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Amendamentul 620
Marine Le Pen

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(d) în ceea ce privește normele: eliminat

(i) să combine negocierile privind accesul 
la piețe și cooperarea în materie de 
reglementare cu instituirea unor norme și 
discipline ambițioase, printre altele 
privind dezvoltarea sustenabilă, energia, 
IMM-urile, investițiile și proprietatea 
intelectuală;
(ii) să se asigure că capitolul consacrat 
dezvoltării sustenabile vizează ratificarea, 
implementarea și asigurarea respectării, 
în mod complet și eficace, a cele opt 
convenții fundamentale ale Organizației 
Internaționale a Muncii (OIM) și 
conținutul acestora, a Agendei OIM 
privind munca decentă și a principalelor 
acorduri internaționale în domeniul 
mediului; prevederile ar trebui să vizeze 
îmbunătățirea nivelului de protecție a 
standardelor de muncă și de mediu; un 
capitol ambițios privind comerțul și 
dezvoltarea sustenabilă ar trebui, de 
asemenea, să includă norme privind 
responsabilitatea socială a 
întreprinderilor bazate pe Orientările 
privind întreprinderile multinaționale ale 
Organizației pentru Cooperare și 
Dezvoltare Economică (OCDE), și o 
implicare structurată în mod clar a 
societății civile;
(iii) să se asigure că standardele de 
muncă și de mediu nu sunt limitate la 
capitolul privind comerțul și dezvoltarea 
sustenabilă, ci sunt incluse și în alte părți 
ale acordului, cum ar fi cele privind 
investițiile, comerțul cu servicii, 
cooperarea în materie de reglementare și 
achizițiile publice;
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(iv) să se asigure că standardele de muncă 
și de mediu devin executorii bazându-se 
pe experiența pozitivă a Acordului de liber 
schimb UE-Coreea și pe la bunele și 
eficientele practici din acordurile de liber 
schimb și din legislația națională a SUA;
(v) să se asigure că angajații 
întreprinderilor transatlantice au acces la 
informații și consultare, în concordanță 
cu directiva privind comitetul european de 
întreprindere;
(vi) să se asigure că impactul economic, 
social și de mediu al TTIP este examinat 
printr-o evaluare aprofundată a 
impactului asupra sustenabilității 
comerțului cu implicarea clară a părților 
interesate și a societății civile;
(vii) să se asigure că, în cursul 
negocierilor, cele două părți examinează 
modalități de facilitare a exporturilor de 
gaze naturale și de petrol, astfel încât 
TTIP să elimine orice restricții la export 
existente în domeniul energiei între doi 
parteneri comerciali, sprijinind, astfel, o 
diversificare a surselor de energie;
(viii) să se asigure că dreptul fiecăruia 
dintre cei doi parteneri de a gestiona 
explorarea și exploatarea surselor de 
energie va rămâne neatins de către orice 
acord, dar că se va aplica principiul 
nediscriminării odată ce se va decide 
demararea exploatării; accesul la materii 
prime, precum și la energie, ar trebui 
acordat, de asemenea, fără discriminare 
întreprinderilor din UE sau din SUA, iar 
standardele de calitate pentru produsele 
energetice trebuie respectate;
(ix) să se asigure că TTIP susține 
utilizarea și promovarea bunurilor și 
serviciilor ecologice, valorificând, astfel, 
potențialul considerabil de câștiguri 
economice și de mediu pe care îl oferă 
economia transatlantică;
(x) să se asigure că TTIP servește drept 
forum pentru elaborarea unor standarde 
de sustenabilitate comune de producere a 
energiei, ținând tot timpul cont de 
standardele în vigoare de ambele părți și 
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respectându-le;
(xi) să se asigure că TTIP include un 
capitol specific privind IMM-urile și 
vizează crearea de noi posibilități în SUA 
pentru IMM-urile europene, de exemplu 
prin eliminarea cerințelor de dublă 
certificare, prin crearea unui sistem de 
informare pe internet cu privire la 
diferitele reglementări, prin introducerea 
unor proceduri accelerate la frontieră sau 
prin eliminarea vârfurilor tarifare 
specifice care continuă să existe; acesta 
ar trebui să creeze mecanisme prin care 
cele două părți să colaboreze în vederea 
facilitării participării IMM-urilor la 
comerțul transatlantic, de exemplu prin 
intermediul unui „ghișeu unic” comun 
pentru IMM-uri;
(xii) să se asigure că TTIP conține un 
capitol cuprinzător privind investițiile, 
inclusiv dispoziții privind accesul la piață 
și protecția investițiilor; capitolul privind 
liberalizarea investițiilor ar trebui să 
vizeze aplicarea unui tratament 
nediscriminatoriu la înființarea 
întreprinderilor europene și americane pe 
teritoriul celeilalte părți, ținând cont în 
același timp de natura sensibilă a 
anumitor sectoare specifice;
(xiii) să se asigure că dispozițiile în 
materie de protecție a investițiilor sunt 
limitate la dispozițiile post-înființare și 
pun accentul pe tratamentul 
nediscriminatoriu, corect și echitabil; 
definițiile și standardele de protecție a 
investitorilor și a investițiilor ar trebui să 
fie elaborate într-o manieră precisă; 
transferul liber al capitalului ar trebui să 
fie în concordanță cu dispozițiile 
tratatelor UE și ar trebui să cuprindă o 
excepție prudențială în cazul crizelor 
financiare;
(xiv) să se asigure că investitorii străini 
sunt tratați în mod nediscriminatoriu și 
au o posibilitate echitabilă de a de a 
accede la căi de atac pentru a-și soluționa 
plângerile, lucru care poate fi realizat 
fără includerea unui mecanism de 
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soluționare a litigiilor între investitori și 
stat (ISDS); un astfel de mecanism nu 
este necesar în TTIP având în vedere 
sistemele juridice dezvoltate ale UE și 
SUA; un sistem de soluționare a litigiilor 
între state și recurgerea la instanțele 
naționale sunt cele mai adecvate 
instrumente pentru soluționarea litigiilor 
în materie de investiții;
(xv) să se asigure că TTIP include un 
capitol ambițios în materie de drepturi de 
proprietate intelectuală (DPI), care să 
includă o protecție solidă a unor domenii 
de DPI definite în mod clar și precis, 
inclusiv o protecție și o recunoaștere 
sporită a indicațiilor geografice (IG) 
europene și reflectă un nivel de protecție 
echitabil și eficient, în concordanță cu 
dispozițiile acordurilor de liber schimb în 
acest domeniu ale UE și SUA, 
continuând, în același timp, să confirme 
flexibilitățile existente din Acordul privind 
aspectele comerciale ale drepturilor de 
proprietate intelectuală (TRIPS), în 
special în domeniul sănătății publice;
(xvi) să se asigure că capitolul IPR nu 
include dispoziții privind sancțiunile 
penale ca instrument pentru asigurarea 
respectării, deoarece au fost deja respinse 
de Parlament;

