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Amendamentul 1
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius, Dita Charanzová

Propunere de rezoluție
Referirea 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere directivele UE pentru 
negocierile privind Parteneriatul
transatlantic pentru comerț și investiții 
(TTIP) dintre UE și SUA, adoptate de către 
Consiliu la 14 iunie 20131, declasificate și 
puse la dispoziția publicului de către 
Consiliu la 9 octombrie 2014,

– având în vedere directivele UE pentru 
negocierile privind Parteneriatul 
transatlantic pentru comerț și investiții 
(TTIP) dintre UE și SUA, adoptate în 
unanimitate de către Consiliu la 
14 iunie 20131, declasificate și puse la 
dispoziția publicului de către Consiliu la 
9 octombrie 2014,

__________________ __________________
1

http://data.consilium.europa.eu/doc/docum
ent/ST-11103-2013-DCL-1/ro/pdf

1

http://data.consilium.europa.eu/doc/docum
ent/ST-11103-2013-DCL-1/ro/pdf

Or. en

Amendamentul 2
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Referirea 1 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere articolele 168-191 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, în special principiul precauției 
consacrat la articolul 191 alineatul (2),

Or. en
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Amendamentul 3
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Referirea 1 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Carta Socială 
Europeană,

Or. en

Amendamentul 4
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Referirea 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere declarația comună din 
16 noiembrie 2014 a președintelui SUA, 
Barack Obama, președintelui Comisiei 
Europene, Jean-Claude Juncker, 
președintelui Consiliului European, 
Herman Van Rompuy, prim-ministrului 
britanic David Cameron, cancelarului 
german Angela Merkel, președintelui 
Franței, François Hollande, prim-
ministrului Italiei, Matteo Renzi, prim-
ministrului Spaniei, Mariano Rajoy, în 
urma reuniunii lor din marja reuniunii la 
nivel înalt a G20 care s-a desfășurat la 
Brisbane, în Australia5 ,

eliminat

__________________
5 http://europa.eu/rapid/press-
release_STATEMENT-14-1820_en.htm

Or. en
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Amendamentul 5
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Referirea 5 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere scrisoarea semnată de 
14 state membre adresată Președintelui 
Comisiei, Jean-Claude Juncker, la 
21 octombrie 2014, în care acestea își 
exprimă sprijinul ferm în favoarea 
includerii mecanismului de soluționare a 
litigiilor dintre investitori și stat în 
capitolul privind investițiile din TTIP,

Or. en

Amendamentul 6
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Ulrike Müller, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová

Propunere de rezoluție
Referirea 6 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere concluziile Consiliului 
referitoare la TTIP din 20 martie 2015,

Or. en

Amendamentul 7
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de rezoluție
Referirea 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere comunicarea Comisiei – având în vedere hotărârea Curții de 
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din 25 noiembrie 2014 adresată Comisiei 
privind transparența în negocierile TTIP 
(C(2014)9052), precum și deciziile 
Comisiei din 25 noiembrie 2014 privind 
publicarea informațiilor referitoare la 
reuniuni care au avut loc între membrii 
Comisiei și organizații sau persoane care 
desfășoară activități independente 
(C(2014)9051) și privind publicarea 
informațiilor referitoare la reuniuni care au 
avut loc între directorii generali din 
Comisie și organizații sau persoane care 
desfășoară activități independente 
(C(2014)9048),

Justiție a Uniunii Europene din 
3 iulie 2014 în cauza C-350/12 P privind 
accesul la documentele instituțiilor,
comunicarea Comisiei din 
25 noiembrie 2014 adresată Comisiei 
privind transparența în negocierile TTIP 
(C(2014)9052), precum și deciziile 
Comisiei din 25 noiembrie 2014 privind 
publicarea informațiilor referitoare la 
reuniunile dintre membrii Comisiei și 
organizații sau persoane care desfășoară 
activități independente (C(2014)9051) și 
privind publicarea informațiilor referitoare 
la reuniunile dintre directorii generali din 
Comisie și organizații sau persoane care 
desfășoară activități independente 
(C(2014)9048),

Or. es

Amendamentul 8
Ska Keller, Yannick Jadot

Propunere de rezoluție
Referirea 7 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere decizia 
Ombudsmanului European de închidere a 
anchetei din proprie inițiativă 
01/10/2014/RA privind Comisia 
Europeană,

Or. en

Amendamentul 9
Eric Andrieu, Maria Arena, Emmanuel Maurel, Jude Kirton-Darling

Propunere de rezoluție
Referirea 7 b (nouă)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere hotărârea Curții de 
Justiție a Uniunii Europene din 
3 iulie 2014 (C-350/12 P) privind accesul 
la documentele instituțiilor, precum și 
decizia Ombudsmanului European din 
6 ianuarie 2015 de închidere a anchetei 
din proprie inițiativă (OI/10/2014/RA), 
privind Comisia Europeană în ceea ce 
privește tratarea cererilor de informații și 
accesul la documente (Transparența),

Or. en

Amendamentul 10
Tiziana Beghin

Propunere de rezoluție
Referirea 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere raportul Comisiei din 
13 ianuarie 2015 referitor la consultarea 
publică online cu privire la protecția 
investițiilor și soluționarea litigiilor între 
investitori și stat (ISDS) în TTIP 
(SWD(2015)0003),

– având în vedere raportul Comisiei din 
13 ianuarie 2015 referitor la consultarea 
publică online cu privire la protecția 
investițiilor și soluționarea litigiilor între 
investitori și stat (ISDS) în TTIP 
(SWD(2015)0003), al cărei rezultat a 
arătat o opoziție clară față de includerea 
ISDS în TTIP,

Or. en

Amendamentul 11
Tonino Picula

Propunere de rezoluție
Referirea 9 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Declarația comună din 
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20 martie 2015 a comisarului Malmström 
și a Reprezentantului SUA pentru comerț
Froman cu privire la serviciile publice,

Or. hr

Amendamentul 12
Yannick Jadot, Ska Keller

Propunere de rezoluție
Referirea 9 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere jurisprudența Curții de 
Justiție a Uniunii Europene (CJUE), 
îndeosebi cauza C-350/12[1] și 
avizele 2/13[2] și 1/09[3],

Or. fr

Amendamentul 13
Eric Andrieu, Maria Arena, Emmanuel Maurel, Jude Kirton-Darling

Propunere de rezoluție
Referirea 9 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Convenția UNESCO 
din 20 octombrie 2005 asupra protecției și 
promovării diversității expresiilor 
culturale și articolul 167 din TFUE –
Partea a III-a: Politicile și acțiunile 
interne ale Uniunii – Titlul XIII: Cultura,

Or. en

Amendamentul 14
Dita Charanzová
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Propunere de rezoluție
Referirea 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere propunerile de text ale 
UE prezentate spre dezbatere cu SUA în 
cadrul rundelor de negocieri privind TTIP, 
în special cele care au fost declasificate și 
făcute publice de către Comisie, printre 
altele documentele privind poziția UE 
intitulate „TTIP aspecte de reglementare —
sectoarele ingineriei”2, „studiu de caz 
privind echivalența funcțională: 
metodologie propusă pentru echivalența în 
materie de reglementare în sectorul 
automobilelor”3 și „Capitolul privind 
comerțul și dezvoltarea sustenabilă/forța de 
muncă și mediul: document al UE care 
prezintă aspectele și elementele esențiale 
pentru dispoziții în TTIP”4, precum și 
propuneri de text privind barierele tehnice 
în calea comerțului (TBT)5, măsurile 
sanitare și fitosanitare (SPS)6, aspectele 
vamale și facilitarea comerțului7, 
întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri)8, 
posibile dispoziții privind concurența9, 
posibile dispoziții privind întreprinderile de 
stat și întreprinderile cărora li s-au conferit 
drepturi sau privilegii speciale sau 
exclusive10, posibile dispoziții cu privire la 
subvenții11, și soluționarea litigiilor12,

– având în vedere propunerile de text ale 
UE prezentate spre dezbatere cu SUA în 
cadrul rundelor de negocieri privind TTIP, 
în special cele care au fost declasificate și 
făcute publice de către Comisie, printre 
altele documentele privind poziția UE 
intitulate „TTIP aspecte de reglementare –
sectoarele ingineriei”2, „studiu de caz 
privind echivalența funcțională: 
metodologie propusă pentru echivalența în 
materie de reglementare în sectorul 
automobilelor”3, „poziția UE privind 
produsele cosmetice”3a și „Capitolul 
privind comerțul și dezvoltarea 
sustenabilă/forța de muncă și mediul: 
document al UE care prezintă aspectele și 
elementele esențiale pentru dispoziții în 
TTIP”4, precum și propuneri de text 
privind barierele tehnice în calea 
comerțului (TBT)5, măsurile sanitare și 
fitosanitare (SPS)6, aspectele vamale și 
facilitarea comerțului7, întreprinderile mici 
și mijlocii (IMM-uri)8, posibile dispoziții 
privind concurența9, posibile dispoziții 
privind întreprinderile de stat și 
întreprinderile cărora li s-au conferit 
drepturi sau privilegii speciale sau 
exclusive10, posibile dispoziții cu privire la 
subvenții11, și soluționarea litigiilor12,

__________________ __________________
2

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153022.pdf

2

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153022.pdf

3

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153023.pdf

3

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153023.pdf
3ahttp://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/201
4/may/tradoc_152470.pdf

4

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j

4

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j



PE552.035v01-00 10/89 AM\1054991RO.doc

RO

anuary/tradoc_153024.pdf anuary/tradoc_153024.pdf
5

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153025.pdf

5

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153025.pdf

6

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153026.pdf

6

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153026.pdf

7

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153027.pdf

7

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153027.pdf

8

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153028.pdf

8

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153028.pdf

9

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153029.pdf

9

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153029.pdf

10

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153030.pdf

10

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153030.pdf

11

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153031.pdf

11

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153031.pdf

12

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153032.pdf

12

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153032.pdf

Or. en

Amendamentul 15
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Referirea 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere propunerile de text ale 
UE prezentate spre dezbatere cu SUA în 
cadrul rundelor de negocieri privind TTIP, 
în special cele care au fost declasificate și

– având în vedere propunerile de text ale 
UE prezentate spre dezbatere cu SUA în 
cadrul rundelor de negocieri privind TTIP, 
în special cele care au fost declasificate și 



AM\1054991RO.doc 11/89 PE552.035v01-00

RO

făcute publice de către Comisie, printre 
altele documentele privind poziția UE 
intitulate „TTIP aspecte de reglementare –
sectoarele ingineriei”2, „studiu de caz 
privind echivalența funcțională: 
metodologie propusă pentru echivalența în 
materie de reglementare în sectorul 
automobilelor”3 și „Capitolul privind 
comerțul și dezvoltarea sustenabilă/forța de 
muncă și mediul: document al UE care 
prezintă aspectele și elementele esențiale 
pentru dispoziții în TTIP”4, precum și 
propuneri de text privind barierele tehnice 
în calea comerțului (TBT)5, măsurile 
sanitare și fitosanitare (SPS)6, aspectele 
vamale și facilitarea comerțului7, 
întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri)8, 
posibile dispoziții privind concurența9, 
posibile dispoziții privind întreprinderile de 
stat și întreprinderile cărora li s-au conferit 
drepturi sau privilegii speciale sau 
exclusive10, posibile dispoziții cu privire la 
subvenții11, și soluționarea litigiilor12,

făcute publice de către Comisie, printre 
altele documentele privind poziția UE 
intitulate „TTIP aspecte de reglementare –
sectoarele ingineriei”2, „studiu de caz 
privind echivalența funcțională: 
metodologie propusă pentru echivalența în 
materie de reglementare în sectorul 
automobilelor”3 și „Capitolul privind 
comerțul și dezvoltarea sustenabilă/forța de 
muncă și mediul: document al UE care 
prezintă aspectele și elementele esențiale 
pentru dispoziții în TTIP”4, precum și 
propuneri de text privind barierele tehnice 
în calea comerțului (TBT)5, măsurile 
sanitare și fitosanitare (SPS)6, aspectele 
vamale și facilitarea comerțului7, 
întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri)8, 
posibile dispoziții privind concurența9, 
posibile dispoziții privind întreprinderile de 
stat și întreprinderile cărora li s-au conferit 
drepturi sau privilegii speciale sau 
exclusive10, posibile dispoziții cu privire la 
subvenții11, și soluționarea litigiilor12, 
dispoziții inițiale privind cooperarea în 
materie de reglementare12a,

__________________ __________________
2

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153022.pdf

2

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153022.pdf

3

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153023.pdf

3

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153023.pdf

4

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153024.pdf

4

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153024.pdf

5

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153025.pdf

5

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153025.pdf

6

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153026.pdf

6

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153026.pdf

7

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153027.pdf

7

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153027.pdf
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8

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153028.pdf

8

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153028.pdf

9

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153029.pdf

9

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153029.pdf

10

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153030.pdf

10

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153030.pdf

11

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153031.pdf

11

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153031.pdf

12

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153032.pdf

12

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153032.pdf
12a

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015
/february/tradoc_153120.pdf

Or. en

Amendamentul 16
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de rezoluție
Referirea 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere propunerile de text ale 
UE prezentate spre dezbatere cu SUA în 
cadrul rundelor de negocieri privind TTIP, 
în special cele care au fost declasificate și 
făcute publice de către Comisie, printre 
altele documentele privind poziția UE 
intitulate „TTIP aspecte de reglementare –
sectoarele ingineriei”2, „studiu de caz 
privind echivalența funcțională: 
metodologie propusă pentru echivalența în 
materie de reglementare în sectorul 
automobilelor”3 și „Capitolul privind 
comerțul și dezvoltarea sustenabilă/forța de 
muncă și mediul: document al UE care 
prezintă aspectele și elementele esențiale 

(Nu privește versiunea în limba română.)
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pentru dispoziții în TTIP”4, precum și 
propuneri de text privind barierele tehnice 
în calea comerțului (TBT)5, măsurile 
sanitare și fitosanitare (SPS)6, aspectele 
vamale și facilitarea comerțului7, 
întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri)8, 
posibile dispoziții privind concurența9, 
posibile dispoziții privind întreprinderile de 
stat și întreprinderile cărora li s-au conferit 
drepturi sau privilegii speciale sau 
exclusive10, posibile dispoziții cu privire la 
subvenții11, și soluționarea litigiilor12,

__________________ __________________
2

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153022.pdf
3

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153023.pdf.
4

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153024.pdf
5

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153025.pdf
6

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153026.pdf
7

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153027.pdf
8

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153028.pdf
9

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153029.pdf
10

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153030.pdf
11

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153031.pdf
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12

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153032.pdf

Or. es

Amendamentul 17
Eric Andrieu, Maria Arena, Emmanuel Maurel, Jude Kirton-Darling

Propunere de rezoluție
Referirea 10 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere avizul privind 
„Parteneriatul transatlantic pentru 
comerț și investiții (TTIP)” al Comitetului 
Regiunilor (ECOS-V-063), adoptat în 
cadrul celei de-a 110-a sesiuni plenare 
(11-13 februarie 2015), și avizul 
Comitetului Economic și Social European 
din 4 iunie 2014 intitulat „Relațiile 
comerciale transatlantice și poziția CESE 
cu privire la îmbunătățirea cooperării și 
la un eventual acord de liber schimb UE-
SUA”,

Or. en

Amendamentul 18
Dita Charanzová

Propunere de rezoluție
Referirea 11 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere raportul pe 2015 al 
Comisiei privind barierele din calea 
comerțului și a investițiilor19a,

__________________
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19a

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015
/march/tradoc_153259.pdf

Or. en

Amendamentul 19
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Referirea 11 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere studiul Fundației 
Austriece pentru Cercetare și Dezvoltare, 
intitulat „Evaluarea TTIP: Evaluarea 
beneficiilor preconizate ale 
Parteneriatului transatlantic pentru 
comerț și investiții (TTIP)”19b,

