatele consultării publice referitoare la 
soluționarea litigiilor dintre investitori și 
stat (ISDS), este pe deplin transparent și 
responsabil din punct de vedere democratic 
și nu împiedică legiuitorii să adopte legi în 
domeniul politicii de ocupare a forței de 
muncă;

(viii) să se opună includerii ISDS în 
TTIP. În cadrul acordurilor cu țările care 
au sisteme judiciare complet funcționale 
și în care nu s-a identificat niciun risc de 
ingerință politică în actul de justiție sau 
de denegare de dreptate, ISDS nu este 
necesară;

Or. en
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Amendamentul 111
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Tania 
González Peñas

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul viii

Proiectul de aviz Amendamentul

(viii) să garanteze că orice mecanism de 
soluționare a litigiilor ține seama de 
rezultatele consultării publice referitoare 
la soluționarea litigiilor dintre investitori 
și stat (ISDS), este pe deplin transparent și 
responsabil din punct de vedere 
democratic și nu împiedică legiuitorii să 
adopte legi în domeniul politicii de 
ocupare a forței de muncă;

(viii) să garanteze că niciun mecanism de 
soluționare a litigiilor dintre investitori și 
stat (ISDS) nu va face parte dintr-un 
acord final; și să respecte rezultatul 
consultării publice, care a demonstrat mai 
degrabă o largă opoziție împotriva ISDS 
decât o susținere din partea publicului în 
favoarea unei proceduri ISDS reformate; 
consideră că ISDS subminează legislația 
adoptată în mod democratic care a fost 
pusă în aplicare pentru a apăra interesele 
publice;

Or. en

Amendamentul 112
Mara Bizzotto

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul viii

Proiectul de aviz Amendamentul

(viii) să garanteze că orice mecanism de 
soluționare a litigiilor ține seama de 
rezultatele consultării publice referitoare 
la soluționarea litigiilor dintre investitori 
și stat (ISDS), este pe deplin transparent și 
responsabil din punct de vedere democratic 
și nu împiedică legiuitorii să adopte legi în 
domeniul politicii de ocupare a forței de 
muncă;

(viii) să garanteze că ISDS este eliminat 
din acord deoarece nu este pe deplin 
transparent și responsabil din punct de 
vedere democratic și, prin urmare,
împiedică legiuitorii să adopte legi în 
domeniul politicii de ocupare a forței de 
muncă;

Or. it
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Amendamentul 113
Tiziana Beghin, Laura Agea

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul viii

Proiectul de aviz Amendamentul

(viii) să garanteze că orice mecanism de 
soluționare a litigiilor ține seama de 
rezultatele consultării publice referitoare la 
soluționarea litigiilor dintre investitori și 
stat (ISDS), este pe deplin transparent și 
responsabil din punct de vedere 
democratic și nu împiedică legiuitorii să 
adopte legi în domeniul politicii de 
ocupare a forței de muncă;

(viii) să excludă din acord orice mecanism 
de soluționare a litigiilor ca urmare a 
rezultatelor consultării publice referitoare 
la soluționarea litigiilor dintre investitori și 
stat (ISDS), să recunoască faptul că un 
astfel de mecanism creează discriminare 
între investitorii interni și cei străini;

Or. en

Amendamentul 114
Elmar Brok

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul viii

Proiectul de aviz Amendamentul

(viii) să garanteze că orice mecanism de 
soluționare a litigiilor ține seama de 
rezultatele consultării publice referitoare la 
soluționarea litigiilor dintre investitori și
stat (ISDS), este pe deplin transparent și 
responsabil din punct de vedere democratic 
și nu împiedică legiuitorii să adopte legi în 
domeniul politicii de ocupare a forței de 
muncă;

(viii) să garanteze că orice mecanism de 
soluționare a litigiilor ține seama de 
rezultatele consultării publice referitoare la 
soluționarea litigiilor dintre investitori și 
stat (ISDS), este pe deplin transparent și 
responsabil din punct de vedere 
democratic, reține posibilitatea 
soluționării litigiilor în instanță și nu 
împiedică legiuitorii să adopte și să pună 
în aplicare legi în domeniul politicii de 
ocupare a forței de muncă pentru țările lor;

Or. de
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Amendamentul 115
Jean Lambert, Karima Delli
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul viii

Proiectul de aviz Amendamentul

(viii) să garanteze că orice mecanism de 
soluționare a litigiilor ține seama de 
rezultatele consultării publice referitoare la 
soluționarea litigiilor dintre investitori și 
stat (ISDS), este pe deplin transparent și 
responsabil din punct de vedere 
democratic și nu împiedică legiuitorii să 
adopte legi în domeniul politicii de ocupare 
a forței de muncă;