Or. fr

Amendamentul 621
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – partea introductivă

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(d) în ceea ce privește normele: (d) în ceea ce privește pilonul privind 
normele:

Or. en
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Amendamentul 622
Dita Charanzová

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul i

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(i) să combine negocierile privind accesul 
la piețe și cooperarea în materie de 
reglementare cu instituirea unor norme și 
discipline ambițioase, printre altele privind 
dezvoltarea sustenabilă, energia, IMM-
urile, investițiile și proprietatea 
intelectuală;

(i) să combine negocierile privind accesul 
la piețe și cooperarea în materie de 
reglementare cu instituirea unor norme și 
principii ambițioase, printre altele privind 
dezvoltarea economică sustenabilă, 
energia, IMM-urile, investițiile și 
proprietatea intelectuală;

Or. en

Amendamentul 623
Bendt Bendtsen

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul i

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(i) să combine negocierile privind accesul 
la piețe și cooperarea în materie de 
reglementare cu instituirea unor norme și 
discipline ambițioase, printre altele privind 
dezvoltarea sustenabilă, energia, IMM-
urile, investițiile și proprietatea 
intelectuală;

(i) să combine negocierile privind accesul 
la piețe și cooperarea în materie de 
reglementare cu instituirea unor norme și 
discipline ambițioase, printre altele privind 
dezvoltarea sustenabilă, energia, 
medicamentele, IMM-urile, investițiile și 
proprietatea intelectuală;

Or. en

Amendamentul 624
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul i
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

(i) să combine negocierile privind accesul 
la piețe și cooperarea în materie de 
reglementare cu instituirea unor norme și 
discipline ambițioase, printre altele privind 
dezvoltarea sustenabilă, energia, IMM-
urile, investițiile și proprietatea 
intelectuală;

(i) să combine negocierile privind accesul 
la piețe și cooperarea în materie de 
reglementare cu instituirea unor norme și 
discipline ambițioase, printre altele privind 
dezvoltarea sustenabilă, energia, IMM-
urile și investițiile;

Or. de

Amendamentul 625
Yannick Jadot, Ska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul i

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(i) să combine negocierile privind accesul 
la piețe și cooperarea în materie de 
reglementare cu instituirea unor norme și 
discipline ambițioase, printre altele 
privind dezvoltarea sustenabilă, energia, 
IMM-urile, investițiile și proprietatea 
intelectuală;

(i) să se abțină de la negocierile 
transversale în ceea ce privește negocierile 
privind accesul la piețe, cooperarea în 
materie de reglementare și instituirea unor 
norme și discipline, deoarece fiecare 
dintre acești trei piloni respectă o logică 
diferită și sensibilități specifice;

Or. en

Amendamentul 626
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul i

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(i) să combine negocierile privind accesul 
la piețe și cooperarea în materie de 
reglementare cu instituirea unor norme și 
discipline ambițioase, printre altele privind

(i) să combine negocierile privind accesul 
la piețe și cooperarea în materie de 
reglementare cu instituirea unor norme și 
discipline ambițioase privind chestiuni 
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dezvoltarea sustenabilă, energia, IMM-
urile, investițiile și proprietatea 
intelectuală;

precum, dar fără a se limita la, 
dezvoltarea sustenabilă, energia, IMM-
urile, investițiile și proprietatea 
intelectuală;

Or. en

Amendamentul 627
David Borrelli, Tiziana Beghin

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul i

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(i) să combine negocierile privind accesul 
la piețe și cooperarea în materie de 
reglementare cu instituirea unor norme și 
discipline ambițioase, printre altele privind 
dezvoltarea sustenabilă, energia, IMM-
urile, investițiile și proprietatea 
intelectuală;

(i) să combine negocierile privind accesul 
la piețe și cooperarea în materie de 
reglementare cu instituirea unor norme și 
discipline ambițioase, printre altele privind 
dezvoltarea sustenabilă, energia, IMM-
urile, investițiile, transparența în ceea ce 
privește subvențiile de stat, fixarea 
prețurilor, abuzul poziției dominante pe 
piață, concurența dintre întreprinderile 
private și întreprinderile deținute sau 
controlate de stat și proprietatea 
intelectuală;

Or. en

Amendamentul 628
Lola Sánchez Caldentey

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul ia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ia) să respecte angajamentele aprobate în 
contextul Organizației Națiunilor Unite și 
alte angajamente ale organizațiilor 
internaționale competente privind 
problemele comerciale, în special în ceea 
ce privește drepturile omului, drepturile 
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femeii, drepturile muncii, drepturile 
indigene și protejarea mediului pentru a 
avea prioritate față de interesele 
corporatiste și private;

Or. en

Amendamentul 629
Eleonora Forenza

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul ia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ia) să se asigure că nivelul standardelor 
sociale și de muncă, protecția 
consumatorilor și a sănătății publice, 
protecția mediului, inclusiv regenerarea 
resurselor noastre naturale, bunăstarea 
animalelor, standardele în domeniul 
siguranței alimentare și practicile agricole 
durabile din punctul de vedere al 
protecției mediului, accesul la informații 
și etichetarea, cultura și medicina, 
reglementarea piețelor financiare, precum 
și protecția datelor cu caracter personal, 
neutralitatea internetului și alte drepturi 
digitale continuă să fie respectate, iar nu 
„armonizate” până la cel mai mic 
numitor comun;