__________________
19bhttp://www.guengl.eu/uploads/plenary-
focus-pdf/ASSESS_TTIP.pdf

Or. en

Amendamentul 20
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Referirea 11 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere documentul de lucru 
nr. 14-03 al Global Development and 
Environment Institute (Universitatea 
Tufts) intitulat „Parteneriatul 
transatlantic pentru comerț și investiții: 
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dezintegrare, șomaj și instabilitate 
europeană”19c,

__________________
19chttp://ase.tufts.edu/gdae/Pubs/wp/14-
03CapaldoTTIP.pdf

Or. en

Amendamentul 21
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Referirea 11 c (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere decizia 
Ombudsmanului European ca urmare a 
anchetei din proprie inițiativă 
OI/10/2014/RA privind Comisia 
Europeană, în ceea ce privește 
transparența negocierilor pentru TTIP19d

__________________
19d 

http://www.ombudsman.europa.eu/en/cas
es/decision.faces/en/58668/html.bookmar
k

Or. en

Amendamentul 22
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Referirea 12 a (nouă)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Comunicarea Comisei 
către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor intitulată „Foaie de 
parcurs pentru trecerea la o economie 
competitivă cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon până în 2050” 
(COM(2011)0112)19e,

__________________
19e http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:52011DC0
112

Or. en

Amendamentul 23
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Propunere de rezoluție
Referirea 12 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Rezoluția sa din 
6 aprilie 2011 referitoare la viitoarea 
politică europeană în domeniul 
investițiilor internaționale19f,

__________________
19f Texte adoptate, P7_TA(2011)0141.

Or. de

Amendamentul 24
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Propunere de rezoluție
Referirea 12 a (nouă)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Rezoluția sa din 
6 aprilie 2011 referitoare la politica 
europeană în domeniul investițiilor 
internaționale19g,

__________________
19g Texte adoptate, P7_TA(2011)0141.

Or. en

Amendamentul 25
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Referirea 12 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Raportul UNCTAD pe 
2014 privind investițiile mondiale, 
intitulat „Investițiile în ODD: un plan de 
acțiune”19 h,

__________________
19h 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/
wir2014_en.pdf

Or. en

Amendamentul 26
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Referirea 12 c (nouă)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere avizul Comitetului 
Regiunilor privind „Parteneriatul 
transatlantic pentru comerț și investiții” 
ECOS-V-063,

Or. en

Amendamentul 27
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Referirea 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere rezoluțiile sale 
anterioare, în special Rezoluția din 23 
octombrie 2012 referitoare la relațiile 
comerciale și economice cu Statele Unite14, 
Rezoluția din 23 mai 2013 referitoare la 
negocierile privind schimburile comerciale 
și investițiile dintre UE și Statele Unite ale 
Americii15, Rezoluția din 12 martie 2014 
referitoare la programul de supraveghere 
al Agenției Naționale de Securitate (NSA) 
a SUA, la organismele de supraveghere 
din diferite state membre și la impactul 
acestora asupra drepturilor fundamentale 
ale cetățenilor UE și asupra cooperării 
transatlantice în materie de justiție și de 
afaceri interne1, și Rezoluția din 
15 ianuarie 2015 referitoare la raportul 
anual privind activitățile Ombudsmanului 
European în 20132,

– având în vedere rezoluțiile sale 
anterioare, în special Rezoluția din 
23 octombrie 2012 referitoare la relațiile 
comerciale și economice cu Statele Unite14, 
Rezoluția din 23 mai 2013 referitoare la 
negocierile privind schimburile comerciale 
și investițiile dintre UE și Statele Unite ale
Americii15 și Rezoluția din 
15 ianuarie 2015 referitoare la raportul 
anual privind activitățile Ombudsmanului 
European în 20132,

__________________ __________________
14 JO C 68 E, 7.3.2014, p.53. 14 JO C 68 E, 7.3.2014, p. 53.
15 Texte adoptate, P7_TA(2013)0227. 15 Texte adoptate, P7_TA(2013)0227.
1 Texte adoptate, P7_TA-
PROV(2014)0230.
2 Texte adoptate, P8_TA- 2 Texte adoptate, P8_TA-
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PROV(2015)0009. PROV(2015)0009.

Or. en

Amendamentul 28
Dita Charanzová

Propunere de rezoluție
Referirea 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere rezoluțiile sale 
anterioare, în special Rezoluția din 23 
octombrie 2012 referitoare la relațiile 
comerciale și economice cu Statele Unite14, 
Rezoluția din 23 mai 2013 referitoare la 
negocierile privind schimburile comerciale 
și investițiile dintre UE și Statele Unite ale 
Americii15, Rezoluția din 12 martie 2014 
referitoare la programul de supraveghere 
al Agenției Naționale de Securitate (NSA) 
a SUA, la organismele de supraveghere 
din diferite state membre și la impactul 
acestora asupra drepturilor fundamentale 
ale cetățenilor UE și asupra cooperării 
transatlantice în materie de justiție și de 
afaceri interne1, și Rezoluția din 
15 ianuarie 2015 referitoare la raportul 
anual privind activitățile Ombudsmanului 
European în 20132,

– având în vedere rezoluțiile sale 
anterioare, în special Rezoluția din 
23 octombrie 2012 referitoare la relațiile 
comerciale și economice cu Statele Unite14, 
Rezoluția din 23 mai 2013 referitoare la 
negocierile privind schimburile comerciale 
și investițiile dintre UE și Statele Unite ale 
Americii15 și Rezoluția din 
15 ianuarie 2015 referitoare la raportul 
anual privind activitățile Ombudsmanului 
European în 20132,

__________________ __________________
14 JO C 68 E, 7.3.2014, p.53. 14 JO C 68 E, 7.3.2014, p. 53.
15 Texte adoptate, P7_TA(2013)0227. 15 Texte adoptate, P7_TA(2013)0227.
1 Texte adoptate, P7_TA-
PROV(2014)0230.

1 Texte adoptate, P7_TA-
PROV(2014)0230.

2 Texte adoptate, P8_TA-
PROV(2015)0009.

2 Texte adoptate, P8_TA-
PROV(2015)0009.

Or. en
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Amendamentul 29
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Propunere de rezoluție
Referirea 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere rezoluțiile sale 
anterioare, în special Rezoluția din 23 
octombrie 2012 referitoare la relațiile 
comerciale și economice cu Statele Unite14, 
Rezoluția din 23 mai 2013 referitoare la 
negocierile privind schimburile comerciale 
și investițiile dintre UE și Statele Unite ale 
Americii15, Rezoluția din 12 martie 2014 
referitoare la programul de supraveghere al 
Agenției Naționale de Securitate (NSA) a 
SUA, la organismele de supraveghere din 
diferite state membre și la impactul 
acestora asupra drepturilor fundamentale 
ale cetățenilor UE și asupra cooperării 
transatlantice în materie de justiție și de 
afaceri interne1, și Rezoluția din 
15 ianuarie 2015 referitoare la raportul 
anual privind activitățile Ombudsmanului 
European în 20132,

(Nu privește versiunea în limba română.)

__________________ __________________
1 Texte adoptate, P7_TA-
PROV(2014)0230.
14 JO C 68 E, 7.3.2014, p.53.
15 Texte adoptate, P7_TA(2013)0227.
2 Texte adoptate, P7_TA-
PROV(2015)0009.

Or. de

Amendamentul 30
Dita Charanzová

Propunere de rezoluție
Referirea 13 a (nouă)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Declarația comună UE-
SUA din 20 martie 2015 privind serviciile 
publice23 a,

__________________
23 a

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015
/march/tradoc_153264.pdf

Or. en

Amendamentul 31
Tokia Saïfi

Propunere de rezoluție
Referirea 13 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere recomandările din 
6 ianuarie 2015 ale Ombudsmanului 
European pentru o transparență sporită a 
TTIP,

Or. fr

Amendamentul 32
Dita Charanzová

Propunere de rezoluție
Referirea 13 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere informările Comisiei 
adresate Parlamentului înainte și după 
fiecare rundă a negocierilor,

Or. en



AM\1054991RO.doc 23/89 PE552.035v01-00

RO

Amendamentul 33
Dita Charanzová

Propunere de rezoluție
Referirea 13 c (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere declarația comisarului 
Malmström din 18 martie 2015 adresată 
Comisiei INTA privind investițiile în 
cadrul TTIP23b,

__________________
23b http://europa.eu/rapid/press-
release_SPEECH-15-4624_en.htm

Or. en

Amendamentul 34
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Dita Charanzová

Propunere de rezoluție
Considerentul -A (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-A. întrucât exporturile, prin intermediul 
schimburilor comerciale și creșterea, prin 
intermediul investițiilor sunt factori 
motrici esențiali ai creării de locuri de 
muncă și ai creșterii economice, care nu 
necesită investiții guvernamentale;

Or. en

Amendamentul 35
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sander Loones, David Campbell Bannerman, 
Jan Zahradil, Sajjad Karim, Bolesław G. Piecha

Propunere de rezoluție
Referirea 15 a (nouă)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere declarația comună din 
20 martie adresată de Comisara Cecilia 
Malmström și de Reprezentantul SUA 
pentru comerț, Michael Froman cu 
privire la excluderea serviciilor publice 
din acordurile de investiții dintre UE și 
SUA,

Or. en

Amendamentul 36
Ulrike Müller

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât un acord ambițios cu Statele 
Unite ar putea sprijini reindustrializarea 
Europei și ar putea contribui la îndeplinirea 
țintei stabilite pentru 2020 prin majorarea 
de la 15% la 20% în ceea ce privește PIB-
ul UE generat de industrie; întrucât acesta 
are potențialul de a crea posibilități în 
special pentru IMM-uri, care sunt mai 
afectate de barierele netarifare (NTB) decât 
întreprinderile mai mari; întrucât un acord 
între cele mai mari două blocuri economice 
din lume are potențialul de a crea 
standarde, norme și reguli care să fie 
adoptate la nivel mondial, fapt care ar fi și 
în avantajul țărilor terțe;

A. întrucât un acord ambițios cu Statele 
Unite ar putea sprijini reindustrializarea 
Europei și ar putea contribui la îndeplinirea 
țintei stabilite pentru 2020 prin majorarea 
de la 15% la 20% în ceea ce privește PIB-
ul UE generat de industrie; întrucât acesta 
are potențialul de a crea avantaje în special 
pentru IMM-uri, care sunt mai afectate de 
barierele netarifare (NTB) decât 
întreprinderile mai mari; întrucât un acord 
între cele mai mari două blocuri economice 
din lume are potențialul de a crea 
standarde, norme și reguli care să fie 
adoptate la nivel mondial, fapt care ar fi și 
în avantajul țărilor terțe;

Or. en

Amendamentul 37
Matteo Salvini

Propunere de rezoluție
Considerentul A
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât un acord ambițios cu Statele 
Unite ar putea sprijini reindustrializarea 
Europei și ar putea contribui la 
îndeplinirea țintei stabilite pentru 2020 
prin majorarea de la 15% la 20% în ceea 
ce privește PIB-ul UE generat de 
industrie; întrucât acesta are potențialul de 
a crea posibilități în special pentru IMM-
uri, care sunt mai afectate de barierele 
netarifare (NTB) decât întreprinderile mai 
mari; întrucât un acord între cele mai 
mari două blocuri economice din lume 
are potențialul de a crea standarde, norme 
și reguli care să fie adoptate la nivel 
mondial, fapt care ar fi și în avantajul 
țărilor terțe;

A. întrucât este improbabil că un acord cu 
Statele Unite va sprijini reindustrializarea 
Europei sau ar conduce la majorarea PIB-
ului UE; întrucât acesta are potențialul de a 
crea atât posibilități, cât și dezavantaje
pentru IMM-uri, care sunt afectate de 
barierele netarifare (NTB) comparativ cu
întreprinderile mai mari și care, spre 
deosebire de întreprinderile americane, 
trebuie să plătească impozite 
considerabile;

Or. it

Amendamentul 38
Franck Proust

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât un acord ambițios cu Statele 
Unite ar putea sprijini reindustrializarea 
Europei și ar putea contribui la îndeplinirea 
țintei stabilite pentru 2020 prin majorarea 
de la 15% la 20% în ceea ce privește PIB-
ul UE generat de industrie; întrucât acesta 
are potențialul de a crea posibilități în 
special pentru IMM-uri, care sunt mai 
afectate de barierele netarifare (NTB) decât 
întreprinderile mai mari; întrucât un acord 
între cele mai mari două blocuri economice 
din lume are potențialul de a crea 
standarde, norme și reguli care să fie 
adoptate la nivel mondial, fapt care ar fi și 
în avantajul țărilor terțe;

A. întrucât un acord ambițios cu Statele 
Unite ar putea sprijini reindustrializarea 
Europei, atenuând concurența fratricidă 
datorată transferurilor de tehnologie din 
ultimele decenii către alte piețe cu care 
am fost în concurență, în detrimentul 
producției noastre locale, și ar putea 
contribui la îndeplinirea țintei stabilite 
pentru 2020 prin majorarea de la 15% la 
20% în ceea ce privește PIB-ul UE generat 
de industrie; întrucât acesta are potențialul 
de a crea posibilități în special pentru 
IMM-uri, care sunt mai afectate de 
barierele netarifare (NTB) decât 
întreprinderile mai mari; întrucât un acord 
între cele mai mari două blocuri economice 
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din lume are potențialul de a crea 
standarde, norme și reguli care să fie 
adoptate la nivel mondial, fapt care ar fi și 
în avantajul țărilor terțe;

Or. fr

Amendamentul 39
Gérard Deprez, Louis Michel, Frédérique Ries

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât un acord ambițios cu Statele 
Unite ar putea sprijini reindustrializarea 
Europei și ar putea contribui la îndeplinirea 
țintei stabilite pentru 2020 prin majorarea 
de la 15% la 20% în ceea ce privește PIB-
ul UE generat de industrie; întrucât acesta 
are potențialul de a crea posibilități în 
special pentru IMM-uri, care sunt mai 
afectate de barierele netarifare (NTB) decât 
întreprinderile mai mari; întrucât un acord 
între cele mai mari două blocuri economice 
din lume are potențialul de a crea 
standarde, norme și reguli care să fie 
adoptate la nivel mondial, fapt care ar fi și 
în avantajul țărilor terțe;

A. întrucât un acord ambițios cu Statele 
Unite ar trebui să sprijine
reindustrializarea Europei și ar putea 
contribui la îndeplinirea țintei stabilite 
pentru 2020 prin majorarea de la 15% la 
20% în ceea ce privește PIB-ul UE generat 
de industrie; întrucât acesta are potențialul 
de a crea posibilități în special pentru 
IMM-uri, care sunt mai afectate de 
barierele netarifare (NTB) decât 
întreprinderile mai mari; întrucât un acord 
între cele mai mari două blocuri economice 
din lume are potențialul de a crea 
standarde, norme și reguli care să fie 
adoptate la nivel mondial, fapt care ar fi și 
în avantajul țărilor terțe și ar trebui să 
permită evitarea unei fragmentări a 
comerțului mondial;

Or. fr

Amendamentul 40
David Martin, Maria Arena, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, Emmanuel Maurel, 
Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim 
Schuster, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Victor 
Boștinaru, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Costas Mavrides, Pedro Silva Pereira, Marita 
Ulvskog, Martina Werner
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Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât un acord ambițios cu Statele 
Unite ar putea sprijini reindustrializarea 
Europei și ar putea contribui la îndeplinirea 
țintei stabilite pentru 2020 prin majorarea 
de la 15% la 20% în ceea ce privește PIB-
ul UE generat de industrie; întrucât acesta 
are potențialul de a crea posibilități în 
special pentru IMM-uri, care sunt mai 
afectate de barierele netarifare (NTB) decât 
întreprinderile mai mari; întrucât un acord 
între cele mai mari două blocuri economice 
din lume are potențialul de a crea 
standarde, norme și reguli care să fie 
adoptate la nivel mondial, fapt care ar fi și 
în avantajul țărilor terțe;