(viii) să garanteze că orice mecanism de 
soluționare a litigiilor ține seama pe deplin
de rezultatele consultării publice referitoare 
la soluționarea litigiilor dintre investitori și 
stat (ISDS), se limitează așadar exclusiv la 
mecanismul de soluționare a litigiilor 
între state și nu împiedică legiuitorii să 
adopte legi în domeniul politicii de ocupare 
a forței de muncă; prin urmare, își 
exprimă convingerea fermă că un posibil 
acord TTIP nu ar trebui să conțină niciun 
mecanism de soluționare a litigiilor dintre 
investitori și stat (ISDS), întrucât nivelul 
actual de protecție a investițiilor în UE și 
în SUA este pe deplin suficient pentru a 
garanta securitatea juridică;

Or. en

Amendamentul 116
Thomas Mann

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul viii

Proiectul de aviz Amendamentul

(viii) să garanteze că orice mecanism de 
soluționare a litigiilor ține seama de 
rezultatele consultării publice referitoare la 
soluționarea litigiilor dintre investitori și 
stat (ISDS), este pe deplin transparent și 
responsabil din punct de vedere democratic 
și nu împiedică legiuitorii să adopte legi în 
domeniul politicii de ocupare a forței de 
muncă;

(viii) să garanteze că orice mecanism de 
soluționare a litigiilor ține seama de 
rezultatele consultării publice referitoare la 
soluționarea litigiilor dintre investitori și 
stat (ISDS), este pe deplin transparent și 
responsabil din punct de vedere democratic 
și în niciun caz nu restricționează sau
împiedică legiuitorii să adopte legi în 
domeniul politicii sociale și de ocupare a 
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forței de muncă, fiind examinată 
modalitatea prin care pot fi elaborate 
norme care să asigure imparțialitatea 
arbitrilor;

Or. de

Amendamentul 117
Patrick Le Hyaric

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul viii

Proiectul de aviz Amendamentul

(viii) să garanteze că orice mecanism de 
soluționare a litigiilor ține seama de 
rezultatele consultării publice referitoare la 
soluționarea litigiilor dintre investitori și 
stat (ISDS), este pe deplin transparent și 
responsabil din punct de vedere democratic 
și nu împiedică legiuitorii să adopte legi în 
domeniul politicii de ocupare a forței de 
muncă;

(viii) să garanteze că orice mecanism de 
soluționare a litigiilor asigură prevalența 
instanțelor naționale, ține seama de 
rezultatele și de preocupările constatate în 
cadrul consultării publice referitoare la 
soluționarea litigiilor dintre investitori și 
stat (ISDS), să se asigure că orice 
mecanism de soluționare a litigiilor este 
pe deplin transparent și responsabil din 
punct de vedere democratic, respectă 
drepturile naționale și nu împiedică 
legiuitorii să adopte legi în domeniul 
politicii de ocupare a forței de muncă;

Or. fr

Amendamentul 118
Anthea McIntyre

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul viii

Proiectul de aviz Amendamentul

(viii) să garanteze că orice mecanism de 
soluționare a litigiilor ține seama de 
rezultatele consultării publice referitoare la 
soluționarea litigiilor dintre investitori și 

(viii) să garanteze că orice mecanism de 
soluționare a litigiilor ține seama de 
rezultatele consultării publice referitoare la 
soluționarea litigiilor dintre investitori și 
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stat (ISDS), este pe deplin transparent și
responsabil din punct de vedere democratic 
și nu împiedică legiuitorii să adopte legi în 
domeniul politicii de ocupare a forței de 
muncă;

stat (ISDS), este pe deplin transparent,
responsabil din punct de vedere 
democratic, stabilește în mod explicit 
dreptul statelor membre de a reglementa
și nu împiedică legiuitorii să adopte legi în 
domeniul politicii de ocupare a forței de 
muncă;

Or. en

Amendamentul 119
Zdzisław Krasnodębski

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul viii

Proiectul de aviz Amendamentul

(viii) să garanteze că orice mecanism de 
soluționare a litigiilor ține seama de 
rezultatele consultării publice referitoare la 
soluționarea litigiilor dintre investitori și 
stat (ISDS), este pe deplin transparent și 
responsabil din punct de vedere democratic 
și nu împiedică legiuitorii să adopte legi în 
domeniul politicii de ocupare a forței de 
muncă;