Or. en

Amendamentul 630
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul ii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ii) să se asigure că capitolul consacrat 
dezvoltării sustenabile vizează ratificarea, 

(ii) să se asigure că capitolul consacrat 
dezvoltării sustenabile vizează sprijinirea 
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implementarea și asigurarea respectării, 
în mod complet și eficace, a cele opt 
convenții fundamentale ale Organizației 
Internaționale a Muncii (OIM) și 
conținutul acestora, a Agendei OIM 
privind munca decentă și a principalelor 
acorduri internaționale în domeniul 
mediului; prevederile ar trebui să vizeze 
îmbunătățirea nivelului de protecție a 
standardelor de muncă și de mediu; un 
capitol ambițios privind comerțul și 
dezvoltarea sustenabilă ar trebui, de 
asemenea, să includă norme privind 
responsabilitatea socială a 
întreprinderilor bazate pe Orientările 
privind întreprinderile multinaționale ale 
Organizației pentru Cooperare și 
Dezvoltare Economică (OCDE), și o 
implicare structurată în mod clar a 
societății civile;

promovării unor locuri de muncă decente 
prin intermediul implementării efective, 
pe plan intern, a standardelor 
fundamentale în materie de muncă ale 
Organizației Internaționale a Muncii 
(OIM), astfel cum au fost definite în 
Declarația OIM din 1998 privind 
principiile și drepturile fundamentale la 
locul de muncă și în acordurile 
multilaterale relevante în materie de 
mediu, precum și intensificarea cooperării 
în domeniul aspectelor comerciale ale 
dezvoltării durabile;

Or. en

Amendamentul 631
Ulrike Müller

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul ii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ii) să se asigure că capitolul consacrat 
dezvoltării sustenabile vizează ratificarea, 
implementarea și asigurarea respectării, în 
mod complet și eficace, a cele opt 
convenții fundamentale ale Organizației 
Internaționale a Muncii (OIM) și conținutul 
acestora, a Agendei OIM privind munca 
decentă și a principalelor acorduri 
internaționale în domeniul mediului; 
prevederile ar trebui să vizeze 
îmbunătățirea nivelului de protecție a 
standardelor de muncă și de mediu; un 
capitol ambițios privind comerțul și 
dezvoltarea sustenabilă ar trebui, de 
asemenea, să includă norme privind 

(ii) să se asigure că capitolul consacrat 
dezvoltării sustenabile vizează ratificarea, 
implementarea și asigurarea respectării, în 
mod complet și eficace, a cele opt 
convenții fundamentale ale Organizației 
Internaționale a Muncii (OIM) și conținutul 
acestora, a Agendei OIM privind munca 
decentă și a principalelor acorduri 
internaționale în domeniul mediului; 
prevederile trebuie să vizeze îmbunătățirea 
nivelului de protecție a standardelor de 
muncă și de mediu; un capitol ambițios 
privind comerțul și dezvoltarea sustenabilă 
trebuie, de asemenea, să includă norme 
privind responsabilitatea socială a 
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responsabilitatea socială a întreprinderilor 
bazate pe Orientările privind întreprinderile 
multinaționale ale Organizației pentru 
Cooperare și Dezvoltare Economică 
(OCDE), și o implicare structurată în mod 
clar a societății civile;

întreprinderilor bazate pe Orientările 
privind întreprinderile multinaționale ale 
Organizației pentru Cooperare și 
Dezvoltare Economică (OCDE), și o 
implicare structurată în mod clar a 
societății civile;

Or. en

Amendamentul 632
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul ii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ii) să se asigure că capitolul consacrat 
dezvoltării sustenabile vizează ratificarea, 
implementarea și asigurarea respectării, 
în mod complet și eficace, a cele opt 
convenții fundamentale ale Organizației 
Internaționale a Muncii (OIM) și 
conținutul acestora, a Agendei OIM 
privind munca decentă și a principalelor 
acorduri internaționale în domeniul 
mediului; prevederile ar trebui să vizeze 
îmbunătățirea nivelului de protecție a 
standardelor de muncă și de mediu; un 
capitol ambițios privind comerțul și 
dezvoltarea sustenabilă ar trebui, de 
asemenea, să includă norme privind 
responsabilitatea socială a 
întreprinderilor bazate pe Orientările 
privind întreprinderile multinaționale ale 
Organizației pentru Cooperare și 
Dezvoltare Economică (OCDE), și o 
implicare structurată în mod clar a 
societății civile;

(ii) să se asigure că capitolul consacrat 
dezvoltării sustenabile subliniază faptul că 
UE și SUA împărtășesc aceleași obiective 
de mediu și de muncă; chiar dacă statutul 
juridic al convențiilor internaționale 
respective este diferit;

Or. en

Amendamentul 633
Reimer Böge
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Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul ii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ii) să se asigure că capitolul consacrat 
dezvoltării sustenabile vizează ratificarea, 
implementarea și asigurarea respectării, 
în mod complet și eficace, a cele opt 
convenții fundamentale ale Organizației 
Internaționale a Muncii (OIM) și conținutul 
acestora, a Agendei OIM privind munca 
decentă și a principalelor acorduri 
internaționale în domeniul mediului; 
prevederile ar trebui să vizeze 
îmbunătățirea nivelului de protecție a 
standardelor de muncă și de mediu; un 
capitol ambițios privind comerțul și 
dezvoltarea sustenabilă ar trebui, de 
asemenea, să includă norme privind 
responsabilitatea socială a întreprinderilor 
bazate pe Orientările privind întreprinderile 
multinaționale ale Organizației pentru 
Cooperare și Dezvoltare Economică 
(OCDE), și o implicare structurată în mod 
clar a societății civile;