A. întrucât un acord ambițios și echilibrat
cu Statele Unite ar putea sprijini 
reindustrializarea Europei și ar putea 
contribui la îndeplinirea țintei stabilite 
pentru 2020 prin majorarea de la 15% la 
20% în ceea ce privește PIB-ul UE generat 
de industrie; întrucât acesta are potențialul 
de a crea posibilități în special pentru 
IMM-uri și microîntreprinderi, conform 
definiției din Recomandarea 
(COM(2003)0361 CE), pentru clustere și 
rețele de întreprinderi, care sunt mai 
afectate de barierele netarifare (NTB) decât 
întreprinderile mai mari; întrucât un acord 
între cele mai mari două blocuri economice 
din lume are potențialul de a crea 
standarde, norme și reguli care să fie 
adoptate la nivel mondial, fapt care ar fi și 
în avantajul țărilor terțe;

Or. en

Amendamentul 41
Marine Le Pen

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât un acord ambițios cu Statele 
Unite ar putea sprijini reindustrializarea 
Europei și ar putea contribui la 
îndeplinirea țintei stabilite pentru 2020 
prin majorarea de la 15% la 20% în ceea 
ce privește PIB-ul UE generat de 
industrie; întrucât acesta are potențialul 
de a crea posibilități în special pentru 
IMM-uri, care sunt mai afectate de 
barierele netarifare (NTB) decât 
întreprinderile mai mari; întrucât un acord 

A. întrucât un astfel de acord ambițios cu 
Statele Unite ar putea oferi avantaje 
întreprinderilor și instituțiilor financiare 
americane – profitând de marjele de 
manevră financiare și de reglementare 
mai mari, specifice politicii comerciale 
americane realiste, independente și 
fondate pe apărarea intereselor naționale 
americane – de pe piețele europene și ar 
putea amenința în special IMM-urile, care 
sunt mai afectate de absența unor politici 
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între cele mai mari două blocuri economice 
din lume are potențialul de a crea
standarde, norme și reguli care să fie 
adoptate la nivel mondial, fapt care ar fi și 
în avantajul țărilor terțe;

comerciale independente, naționale și 
ofensive, precum și de lipsa unor bariere 
tarifare și netarifare decât întreprinderile 
mai mari; întrucât un acord între cele mai 
mari două blocuri economice din lume ar 
risca să conducă la introducerea de
standarde, norme și reguli care să fie 
adoptate la nivel mondial, în detrimentul 
legislațiilor și al intereselor naționale;

Or. fr

Amendamentul 42
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât un acord ambițios cu Statele 
Unite ar putea sprijini reindustrializarea 
Europei și ar putea contribui la îndeplinirea 
țintei stabilite pentru 2020 prin majorarea 
de la 15% la 20% în ceea ce privește PIB-
ul UE generat de industrie; întrucât acesta
are potențialul de a crea posibilități în 
special pentru IMM-uri, care sunt mai 
afectate de barierele netarifare (NTB) 
decât întreprinderile mai mari; întrucât un 
acord între cele mai mari două blocuri 
economice din lume are potențialul de a 
crea standarde, norme și reguli care să fie 
adoptate la nivel mondial, fapt care ar fi și 
în avantajul țărilor terțe;

A. întrucât Comisia susține că un acord 
ambițios cu Statele Unite ar putea sprijini 
reindustrializarea Europei și ar putea 
contribui la îndeplinirea țintei stabilite 
pentru 2020 prin majorarea de la 15% la 
20% în ceea ce privește PIB-ul UE generat 
de industrie; întrucât Comisia susține că 
TTIP are potențialul de a crea posibilități 
în special pentru IMM-uri, care sunt mai 
afectate de anumite bariere netarifare 
(NTB) decât întreprinderile mai mari; 
întrucât, conform Comisiei, un acord între 
cele mai mari două blocuri economice din 
lume ar avea potențialul de a impune
standarde, norme și reguli la nivel mondial;
întrucât mai multe studii independente de 
evaluare a impactului TTIP prefigurează 
consecințe europene și bugetare negative 
pentru Uniunea Europeană și statele sale 
membre;

Or. en
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Amendamentul 43
Yannick Jadot, Ska Keller

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât un acord ambițios cu Statele 
Unite ar putea sprijini reindustrializarea 
Europei și ar putea contribui la 
îndeplinirea țintei stabilite pentru 2020 
prin majorarea de la 15% la 20% în ceea 
ce privește PIB-ul UE generat de 
industrie; întrucât acesta are potențialul de 
a crea posibilități în special pentru IMM-
uri, care sunt mai afectate de barierele 
netarifare (NTB) decât întreprinderile 
mai mari; întrucât un acord între cele mai 
mari două blocuri economice din lume are 
potențialul de a crea standarde, norme și 
reguli care să fie adoptate la nivel mondial, 
fapt care ar fi și în avantajul țărilor terțe;

A. întrucât evaluările de impact 
econometrice privind TTIP ajung la 
rezultate extrem de diferite, unele 
anticipând că un acord ambițios cu Statele 
Unite ar putea sprijini reindustrializarea 
Europei, dar, în același timp, ar conduce 
la importante pierderi de locuri de muncă 
pe termen lung; întrucât acesta are 
potențialul de a crea posibilități în special 
pentru IMM-urile orientate către export, 
putând conduce totodată la presiuni 
crescute asupra IMM-urilor care nu sunt 
orientate către export, dar ale căror 
preocupări ar trebui luate în considerare 
în mod corespunzător; întrucât un acord 
între cele mai mari două blocuri economice 
din lume are potențialul de a crea 
standarde, norme și reguli care să fie 
adoptate la nivel mondial;

Or. en

Amendamentul 44
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Dariusz 
Rosati, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Bolesław G. Piecha, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Mariya 
Gabriel, Emil Radev, Vladimir Urutchev

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât un acord ambițios cu Statele 
Unite ar putea sprijini reindustrializarea 
Europei și ar putea contribui la îndeplinirea 
țintei stabilite pentru 2020 prin majorarea 
de la 15% la 20% în ceea ce privește PIB-

A. întrucât un acord ambițios și echilibrat
cu Statele Unite ar putea sprijini 
reindustrializarea Europei și ar putea 
contribui la îndeplinirea țintei stabilite 
pentru 2020 prin majorarea de la 15% la 
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ul UE generat de industrie; întrucât acesta 
are potențialul de a crea posibilități în 
special pentru IMM-uri, care sunt mai 
afectate de barierele netarifare (NTB) decât 
întreprinderile mai mari; întrucât un acord 
între cele mai mari două blocuri economice 
din lume are potențialul de a crea 
standarde, norme și reguli care să fie 
adoptate la nivel mondial, fapt care ar fi și 
în avantajul țărilor terțe;

20% în ceea ce privește PIB-ul UE generat 
de industrie; întrucât acesta are potențialul 
de a crea posibilități în special pentru 
IMM-uri, care sunt mai afectate de 
barierele netarifare (NTB) decât 
întreprinderile mai mari; întrucât un acord 
între cele mai mari două blocuri economice 
din lume are potențialul de a crea 
standarde, norme și reguli care să fie 
adoptate la nivel mondial, fapt care ar fi și 
în avantajul țărilor terțe;

Or. en

Amendamentul 45
David Borrelli

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât un acord ambițios cu Statele 
Unite ar putea sprijini reindustrializarea 
Europei și ar putea contribui la îndeplinirea 
țintei stabilite pentru 2020 prin majorarea
de la 15% la 20% în ceea ce privește PIB-
ul UE generat de industrie; întrucât acesta 
are potențialul de a crea posibilități în 
special pentru IMM-uri, care sunt mai 
afectate de barierele netarifare (NTB) 
decât întreprinderile mai mari; întrucât un 
acord între cele mai mari două blocuri 
economice din lume are potențialul de a 
crea standarde, norme și reguli care să fie 
adoptate la nivel mondial, fapt care ar fi și 
în avantajul țărilor terțe;

A. întrucât un acord ambițios cu Statele 
Unite ar putea sprijini reindustrializarea
Europei și ar putea contribui la îndeplinirea 
obiectivului stabilit pentru 2020 de creștere
de la 15% la 20% a PIB-ului UE generat de 
industrie; întrucât acest acord are 
potențialul de a crea oportunități
macroeconomice, dar ar trebui să ia în 
considerare faptul că IMM-urile, în 
comparație cu întreprinderile mai mari, au 
mai mult de suferit din cauza accesului la 
credite, a lipsei de inovare și a barierelor 
culturale/lingvistice decât din cauza 
barierelor netarifare; întrucât un acord 
între cele mai mari două blocuri economice 
din lume are potențialul de a crea 
standarde, norme și reguli care să fie 
adoptate la nivel mondial, fapt care ar fi și 
în avantajul țărilor terțe;

Or. en
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Amendamentul 46
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius, Dita Charanzová

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât un acord ambițios cu Statele 
Unite ar putea sprijini reindustrializarea 
Europei și ar putea contribui la îndeplinirea 
țintei stabilite pentru 2020 prin majorarea 
de la 15% la 20% în ceea ce privește PIB-
ul UE generat de industrie; întrucât acesta 
are potențialul de a crea posibilități în 
special pentru IMM-uri, care sunt mai 
afectate de barierele netarifare (NTB) decât 
întreprinderile mai mari; întrucât un acord 
între cele mai mari două blocuri economice 
din lume are potențialul de a crea 
standarde, norme și reguli care să fie 
adoptate la nivel mondial, fapt care ar fi și 
în avantajul țărilor terțe;

A. întrucât PIB-ul UE depinde în mare 
măsură de comerț și export și este 
favorizat de schimburile comerciale și 
investițiile bazate pe reguli; întrucât un 
acord ambițios cu Statele Unite ar trebui 
să sprijine reindustrializarea Europei și ar 
putea contribui la îndeplinirea țintei 
stabilite pentru 2020 prin majorarea de la 
15% la 20% în ceea ce privește PIB-ul UE 
generat de industrie, prin consolidarea 
comerțului transatlantic de bunuri și 
servicii; întrucât acesta ar trebui să creeze
posibilități în special pentru IMM-uri, care 
sunt mai afectate de barierele netarifare 
(NTB) decât întreprinderile mai mari; 
întrucât un acord între cele mai mari două 
blocuri economice din lume are obiectivul
de a crea standarde, norme și reguli care să 
fie adoptate la nivel mondial, fapt care ar fi 
și în avantajul țărilor terțe;

Or. en

Amendamentul 47
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât un acord ambițios cu Statele 
Unite ar putea sprijini reindustrializarea 
Europei și ar putea contribui la îndeplinirea 
țintei stabilite pentru 2020 prin majorarea 
de la 15% la 20% în ceea ce privește PIB-

A. întrucât un acord ambițios cu Statele 
Unite va sprijini reindustrializarea Europei 
și ar putea contribui la îndeplinirea țintei 
stabilite pentru 2020 prin majorarea de la 
15% la 20% în ceea ce privește PIB-ul UE 
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ul UE generat de industrie; întrucât acesta 
are potențialul de a crea posibilități în 
special pentru IMM-uri, care sunt mai 
afectate de barierele netarifare (NTB) decât 
întreprinderile mai mari; întrucât un acord 
între cele mai mari două blocuri 
economice din lume are potențialul de a 
crea standarde, norme și reguli care să fie 
adoptate la nivel mondial, fapt care ar fi și 
în avantajul țărilor terțe;

generat de industrie; întrucât acesta are 
potențialul de a crea posibilități în special 
pentru IMM-uri, care sunt mai afectate de 
barierele netarifare (NTB) decât 
întreprinderile mai mari;

Or. en

Amendamentul 48
Tiziana Beghin

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât un acord ambițios cu Statele 
Unite ar putea sprijini reindustrializarea 
Europei și ar putea contribui la 
îndeplinirea țintei stabilite pentru 2020 prin 
majorarea de la 15% la 20% în ceea ce 
privește PIB-ul UE generat de industrie; 
întrucât acesta are potențialul de a crea 
posibilități în special pentru IMM-uri, 
care sunt mai afectate de barierele 
netarifare (NTB) decât întreprinderile mai 
mari; întrucât un acord între cele mai mari 
două blocuri economice din lume are 
potențialul de a crea standarde, norme și 
reguli care să fie adoptate la nivel mondial, 
fapt care ar fi și în avantajul țărilor terțe;

A. întrucât un acord cu Statele Unite nu va
sprijini reindustrializarea Europei deoarece 
prețurile la energie vor continua să fie 
mai scăzute în SUA și nu va contribui la 
îndeplinirea țintei stabilite pentru 2020 prin 
majorarea de la 15% la 20% în ceea ce 
privește PIB-ul UE generat de industrie; 
întrucât acesta are potențialul de a aduce
prejudicii IMM-urilor, care vor fi afectate 
de concurența neprotejată din partea 
întreprinderilor mai mari, întrucât un 
acord între cele mai mari două blocuri 
economice din lume are potențialul de a 
crea standarde, norme și reguli care să fie 
adoptate la nivel mondial, la care țările
terțe vor trebui să se adapteze;

Or. en

Amendamentul 49
Ramon Tremosa i Balcells
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Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. ia act de importanța fundamentală a 
realizării unui acord cuprinzător și 
ambițios, întrucât acest lucru va permite 
Europei să își multiplice legăturile 
comerciale cu una dintre cele mai mari 
piețe și una dintre țările democratice cele 
mai fiabile din lume; acest acord va crea 
un precedent pentru viitoare acorduri 
comerciale;

Or. en

Amendamentul 50
Franck Proust

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât nouă state membre ale 
Uniunii Europene au semnat deja un
acord bilateral cu SUA, permițând astfel 
TTIP să se inspire din bunele practici și 
să răspundă mai bine obstacolelor 
întâmpinate de aceste state membre;

Or. fr

Amendamentul 51
Markus Pieper, Markus Ferber, Paul Rübig, Antonio Tajani, Othmar Karas, Michał 
Boni, Bendt Bendtsen, Sven Schulze

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. având în vedere faptul că obligațiile 
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birocratice și costurile administrative 
determinate de barierele tarifare și 
netarifare din calea comerțului afectează 
întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) 
disproporționat de mult în comparație cu
întreprinderile mari;

Or. en

Amendamentul 52
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât eliminarea tarifelor între UE 
și SUA se traduce direct prin pierderi de 
venituri de câteva miliarde de euro pentru 
bugetul UE de resurse proprii;

Or. en

Amendamentul 53
Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât barierele tarifare dintre SUA 
și Uniunea Europeană sunt practic 
inexistente în multe sectoare și întrucât 
un acord comercial transatlantic va viza, 
prin urmare, în principal o serie de 
standarde americane și europene care 
constituie răspunsuri ale legislatorului la 
problemele economice, sociale, de mediu
și societale;
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Or. fr

Amendamentul 54
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Dita Charanzová

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât un TTIP cuprinzător și 
ambițios va avea probabil efecte 
geopolitice, prin consolidarea unui sistem 
comercial mondial bazat pe norme, prin 
diversificarea exporturilor UE și 
consolidarea relațiilor transatlantice 
dintre cele mai mari și mai deschise două 
blocuri economice din lume, care se 
bazează pe un angajament reciproc 
privind drepturile omului, libertățile 
fundamentale, apărarea standardelor și 
consolidarea valorilor noastre la nivel 
mondial;

Or. en

Amendamentul 55
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Propunere de rezoluție
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât un acord între cele mai mari 
două blocuri economice din lume are 
potențialul de a crea standarde, norme și 
reguli care ar putea fi adoptate la nivel 
mondial, fapt care ar fi și în avantajul 
țărilor terțe, îndeosebi al țărilor în curs de 
dezvoltare; întrucât eșecul negocierii unui 
astfel de acord va permite altor țări terțe 
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cu standarde și valori diferite să își 
asume, în schimb, acest rol;

Or. en

Amendamentul 56
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de rezoluție
Considerentul Ab (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ab. întrucât principalii beneficiari ai 
TTIP pot fi IMM-urile, deoarece 
corporațiile mari dispune de economii de 
scală care le permit un acces facil pe 
piețele de pe ambele maluri ale 
Atlanticului; IMM-urile nu dispun de 
resursele financiare, juridice și umane 
necesare pentru a face față diferențelor în 
materie de reglementare și altor bariere 
comerciale;