(viii) să garanteze că orice mecanism de 
soluționare a litigiilor ține seama de 
rezultatele consultării publice referitoare la 
soluționarea litigiilor dintre investitori și 
stat (ISDS), este pe deplin transparent,
responsabil din punct de vedere 
democratic, stabilește în mod explicit 
dreptul statelor membre de a reglementa 
și de a elabora propriile lor politici de 
dezvoltare economică și nu împiedică 
legiuitorii să adopte legi în domeniul 
politicii de ocupare a forței de muncă;

Or. en

Amendamentul 120
Romana Tomc

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul viii

Proiectul de aviz Amendamentul

(viii) să garanteze că orice mecanism de 
soluționare a litigiilor ține seama de 

(viii) să garanteze că orice mecanism de 
soluționare a litigiilor ține seama de 
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rezultatele consultării publice referitoare la 
soluționarea litigiilor dintre investitori și 
stat (ISDS), este pe deplin transparent și 
responsabil din punct de vedere democratic 
și nu împiedică legiuitorii să adopte legi în 
domeniul politicii de ocupare a forței de 
muncă;

rezultatele consultării publice referitoare la 
soluționarea litigiilor dintre investitori și 
stat (ISDS), este pe deplin transparent și 
responsabil din punct de vedere democratic 
și nu împiedică legiuitorii să adopte legi 
atât în domeniul politicii de ocupare a 
forței de muncă, cât și în domeniul 
politicii sociale;

Or. sl

Amendamentul 121
Joachim Schuster, Guillaume Balas, Edouard Martin, Miapetra Kumpula-Natri, Sergio 
Gutiérrez Prieto, Javi López, Evelyn Regner, Marita Ulvskog, Emilian Pavel, Jutta 
Steinruck, Glenis Willmott

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul viiia (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(viiia) să se opună includerii ISDS în 
TTIP. În cadrul acordului cu Statele 
Unite ale Americii, care au sisteme 
judiciare complet funcționale și în care 
nu s-a identificat niciun risc de ingerință 
politică în actul de justiție sau de 
denegare de dreptate, ISDS nu este 
necesară;

Or. en

Amendamentul 122
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul viiia (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(viiia) să amintească Comisiei că este 
obligată să garanteze dreptul statelor 
membre de a reglementa ISDS, în 
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condițiile în care implementarea unui 
asemenea mecanism nu este nici utilă, 
nici necesară;

Or. fr

Amendamentul 123
Anthea McIntyre

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul ix

Proiectul de aviz Amendamentul

(ix) să ia măsuri pentru a integra o 
abordare de tip „listă pozitivă” în acord;

(ix) să ia măsuri pentru a integra o 
abordare de tip „listă negativă” în acord, 
cu rezerve pentru sectoarele sensibile, 
care să permită nu numai o transparență 
și predictibilitate sporită pentru operatori, 
ci și accesul pe piața SUA pentru 
întreprinderile din UE, asigurând totodată 
un acord viu, cu posibilitatea includerii în 
el a unor viitoare servicii; remarcă faptul 
că o astfel de abordare a fost posibilă cu 
Canada, în cadrul CETA;

Or. en

Amendamentul 124
Romana Tomc

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul ix

Proiectul de aviz Amendamentul

(ix) să ia măsuri pentru a integra o 
abordare de tip „listă pozitivă” în acord;

(ix) să ia măsuri pentru a integra o 
abordare de tip „listă negativă” în acord;

Or. sl

Amendamentul 125
Elmar Brok
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Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul ix

Proiectul de aviz Amendamentul

(ix) să ia măsuri pentru a integra o 
abordare de tip „listă pozitivă” în acord;

(ix) să ia măsuri pentru a integra o 
abordare de tip „listă negativă” în acord;

Or. de

Amendamentul 126
Karima Delli, Jean Lambert
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul ix

Proiectul de aviz Amendamentul

(ix) să ia măsuri pentru a integra o 
abordare de tip „listă pozitivă” în acord;

(ix) să ia măsuri pentru a integra o 
abordare de tip „listă pozitivă” în legătură 
cu accesul pe piață și angajamentele în 
materie de tratament național prevăzute 
în capitolul privind comerțul cu servicii și 
stabilirea și să suspende imediat 
negocierile pe marginea acestui capitol 
din acord până nu se convine asupra 
acestei liste pozitive;

Or. en

Amendamentul 127
Joachim Schuster, Jutta Steinruck, Emilian Pavel, Jan Keller, Maria Arena, Agnes 
Jongerius, Marita Ulvskog, Glenis Willmott