(ii) să se asigure că capitolul consacrat 
dezvoltării sustenabile vizează 
angajamentul în vederea aplicării, în mod 
complet și eficace, a celor opt convenții 
fundamentale ale Organizației 
Internaționale a Muncii (OIM) și conținutul 
acestora, a Agendei OIM privind munca 
decentă și a principalelor acorduri 
internaționale în domeniul mediului; 
prevederile ar trebui să vizeze 
îmbunătățirea nivelului de protecție a 
standardelor de muncă și de mediu; un 
capitol ambițios privind comerțul și 
dezvoltarea sustenabilă ar trebui, de 
asemenea, să includă norme privind 
responsabilitatea socială a întreprinderilor 
bazate pe Orientările privind întreprinderile 
multinaționale ale Organizației pentru 
Cooperare și Dezvoltare Economică 
(OCDE), și o implicare structurată în mod 
clar a societății civile;

Or. de

Amendamentul 634
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul ii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ii) să se asigure că capitolul consacrat 
dezvoltării sustenabile vizează ratificarea, 
implementarea și asigurarea respectării, în 
mod complet și eficace, a cele opt 
convenții fundamentale ale Organizației 
Internaționale a Muncii (OIM) și conținutul 
acestora, a Agendei OIM privind munca 

(ii) să se asigure că capitolul consacrat 
dezvoltării sustenabile este obligatoriu și 
executoriu și vizează ratificarea, 
implementarea și asigurarea respectării, în 
mod complet și eficace, a celor opt 
convenții fundamentale ale Organizației 
Internaționale a Muncii (OIM) și conținutul 
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decentă și a principalelor acorduri 
internaționale în domeniul mediului; 
prevederile ar trebui să vizeze 
îmbunătățirea nivelului de protecție a 
standardelor de muncă și de mediu; un 
capitol ambițios privind comerțul și 
dezvoltarea sustenabilă ar trebui, de 
asemenea, să includă norme privind 
responsabilitatea socială a întreprinderilor 
bazate pe Orientările privind întreprinderile 
multinaționale ale Organizației pentru 
Cooperare și Dezvoltare Economică 
(OCDE), și o implicare structurată în mod 
clar a societății civile;

acestora, a Agendei OIM privind munca 
decentă și a principalelor acorduri 
internaționale în domeniul mediului; 
prevederile ar trebui să vizeze 
îmbunătățirea nivelului de protecție a 
standardelor de muncă și de mediu; un 
capitol ambițios privind comerțul și 
dezvoltarea sustenabilă ar trebui, de 
asemenea, să includă norme privind 
responsabilitatea socială a întreprinderilor 
bazate pe Orientările privind întreprinderile 
multinaționale ale Organizației pentru 
Cooperare și Dezvoltare Economică 
(OCDE), și o implicare structurată în mod 
clar a societății civile;

Or. en

Amendamentul 635
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Dariusz 
Rosati, Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Bolesław G. Piecha

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul ii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ii) să se asigure că capitolul consacrat 
dezvoltării sustenabile vizează ratificarea, 
implementarea și asigurarea respectării, 
în mod complet și eficace, a cele opt 
convenții fundamentale ale Organizației 
Internaționale a Muncii (OIM) și conținutul 
acestora, a Agendei OIM privind munca 
decentă și a principalelor acorduri 
internaționale în domeniul mediului; 
prevederile ar trebui să vizeze 
îmbunătățirea nivelului de protecție a 
standardelor de muncă și de mediu; un 
capitol ambițios privind comerțul și 
dezvoltarea sustenabilă ar trebui, de 
asemenea, să includă norme privind 
responsabilitatea socială a întreprinderilor 
bazate pe Orientările privind întreprinderile 
multinaționale ale Organizației pentru 

(ii) să se asigure că capitolul consacrat 
dezvoltării sustenabile vizează reafirmarea 
angajamentului asumat de părți cu privire 
la principiile-cheie comune care rezultă 
din cele opt convenții fundamentale ale 
Organizației Internaționale a Muncii (OIM) 
și conținutul acestora, a Agendei OIM 
privind munca decentă și a principalelor 
acorduri internaționale în domeniul 
mediului; prevederile ar trebui să vizeze 
îmbunătățirea nivelului de protecție a 
standardelor de muncă și de mediu; un 
capitol ambițios privind comerțul și 
dezvoltarea sustenabilă ar trebui, de 
asemenea, să includă norme privind 
responsabilitatea socială a întreprinderilor 
bazate pe Orientările privind întreprinderile 
multinaționale ale Organizației pentru 
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Cooperare și Dezvoltare Economică 
(OCDE), și o implicare structurată în mod 
clar a societății civile;

Cooperare și Dezvoltare Economică 
(OCDE), și o implicare structurată în mod 
clar a societății civile;

(În documentul său de poziție privind 
comerțul și dezvoltarea durabilă, Comisia 
sugerează prevederi mai puțin stricte. 
Trebuie să se acorde atenție în ceea ce 
privește obligarea Statelor Unite să ratifice 
convențiile OIM, deoarece, probabil, 
acestea reprezintă aspecte care nu pot fi 
negociate.)

Or. en

Amendamentul 636
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul ii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ii) să se asigure că capitolul consacrat 
dezvoltării sustenabile vizează ratificarea, 
implementarea și asigurarea respectării, în 
mod complet și eficace, a cele opt 
convenții fundamentale ale Organizației 
Internaționale a Muncii (OIM) și conținutul 
acestora, a Agendei OIM privind munca 
decentă și a principalelor acorduri 
internaționale în domeniul mediului; 
prevederile ar trebui să vizeze 
îmbunătățirea nivelului de protecție a 
standardelor de muncă și de mediu; un 
capitol ambițios privind comerțul și 
dezvoltarea sustenabilă ar trebui, de 
asemenea, să includă norme privind 
responsabilitatea socială a întreprinderilor 
bazate pe Orientările privind întreprinderile 
multinaționale ale Organizației pentru 
Cooperare și Dezvoltare Economică 
(OCDE), și o implicare structurată în mod 
clar a societății civile;