Or. en

Amendamentul 57
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de rezoluție
Considerentul Ab (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ab. întrucât, luând în considerare 
tendințele democratice din anumite state 
membre, nivelurile ridicate ale șomajului, 
lipsa cererii interne și nivelul ridicat de 
îndatorare al mai multor state membre, 
creșterea economică nu se poate realiza 
prin creșterea datoriei publice, ci numai 
prin deschiderea de noi piețe și de aceea, 
comerțul trebuie să fie instrumentul 
privilegiat pentru creștere;
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Or. en

Amendamentul 58
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Considerentul Ab (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ab. întrucât crearea unei piețe comune 
transatlantice a fost promovată de 
Dialogul comercial transatlantic (TABD) 
timp de două decenii, în beneficiul 
corporațiilor mari și influente, inclusiv în 
sectorul financiar, și în detrimentul 
întreprinderilor mici și mijlocii și al 
bugetelor publice obligate să suporte 
costurile de ajustare; întrucât în prezent, 
fără TTIP, SUA și UE sunt deja 
principalii parteneri comerciali în ambele 
sensuri, cu tarife reduse aplicate în 
majoritatea sectoarelor, precum și cu un 
echilibru comercial constant în favoarea 
UE; întrucât UE ar trebui să își 
diversifice în continuare partenerii 
comerciali, cu accent pe consolidarea 
valorilor și obiectivelor sale în ceea ce 
privește producția sustenabilă, drepturile 
sociale și în materie de muncă, protecția 
mediului și diversitatea culturală;

Or. en

Amendamentul 59
Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Considerentul Ab (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ab. întrucât aceste standarde reflectă 
istorii, culturi și raporturi de forțe variate, 
diferă în ceea ce privește abordările și 
răspunsurile lor, se încadrează în cadre 
juridice și administrative diferite, astfel 
încât convergența standardelor pe baza 
unui acord comercial ar dezechilibra 
întregul lor cadru, făcându-le nepotrivite 
și ineficiente și anulând astfel activitatea 
legislatorilor;

Or. fr

Amendamentul 60
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius, Dita Charanzová

Propunere de rezoluție
Considerentul Ab (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ab. întrucât recentele crize de la 
frontierele UE și evoluțiile din întreaga 
lume demonstrează necesitatea de a 
investi în guvernanța globală și într-un 
sistem bazat pe norme și valori;

Or. en

Amendamentul 61
Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Considerentul Ac (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ac. întrucât un acord comercial major cu 
Statele Unite ar putea reduce capacitatea 
legislatorilor naționali și a celui european 
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de a legifera, punând în pericol 
suveranitatea cetățenilor, subminând 
fundamentele democratice ale proiectului 
european, reducându-i pârghiile de 
acțiune și sufocând restul politicilor 
europene într-un context economic care 
nu mai este și politic;

Or. fr

Amendamentul 62
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Considerentul Ac (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ac. întrucât încheierea unui acord de 
liber schimb UE-SUA pare a fi 
incompatibil cu promovarea unei Uniuni 
Europene autonome, care își urmează 
obiectivele în ceea ce privește protecția 
mediului, aplicarea principiului 
precauției, coeziunea socială, munca 
decentă, apărarea libertăților civile, 
îndeosebi protecția datelor, accesul la 
servicii de sănătate, politicile culturale și 
diversitatea culturală, securitatea 
alimentară și protejarea agriculturii de 
familie; întrucât reducerea anumitor 
dispoziții și diferențe de reglementare 
inutile ar trebui să fie integrată în procese 
multilaterale, nu în cadrul unui ALS 
bilateral;

Or. en

Amendamentul 63
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius, Dita Charanzová
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Propunere de rezoluție
Considerentul Ac (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ac. întrucât impactul negativ al 
sancțiunilor impuse Rusiei asupra 
exportatorilor UE trebuie să încurajeze 
Comisia să își intensifice eforturile în 
vederea deschiderii de noi piețe pentru 
întreprinderile din UE, mici și mari;

Or. en

Amendamentul 64
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Considerentul Ad (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ad. întrucât Reprezentantul SUA pentru 
comerț critică în fiecare an reglementările 
UE și ale statelor membre în domenii 
precum protecția mediului, securitatea
alimentară și informarea consumatorilor, 
precum și aplicarea principiului 
precauției;

Or. en

Amendamentul 65
Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Considerentul Ad (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ad. întrucât lipsa de transparență a 
evaluărilor de impact privind acordul 
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transatlantic, lipsa unor analize și a unei 
evaluări obiective a acestui nou tip de 
acord, chiar dacă acesta ar putea avea un 
impact semnificativ asupra sectoarelor 
agricol, industrial și de servicii europene, 
a drepturilor lucrătorilor, consumatorilor 
și a cetățenilor europeni;

Or. fr

Amendamentul 66
Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Considerentul Ae (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ae. întrucât obiectivul de a încheia 
negocierile până la sfârșitul anului 2015, 
după cum au anunțat șefii de stat în 
cadrul Consiliului din 19 și 20 martie, 
este nerealist și iresponsabil;

Or. fr

Amendamentul 67
Franck Proust

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât, având în vedere creșterea 
gradului de interconectare a piețelor 
mondiale - până la 40% din produsele 
industriale europene sunt fabricate din 
produse importate în amonte - este esențial 
ca factorii de decizie să modeleze felul în 
care interacționează aceste piețe; întrucât 
normele comerciale adecvate sunt 
fundamentale pentru crearea de valoare 
adăugată în Europa, deoarece producția 

B. întrucât, având în vedere creșterea 
gradului de interconectare a piețelor 
mondiale – până la 40% din produsele 
industriale europene sunt fabricate din 
produse importate în amonte – este esențial 
ca negociatorii și factorii de decizie să 
modeleze felul în care interacționează 
aceste piețe; întrucât normele comerciale 
adecvate sunt fundamentale pentru crearea 
de valoare adăugată în Europa, deoarece 
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industrială se desfășoară în cadrul unor 
lanțuri de producție mondiale cu valoare 
adăugată;

producția industrială se desfășoară în 
cadrul unor lanțuri valorice mondiale; prin 
urmare, este necesar să existe o definiție 
clară a normelor privind originea 
produselor, inclusiv locul de fabricație și 
gradul de prelucrare a produselor care 
vor circula pe piață ca urmare a TTIP;

Or. fr

Amendamentul 68
Marine Le Pen

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât, având în vedere creșterea 
gradului de interconectare a piețelor 
mondiale - până la 40% din produsele 
industriale europene sunt fabricate din 
produse importate în amonte - este esențial 
ca factorii de decizie să modeleze felul în 
care interacționează aceste piețe; întrucât
normele comerciale adecvate sunt 
fundamentale pentru crearea de valoare 
adăugată în Europa, deoarece producția 
industrială se desfășoară în cadrul unor 
lanțuri de producție mondiale cu valoare 
adăugată;

B. întrucât, având în vedere creșterea 
gradului de interconectare a piețelor 
mondiale – până la 40% din produsele 
industriale europene sunt fabricate din 
produse importate în amonte –, și având în 
vedere diferențele considerabile dintre 
echilibrele comerciale ale statelor 
membre, este esențial ca normele 
comerciale să fie elaborate în mod 
independent, pentru a reflecta mai bine 
interesele naționale;

Or. fr

Amendamentul 69
Matteo Salvini

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât, având în vedere creșterea 
gradului de interconectare a piețelor 

B. întrucât, având în vedere creșterea 
gradului de interconectare a piețelor 
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mondiale - până la 40% din produsele 
industriale europene sunt fabricate din 
produse importate în amonte - este esențial 
ca factorii de decizie să modeleze felul în 
care interacționează aceste piețe; întrucât 
normele comerciale adecvate sunt 
fundamentale pentru crearea de valoare 
adăugată în Europa, deoarece producția 
industrială se desfășoară în cadrul unor 
lanțuri de producție mondiale cu valoare 
adăugată;

mondiale – până la 40% din produsele 
industriale europene sunt fabricate din 
produse importate în amonte –, este 
esențial ca factorii de decizie să modeleze 
felul în care interacționează aceste piețe; 
întrucât normele comerciale adecvate sunt 
fundamentale pentru crearea de valoare 
adăugată în Europa, deoarece producția 
industrială se desfășoară în cadrul unor 
lanțuri valorice mondiale, însă mult prea 
frecvent politicile instituțiilor europene 
încurajează delocalizarea sectoarelor de 
producție în țări terțe;

Or. it

Amendamentul 70
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât, având în vedere creșterea 
gradului de interconectare a piețelor
mondiale - până la 40% din produsele 
industriale europene sunt fabricate din 
produse importate în amonte - este esențial 
ca factorii de decizie să modeleze felul în 
care interacționează aceste piețe; întrucât 
normele comerciale adecvate sunt 
fundamentale pentru crearea de valoare 
adăugată în Europa, deoarece producția 
industrială se desfășoară în cadrul unor 
lanțuri de producție mondiale cu valoare 
adăugată;

B. întrucât, având în vedere creșterea 
gradului de interconectare a piețelor 
mondiale – până la 40% din produsele 
industriale europene sunt fabricate din 
produse importate în amonte –, este 
esențial ca parlamentele și societatea 
civilă să modeleze felul în care 
interacționează aceste piețe și să 
reglementeze condițiile de conservare, de 
producție și de consum; întrucât normele 
comerciale adecvate sunt propice pentru 
crearea de valoare adăugată, iar punerea în 
aplicare a Pactului internațional al 
Organizației Națiunilor Unite privind 
drepturile economice, sociale și culturale 
a căpătat o importanță fundamentală, 
deoarece producția industrială se 
desfășoară în cadrul unor lanțuri valorice 
mondiale;
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Or. en

Amendamentul 71
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât, având în vedere creșterea 
gradului de interconectare a piețelor 
mondiale - până la 40% din produsele 
industriale europene sunt fabricate din 
produse importate în amonte - este esențial 
ca factorii de decizie să modeleze felul în 
care interacționează aceste piețe; întrucât 
normele comerciale adecvate sunt 
fundamentale pentru crearea de valoare 
adăugată în Europa, deoarece producția 
industrială se desfășoară în cadrul unor 
lanțuri de producție mondiale cu valoare 
adăugată;

B. întrucât, având în vedere creșterea 
gradului de interconectare a piețelor 
mondiale – până la 40% din produsele 
industriale europene sunt fabricate din 
produse importate în amonte –, este 
esențial ca factorii de decizie să modeleze 
în continuare felul în care interacționează 
aceste piețe; întrucât normele comerciale 
adecvate sunt fundamentale pentru crearea 
de valoare adăugată în Europa, deoarece 
producția industrială se desfășoară în 
cadrul unor lanțuri valorice mondiale;

Or. de

Amendamentul 72
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Ulrike Müller, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât, având în vedere creșterea 
gradului de interconectare a piețelor 
mondiale - până la 40% din produsele 
industriale europene sunt fabricate din 
produse importate în amonte - este esențial 
ca factorii de decizie să modeleze felul în 
care interacționează aceste piețe; întrucât 
normele comerciale adecvate sunt 
fundamentale pentru crearea de valoare 

B. întrucât, având în vedere creșterea 
gradului de interconectare a piețelor 
mondiale – până la 40% din produsele 
industriale europene sunt fabricate din 
produse importate în amonte –, este 
esențial ca factorii de decizie să modeleze 
felul în care interacționează aceste piețe; 
întrucât normele comerciale adecvate și 
eliminarea barierelor inutile sunt 
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adăugată în Europa, deoarece producția 
industrială se desfășoară în cadrul unor 
lanțuri de producție mondiale cu valoare 
adăugată;

fundamentale pentru crearea de valoare 
adăugată în Europa, deoarece producția 
industrială se desfășoară în cadrul unor 
lanțuri valorice mondiale;

Or. en

Amendamentul 73
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Dariusz 
Rosati, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Danuta 
Jazłowiecka, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bolesław G. Piecha, Andrey Kovatchev, 
Eva Paunova, Mariya Gabriel, Emil Radev, Vladimir Urutchev

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât, având în vedere creșterea 
gradului de interconectare a piețelor 
mondiale - până la 40% din produsele 
industriale europene sunt fabricate din 
produse importate în amonte - este 
esențial ca factorii de decizie să modeleze 
felul în care interacționează aceste piețe;
întrucât normele comerciale adecvate 
sunt fundamentale pentru crearea de 
valoare adăugată în Europa, deoarece 
producția industrială se desfășoară în 
cadrul unor lanțuri de producție mondiale 
cu valoare adăugată;

B. întrucât, având în vedere creșterea 
gradului de interconectare a piețelor 
mondiale, este esențial ca Europa să 
beneficieze de pe urma participării sale în 
cadrul lanțurilor de aprovizionare 
mondiale, menținând și dezvoltând 
totodată o bază industrială solidă, 
competitivă și diversificată în Europa;

(Pentru coerența cu considerentul A, 
valoarea adăugată europeană nu ar trebui 
să se bazeze pe, de exemplu, costuri de 
comercializare, depozitare și/sau 
distribuție a importurilor. TTIP ar trebui 
să promoveze în primul rând comerțul cu 
bunuri fabricate în UE sau SUA și bunurile 
importate care sunt doar 
reambalate/reetichetate/reasamblate în UE 
sau SUA.)

Or. en
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Amendamentul 74
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât, având în vedere creșterea 
gradului de interconectare a piețelor 
mondiale - până la 40% din produsele 
industriale europene sunt fabricate din 
produse importate în amonte - este esențial 
ca factorii de decizie să modeleze felul în 
care interacționează aceste piețe; întrucât 
normele comerciale adecvate sunt 
fundamentale pentru crearea de valoare 
adăugată în Europa, deoarece producția 
industrială se desfășoară în cadrul unor 
lanțuri de producție mondiale cu valoare 
adăugată;

B. întrucât, având în vedere creșterea 
gradului de interconectare a piețelor 
mondiale – până la 40% din produsele 
industriale europene sunt fabricate din 
produse importate în amonte –, este 
esențial ca factorii de decizie să modeleze 
felul în care interacționează aceste piețe; 
întrucât normele comerciale adecvate sunt 
fundamentale pentru crearea de valoare 
adăugată în Europa, deoarece producția 
industrială se va desfășura tot mai mult în 
cadrul unor lanțuri valorice mondiale;

Or. en

Amendamentul 75
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât crearea cu succes a unei 
piețe transatlantice ar oferi șansa istorică 
atât pentru UE, cât și pentru SUA, de a 
defini „standardele de aur” în următoarea 
fază a globalizării, împreună cu partenerii 
tradiționali și care împărtășesc aceeași 
viziune, bazată pe valori similare, 
îmbunătățind astfel securitatea și 
stimulând cooperarea cu partenerii 
transatlantici, într-o lume caracterizată 
prin tot mai multe conflicte și insecuritate 
în jurul Europei, în loc să lase importanța 
geopolitică în seama regiunii 
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transpacifice și, în consecință, să 
slăbească poziția Europei, în condițiile în 
care valorile și securitatea sa sunt 
periclitate din ce în ce mai mult de 
numeroase conflicte;

Or. en

Amendamentul 76
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât, în prezent, 62% din comerțul 
UE constă în schimburi intracomunitare, 
în vreme ce unele studii de evaluare a 
impactului preconizează că TTIP ar cauza 
o scădere de 30% a schimburilor 
comerciale intracomunitare și ar expune 
producătorii din UE, în special IMM-
urile, la o concurență acerbă din partea 
producătorilor americani în multe 
sectoare care beneficiază de costuri de 
producție relativ scăzute din cauza 
standardelor de mediu, de siguranță a 
consumatorilor și de muncă mai scăzute 
și a accesului la energie ieftină obținută 
prin metodele de generare nesustenabile, 
cum ar fi fracturarea;

Or. en

Amendamentul 77
Viviane Reding

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)