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul ix

Proiectul de aviz Amendamentul

(ix) să ia măsuri pentru a integra o (ix) să ia măsuri pentru a integra o 
abordare de tip „listă pozitivă” în legătură 
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abordare de tip „listă pozitivă” în acord; cu liberalizarea serviciilor în acord, prin 
care serviciile care urmează a fi deschise 
întreprinderilor străine sunt menționate 
în mod explicit, iar serviciile noi sunt 
excluse;

Or. en

Amendamentul 128
Patrick Le Hyaric

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul ix

Proiectul de aviz Amendamentul

(ix) să ia măsuri pentru a integra o 
abordare de tip „listă pozitivă” în acord;

(ix) să ia măsuri pentru a integra o 
abordare fără echivoc de tip „listă 
pozitivă” în acord, permițând totodată 
statelor membre să definească bunurile și 
serviciile pe care le vor menține în afara 
acordului, să retragă orice „efect de 
clichet” din această listă în momentul în 
care statele membre doresc să revină 
asupra concesiilor acordate concurenței 
sau să își naționalizeze activitățile;

Or. fr

Amendamentul 129
Tiziana Beghin, Laura Agea

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul ix

Proiectul de aviz Amendamentul

(ix) să ia măsuri pentru a integra o 
abordare de tip „listă pozitivă” în acord;

(ix) să solicite integrarea unei abordări de 
tip „listă pozitivă” în acord și să se asigure 
că serviciile publice sunt excluse din 
domeniul de aplicare al TTIP;

Or. en
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Amendamentul 130
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul ix

Proiectul de aviz Amendamentul

(ix) să ia măsuri pentru a integra o
abordare de tip „listă pozitivă” în acord;

(ix) să ia măsuri pentru a proteja aspectele 
sociale ale serviciilor, printr-o abordare de 
tip „listă pozitivă” în acord;

Or. fr

Amendamentul 131
Miapetra Kumpula-Natri

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul x

Proiectul de aviz Amendamentul

(x) să se asigure că estimările statistice 
privind crearea/pierderea de locuri de 
muncă și sectoarele în cauză sunt 
actualizate în permanență, astfel încât 
Comisia să poată interveni în timp util 
pentru a sprijini sectoarele, regiunile sau 
statele membre afectate.

(x) să se asigure că estimările statistice 
privind crearea/pierderea de locuri de 
muncă și sectoarele în cauză sunt 
actualizate în permanență, astfel încât 
Comisia să poată interveni în timp util 
pentru a sprijini sectoarele, regiunile sau 
statele membre afectate. Comisia ar trebui 
să țină seama de acest aspect la 
elaborarea recomandărilor sale în materie 
de politică structurală adresate statelor 
membre. De asemenea, mecanismele de 
finanțare existente, precum Fondul 
european de ajustare la globalizare, ar 
trebui adaptate pentru a atenua posibilele 
consecințe negative ale TTIP.

Or. en

Amendamentul 132
Marian Harkin
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Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul x

Proiectul de aviz Amendamentul

(x) să se asigure că estimările statistice 
privind crearea/pierderea de locuri de 
muncă și sectoarele în cauză sunt 
actualizate în permanență, astfel încât 
Comisia să poată interveni în timp util 
pentru a sprijini sectoarele, regiunile sau 
statele membre afectate.

(x) să se asigure că estimările statistice 
privind crearea/pierderea de locuri de 
muncă și sectoarele în cauză sunt 
actualizate în permanență, astfel încât 
Comisia să intervină în timp util pentru a 
sprijini sectoarele, regiunile sau statele 
membre afectate; acest lucru se poate 
realiza prin alocări din fondurile politicii 
de coeziune și din Fondul european de 
ajustare la globalizare, adaptate și cu un 
buget reconsolidat.

Or. en

Amendamentul 133
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul x

Proiectul de aviz Amendamentul

(x) să se asigure că estimările statistice 
privind crearea/pierderea de locuri de 
muncă și sectoarele în cauză sunt 
actualizate în permanență, astfel încât 
Comisia să poată interveni în timp util 
pentru a sprijini sectoarele, regiunile sau 
statele membre afectate.

(x) să se asigure că estimările statistice 
privind crearea/pierderea de locuri de 
muncă și sectoarele în cauză sunt 
actualizate și publicate în permanență, 
astfel încât Comisia să poată interveni în 
timp util pentru a sprijini sectoarele, 
regiunile sau statele membre afectate, iar 
cetățenii, partenerii sociali și părțile 
interesate să fie informați asupra efectelor 
reale și potențiale ale acestui acord.