(ii) să stabilească, ca condiție preliminară, 
semnarea unui acord care să includă 
faptul că capitolul consacrat dezvoltării 
sustenabile vizează ratificarea, 
implementarea și asigurarea respectării, în 
mod complet și eficace, a celor opt 
convenții fundamentale ale Organizației 
Internaționale a Muncii (OIM) și conținutul 
acestora, a Agendei OIM privind munca 
decentă și a principalelor acorduri 
internaționale în domeniul mediului; 
prevederile ar trebui să vizeze 
îmbunătățirea nivelului de protecție a 
standardelor de muncă și de mediu; un 
capitol ambițios privind comerțul și 
dezvoltarea sustenabilă ar trebui, de 
asemenea, să includă norme privind 
responsabilitatea socială a întreprinderilor 
bazate pe Orientările privind întreprinderile 
multinaționale ale Organizației pentru 
Cooperare și Dezvoltare Economică 
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(OCDE), și o implicare structurată în mod 
clar a societății civile;

Or. en

Amendamentul 637
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul ii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ii) să se asigure că capitolul consacrat 
dezvoltării sustenabile vizează ratificarea, 
implementarea și asigurarea respectării, în 
mod complet și eficace, a cele opt 
convenții fundamentale ale Organizației 
Internaționale a Muncii (OIM) și conținutul 
acestora, a Agendei OIM privind munca 
decentă și a principalelor acorduri 
internaționale în domeniul mediului; 
prevederile ar trebui să vizeze 
îmbunătățirea nivelului de protecție a 
standardelor de muncă și de mediu; un 
capitol ambițios privind comerțul și 
dezvoltarea sustenabilă ar trebui, de 
asemenea, să includă norme privind 
responsabilitatea socială a întreprinderilor 
bazate pe Orientările privind întreprinderile 
multinaționale ale Organizației pentru 
Cooperare și Dezvoltare Economică 
(OCDE), și o implicare structurată în mod 
clar a societății civile;

(ii) să se asigure că capitolul consacrat 
dezvoltării sustenabile vizează 
implementarea și asigurarea respectării, în 
mod complet și eficace, a celor opt 
convenții fundamentale ale Organizației 
Internaționale a Muncii (OIM) și conținutul 
acestora, a Agendei OIM privind munca 
decentă și a principalelor acorduri 
internaționale în domeniul mediului; 
prevederile ar trebui să vizeze 
îmbunătățirea nivelului de protecție a 
standardelor de muncă și de mediu; un 
capitol ambițios privind comerțul și 
dezvoltarea sustenabilă ar trebui, de 
asemenea, să includă norme privind 
responsabilitatea socială a întreprinderilor 
bazate pe Orientările privind întreprinderile 
multinaționale ale Organizației pentru 
Cooperare și Dezvoltare Economică 
(OCDE), și un dialog structurat în mod 
clar cu așa-numita societate civilă;

Or. de

Amendamentul 638
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul ii
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ii) să se asigure că capitolul consacrat 
dezvoltării sustenabile vizează ratificarea, 
implementarea și asigurarea respectării, 
în mod complet și eficace, a cele opt 
convenții fundamentale ale Organizației 
Internaționale a Muncii (OIM) și 
conținutul acestora, a Agendei OIM 
privind munca decentă și a principalelor 
acorduri internaționale în domeniul 
mediului; prevederile ar trebui să vizeze 
îmbunătățirea nivelului de protecție a 
standardelor de muncă și de mediu; un 
capitol ambițios privind comerțul și 
dezvoltarea sustenabilă ar trebui, de 
asemenea, să includă norme privind 
responsabilitatea socială a 
întreprinderilor bazate pe Orientările 
privind întreprinderile multinaționale ale 
Organizației pentru Cooperare și 
Dezvoltare Economică (OCDE), și o 
implicare structurată în mod clar a 
societății civile;

(ii) să se asigure că acordul sprijină 
elaborarea și respectarea prevederilor 
legale și a măsurilor politice în domeniul 
dreptului muncii și de mediu și 
promovează luarea în considerare a 
standardelor și obiectivelor de bază 
stabilite de Organizația Internațională a 
Muncii (OIM); solicită armonizarea 
standardelor în domeniul responsabilității 
sociale a întreprinderilor (RSI);

Or. de

Amendamentul 639
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul ii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ii) să se asigure că capitolul consacrat 
dezvoltării sustenabile vizează ratificarea, 
implementarea și asigurarea respectării, 
în mod complet și eficace, a cele opt 
convenții fundamentale ale Organizației 
Internaționale a Muncii (OIM) și 
conținutul acestora, a Agendei OIM 
privind munca decentă și a principalelor 
acorduri internaționale în domeniul 

(ii) să se asigure că prevederile capitolului
consacrat dezvoltării sustenabile ar trebui 
să vizeze protejarea și promovarea
nivelului de protecție a standardelor de 
muncă și de mediu; prin urmare, solicită 
ca negocierile să includă un capitol 
ambițios privind comerțul și dezvoltarea 
sustenabilă, care ar trebui să vizeze 
stabilirea unor noi obiective de referință 
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mediului; prevederile ar trebui să vizeze 
îmbunătățirea nivelului de protecție a 
standardelor de muncă și de mediu; un 
capitol ambițios privind comerțul și 
dezvoltarea sustenabilă ar trebui, de 
asemenea, să includă norme privind 
responsabilitatea socială a 
întreprinderilor bazate pe Orientările 
privind întreprinderile multinaționale ale 
Organizației pentru Cooperare și 
Dezvoltare Economică (OCDE), și o 
implicare structurată în mod clar a 
societății civile;

pentru un acord comercial;