PE552.035v01-00 48/89 AM\1054991RO.doc

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât, potrivit calculelor Comisiei 
Europene, serviciile au reprezentat 35,5%
din exporturile UE în SUA și 42,7% din 
exporturile SUA în UE, în 2013; întrucât 
aceste cifre ar depăși cu mult 50% dacă s-
ar lua în calcul conținutul de servicii al 
exporturilor de mărfuri; întrucât 
majoritatea investițiilor străine directe din 
UE în SUA și din SUA în UE sunt 
realizate în sectorul serviciilor, un acord 
ambițios ar trebui să recunoască 
importanța serviciilor în cadrul 
schimburilor comerciale transatlantice;

Or. en

Amendamentul 78
Jarosław Wałęsa, Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-
Rajewicz, Andrzej Grzyb, Bogdan Brunon Wenta, Julia Pitera, Róża Gräfin von Thun 
und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bolesław G. Piecha

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât încercările UE de a face față 
provocărilor legate de schimbările 
climatice, protecția mediului și siguranța 
consumatorilor au dus la costuri de 
reglementare ridicate pentru 
întreprinderile din UE, împreună cu 
nivelurile ridicate ale materiilor prime 
energetice și ale prețurilor la energie 
electrică, care – dacă rămân 
nesoluționate în cadrul TTIP – pot 
accelera procesul de delocalizare și de 
dezindustrializare, precum și pierderile de 
locuri de muncă, amenințând astfel 
obiectivele UE în materie de 
reindustrializare și de ocupare a forței de 
muncă, care vor submina, de asemenea, 
înseși obiectivele de politică pe care 



AM\1054991RO.doc 49/89 PE552.035v01-00

RO

reglementările UE urmăresc să le atingă;

Or. en

Amendamentul 79
Tiziana Beghin, David Borrelli

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât este recunoscut faptul că 
TTIP va avea efecte considerabile asupra 
schimburilor comerciale intracomunitare, 
reducând fluxurile comerciale dintre toate 
țările din UE chiar cu 40% în unele 
cazuri; întrucât acest lucru va accentua 
dezintegrarea europeană și va lovi în mod 
deosebit întreprinderile neexportatoare 
din Europa (în proporție de 87%) care se 
bazează foarte mult pe schimburi 
comerciale interne și intracomunitare;

Or. en

Amendamentul 80
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Considerentul Bb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bb. întrucât 87% din cele peste 20 de 
milioane de IMM-uri din UE sunt 
implicate în activități de comerț
internațional și că pentru acestea 
progresele înregistrate în dezvoltarea în 
continuare a pieței comune locale, 
regionale și europene au o prioritate mult 
mai mare;
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Or. en

Amendamentul 81
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât ne confruntăm cu o imagine 
nereglementată a mondializării, iar un 
acord comercial bine conceput ar putea 
contribui la valorificarea liberalizării; 
întrucât un astfel de acord nu ar trebui să se 
concentreze doar asupra reducerii tarifelor 
și a NTB, ci ar trebui să fie și un 
instrument de protecție a lucrătorilor, 
consumatorilor și mediului; întrucât un 
acord comercial puternic și ambițios 
reprezintă o posibilitate de a crea un cadru 
prin consolidarea reglementărilor la cele 
mai înalte standarde la nivel mondial, 
pentru a preveni dumpingul social și de 
mediu;

C. întrucât un acord comercial bine 
conceput ar putea contribui la valorificarea 
liberalizării; întrucât un astfel de acord nu 
ar trebui să se concentreze doar asupra 
reducerii tarifelor și a NTB, ci ar trebui să 
fie și un instrument de protecție a 
lucrătorilor, consumatorilor și mediului; 
întrucât un acord comercial puternic și 
ambițios reprezintă o posibilitate de a crea 
un cadru prin consolidarea reglementărilor 
la cele mai înalte standarde la nivel 
mondial;

Or. en

Amendamentul 82
Ulrike Müller

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât ne confruntăm cu o imagine 
nereglementată a mondializării, iar un 
acord comercial bine conceput ar putea 
contribui la valorificarea liberalizării; 
întrucât un astfel de acord nu ar trebui să se 
concentreze doar asupra reducerii tarifelor 
și a NTB, ci ar trebui să fie și un 
instrument de protecție a lucrătorilor, 

C. întrucât ne confruntăm cu o imagine 
nereglementată a mondializării, iar un 
acord comercial bine conceput ar putea 
contribui la valorificarea liberalizării; 
întrucât un astfel de acord nu ar trebui să se 
concentreze doar asupra reducerii tarifelor 
și a NTB, ci ar trebui să fie și un 
instrument de protecție a lucrătorilor, 
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consumatorilor și mediului; întrucât un 
acord comercial puternic și ambițios 
reprezintă o posibilitate de a crea un cadru 
prin consolidarea reglementărilor la cele 
mai înalte standarde la nivel mondial, 
pentru a preveni dumpingul social și de 
mediu;

consumatorilor și mediului; întrucât un 
acord comercial puternic și ambițios 
reprezintă o posibilitate de a crea un cadru 
prin consolidarea reglementărilor la cele 
mai înalte standarde la nivel mondial, 
pentru a preveni dumpingul social și de 
mediu și a asigura un nivel ridicat de 
protecție a consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 83
Matteo Salvini

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât ne confruntăm cu o imagine 
nereglementată a mondializării, iar un 
acord comercial bine conceput ar putea
contribui la valorificarea liberalizării; 
întrucât un astfel de acord nu ar trebui să 
se concentreze doar asupra reducerii
tarifelor și a NTB, ci ar trebui să fie și un 
instrument de protecție a lucrătorilor, 
consumatorilor și mediului; întrucât un 
acord comercial puternic și ambițios 
reprezintă o posibilitate de a crea un cadru 
prin consolidarea reglementărilor la cele 
mai înalte standarde la nivel mondial, 
pentru a preveni dumpingul social și de 
mediu;

C. întrucât ne confruntăm cu o imagine 
nereglementată a mondializării; întrucât un 
acord nu ar trebui să vizeze reducerea
tarifelor, ci numai limitarea NTB; întrucât 
un acord ar trebui să fie un instrument de 
protecție a lucrătorilor, consumatorilor și 
mediului; întrucât un acord comercial 
puternic și ambițios reprezintă o 
posibilitate de a crea un cadru prin 
consolidarea reglementărilor la cele mai 
înalte standarde la nivel mondial, pentru a 
preveni dumpingul social și de mediu;

Or. it

Amendamentul 84
Dita Charanzová

Propunere de rezoluție
Considerentul C
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât ne confruntăm cu o imagine 
nereglementată a mondializării, iar un 
acord comercial bine conceput ar putea 
contribui la valorificarea liberalizării; 
întrucât un astfel de acord nu ar trebui să 
se concentreze doar asupra reducerii
tarifelor și a NTB, ci ar trebui să fie și un 
instrument de protecție a lucrătorilor, 
consumatorilor și mediului; întrucât un 
acord comercial puternic și ambițios 
reprezintă o posibilitate de a crea un 
cadru prin consolidarea reglementărilor la 
cele mai înalte standarde la nivel mondial, 
pentru a preveni dumpingul social și de 
mediu;

C. întrucât un acord comercial puternic și 
ambițios reprezintă nu numai o 
posibilitate de a se concentra pe reducerea
tarifelor și a NTB, ci și pe consolidarea 
reglementărilor la cele mai înalte standarde 
la nivel mondial;

Or. en

Amendamentul 85
Franck Proust

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât ne confruntăm cu o imagine 
nereglementată a mondializării, iar un 
acord comercial bine conceput ar putea 
contribui la valorificarea liberalizării; 
întrucât un astfel de acord nu ar trebui să se 
concentreze doar asupra reducerii tarifelor 
și a NTB, ci ar trebui să fie și un 
instrument de protecție a lucrătorilor, 
consumatorilor și mediului; întrucât un 
acord comercial puternic și ambițios 
reprezintă o posibilitate de a crea un cadru 
prin consolidarea reglementărilor la cele 
mai înalte standarde la nivel mondial, 
pentru a preveni dumpingul social și de 
mediu;

C. întrucât ne confruntăm cu o imagine 
nereglementată a mondializării, iar un 
acord comercial bine conceput ar putea 
contribui la valorificarea deschiderii 
piețelor și a intensificării schimburilor; 
întrucât un astfel de acord nu ar trebui să se 
concentreze doar asupra reducerii tarifelor 
și a NTB, ci ar trebui să pună în valoare 
interesul general, asigurând protecția
lucrătorilor, consumatorilor, 
întreprinderilor și mediului; întrucât un 
acord comercial puternic și ambițios 
reprezintă o posibilitate de a crea un cadru 
prin consolidarea reglementărilor la cele 
mai înalte standarde la nivel mondial, 
creând altele noi, pentru a preveni 
dumpingul fiscal, social și de mediu;
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Or. fr

Amendamentul 86
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât ne confruntăm cu o imagine 
nereglementată a mondializării, iar un 
acord comercial bine conceput ar putea 
contribui la valorificarea liberalizării;
întrucât un astfel de acord nu ar trebui să 
se concentreze doar asupra reducerii 
tarifelor și a NTB, ci ar trebui să fie și un 
instrument de protecție a lucrătorilor, 
consumatorilor și mediului; întrucât un 
acord comercial puternic și ambițios 
reprezintă o posibilitate de a crea un 
cadru prin consolidarea reglementărilor la 
cele mai înalte standarde la nivel mondial, 
pentru a preveni dumpingul social și de 
mediu;

C. întrucât ne confruntăm cu o 
mondializare subreglementată, un acord 
comercial axat pe și mai multă 
dereglementare, vizând în principal 
barierele netarifare existente și viitoare, 
ar afecta negativ drepturile lucrătorilor și 
ale consumatorilor, în vreme ce marile 
corporații și fonduri de investiții ar 
valorifica și mai mult acest tip de 
liberalizare; întrucât este necesar un acord 
de cooperare care să se axeze pe protecția
lucrătorilor, consumatorilor și mediului; 
întrucât un acord comercial nu poate decât 
să completeze un asemenea efort major de 
consolidare a reglementărilor la cele mai 
înalte standarde la nivel mondial, pentru a 
preveni dumpingul social și de mediu;

Or. en

Amendamentul 87
Marine Le Pen

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât ne confruntăm cu o imagine 
nereglementată a mondializării, iar un 
acord comercial bine conceput ar putea 
contribui la valorificarea liberalizării; 

C. întrucât ne confruntăm cu o imagine 
nereglementată a mondializării, iar un 
acord comercial de asemenea amploare ar 
putea alimenta o mișcare de liberalizare 
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întrucât un astfel de acord nu ar trebui să 
se concentreze doar asupra reducerii 
tarifelor și a NTB, ci ar trebui să fie și un 
instrument de protecție a lucrătorilor, 
consumatorilor și mediului; întrucât un 
acord comercial puternic și ambițios 
reprezintă o posibilitate de a crea un 
cadru prin consolidarea reglementărilor 
la cele mai înalte standarde la nivel 
mondial, pentru a preveni dumpingul 
social și de mediu;

de natură să amenințe lucrătorii, 
consumatorii și mediul, precum și 
activitățile economice naționale strategice 
și serviciile publice naționale;

Or. fr

Amendamentul 88
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât ne confruntăm cu o imagine 
nereglementată a mondializării, iar un 
acord comercial bine conceput ar putea 
contribui la valorificarea liberalizării; 
întrucât un astfel de acord nu ar trebui să se 
concentreze doar asupra reducerii tarifelor 
și a NTB, ci ar trebui să fie și un 
instrument de protecție a lucrătorilor, 
consumatorilor și mediului; întrucât un 
acord comercial puternic și ambițios 
reprezintă o posibilitate de a crea un cadru 
prin consolidarea reglementărilor la cele 
mai înalte standarde la nivel mondial, 
pentru a preveni dumpingul social și de 
mediu;

C. întrucât ne confruntăm cu o imagine 
insuficient reglementată a mondializării, 
iar un acord comercial bine conceput ar 
putea contribui la valorificarea liberalizării; 
întrucât un astfel de acord nu ar trebui să se 
concentreze doar asupra reducerii tarifelor 
și a NTB, ci ar trebui să fie și un 
instrument de protecție a angajaților și 
angajatorilor, a consumatorilor și a
mediului; întrucât un acord comercial 
puternic și ambițios reprezintă o 
posibilitate de a crea un cadru prin 
consolidarea reglementărilor la cele mai 
înalte standarde la nivel mondial, pentru a 
preveni dumpingul social și de mediu;

Or. de

Amendamentul 89
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary
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Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât ne confruntăm cu o imagine 
nereglementată a mondializării, iar un 
acord comercial bine conceput ar putea 
contribui la valorificarea liberalizării; 
întrucât un astfel de acord nu ar trebui să se 
concentreze doar asupra reducerii tarifelor 
și a NTB, ci ar trebui să fie și un 
instrument de protecție a lucrătorilor, 
consumatorilor și mediului; întrucât un 
acord comercial puternic și ambițios 
reprezintă o posibilitate de a crea un cadru 
prin consolidarea reglementărilor la cele 
mai înalte standarde la nivel mondial, 
pentru a preveni dumpingul social și de 
mediu;

C. întrucât ne confruntăm cu o imagine în 
continuă evoluție a mondializării, iar un 
acord comercial bine conceput ar putea 
contribui la valorificarea efectelor 
profunde ale liberalizării; întrucât un astfel 
de acord nu ar trebui să se concentreze 
doar asupra reducerii tarifelor și a NTB, ci 
ar trebui să fie și un instrument de protecție 
a lucrătorilor, consumatorilor și mediului; 
întrucât un acord comercial puternic și 
ambițios reprezintă o posibilitate de a crea 
un cadru prin consolidarea reglementărilor 
la cele mai înalte standarde la nivel 
mondial, pentru a preveni dumpingul social 
și de mediu;

Or. de

Amendamentul 90
Yannick Jadot, Ska Keller

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât ne confruntăm cu o imagine 
nereglementată a mondializării, iar un 
acord comercial bine conceput ar putea 
contribui la valorificarea liberalizării; 
întrucât un astfel de acord nu ar trebui să se 
concentreze doar asupra reducerii tarifelor 
și a NTB, ci ar trebui să fie și un 
instrument de protecție a lucrătorilor, 
consumatorilor și mediului; întrucât un 
acord comercial puternic și ambițios 
reprezintă o posibilitate de a crea un cadru 
prin consolidarea reglementărilor la cele 
mai înalte standarde la nivel mondial, 
pentru a preveni dumpingul social și de 
mediu;

C. întrucât ne confruntăm cu o imagine 
nereglementată a mondializării, iar un 
acord comercial bine conceput ar putea 
contribui la valorificarea reglementării; 
întrucât un astfel de acord nu ar trebui să se 
concentreze doar asupra reducerii tarifelor 
și a NTB, ci ar trebui să fie și un 
instrument de protecție a lucrătorilor, 
consumatorilor și mediului; întrucât un 
acord comercial puternic și ambițios 
reprezintă o posibilitate de a crea un cadru 
prin consolidarea reglementărilor la cele 
mai înalte standarde la nivel mondial, 
pentru a preveni dumpingul social și de
mediu; întrucât primele 20 de luni de 
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negocieri au relevat însă o orientare către 
preocupările industrie în ceea ce privește 
reducerea costurilor;

Or. en

Amendamentul 91
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât ne confruntăm cu o imagine 
nereglementată a mondializării, iar un 
acord comercial bine conceput ar putea 
contribui la valorificarea liberalizării; 
întrucât un astfel de acord nu ar trebui să se 
concentreze doar asupra reducerii tarifelor 
și a NTB, ci ar trebui să fie și un 
instrument de protecție a lucrătorilor, 
consumatorilor și mediului; întrucât un 
acord comercial puternic și ambițios 
reprezintă o posibilitate de a crea un cadru 
prin consolidarea reglementărilor la cele 
mai înalte standarde la nivel mondial, 
pentru a preveni dumpingul social și de 
mediu;

C. întrucât un acord comercial bine 
conceput ar trebui să contribuie la 
accentuarea liberalizării comerțului, 
menținând totodată standardele și 
valorile; întrucât un astfel de acord nu ar 
trebui să se concentreze doar asupra 
reducerii tarifelor și a NTB, ci ar trebui să 
asigure protecția lucrătorilor, 
consumatorilor și mediului; întrucât un 
acord comercial puternic și ambițios 
reprezintă o posibilitate de a crea un cadru 
care să stabilească cele mai înalte 
standarde la nivel mondial, în conformitate 
cu valorile apărate și consacrate de 
ambele părți ale Atlanticului;