Or. fr

Amendamentul 134
Maria Arena, Agnes Jongerius

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul x
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Proiectul de aviz Amendamentul

(x) să se asigure că estimările statistice 
privind crearea/pierderea de locuri de 
muncă și sectoarele în cauză sunt 
actualizate în permanență, astfel încât 
Comisia să poată interveni în timp util 
pentru a sprijini sectoarele, regiunile sau 
statele membre afectate.

(x) să se asigure că estimările statistice 
privind crearea/pierderea de locuri de 
muncă și sectoarele în cauză sunt 
actualizate în permanență, astfel încât 
Comisia să poată interveni în timp util 
pentru a sprijini sectoarele, regiunile sau 
statele membre afectate, prin alocări din 
fondurile politicii de coeziune și din 
Fondul european de ajustare la 
globalizare, adaptate și reconsolidate sub 
aspect bugetar, înaintea oricărei încheieri 
a acordului.

Or. en

Amendamentul 135
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Neoklis 
Sylikiotis

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul x

Proiectul de aviz Amendamentul

(x) să se asigure că estimările statistice 
privind crearea/pierderea de locuri de 
muncă și sectoarele în cauză sunt 
actualizate în permanență, astfel încât 
Comisia să poată interveni în timp util 
pentru a sprijini sectoarele, regiunile sau 
statele membre afectate.

(x) să se asigure că estimările statistice 
privind crearea/pierderea de locuri de 
muncă și sectoarele în cauză sunt 
actualizate în permanență, astfel încât 
Comisia să poată interveni în timp util 
pentru a sprijini sectoarele, regiunile sau 
statele membre afectate. consideră că 
negocierile se bazează pe un studiu de 
evaluare a impactului defectuos și 
părtinitor, care nu a abordat impactul 
negativ în ceea ce privește ocuparea forței 
de muncă, dislocările de locuri de muncă, 
finanțele publice și deturnarea 
comerțului1;

__________________
1 Evaluarea impactului efectuată de 
Comisie se bazează pe o an analiză 
efectuată de Centre for Economic Policy 
Research (CEPR). Cu toate acestea, o 
serie de studii independente care au 
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evaluat critic studiile CEPR au relevat 
faptul că studiul a exagerat previziunile în 
materie de creștere economică și de creare 
de locuri de muncă. „Nici nu conține o 
evaluare adecvată a riscurilor sau a 
dezavantajelor”, afirmă echipa 
responsabilă cu Evaluarea de impact a 
Parlamentului European (IMPA) 
(pagina 8 din Analiza inițială a PE pentru 
o Evaluare de impact a Comisiei 
Europene 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/et
udes/note/join/2013/507504/IPOL-
JOIN_NT%282013%29507504_EN.pdf)

Or. en

Amendamentul 136
Agnes Jongerius, Jan Keller, Maria Arena

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul x

Proiectul de aviz Amendamentul

(x) să se asigure că estimările statistice 
privind crearea/pierderea de locuri de 
muncă și sectoarele în cauză sunt 
actualizate în permanență, astfel încât 
Comisia să poată interveni în timp util 
pentru a sprijini sectoarele, regiunile sau 
statele membre afectate.

(x) să se asigure că există estimări
statistice realiste privind crearea/pierderea 
de locuri de muncă și sectoarele în cauză, 
iar aceste estimări sunt actualizate în 
permanență, astfel încât Comisia să poată 
interveni în timp util pentru a sprijini 
sectoarele, regiunile sau statele membre 
afectate.

Or. en

Amendamentul 137
Tiziana Beghin, Laura Agea

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul x

Proiectul de aviz Amendamentul

(x) să se asigure că estimările statistice (x) să se asigure că estimările statistice 
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privind crearea/pierderea de locuri de 
muncă și sectoarele în cauză sunt 
actualizate în permanență, astfel încât 
Comisia să poată interveni în timp util 
pentru a sprijini sectoarele, regiunile sau 
statele membre afectate.

privind crearea/pierderea de locuri de 
muncă și sectoarele în cauză din fiecare 
stat membru sunt actualizate în 
permanență, astfel încât Comisia să poată 
interveni în timp util pentru a sprijini 
sectoarele, regiunile sau statele membre 
afectate.