Or. en

Amendamentul 640
Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, Maria Arena, Emmanuel 
Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul ii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ii) să se asigure că capitolul consacrat 
dezvoltării sustenabile vizează ratificarea, 
implementarea și asigurarea respectării, în 
mod complet și eficace, a cele opt 
convenții fundamentale ale Organizației 
Internaționale a Muncii (OIM) și conținutul 
acestora, a Agendei OIM privind munca 
decentă și a principalelor acorduri 
internaționale în domeniul mediului; 
prevederile ar trebui să vizeze 
îmbunătățirea nivelului de protecție a 
standardelor de muncă și de mediu; un 
capitol ambițios privind comerțul și 
dezvoltarea sustenabilă ar trebui, de 
asemenea, să includă norme privind 
responsabilitatea socială a întreprinderilor 
bazate pe Orientările privind întreprinderile 
multinaționale ale Organizației pentru 
Cooperare și Dezvoltare Economică 
(OCDE), și o implicare structurată în mod 

(ii) să se asigure că capitolul consacrat 
dezvoltării sustenabile este obligatoriu și 
executoriu și că ratificarea, implementarea 
și asigurarea respectării, în mod complet și 
eficace, a celor opt convenții fundamentale 
ale Organizației Internaționale a Muncii 
(OIM) și conținutul acestora, a Agendei 
OIM privind munca decentă și a 
principalelor acorduri internaționale în 
domeniul mediului reprezintă o condiție a 
acordului; prevederile ar trebui să vizeze 
îmbunătățirea nivelului de protecție a 
standardelor de muncă și de mediu; un 
capitol ambițios privind comerțul și 
dezvoltarea sustenabilă ar trebui, de 
asemenea, să includă norme privind 
responsabilitatea socială a întreprinderilor 
bazate pe Orientările privind întreprinderile 
multinaționale ale Organizației pentru 
Cooperare și Dezvoltare Economică 
(OCDE), și o implicare structurată în mod 
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clar a societății civile; clar a societății civile;

Or. en

Amendamentul 641
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius, Dita Charanzová

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul ii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ii) să se asigure că capitolul consacrat 
dezvoltării sustenabile vizează ratificarea, 
implementarea și asigurarea respectării, în 
mod complet și eficace, a cele opt 
convenții fundamentale ale Organizației 
Internaționale a Muncii (OIM) și conținutul 
acestora, a Agendei OIM privind munca 
decentă și a principalelor acorduri 
internaționale în domeniul mediului; 
prevederile ar trebui să vizeze 
îmbunătățirea nivelului de protecție a 
standardelor de muncă și de mediu; un 
capitol ambițios privind comerțul și 
dezvoltarea sustenabilă ar trebui, de 
asemenea, să includă norme privind 
responsabilitatea socială a întreprinderilor 
bazate pe Orientările privind întreprinderile 
multinaționale ale Organizației pentru 
Cooperare și Dezvoltare Economică 
(OCDE), și o implicare structurată în mod 
clar a societății civile;

(ii) să se asigure că capitolul consacrat 
dezvoltării sustenabile vizează ratificarea, 
implementarea și asigurarea respectării, în 
mod complet și eficace, standardele care 
sunt aliniate celor opt convenții 
fundamentale ale Organizației 
Internaționale a Muncii (OIM) și conținutul 
acestora, a Agendei OIM privind munca 
decentă și a principalelor acorduri 
internaționale în domeniul mediului; 
prevederile ar trebui să vizeze 
îmbunătățirea nivelului de protecție a 
standardelor de muncă și de mediu; un 
capitol ambițios privind comerțul și 
dezvoltarea sustenabilă ar trebui, de 
asemenea, să includă norme privind 
responsabilitatea socială a întreprinderilor 
bazate pe Orientările privind întreprinderile 
multinaționale ale Organizației pentru 
Cooperare și Dezvoltare Economică 
(OCDE), și o implicare structurată în mod 
clar a societății civile;

Or. en

Amendamentul 642
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul iii
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iii) să se asigure că standardele de 
muncă și de mediu nu sunt limitate la 
capitolul privind comerțul și dezvoltarea 
sustenabilă, ci sunt incluse și în alte părți 
ale acordului, cum ar fi cele privind 
investițiile, comerțul cu servicii, 
cooperarea în materie de reglementare și 
achizițiile publice;

eliminat

Or. en

Amendamentul 643
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul iii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iii) să se asigure că standardele de muncă 
și de mediu nu sunt limitate la capitolul 
privind comerțul și dezvoltarea 
sustenabilă, ci sunt incluse și în alte părți 
ale acordului, cum ar fi cele privind 
investițiile, comerțul cu servicii, 
cooperarea în materie de reglementare și 
achizițiile publice;

(iii) trebuie să se asigure că dimensiunile 
orizontale ale prevederilor din domeniul 
dreptului muncii și al dreptului social din
capitolul privind dezvoltarea sustenabilă 
sunt incluse în părțile operaționale 
relevante ale acordului, în vederea 
asigurării unei abordări consecvente și 
cuprinzătoare;

Or. de

Amendamentul 644
Dita Charanzová

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul iii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iii) să se asigure că standardele de muncă 
și de mediu nu sunt limitate la capitolul 
privind comerțul și dezvoltarea 

(iii) să se asigure că standardele stabilite 
într-un capitol sunt reluate în celelalte 
capitole incluse în acord și că se acordă 
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sustenabilă, ci sunt incluse și în alte părți 
ale acordului, cum ar fi cele privind 
investițiile, comerțul cu servicii, 
cooperarea în materie de reglementare și 
achizițiile publice;

atenție eliminării contradicțiilor și 
repetițiilor între capitole;

Or. en

Amendamentul 645
Yannick Jadot, Ska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul iii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iii) să se asigure că standardele de muncă 
și de mediu nu sunt limitate la capitolul 
privind comerțul și dezvoltarea sustenabilă, 
ci sunt incluse și în alte părți ale acordului, 
cum ar fi cele privind investițiile, comerțul 
cu servicii, cooperarea în materie de 
reglementare și achizițiile publice;

(iii) să se asigure că standardele de muncă 
și de mediu și dreptul de reglementare al 
autorităților naționale, regionale și locale
nu sunt limitate la capitolul privind 
comerțul și dezvoltarea sustenabilă, ci sunt 
incluse și în alte părți ale acordului, cum ar 
fi cele privind investițiile, comerțul cu 
servicii, cooperarea în materie de 
reglementare și achizițiile publice;