Or. en

Amendamentul 92
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Bolesław G. Piecha

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât ne confruntăm cu o imagine 
nereglementată a mondializării, iar un 

C. întrucât UE se confruntă cu o imagine 
în evoluție rapidă a mondializării, iar un 
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acord comercial bine conceput ar putea 
contribui la valorificarea liberalizării; 
întrucât un astfel de acord nu ar trebui să se 
concentreze doar asupra reducerii tarifelor 
și a NTB, ci ar trebui să fie și un 
instrument de protecție a lucrătorilor, 
consumatorilor și mediului; întrucât un 
acord comercial puternic și ambițios 
reprezintă o posibilitate de a crea un cadru 
prin consolidarea reglementărilor la cele 
mai înalte standarde la nivel mondial, 
pentru a preveni dumpingul social și de 
mediu;

acord comercial bine conceput ar putea 
contribui la asigurarea efectelor de 
propagare pozitive ale liberalizării; 
întrucât un astfel de acord nu ar trebui să se 
concentreze doar asupra reducerii tarifelor 
și a NTB, ci ar trebui să fie și un 
instrument de protecție a lucrătorilor, 
consumatorilor și mediului; întrucât un 
acord comercial puternic și ambițios 
reprezintă o posibilitate de a crea un cadru 
prin consolidarea reglementărilor la cele 
mai înalte standarde la nivel mondial, 
având în vedere obiectivul comun de 
asigurare a unei concurențe libere și 
deschise în condiții de egalitate;

Or. en

Amendamentul 93
Bernd Lange

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât o eventuală intensificare a 
fluxurilor comerciale întărește necesitatea 
atenuării emisiilor și a internaționalizării 
costurilor externe în sectorul 
transporturilor – aerian, maritim și rutier;

Or. en

Amendamentul 94
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât o cooperare instituționalizată 
în materie de reglementare, propusă în 
prezent de Comisie, aduce atingere 
prerogativelor legislative ale 
Parlamentului European, precum și celor 
ale parlamentelor naționale și, prin 
urmare, ar putea avea un efect 
descurajant asupra aplicării valorilor 
Uniunii stabilite la articolul 2 din TUE;

Or. en

Amendamentul 95
Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Pedro Silva Pereira

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât, în sectorul agricol, o 
reducere a barierelor tarifare trebuie să 
fie însoțită neapărat de eliminarea sau 
reducerea semnificativă a măsurilor SPS 
și TBT excesiv de împovărătoare aplicate 
de SUA, pentru ca producătorii agricoli 
din UE să beneficieze de un acces efectiv 
la piața americană;

Or. en

Amendamentul 96
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât, chiar dacă standarde comune 
ridicate sunt în interesul consumatorilor, ar 

D. întrucât, chiar dacă standardele comune 
ridicate sunt în interesul consumatorilor, ar 
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trebui remarcat faptul că, în plus, acestea 
sunt justificate din perspectivă economică, 
deoarece creșterea costurilor ce rezultă din 
standarde mai ridicate sunt compensate
prin economii de scară mai mari într-o 
piață de 850 de milioane de consumatori;

trebui remarcat faptul că, în plus, acestea 
sunt justificate din perspectivă economică, 
deoarece creșterea costurilor ce rezultă din 
standarde mai ridicate este compensată
prin economii de scară mai mari într-o 
posibilă piață comună de 850 de milioane 
de consumatori;

Or. en

Amendamentul 97
Dita Charanzová

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât, chiar dacă standarde comune 
ridicate sunt în interesul consumatorilor, ar 
trebui remarcat faptul că, în plus, acestea 
sunt justificate din perspectivă economică, 
deoarece creșterea costurilor ce rezultă 
din standarde mai ridicate sunt 
compensate prin economii de scară mai
mari într-o piață de 850 de milioane de 
consumatori;

D. întrucât, standardele comune ridicate 
sunt în interesul atât al consumatorilor, cât 
și al întreprinderilor, deoarece adoptarea 
de standarde comune va contribui la 
realizarea de economii de scară mai mari 
într-o piață de 850 de milioane de 
consumatori, reducând costurile și 
aducând avantaje tuturor părților;

Or. en

Amendamentul 98
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât, chiar dacă standarde comune 
ridicate sunt în interesul consumatorilor, ar 
trebui remarcat faptul că, în plus, acestea 
sunt justificate din perspectivă economică, 

D. întrucât standardele ridicate existente 
din reglementările UE și ale statelor 
membre, precum și toate regulamentele 
existente în domenii în care SUA sau
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deoarece creșterea costurilor ce rezultă din 
standarde mai ridicate sunt compensate
prin economii de scară mai mari într-o 
piață de 850 de milioane de consumatori;

statele federale sunt avansate, sunt în 
interesul consumatorilor și ar trebui 
ridicate la nivelul unui obiectiv comun al 
procedurilor legislative paralele 
respective, deoarece creșterea costurilor ce 
rezultă din standarde mai ridicate este 
compensată prin economii de scară mai 
mari într-o piață de 850 de milioane de 
consumatori; întrucât s-a dovedit că 
dereglementarea antrenează costuri 
bugetare extrem de ridicate, cauzate de o 
creștere a problemelor de sănătate, a 
insecurității, a daunelor aduse mediului 
sau a instabilității financiare;

Or. en

Amendamentul 99
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât, chiar dacă standarde comune 
ridicate sunt în interesul consumatorilor, ar 
trebui remarcat faptul că, în plus, acestea 
sunt justificate din perspectivă economică,
deoarece creșterea costurilor ce rezultă din 
standarde mai ridicate sunt compensate 
prin economii de scară mai mari într-o 
piață de 850 de milioane de consumatori;

D. întrucât, standardele comune ridicate 
sunt în interesul consumatorilor, deoarece 
creșterea costurilor ce rezultă din standarde 
mai ridicate sunt compensate prin economii 
de scară mai mari într-o piață de 850 de 
milioane de consumatori;

Or. de

Amendamentul 100
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Ulrike Müller, Petras Auštrevičius

Propunere de rezoluție
Considerentul D
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât, chiar dacă standarde comune 
ridicate sunt în interesul consumatorilor, ar 
trebui remarcat faptul că, în plus, acestea 
sunt justificate din perspectivă economică, 
deoarece creșterea costurilor ce rezultă din 
standarde mai ridicate sunt compensate
prin economii de scară mai mari într-o 
piață de 850 de milioane de consumatori;

D. întrucât, standardele comune ridicate 
sunt în interesul consumatorilor și ar trebui 
remarcat faptul că, în plus, acestea sunt 
justificate din perspectivă economică, 
deoarece creșterea costurilor ce rezultă din 
standarde mai ridicate este compensată
prin economii de scară mai mari într-o 
piață de 850 de milioane de consumatori;

Or. en

Amendamentul 101
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât, chiar dacă standarde comune 
ridicate sunt în interesul consumatorilor, ar 
trebui remarcat faptul că, în plus, acestea 
sunt justificate din perspectivă economică, 
deoarece creșterea costurilor ce rezultă din 
standarde mai ridicate sunt compensate
prin economii de scară mai mari într-o 
piață de 850 de milioane de consumatori;

D. întrucât, chiar dacă standardele comune 
ridicate sunt în interesul consumatorilor, ar 
trebui remarcat faptul că și convergența 
este justificată din perspectivă economică, 
deoarece creșterea costurilor ce rezultă din 
standarde mai ridicate poate fi compensată
prin economii de scară mai mari într-o 
piață de 850 de milioane de consumatori;

Or. en

Amendamentul 102
Louis Michel, Frédérique Ries, Gérard Deprez

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât diversitatea aprovizionării cu 
energie este esențială pentru Uniunea 
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Europeană, iar TTIP ar putea fi un motor 
pentru dezvoltarea unui parteneriat 
strategic transatlantic în materie de 
energie;

Or. fr

Amendamentul 103
Salvatore Cicu

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât agricultura are o importanță 
fundamentală și este un sector sensibil în 
negocierile TTIP, Comisia Europeană 
trebuie să continue negocierile în acest 
sens, pentru a garanta un acces mai bun 
la piața americană în diferite sectoare, 
soluționând problema barierelor 
netarifare și protejând totodată interesele 
sectoarelor sensibile din UE;

Or. it

Amendamentul 104
Tiziana Beghin, David Borrelli

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât există diferențe majore între 
piața forței de muncă europeană și cea 
americană; întrucât trebuie să se 
recunoască faptul că TTIP va disloca 1,3 
milioane de lucrători din întreaga Europă 
și să ia toate măsurile necesare pentru a 
face față costurilor de ajustare prelungite 
și substanțiale de pe piața forței de 
muncă;
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Or. en

Amendamentul 105
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât multe studii de impact economic 
privind TTIP ar trebui interpretate cu 
prudență, deoarece ele sunt realizate cu 
utilizarea unor modele economice realizate 
pe baza echilibrului general calculabil, cu 
previziuni foarte optimiste cu privire la 
capacitatea UE și SUA de a reduce 
barierele de reglementare din calea 
comerțului; întrucât TTIP nu va rezolva de 
unul singur problemele economice din UE 
și nu ar trebui create speranțe și așteptări 
false în acest sens;

E. întrucât multe studii de impact economic 
privind TTIP ar trebui interpretate cu 
prudență, deoarece ele sunt realizate cu 
utilizarea unor modele economice realizate 
pe baza echilibrului general calculabil, cu 
previziuni foarte optimiste cu privire la 
capacitatea UE și SUA de a reduce 
barierele de reglementare din calea 
comerțului; întrucât TTIP nu va rezolva de 
unul singur problemele economice din UE, 
având însă în vedere nivelurile ridicate 
ale șomajului, lipsa cererii interne și 
nivelul ridicat de îndatorare al mai multor 
state membre, creșterea economică nu se 
poate realiza prin creșterea datoriei 
publice, ci numai prin deschiderea de noi 
piețe, de aceea, comerțul trebuie să fie 
instrumentul privilegiat pentru creștere;

Or. en

Amendamentul 106
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât multe studii de impact 
economic privind TTIP ar trebui 
interpretate cu prudență, deoarece ele 
sunt realizate cu utilizarea unor modele 
economice realizate pe baza echilibrului 

E. întrucât ar trebui luate în considerare
studii de impact economic pe baza celor 
mai adecvate modele economice realizate 
pe baza echilibrului general calculabil în 
ceea ce privește obiectivul ambițios al UE 
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general calculabil, cu previziuni foarte 
optimiste cu privire la capacitatea UE și 
SUA de a reduce barierele de reglementare 
din calea comerțului; întrucât TTIP nu va 
rezolva de unul singur problemele 
economice din UE și nu ar trebui create 
speranțe și așteptări false în acest sens;

și al SUA de a reduce barierele tarifare, 
netarifare și de reglementare din calea 
comerțului;

întrucât TTIP va da elanul necesar 
creșterii economice și va stabili norme și 
standarde pentru ceilalți parteneri 
economici ai noștri de la nivel mondial;

Or. en

Amendamentul 107
Reimer Böge

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât multe studii de impact 
economic privind TTIP ar trebui 
interpretate cu prudență, deoarece ele
sunt realizate cu utilizarea unor modele 
economice realizate pe baza echilibrului 
general calculabil, cu previziuni foarte 
optimiste cu privire la capacitatea UE și 
SUA de a reduce barierele de reglementare 
din calea comerțului; întrucât TTIP nu va 
rezolva de unul singur problemele 
economice din UE și nu ar trebui create 
speranțe și așteptări false în acest sens;

E. întrucât toate studiile științifice privind 
impactul economic al TTIP relevă în mod 
invariabil că TTIP va avea efecte pozitive 
asupra dezvoltării economiei europene; 
întrucât unele studii sunt realizate cu 
utilizarea unor modele economice realizate 
pe baza echilibrului general calculabil, cu 
previziuni foarte optimiste cu privire la 
capacitatea UE și SUA de a reduce 
barierele de reglementare din calea 
comerțului; întrucât TTIP nu va rezolva de 
unul singur problemele economice din UE;

Or. de

Amendamentul 108
Dita Charanzová

Propunere de rezoluție
Considerentul E
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât multe studii de impact 
economic privind TTIP ar trebui 
interpretate cu prudență, deoarece ele 
sunt realizate cu utilizarea unor modele 
economice realizate pe baza echilibrului 
general calculabil, cu previziuni foarte 
optimiste cu privire la capacitatea UE și 
SUA de a reduce barierele de 
reglementare din calea comerțului; 
întrucât TTIP nu va rezolva de unul singur 
problemele economice din UE și nu ar 
trebui create speranțe și așteptări false în 
acest sens;

E. întrucât TTIP ar putea să ajute la 
completarea inițiativelor proprii ale 
Uniunii în alte domenii de politică și 
activitatea Uniunii în vederea finalizării 
pieței unice; întrucât TTIP nu va rezolva 
de unul singur toate problemele economice 
actuale din UE, dar ar putea servi, în 
paralel cu reformele interne, drept elan 
pozitiv în direcția revenirii Europei pe 
calea creșterii;

Or. en

Amendamentul 109
Franck Proust

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât multe studii de impact economic 
privind TTIP ar trebui interpretate cu 
prudență, deoarece ele sunt realizate cu 
utilizarea unor modele economice realizate 
pe baza echilibrului general calculabil, cu 
previziuni foarte optimiste cu privire la 
capacitatea UE și SUA de a reduce 
barierele de reglementare din calea 
comerțului; întrucât TTIP nu va rezolva de 
unul singur problemele economice din UE 
și nu ar trebui create speranțe și așteptări
false în acest sens;

E. întrucât multe studii de impact economic 
privind TTIP ar trebui interpretate, din 
păcate, cu prudență, deoarece ele sunt 
realizate cu utilizarea unor modele 
economice realizate pe baza echilibrului 
general calculabil, cu previziuni foarte 
optimiste cu privire la capacitatea UE și 
SUA de a reduce barierele de reglementare 
din calea comerțului; întrucât TTIP nu va 
rezolva de unul singur problemele 
economice din UE și, prin urmare, aceste 
studii nu ar trebui interpretate cu scopul 
de a crea speranțe și polemici false în acest 
sens;

Or. fr
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Amendamentul 110
Franck Proust

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât multe studii de impact economic 
privind TTIP ar trebui interpretate cu 
prudență, deoarece ele sunt realizate cu 
utilizarea unor modele economice realizate 
pe baza echilibrului general calculabil, cu 
previziuni foarte optimiste cu privire la 
capacitatea UE și SUA de a reduce 
barierele de reglementare din calea 
comerțului; întrucât TTIP nu va rezolva 
de unul singur problemele economice din 
UE și nu ar trebui create speranțe și 
așteptări false în acest sens;

E. întrucât prea multe studii de impact 
economic privind TTIP ar trebui 
interpretate cu prudență, deoarece ele sunt 
realizate cu utilizarea unor modele 
economice diferite fără a lua în 
considerare aceleași criterii, cu previziuni 
fie foarte optimiste, fie foarte pesimiste cu 
privire la capacitatea UE și SUA de a 
reduce barierele de reglementare din calea 
comerțului; întrucât, prin urmare, este 
regretabil faptul că Comisia Europeană 
nu a decis să realizeze studii mai serioase 
pentru o mai bună înțelegere a situației 
comerciale actuale din perspectivă macro-
și microeconomică, astfel încât să prezinte 
publicului larg o imagine mai clară a 
situației schimburilor actuale, bazându-se 
în schimb pe evaluări ale impactului 
TTIP fără a asigura un nivel ridicat de 
transparență în ceea ce privește autorii, 
finanțarea sau obiectivele acestor 
evaluări, astfel inducând eventual în 
eroare atât cetățenii, cât și factorii de 
decizie; întrucât trebuie amintit faptul că 
TTIP este un mijloc de rezolvare a 
problemelor economice ale Uniunii 
Europene, și nu un scop în sine;