Or. en

Amendamentul 138
Mara Bizzotto

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul x

Proiectul de aviz Amendamentul

(x) să se asigure că estimările statistice 
privind crearea/pierderea de locuri de 
muncă și sectoarele în cauză sunt 
actualizate în permanență, astfel încât 
Comisia să poată interveni în timp util 
pentru a sprijini sectoarele, regiunile sau 
statele membre afectate.

(x) să se asigure că estimările statistice 
privind crearea/pierderea de locuri de 
muncă și sectoarele în cauză sunt 
actualizate în permanență, astfel încât 
statele membre să poată interveni în timp 
util pentru a sprijini sectoarele, regiunile 
sau statele membre afectate.

Or. it

Amendamentul 139
Joachim Schuster, Brando Benifei, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, 
Jan Keller, Marita Ulvskog, Emilian Pavel, Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul x

Proiectul de aviz Amendamentul

(x) să se asigure că estimările statistice 
privind crearea/pierderea de locuri de 
muncă și sectoarele în cauză sunt 
actualizate în permanență, astfel încât 
Comisia să poată interveni în timp util 
pentru a sprijini sectoarele, regiunile sau 

(x) să se asigure că estimările statistice 
privind crearea/pierderea de locuri de 
muncă și sectoarele în cauză sunt 
actualizate în permanență, astfel încât 
Comisia să poată interveni în timp util 
pentru a sprijini sectoarele, regiunile sau 
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statele membre afectate. statele membre afectate. Fondul european 
de ajustare la globalizare ar trebui 
adaptat pentru a atenua posibilele 
consecințe negative ale TTIP.

Or. en

Amendamentul 140
Enrique Calvet Chambon

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul x

Proiectul de aviz Amendamentul

(x) să se asigure că estimările statistice 
privind crearea/pierderea de locuri de 
muncă și sectoarele în cauză sunt 
actualizate în permanență, astfel încât 
Comisia să poată interveni în timp util 
pentru a sprijini sectoarele, regiunile sau 
statele membre afectate.

(x) să se asigure că estimările statistice 
privind crearea/pierderea de locuri de 
muncă și sectoarele în cauză sunt 
actualizate în permanență, astfel încât 
Comisia să poată interveni în timp util 
pentru a sprijini sectoarele, regiunile sau 
statele membre afectate. Comisia trebuie 
să țină seama de șocurile externe și să 
prevadă scenarii de criză în cadrul 
proiecțiilor sale.

Or. fr

Amendamentul 141
Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul xa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(xa) să asigure o reciprocitate strictă a 
condițiilor de schimb, pentru a consolida 
sistemul industrial al UE, pentru a proteja 
IMM-urile, pentru a crea locuri de muncă 
și a preveni orice formă de concurență 
neloială, mai ales în ceea ce privește 
standardele sociale.
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Or. fr

Amendamentul 142
Joachim Schuster, Brando Benifei, Miapetra Kumpula-Natri, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López, Agnes Jongerius, Jan Keller, Evelyn Regner, Marita Ulvskog, Jutta 
Steinruck, Glenis Willmott

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul xa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(xa) să ia măsuri pentru a se asigura că 
cooperarea în materie de reglementare nu 
limitează dreptul guvernelor și al
Parlamentului European de a legifera în 
interes public. De asemenea, cooperarea 
în materie de reglementare nu conduce la 
slăbirea standardelor de muncă, inclusiv 
a standardelor de sănătate și de siguranță. 
Trebuie asigurat faptul că standardele 
sociale și de muncă nu sunt considerate 
bariere netarifare. Părțile interesate, 
inclusiv partenerii sociali, ar trebui 
incluse în procesul de cooperare în 
materie de reglementare, în cadrul unei 
reprezentări echilibrate.

Or. en

Amendamentul 143
Elena Gentile, Brando Benifei

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul xa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(xa) Dispozițiile TTIP în materie de 
achiziții publice ar trebui:

• să respecte libertatea autorităților 
publice de la toate nivelurile de a organiza 
serviciile publice așa cum doresc, inclusiv 
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prin cooperare internă și public-public;

• să includă o clauză socială obligatorie în 
capitolul privind achizițiile, menționată în 
convențiile fundamentale ale OIM, după 
modelul directivelor UE privind achizițiile 
publice, însoțită de un mecanism de 
executare corespunzător (pentru a 
garanta respectarea legislației sociale și a 
contractelor colective);

• să încurajeze autoritățile sociale să 
integreze gama completă de criterii 
calitative, sociale și de mediu în 
contractele publice, pentru a potența 
creșterea economică durabilă și echitabilă 
(și nu să atribuie contracte pe baza „celui 
mai scăzut preț”).