Or. en

Amendamentul 646
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul iii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iii) să se asigure că standardele de muncă 
și de mediu nu sunt limitate la capitolul 
privind comerțul și dezvoltarea sustenabilă, 
ci sunt incluse și în alte părți ale acordului, 
cum ar fi cele privind investițiile, comerțul 
cu servicii, cooperarea în materie de 
reglementare și achizițiile publice;

(iii) să se asigure că standardele de muncă, 
sociale și de mediu nu sunt limitate la 
capitolul privind comerțul și dezvoltarea 
sustenabilă, ci sunt incluse și în alte părți 
ale acordului, cum ar fi cele privind 
investițiile, comerțul cu servicii, 
cooperarea în materie de reglementare și 
achizițiile publice;
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Or. es

Amendamentul 647
Tiziana Beghin, David Borrelli

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul iii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iii) să se asigure că standardele de muncă 
și de mediu nu sunt limitate la capitolul 
privind comerțul și dezvoltarea sustenabilă, 
ci sunt incluse și în alte părți ale acordului, 
cum ar fi cele privind investițiile, comerțul 
cu servicii, cooperarea în materie de 
reglementare și achizițiile publice;

(iii) să se asigure că standardele de muncă 
și de mediu nu sunt limitate la capitolul 
privind comerțul și dezvoltarea sustenabilă, 
ci sunt incluse și în alte părți ale acordului, 
cum ar fi cele privind investițiile, comerțul
cu servicii, cooperarea în materie de 
reglementare și achizițiile publice; să se 
asigure, de asemenea, prin intermediul 
utilizării unui limbaj clar și neambiguu, 
că nicio prevedere din acord nu reduce 
standardele europene privind siguranța de 
mediu și alimentară, în special pentru a se 
opune altui acord care ar putea, chiar și 
în teorie, să acorde acces pe piața UE a 
OMG-urilor, a păsărilor tratate cu clor și 
a cărnii de vită tratate cu hormoni;

Or. en

Amendamentul 648
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul iv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iv) să se asigure că standardele de muncă 
și de mediu devin executorii bazându-se 
pe experiența pozitivă a Acordului de liber 
schimb UE-Coreea și pe la bunele și 
eficientele practici din acordurile de liber 
schimb și din legislația națională a SUA;

(iv) să se asigure că standardelor de muncă 
și de mediu li se acordă șansa să fie 
eficace în practică prin intermediul unui 
mecanism special de soluționare a 
litigiilor;
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Or. en

Amendamentul 649
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul iv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iv) să se asigure că standardele de muncă 
și de mediu devin executorii bazându-se pe 
experiența pozitivă a Acordului de liber 
schimb UE-Coreea și pe la bunele și 
eficientele practici din acordurile de liber 
schimb și din legislația națională a SUA;

(iv) să se asigure că standardele de muncă 
și de mediu devin executorii bazându-se pe 
experiența pozitivă a Acordului de liber 
schimb UE-Coreea și pe la bunele și 
eficientele practici din acordurile de liber 
schimb și din legislația națională a SUA; să 
se asigure că punerea în aplicare și 
respectarea dispozițiilor sociale și în 
domeniul muncii fac obiectul unui proces 
de monitorizare eficace, care implică 
partenerii sociali și reprezentanții 
societății civile; să se asigure că capitolul 
privind comerțul și dezvoltarea 
sustenabilă face obiectul mecanismului de 
soluționare a litigiilor prevăzut în acordul 
viitor;

Or. en

Amendamentul 650
Franck Proust, Tokia Saïfi

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul iv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iv) să se asigure că standardele de muncă 
și de mediu devin executorii bazându-se pe
experiența pozitivă a Acordului de liber 
schimb UE-Coreea și pe la bunele și 
eficientele practici din acordurile de liber 
schimb și din legislația națională a SUA;

(iv) să se asigure că standardele de muncă 
și de mediu devin executorii bazându-se pe 
toate experiențele considerate pozitive de 
instituțiile europene, statele membre și 
parlamentele naționale;
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Or. fr

Amendamentul 651
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul iv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iv) să se asigure că standardele de muncă 
și de mediu devin executorii bazându-se pe 
experiența pozitivă a Acordului de liber 
schimb UE-Coreea și pe la bunele și 
eficientele practici din acordurile de liber 
schimb și din legislația națională a SUA;

(iv) să se asigure că sunt incluse 
standardele de muncă și de mediu, 
bazându-se pe experiența anterioară a 
acordurilor de liber schimb existente și pe 
bunele și eficientele practici din acordurile 
de liber schimb și din legislația națională a 
SUA;

Or. en

Amendamentul 652
Yannick Jadot, Ska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul iv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iv) să se asigure că standardele de muncă 
și de mediu devin executorii bazându-se pe 
experiența pozitivă a Acordului de liber 
schimb UE-Coreea și pe la bunele și 
eficientele practici din acordurile de liber 
schimb și din legislația națională a SUA;

(iv) să se asigure că standardele și 
drepturile de muncă și de mediu devin 
executorii bazându-se pe procedurile 
stabilite în Acordul de liber schimb UE-
Coreea și pe adăugarea unor practici 
executorii în acordurile de liber schimb și 
din legislația națională a SUA;

Or. en

Amendamentul 653
Jörg Leichtfried, Jude Kirton-Darling, Agnes Jongerius
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Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul iva (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iva) solicită includerea unei clauze 
privind drepturile omului, inclusă în 
multe acorduri, pentru a se asigura că 
sunt aplicate principiile drepturilor 
omului și democrației;

Or. en

Amendamentul 654
Tiziana Beghin, David Borrelli

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul iva (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iva) să instituie mecanisme care să 
sprijine lucrătorii disponibilizați ca 
urmare a aplicării TTIP și să abordeze 
problema pierderii locurilor de muncă din 
Europa;