Or. fr

Amendamentul 111
Marine Le Pen

Propunere de rezoluție
Considerentul E
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât multe studii de impact economic 
privind TTIP ar trebui interpretate cu 
prudență, deoarece ele sunt realizate cu 
utilizarea unor modele economice realizate 
pe baza echilibrului general calculabil, cu 
previziuni foarte optimiste cu privire la 
capacitatea UE și SUA de a reduce 
barierele de reglementare din calea 
comerțului; întrucât TTIP nu va rezolva de 
unul singur problemele economice din UE 
și nu ar trebui create speranțe și așteptări 
false în acest sens;

E. întrucât multe studii de impact economic 
privind TTIP ar trebui interpretate cu 
prudență, deoarece ele sunt realizate cu 
utilizarea unor modele economice realizate 
pe baza echilibrului general calculabil, cu 
previziuni foarte optimiste cu privire la 
capacitatea UE și SUA de a reduce 
barierele de reglementare din calea 
comerțului; întrucât TTIP nu va rezolva 
problemele economice din UE și, prin 
propunerea acestui acord, nu ar trebui 
create speranțe și așteptări false în acest 
sens;

Or. fr

Amendamentul 112
David Martin, Maria Arena, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, Emmanuel Maurel, 
Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim 
Schuster, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Victor 
Boștinaru, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Costas Mavrides, Pedro Silva Pereira, Marita 
Ulvskog, Martina Werner

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât multe studii de impact 
economic privind TTIP ar trebui 
interpretate cu prudență, deoarece ele sunt 
realizate cu utilizarea unor modele 
economice realizate pe baza echilibrului 
general calculabil, cu previziuni foarte 
optimiste cu privire la capacitatea UE și 
SUA de a reduce barierele de reglementare 
din calea comerțului; întrucât TTIP nu va 
rezolva de unul singur problemele 
economice din UE și nu ar trebui create 
speranțe și așteptări false în acest sens;

E. întrucât impactul real al TTIP asupra 
economiilor europeană și americană este 
dificil de evaluat și de anticipat în 
condițiile în care negocierile sunt încă în 
derulare; întrucât există studii de impact 
economic contradictorii privind TTIP, iar 
acestea ar trebui interpretate cu prudență în 
ceea ce privește capacitatea UE și SUA de 
a reduce barierele de reglementare inutile 
sau nejustificate din calea comerțului și de 
a sprijini creșterea economică și crearea 
de locuri de muncă; întrucât TTIP nu va 
rezolva de unul singur problemele 
economice din UE și nu ar trebui create 
speranțe și așteptări false în acest sens; 



PE552.035v01-00 68/89 AM\1054991RO.doc

RO

întrucât speranțele și așteptările TTIP ar 
trebui raportate la nivelul de ambiție care 
va fi atins sector cu sector în cadrul 
negocierii;

Or. en

Amendamentul 113
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât multe studii de impact economic 
privind TTIP ar trebui interpretate cu 
prudență, deoarece ele sunt realizate cu 
utilizarea unor modele economice realizate 
pe baza echilibrului general calculabil, cu 
previziuni foarte optimiste cu privire la 
capacitatea UE și SUA de a reduce 
barierele de reglementare din calea 
comerțului; întrucât TTIP nu va rezolva de 
unul singur problemele economice din UE 
și nu ar trebui create speranțe și așteptări 
false în acest sens;

E. întrucât multe studii de impact economic 
privind TTIP ar trebui interpretate cu 
prudență, deoarece ele sunt realizate cu 
utilizarea unor modele economice realizate 
pe baza echilibrului general calculabil, cu 
previziuni foarte optimiste cu privire la 
capacitatea UE și SUA de a reduce 
barierele de reglementare din calea 
comerțului; întrucât modelul de politică 
globală al Organizației Națiunilor Unite 
prevede un instrument de evaluare a 
impactului adecvat și mai cuprinzător, 
care să fie utilizat în cadrul unor viitoare 
studii de evaluare comandate de UE; 
întrucât TTIP nu va rezolva de unul singur 
problemele economice din UE, ci ar putea 
chiar să le agraveze pentru unele state 
membre și pentru diferite segmente ale 
societății, și nu ar trebui create speranțe și 
așteptări false în acest sens;

Or. en

Amendamentul 114
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dariusz Rosati, 
Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bolesław G. 
Piecha
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Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât multe studii de impact economic 
privind TTIP ar trebui interpretate cu 
prudență, deoarece ele sunt realizate cu 
utilizarea unor modele economice 
realizate pe baza echilibrului general 
calculabil, cu previziuni foarte optimiste 
cu privire la capacitatea UE și SUA de a 
reduce barierele de reglementare din calea 
comerțului; întrucât TTIP nu va rezolva de 
unul singur problemele economice din UE 
și nu ar trebui create speranțe și așteptări 
false în acest sens;

E. întrucât multe studii de impact economic 
privind TTIP ar trebui interpretate cu 
prudență, deoarece se bazează pe multe 
supoziții generale și pe previziuni 
optimiste cu privire la capacitatea UE și 
SUA de a reduce barierele de reglementare 
din calea comerțului; întrucât TTIP nu va 
rezolva de unul singur problemele 
economice din UE și nu ar trebui create 
speranțe și așteptări false în acest sens;

Or. en

Amendamentul 115
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât multe studii de impact 
economic privind TTIP ar trebui 
interpretate cu prudență, deoarece ele 
sunt realizate cu utilizarea unor modele 
economice realizate pe baza echilibrului 
general calculabil, cu previziuni foarte 
optimiste cu privire la capacitatea UE și 
SUA de a reduce barierele de 
reglementare din calea comerțului; 
întrucât TTIP nu va rezolva de unul singur 
problemele economice din UE și nu ar 
trebui create speranțe și așteptări false în 
acest sens;

E. întrucât marea majoritate a numărului 
mare de studii de impact economic privind 
TTIP preconizează efecte pozitive; întrucât 
TTIP nu va rezolva de unul singur 
problemele economice din UE, însă poate 
aduce o contribuție în favoarea 
consolidării creșterii și a ocupării forței 
de muncă;

Or. de
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Amendamentul 116
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât multe studii de impact 
economic privind TTIP ar trebui 
interpretate cu prudență, deoarece ele 
sunt realizate cu utilizarea unor modele 
economice realizate pe baza echilibrului 
general calculabil, cu previziuni foarte 
optimiste cu privire la capacitatea UE și 
SUA de a reduce barierele de 
reglementare din calea comerțului;
întrucât TTIP nu va rezolva de unul
singur problemele economice din UE și 
nu ar trebui create speranțe și așteptări 
false în acest sens;

E. întrucât diferitele studii de impact 
economic privind TTIP efectuate până în 
prezent nu oferă, în mod firesc, decât 
previziuni până în acest moment, însă se 
poate constata că toate studiile 
prefigurează un impact în general pozitiv;

Or. de

Amendamentul 117
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât multe studii de impact economic 
privind TTIP ar trebui interpretate cu 
prudență, deoarece ele sunt realizate cu 
utilizarea unor modele economice realizate 
pe baza echilibrului general calculabil, cu 
previziuni foarte optimiste cu privire la 
capacitatea UE și SUA de a reduce 
barierele de reglementare din calea 
comerțului; întrucât TTIP nu va rezolva de 
unul singur problemele economice din 
UE și nu ar trebui create speranțe și 
așteptări false în acest sens;

E. întrucât multe studii de impact economic 
privind TTIP ar trebui interpretate cu 
prudență, deoarece ele sunt realizate cu 
utilizarea unor modele economice realizate 
pe baza echilibrului general calculabil, cu 
previziuni foarte optimiste cu privire la 
capacitatea UE și SUA de a reduce 
barierele de reglementare din calea 
comerțului; întrucât TTIP este pachetul de 
stimulare economică cel mai rentabil aflat 
la dispoziție;

Or. en
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Amendamentul 118
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius, Dita Charanzová

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât multe studii de impact economic 
privind TTIP ar trebui interpretate cu 
prudență, deoarece ele sunt realizate cu 
utilizarea unor modele economice 
realizate pe baza echilibrului general 
calculabil, cu previziuni foarte optimiste 
cu privire la capacitatea UE și SUA de a 
reduce barierele de reglementare din 
calea comerțului; întrucât TTIP nu va 
rezolva de unul singur problemele 
economice din UE și nu ar trebui create 
speranțe și așteptări false în acest sens;

E. întrucât multe studii de impact economic 
privind TTIP preconizează creșteri de 
ambele părți ale Atlanticului; întrucât 
TTIP nu va rezolva de unul singur 
problemele economice din UE, ci ar trebui 
considerat un element în cadrul unei 
strategii europene extinse pentru crearea 
de locuri de muncă și de creștere și pentru 
consolidarea poziției noastre în economia 
mondială;

Or. en

Amendamentul 119
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât multe studii de impact 
economic privind TTIP ar trebui 
interpretate cu prudență, deoarece ele sunt 
realizate cu utilizarea unor modele 
economice realizate pe baza echilibrului 
general calculabil, cu previziuni foarte 
optimiste cu privire la capacitatea UE și 
SUA de a reduce barierele de reglementare 
din calea comerțului; întrucât TTIP nu va 
rezolva de unul singur problemele 
economice din UE și nu ar trebui create 
speranțe și așteptări false în acest sens;

E. întrucât impactul real al TTIP asupra 
economiei UE și a SUA este dificil de 
evaluat și de anticipat în condițiile în care 
negocierile sunt încă în derulare; întrucât 
există studii de impact economic 
contradictorii privind TTIP, iar acestea ar 
trebui interpretate cu prudență în ceea ce 
privește capacitatea UE și SUA de a reduce 
barierele de reglementare inutile sau 
nejustificate din calea comerțului și de a 
genera o creștere economică durabilă și 
locuri de muncă de calitate; întrucât TTIP 
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nu va rezolva de unul singur problemele 
economice din UE și nu ar trebui create 
speranțe și așteptări false în acest sens;
întrucât speranțele și așteptările privind 
TTIP ar trebui raportate la nivelul-țintă 
care va fi atins de fiecare sector în cadrul 
negocierilor;

Or. es

Amendamentul 120
David Borrelli

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât multe studii de impact 
economic privind TTIP ar trebui 
interpretate cu prudență, deoarece ele 
sunt realizate cu utilizarea unor modele 
economice realizate pe baza echilibrului 
general calculabil, cu previziuni foarte 
optimiste cu privire la capacitatea UE și 
SUA de a reduce barierele de 
reglementare din calea comerțului;
întrucât TTIP nu va rezolva de unul 
singur problemele economice din UE și 
nu ar trebui create speranțe și așteptări 
false în acest sens;

E. întrucât orice studiu, cercetare sau 
analiză ex ante cu privire la impactul 
TTIP pe baza modelului echilibrului 
general calculabil nu poate să evalueze în 
mod clar impactul TTIP asupra IMM-
urilor și a pieței europene în ansamblu.

Or. en

Amendamentul 121
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât multe studii de impact economic E. întrucât multe studii de impact economic 
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privind TTIP ar trebui interpretate cu 
prudență, deoarece ele sunt realizate cu 
utilizarea unor modele economice realizate 
pe baza echilibrului general calculabil, cu 
previziuni foarte optimiste cu privire la
capacitatea UE și SUA de a reduce 
barierele de reglementare din calea 
comerțului; întrucât TTIP nu va rezolva de 
unul singur problemele economice din UE 
și nu ar trebui create speranțe și așteptări 
false în acest sens;

ex ante privind TTIP ar trebui să aibă un 
caracter orientativ, deoarece ele sunt 
realizate cu utilizarea unor modele 
economice realizate pe baza echilibrului 
general calculabil, modele care nu sunt în 
măsură să ia suficient în calcul caracterul 
dinamic al unor viitoare oportunități 
economice și nici efectele de propagare 
pozitive ale acestora ca urmare a unui 
acord ambițios; întrucât TTIP nu va 
rezolva de unul singur problemele 
economice structurale de lungă durată din 
UE și cauzele lor subiacente;

Or. en

Amendamentul 122
Tiziana Beghin

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât multe studii de impact economic 
privind TTIP ar trebui interpretate cu 
prudență, deoarece ele sunt realizate cu 
utilizarea unor modele economice realizate 
pe baza echilibrului general calculabil, cu 
previziuni foarte optimiste cu privire la 
capacitatea UE și SUA de a reduce 
barierele de reglementare din calea 
comerțului; întrucât TTIP nu va rezolva de 
unul singur problemele economice din UE 
și nu ar trebui create speranțe și așteptări 
false în acest sens;

E. întrucât multe studii de impact economic 
privind TTIP ar trebui interpretate cu 
prudență, deoarece ele sunt realizate cu 
utilizarea unor modele economice realizate 
pe baza echilibrului general calculabil, cu 
rezultate excesiv de optimiste și previziuni 
pe măsură cu privire la capacitatea UE și 
SUA de a reduce barierele de reglementare 
din calea comerțului; întrucât Comisia a 
ales în mod subiectiv doar anumite 
rezultate în sprijinul argumentului 
acesteia în favoarea TTIP; întrucât TTIP 
nu va rezolva de unul singur nici
problemele economice din UE și nici nu va 
face gospodăriile europene mai prospere, 
motiv pentru care nu ar trebui create 
speranțe și așteptări false în acest sens;

Or. en
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Amendamentul 123
Tiziana Beghin

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât multe studii de impact economic 
privind TTIP ar trebui interpretate cu 
prudență, deoarece ele sunt realizate cu 
utilizarea unor modele economice realizate 
pe baza echilibrului general calculabil, cu 
previziuni foarte optimiste cu privire la 
capacitatea UE și SUA de a reduce 
barierele de reglementare din calea 
comerțului; întrucât TTIP nu va rezolva de 
unul singur problemele economice din UE 
și nu ar trebui create speranțe și așteptări 
false în acest sens;

E. întrucât multe studii de impact economic 
privind TTIP ar trebui interpretate cu 
prudență, deoarece ele sunt realizate cu 
utilizarea unor modele economice realizate 
pe baza echilibrului general calculabil, cu 
rezultate excesiv de optimiste și previziuni 
pe măsură cu privire la capacitatea UE și 
SUA de a reduce barierele de reglementare 
din calea comerțului; întrucât alte studii, 
bazate pe modele economice diferite, 
contrazic aceste concluzii; întrucât TTIP 
nu va rezolva de unul singur nici
problemele economice din UE și nici nu va 
face gospodăriile europene mai prospere, 
motiv pentru care nu ar trebui create 
speranțe și așteptări false în acest sens;

Or. en

Amendamentul 124
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât chiar și atunci când 
utilizează modelul EGC cel mai optimist, 
studiile comandate de Comisie 
preconizează că TTIP ar aduce o creștere 
suplimentară de numai 0,30% după zece 
ani de punere în aplicare a acordului; 
întrucât publicarea evaluării impactului 
asupra dezvoltării durabile a Comisiei a 
fost amânată în mod repetat; întrucât 
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economistul-șef al DG Comerț a 
confirmat, la 5 martie 2015, în cadrul 
Parlamentului European, estimările 
Comisiei, potrivit cărora cel puțin un 
milion de locuri de muncă din UE vor 
trebui să fie relocalizate ca urmare a 
schimbărilor asociate TTIP;

Or. en

Amendamentul 125
Maria Noichl

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât, potrivit previziunilor, 
încheierea acordului de liber schimb va 
avea foarte puține efecte pozitive sau 
niciunul pentru sectorul agricol și, în 
general, valoarea adăugată agricolă se 
preconizează că va scădea cu 0,5% în 
Europa;

Kommentar: (Die Studie des Europäischen 
Parlaments "Risks and Opportunities for 
the EU agri-food sector in a possible EU-
US trade agreement" sagt einen solchen 
Rückgang voraus.)