Or. en

Amendamentul 144
Karima Delli, Jean Lambert
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul xa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(xa) să se asigure că noile norme 
europene adoptate prin revizuirea 
directivelor privind achizițiile publice sunt 
menținute și promovate în cadrul 
negocierilor în curs, mai ales în ceea ce 
privește accesul IMM-urilor pe piața 
publică, criteriile de atribuire pe baza 
ofertei celei mai avantajoase, și nu pe 
baza prețului celui mai mic, piețele pentru 
actorii din economia socială, posibilitatea 
ca autoritățile contractante să coopereze 
și să formeze intercomunalități și 
pragurile sub care executarea procedurii 
de achiziții publice nu se supune 
normelor europene sau internaționale;
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Or. en

Amendamentul 145
Maria Arena, Agnes Jongerius

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul xa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(xa) să ia măsuri pentru a se asigura că 
cooperarea în materie de reglementare nu 
limitează dreptul guvernelor și al 
Parlamentului European de a legifera în 
interes public. De asemenea, cooperarea 
în materie de reglementare nu conduce la 
slăbirea standardelor de muncă, inclusiv 
a standardelor de sănătate și de siguranță. 
Trebuie asigurat faptul că standardele 
sociale și de muncă nu sunt considerate 
bariere netarifare sau bariere tehnice în 
calea comerțului. Părțile interesate, 
inclusiv partenerii sociali, ar trebui 
incluse în procesul de cooperare în 
materie de reglementare, în cadrul unei 
reprezentări echilibrate.

Or. en

Amendamentul 146
Siôn Simon

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul xa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(xa) să garanteze că cooperarea în 
materie de reglementare va asigura 
includerea de clauze de menținere a 
nivelului de protecție și nu va limita 
dreptul guvernelor și al Parlamentului 
European de a legifera în interes public. 
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De asemenea, cooperarea în materie de 
reglementare nu conduce la slăbirea 
standardelor de muncă. Părțile interesate, 
inclusiv partenerii sociali, ar trebui 
incluse în procesul de cooperare în 
materie de reglementare, în cadrul unei 
reprezentări echilibrate. Posibilele 
negocieri cu privire la modul IV trebuie 
să fie corelate cu o cooperare 
transfrontalieră funcțională în 
administrație și justiție în ceea ce privește 
aspectele legate de legislația muncii, ca o 
condiție prealabilă pentru a garanta 
aplicarea totală a condițiilor de muncă și 
de salarizare din contractele colective.

Or. en

Amendamentul 147
Agnes Jongerius, Jan Keller, Evelyn Regner, Maria Arena

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul xa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(xa) pentru a garanta că modelul social 
european poate supraviețui concurenței 
cu capitalismul american anglo-saxon, 
Comisia ar trebui să se asigure că 
serviciile publice și sistemele de securitate 
socială finanțate colectiv nu vor fi 
sacrificate. TTIP nu poate să intensifice 
presiunile asupra statelor membre de a 
reduce cheltuielile publice, ca modalitate 
facilă de a deveni competitive pe plan 
economic și de a oferi investitorilor un 
climat de afaceri atractiv.

Or. en

Amendamentul 148
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis
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Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul xa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(xa) să abandoneze modelul de creștere 
economică bazat pe exporturi și să 
exploreze cu prioritate alte modalități de 
stimulare a creșterii economice atât de 
necesare și a creării de locuri de muncă 
decente în UE:

– promovarea acțiunilor anticiclice 
menite să stimuleze cererea internă și 
consumul intern și combaterea șomajului 
ridicat și a excluziunii sociale;

– revocarea regulii 1/20 privind reducerea 
datoriei;

– posibilitatea de a considera toate 
investițiile publice ca fiind neutre din 
punct de vedere fiscal în ceea ce privește 
Pactul de stabilitate și de creștere.

Or. en

Amendamentul 149
Evelyn Regner

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul xa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(xa) să se asigure că principiile 
fundamentale ale drepturilor omului și 
democrației sunt garantate în toate 
acordurile contractuale; de aceea, trebuie 
luate măsuri pentru a include în acord o 
clauză privind drepturile omului;

Or. de

Amendamentul 150
Marita Ulvskog
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Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul xa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(xa) să se asigure că guvernele au 
posibilitatea de a adopta politici în 
materie de achiziții publice responsabile 
din punct de vedere social și ecologic. 
Dispozițiile în materie de achiziții nu ar 
trebui să împiedice guvernele să abordeze 
necesitățile sociale și de mediu, iar 
guvernele nu trebuie să limiteze 
capacitatea de a formula revendicări 
sociale, conform prevederilor din noile 
directive ale UE privind achizițiile 
publice. În plus, politicile din domeniul 
achizițiilor publice ar trebui să fie în 
concordanță cu Convenția 94 a OIM cu 
privire la clauzele de muncă din 
contractele publice.