Or. de

Amendamentul 126
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius, Dita Charanzová

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât alte acorduri comerciale 
anterioare au demonstrat beneficii 
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semnificative pentru economia 
europeană;

Or. en

Amendamentul 127
Eleonora Forenza

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât, în fiecare an, în Statele 
Unite ale Americii, toxiinfecțiile 
alimentare provoacă aproximativ 9 
milioane de îmbolnăviri, dintre care 
55 000 de spitalizări și 1 000 de decese din 
cauza unor agenți patogeni cunoscuți 
precum Salmonella, Escherichia coli 
O157 (E. coli O157), Listeria 
monocytogenes (Lm) și Campylobacter2, 
Escherichia coli O157 (E. coli O157), 
Listeria monocytogenes (Lm), și 
Campylobacter3 în vreme ce Europa a 
înregistrat doar 55 453 de toxiinfecții 
alimentare, 5 118 spitalizări și 41 de 
decese;

Or. en

Amendamentul 128
Maria Noichl

Propunere de rezoluție
Considerentul Eb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Eb. întrucât lipsa unei liste pozitive 
înseamnă că obiectul acordului nu poate 
fi limitat, inclusiv în viitor, iar deciziile 
asupra standardelor privind protecția 
consumatorilor, a mediului și bunăstarea 
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animalelor ar putea fi luate în mod 
nedemocratic în viitor de așa-numitele 
comitete de coordonare sectorială sau de 
cooperare pentru reglementare; 

Or. de

Amendamentul 129
Matteo Salvini

Propunere de rezoluție
Considerentul Eb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Eb. întrucât, 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 momente de criză 
economică, nu a fost examinat suficient 
de profund;

Or. it

Amendamentul 130
Eleonora Forenza

Propunere de rezoluție
Considerentul Eb (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Eb. întrucât reprezentanții comerciali ai 
Statelor Unite critică în mod repetat 
standardele UE în domenii precum 
protecția mediului, securitatea alimentară 
și informarea consumatorilor, precum și 
existența principiului precauției, dar și 
lipsa normalizării situației comerciale 
dintre UE și SUA în privința mărfurilor 
bazate pe biotehnologie;

Or. en

Amendamentul 131
Matteo Salvini

Propunere de rezoluție
Considerentul Ec (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ec. 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, pierderi nete de venit 
din muncă, pierderi de locuri de muncă și 
reducerea cotei venitului din muncă în 
raport cu venitul total;

Or. it

Amendamentul 132
Maria Noichl

Propunere de rezoluție
Considerentul Ec (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ec. întrucât dreptul corporațiilor de a 
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intenta acțiuni împotriva statelor îi 
împiedică pe reprezentanții aleși în mod 
democratic să pună în aplicare deciziile 
democratice;

Or. de

Amendamentul 133
Matteo Salvini

Propunere de rezoluție
Considerentul Ed (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ed. întrucât studiul comandat de Comisia 
ITRE23c 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 lucrătorilor;

__________________
23c

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

Or. it

Amendamentul 134
Maria Noichl

Propunere de rezoluție
Considerentul Ed (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ed. subliniază că eliminarea barierelor 
tarifare și netarifare din calea comerțului 
în cadrul unui viitor acord de liber schimb 
va supune producția agricolă din țările în 
curs de dezvoltare unei presiuni ca 
urmare a pierderii cotei de piață;

Or. de

Amendamentul 135
Matteo Salvini

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât bunăstarea cetățenilor de rând, a 
lucrătorilor și a consumatorilor trebuie să 
fie criteriul de referință al unui acord 
comercial; întrucât TTIP ar trebui să fie un 
model de acord comercial de calitate care 
îndeplinește aceste cerințe;

F. întrucât bunăstarea cetățenilor de rând, a 
lucrătorilor și a consumatorilor trebuie să 
fie criteriul de referință al unui acord 
comercial; întrucât TTIP nu este un model 
de acord comercial de calitate care 
îndeplinește aceste cerințe;

Or. it

Amendamentul 136
Dita Charanzová

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât bunăstarea cetățenilor de rând, a 
lucrătorilor și a consumatorilor trebuie să 
fie criteriul de referință al unui acord 
comercial; întrucât TTIP ar trebui să fie un 
model de acord comercial de calitate care 
îndeplinește aceste cerințe;

F. întrucât bunăstarea cetățenilor de rând, a 
lucrătorilor și a consumatorilor a fost 
întotdeauna criteriul de referință pentru 
Comisia Europeană atunci când 
negociază acorduri comerciale; întrucât 
TTIP ar trebui să fie un model de acord 
comercial de calitate care îndeplinește 
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aceste cerințe;

Or. en

Amendamentul 137
Salvatore Cicu

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât bunăstarea cetățenilor de rând, a 
lucrătorilor și a consumatorilor trebuie să 
fie criteriul de referință al unui acord 
comercial; întrucât TTIP ar trebui să fie un 
model de acord comercial de calitate care 
îndeplinește aceste cerințe;

F. întrucât bunăstarea întreprinderilor, a
cetățenilor de rând, a lucrătorilor și a 
consumatorilor trebuie să fie criteriul de 
referință al unui acord comercial; întrucât 
TTIP ar trebui să fie un model de acord 
comercial de calitate care îndeplinește 
aceste cerințe;

Or. it

Amendamentul 138
Frédérique Ries, Gérard Deprez

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât bunăstarea cetățenilor de rând, 
a lucrătorilor și a consumatorilor trebuie 
să fie criteriul de referință al unui acord 
comercial; întrucât TTIP ar trebui să fie un 
model de acord comercial de calitate care 
îndeplinește aceste cerințe;

F. întrucât TTIP ar trebui să fie un model 
de acord comercial de calitate care 
îndeplinește aceste cerințe multiple, în 
special facilitarea activitățile 
producătorilor de bunuri și servicii și ale 
exportatorilor și importatorilor, 
îndeplinind totodată obiectivele sociale și 
de mediu pentru bunăstarea populațiilor 
în cauză;

Or. fr

Amendamentul 139
Marine Le Pen
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Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât bunăstarea cetățenilor de rând, a 
lucrătorilor și a consumatorilor trebuie să 
fie criteriul de referință al unui acord 
comercial; întrucât TTIP ar trebui să fie 
un model de acord comercial de calitate 
care îndeplinește aceste cerințe;

F. întrucât bunăstarea cetățenilor de rând, a 
lucrătorilor și a consumatorilor, precum și 
interesele economice ale statelor membre,
trebuie să fie criteriile de referință al unui 
acord comercial; întrucât nu este evident 
că aceste negocieri s-au purtat în condiții 
de respect;

Or. fr

Amendamentul 140
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât bunăstarea cetățenilor de rând, a 
lucrătorilor și a consumatorilor trebuie să 
fie criteriul de referință al unui acord 
comercial; întrucât TTIP ar trebui să fie
un model de acord comercial de calitate 
care îndeplinește aceste cerințe;

F. întrucât bunăstarea cetățenilor de rând, a 
lucrătorilor și a consumatorilor trebuie să 
fie criteriul de referință al politicii 
comerciale a UE; întrucât 1,6 milioane de 
cetățeni au semnat o petiție în care se 
solicită o inițiativă cetățenească 
europeană privind negocierea TTIP; 
întrucât Comisia continuă să ignore 
această cerință extraordinară de 
participare și de consultare a publicului;
întrucât TTIP nu poate fi un model de 
acord comercial de calitate de vreme ce nu 
se suspendă negocierile în vederea 
efectuării unei ample consultări pentru a 
contura o înțelegere clară a preocupărilor 
și cerințelor cetățenilor, ca o condiție 
prealabilă pentru îndeplinirea acestor
cerințe;

Or. en
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Amendamentul 141
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât bunăstarea cetățenilor de rând, a 
lucrătorilor și a consumatorilor trebuie să 
fie criteriul de referință al unui acord
comercial; întrucât TTIP ar trebui să fie un 
model de acord comercial de calitate care 
îndeplinește aceste cerințe;

F. întrucât bunăstarea cetățenilor de rând, a 
lucrătorilor și a consumatorilor este un 
criteriu de referință al acordului nostru
comercial; întrucât TTIP ar trebui să fie un 
model de acord comercial de calitate care 
îndeplinește aceste cerințe;

Or. de

Amendamentul 142
Franck Proust, Tokia Saïfi

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât bunăstarea cetățenilor de rând, a 
lucrătorilor și a consumatorilor trebuie să 
fie criteriul de referință al unui acord 
comercial; întrucât TTIP ar trebui să fie un 
model de acord comercial de calitate care 
îndeplinește aceste cerințe;

F. întrucât bunăstarea cetățenilor de rând, a 
lucrătorilor și a consumatorilor trebuie să 
fie criteriul de referință al unui acord 
comercial; întrucât TTIP ar trebui să fie un 
model de acord comercial de calitate care 
îndeplinește aceste cerințe pentru a servi 
drept bază pentru viitoare negocieri cu 
țările noastre partenere;

Or. fr

Amendamentul 143
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Considerentul F
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât bunăstarea cetățenilor de rând, 
a lucrătorilor și a consumatorilor trebuie 
să fie criteriul de referință al unui acord 
comercial; întrucât TTIP ar trebui să fie un 
model de acord comercial de calitate care 
îndeplinește aceste cerințe;

F. întrucât TTIP ar trebui să fie un model 
bun pentru viitoare acorduri comerciale;

Or. de

Amendamentul 144
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât bunăstarea cetățenilor de rând, a 
lucrătorilor și a consumatorilor trebuie să 
fie criteriul de referință al unui acord 
comercial; întrucât TTIP ar trebui să fie un 
model de acord comercial de calitate care 
îndeplinește aceste cerințe;

F. întrucât bunăstarea cetățenilor de rând, a 
lucrătorilor și a consumatorilor, precum și 
multiplicarea oportunităților pentru 
întreprinderi, ca motoare de creștere și de 
creare de locuri de muncă, trebuie să fie 
criteriul de referință al unui acord 
comercial; întrucât TTIP ar trebui să fie un 
model de acord comercial de calitate care 
îndeplinește aceste cerințe;

Or. en

Amendamentul 145
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât bunăstarea cetățenilor de rând, a 
lucrătorilor și a consumatorilor trebuie să 
fie criteriul de referință al unui acord 
comercial; întrucât TTIP ar trebui să fie un 
model de acord comercial de calitate care 

F. întrucât comerțul și investițiile nu sunt 
obiective în sine, ci utilitatea lor constă 
mai degrabă în îmbunătățirea nivelului și 
a calității vieții cetățenilor și, prin urmare,
bunăstarea cetățenilor, a lucrătorilor și a 
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îndeplinește aceste cerințe; consumatorilor trebuie să fie criteriul de 
referință al oricărui acord comercial; 
întrucât TTIP ar trebui să fie un model de 
acord comercial de calitate care 
îndeplinește aceste cerințe;

Or. es

Amendamentul 146
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât bunăstarea cetățenilor de rând, a 
lucrătorilor și a consumatorilor trebuie să 
fie criteriul de referință al unui acord 
comercial; întrucât TTIP ar trebui să fie un 
model de acord comercial de calitate care 
îndeplinește aceste cerințe;

F. întrucât bunăstarea cetățenilor de rând, a 
lucrătorilor și a consumatorilor, precum și 
îmbunătățirea mediului de afaceri trebuie 
să fie criteriul de referință al unui acord 
comercial; întrucât TTIP ar trebui să fie un 
model de acord comercial de calitate care 
îndeplinește aceste cerințe;

Or. es

Amendamentul 147
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât bunăstarea cetățenilor de rând, 
a lucrătorilor și a consumatorilor trebuie 
să fie criteriul de referință al unui acord 
comercial; întrucât TTIP ar trebui să fie 
un model de acord comercial de calitate 
care îndeplinește aceste cerințe;

F. întrucât obiectivul principal al unui
acord comercial de înaltă calitate este 
intensificarea schimburilor comerciale și 
a investițiilor, prin crearea de condiții mai 
favorabile liberei circulații a bunurilor, a 
serviciilor și a capitalului dincolo de 
frontiere, favorizând crearea de locuri de 
muncă și de creștere economică;

Or. en
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Amendamentul 148
David Borrelli, Tiziana Beghin

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât bunăstarea cetățenilor de rând, a 
lucrătorilor și a consumatorilor trebuie să 
fie criteriul de referință al unui acord 
comercial; întrucât TTIP ar trebui să fie un 
model de acord comercial de calitate care 
îndeplinește aceste cerințe;

F. întrucât bunăstarea cetățenilor de rând, a 
lucrătorilor și a consumatorilor și 
dezvoltarea societăților noastre trebuie să 
fie obiectivul principal al unui acord 
comercial; întrucât TTIP ar trebui să fie un 
model de acord comercial de calitate care 
îndeplinește aceste cerințe; întrucât 
efectele acestui tratat nu ar trebui să se 
limiteze la nivelul macroeconomic, ci ar 
trebui să aibă un impact pozitiv și concret 
asupra condițiilor de viață ale cetățenilor 
din țările noastre;

Or. en

Amendamentul 149
Tonino Picula

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât vizele de scurtă ședere nu fac, 
în mod tradițional, obiectul unor acorduri 
comerciale ale UE, însă lipsa de 
reciprocitate poate afecta circulația 
persoanelor fizice din UE care călătoresc 
pe teritoriul unei țări cu care UE a 
semnat un acord comercial de prestări de 
servicii (așa-numita a 4-a categorie de 
prestări de servicii);

Or. hr
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Amendamentul 150
Yannick Jadot, Ska Keller

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât legislația federală a SUA 
privind bunăstarea animalelor este mai 
puțin strictă decât reglementările UE și 
întrucât SUA nu dispune de o legislație 
privind standardele de bunăstare pentru 
animalele de fermă înainte de sacrificare; 
întrucât, din păcate, Comisia nu 
consideră bunăstarea animalelor drept o 
preocupare comercială la fel de 
importantă precum siguranța alimentelor 
sau sănătatea animalelor pentru a fi 
inclusă în cerințele de import;

Or. en

Amendamentul 151
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât există diferențe 
considerabile, de asemenea, în ceea ce 
privește abordarea privind siguranța 
alimentară de-a lungul lanțului 
alimentar; întrucât în UE siguranța 
alimentară este garantată prin 
intermediul abordării integrate „de la 
fermă la consumator”, în timp ce sistemul 
din SUA, pe de altă parte, verifică în 
general siguranța produsului final și, prin 
urmare, prezintă o tendință mai mare de 
utilizare a tratamentelor de reducere a 
agenților patogeni;



PE552.035v01-00 88/89 AM\1054991RO.doc

RO

Or. en

Amendamentul 152
Tiziana Beghin, David Borrelli

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât acordul economic și 
comercial cuprinzător (CETA) nu ar 
trebui să fie considerat o referință pentru 
TTIP deoarece, printre altele, se bazează 
pe o abordare de tip listă negativă, conține 
dispoziții nesatisfăcătoare privind ISDS și 
nu a reușit să protejeze mai multe 
indicații geografice europene;

Or. en

Amendamentul 153
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Considerentul Fb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fb. întrucât consumatorii europeni sunt 
informați cu privire la prezența OMG-
urilor în produsele alimentare datorită 
etichetării obligatorii, în timp ce, în SUA, 
FDA recunoaște produsele care conțin 
OMG-uri ca fiind „în mare parte 
echivalente” cu produsele care nu conțin 
OMG-uri;

Or. en
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Amendamentul 154
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Considerentul Fc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fc. întrucât, spre deosebire de peste 
150 de țări din întreaga lume, SUA nu a 
ratificat o serie de convenții 
internaționale de mare importanță privind 
substanțele chimice (de exemplu, 
Convenția de la Stockholm privind 
poluanții organici persistenți, Convenția 
de la Rotterdam privind comerțul cu 
anumiți produși chimici periculoși), ceea 
ce arată că SUA este izolată în cadrul 
politicii internaționale privind substanțele 
chimice; întrucât, în plus, SUA refuză să 
pună în aplicare secțiunea referitoare la 
mediu din cadrul Sistemului armonizat 
global de clasificare și etichetare a 
substanțelor chimice al ONU, ceea ce 
indică faptul că, atunci când este vorba 
despre substanțe chimice, există un 
dezacord între SUA și UE la nivelul cel 
mai elementar;

Or. en