Or. en

Amendamentul 151
Enrique Calvet Chambon

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul xa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(xa) Trebuie luate măsuri imediate pentru 
a trata fenomene precum planificarea 
fiscală agresivă, de exemplu prin mutarea 
sediului central de cealaltă parte a 
Atlanticului pentru a beneficia de condiții 
concurențiale inechitabile, care afectează 
concurența și au un impact nefast asupra 
ocupării forței de muncă.

Or. fr

Amendamentul 152
Joachim Schuster, Miapetra Kumpula-Natri, Elena Gentile, Maria Arena, Sergio 
Gutiérrez Prieto, Javi López, Agnes Jongerius, Jan Keller, Marita Ulvskog, Emilian 
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Pavel, Jutta Steinruck, Glenis Willmott

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul xb (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(xb) să se asigure că principiul „locului 
de muncă” este garantat. Legislația 
socială și din domeniul muncii de la nivel 
național, precum și dispozițiile 
contractelor colective, trebuie menținute 
în caz de detașare și plasare temporară a 
lucrătorilor; condițiile de detașare și 
plasare temporară a lucrătorilor ar trebui 
să fie bine definite în TTIP.

Or. en

Amendamentul 153
Karima Delli
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul xb (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(xb) să se asigure că orice angajament în 
ceea ce privește liberalizarea deplasării 
personalului serviciilor (Modul IV) se 
limitează la dispozițiile care respectă în 
totalitate dreptul Uniunii, inclusiv 
Directiva UE privind detașarea 
lucrătorilor și condițiile sociale și de 
muncă stipulate în acestea;

Or. en

Amendamentul 154
Siôn Simon
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Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul xb (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(xb) să se asigure că dispozițiile directivei 
UE privind achizițiile publice și clauza sa 
socială obligatorie trebuie să fie aplicate 
în totalitate în cadrul acestui acord. 
Guvernele trebuie să aibă posibilitatea de 
a adopta politici în materie de achiziții 
publice responsabile din punct de vedere 
social și ecologic. Dispozițiile în materie 
de achiziții nu ar trebui să împiedice 
guvernele să abordeze necesitățile sociale 
și de mediu. În plus, politicile din 
domeniul achizițiilor publice ar trebui să 
conțină trimiteri la Convenția 94 a OIM și 
la Recomandarea 84 cu privire la clauzele 
de muncă din contractele publice.

Or. en

Amendamentul 155
Joachim Schuster, Brando Benifei, Edouard Martin, Elena Gentile, Maria Arena, Agnes 
Jongerius, Jan Keller, Emilian Pavel, Jutta Steinruck

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul xc (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(xc) să se asigure că guvernele au 
posibilitatea de a adopta politici în 
materie de achiziții publice responsabile 
din punct de vedere social și ecologic. 
Dispozițiile în materie de achiziții nu ar 
trebui să împiedice guvernele să abordeze 
necesitățile sociale și de mediu. În plus, 
politicile din domeniul achizițiilor publice 
ar trebui să fie în concordanță cu 
Convenția 94 a OIM cu privire la clauzele 
de muncă din contractele publice.

Or. en
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Amendamentul 156
Mara Bizzotto

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul xa (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(xa) să adopte măsuri preventive pentru 
protejarea sectoarelor amenințate de o 
scădere a nivelului de ocupare a forței de 
muncă ca o consecință a TTIP;

Or. it

Amendamentul 157
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Neoklis 
Sylikiotis

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul xb (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

(xb) să respingă Consiliul de cooperare în 
materie de reglementare deoarece nu 
dispune de responsabilitate democratică, 
nu asigură reprezentarea tuturor părților 
interesate și nu prevede evaluări de 
impact social asupra modului în care 
noile legi și regulamente vor afecta 
condițiile de viață și de muncă ale 
cetățenilor;

Or. en

Amendamentul 158
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul xc (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

(xc) să introducă o clauză de caducitate 
care să se activeze după cinci ani și care 
să garanteze că orice reactivare 
subsecventă poate fi propusă numai după 
o evaluare aprofundată a efectelor 
acordului TTIP.

Or. en