Or. en

Amendamentul 655
Eleonora Forenza

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul iva (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(iva) să sprijine, în cadrul negocierilor, 
dreptul deplin al fiecărei părți de a evalua 
legislația prin propria sa metodă; solicită, 
de asemenea, Comisiei, să apere acquis-ul 
UE referitor la principiul precauției, care 
permite o reacție rapidă în fața unui 
posibil pericol pentru sănătatea umană, 



PE552.130v01-00 26/118 AM\1055775RO.doc

RO

animală sau a plantelor ori pentru a 
proteja mediul înconjurător;

Or. en

Amendamentul 656
Jörg Leichtfried, Jude Kirton-Darling, Agnes Jongerius

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul ivb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ivb) subliniază faptul că acordurile 
comerciale nu trebuie în niciun caz să 
submineze dreptul muncii și cel social, 
nici prevederile contractelor colective de 
muncă; posibilele negocieri cu privire la 
modul IV trebuie să fie corelate cu o 
cooperare transfrontalieră funcțională în 
administrație și justiție în ceea ce privește 
aspectele legate de legislația muncii, ca o 
condiție pentru a garanta aplicarea 
condițiilor de muncă și de salarizare din 
contractele colective; trebuie să se permită 
ca absența unei aplicări de către părțile 
contractante să facă obiectul soluționării 
litigiilor, inclusiv sancțiunilor;

Or. en

Amendamentul 657
Tiziana Beghin, David Borrelli

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul ivb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ivb) să ia în considerare efectul de 
delocalizare a întreprinderilor europene 
în SUA, unde există condiții mai atractive 
de producție și să ia în considerare faptul 
că multe întreprinderi europene își vor 
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transfera departamentele de cercetare și 
dezvoltare în SUA, conducând la 
reducerea capacității de inovare la nivelul 
UE;

Or. en

Amendamentul 658
Tiziana Beghin, David Borrelli

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul ivc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 659
Reimer Böge

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul v

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(v) să se asigure că angajații 
întreprinderilor transatlantice au acces la 
informații și consultare, în concordanță 
cu directiva privind comitetul european de 
întreprindere;

eliminat

Or. de

Amendamentul 660
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones
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Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul v

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(v) să se asigure că angajații 
întreprinderilor transatlantice au acces la 
informații și consultare, în concordanță 
cu directiva privind comitetul european de 
întreprindere;

eliminat

Or. en

Amendamentul 661
Franck Proust

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul v

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(v) să se asigure că angajații 
întreprinderilor transatlantice au acces la 
informații și consultare, în concordanță cu 
directiva privind comitetul european de 
întreprindere;

(v) să se asigure că angajații 
întreprinderilor transatlantice au acces la 
informații și consultare, în concordanță cu 
directiva privind comitetul european de 
întreprindere; să se asigure, de asemenea, 
că avertizorii din cadrul întreprinderilor 
au un statut care le garantează o protecție 
juridică în cadrul activităților lor 
desfășurate pe ambele coaste ale 
Atlanticului;

Or. fr

Amendamentul 662
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul v

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(v) să se asigure că angajații 
întreprinderilor transatlantice au acces la 

(v) să se asigure că angajații 
întreprinderilor transatlantice, înregistrate 
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informații și consultare, în concordanță cu 
directiva privind comitetul european de 
întreprindere;

în conformitate cu legislația aplicabilă în 
statul membru al UE, au acces la 
informații și consultare, în concordanță cu 
directiva privind comitetul european de 
întreprindere;

Or. en

Amendamentul 663
Dita Charanzová

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul v

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(v) să se asigure că angajații 
întreprinderilor transatlantice au acces la 
informații și consultare, în concordanță 
cu directiva privind comitetul european de 
întreprindere;

(v) să se asigure, în deplină conformitate 
cu legislația națională, că angajații 
întreprinderilor transatlantice au aceleași
drepturi ca alți angajați aflați într-un 
anumit loc;

Or. en

Amendamentul 664
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul v

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(v) să se asigure că angajații 
întreprinderilor transatlantice au acces la 
informații și consultare, în concordanță cu
directiva privind comitetul european de 
întreprindere;

(v) să se asigure că angajații 
întreprinderilor transatlantice au acces la 
informații și consultare, în mod similar 
prevederilor din directiva privind 
comitetul european de întreprindere;

Or. de
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Amendamentul 665
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul va (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 666
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul vi

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(vi) să se asigure că impactul economic, 
social și de mediu al TTIP este examinat 
printr-o evaluare aprofundată a impactului 
asupra sustenabilității comerțului cu 
implicarea clară a părților interesate și a 
societății civile;

(vi) să se asigure că impactul sustenabil al 
punerii în aplicare a TTIP asupra 
economiei și societății este examinat și
printr-o evaluare aprofundată a impactului 
asupra sustenabilității, implicând toate 
părțile relevante în context sectorial;

Or. en

Amendamentul 667
Reimer Böge

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul vi
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

(vi) să se asigure că impactul economic, 
social și de mediu al TTIP este examinat 
printr-o evaluare aprofundată a impactului 
asupra sustenabilității comerțului cu 
implicarea clară a părților interesate și a 
societății civile;

(vi) să se asigure că impactul economic, 
social și de mediu al TTIP este examinat 
printr-o evaluare aprofundată a impactului 
asupra sustenabilității comerțului;

Or. de

Amendamentul 668
Franck Proust

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul vi

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(vi) să se asigure că impactul economic, 
social și de mediu al TTIP este examinat
printr-o evaluare aprofundată a impactului 
asupra sustenabilității comerțului cu 
implicarea clară a părților interesate și a 
societății civile;

(vi) să se asigure că impactul economic, 
social și de mediu al TTIP este examinat 
printr-o evaluare a impactului asupra 
sustenabilității comerțului cu implicarea 
clară a părților interesate și a societății 
civile, recunoscând dificultatea extremă a 
unui astfel de exercițiu având în vedere 
multitudinea de criterii și de factori 
externi;

Or. fr

Amendamentul 669
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul vi

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(vi) să se asigure că impactul economic, 
social și de mediu al TTIP este examinat 
printr-o evaluare aprofundată a impactului 

(vi) să se asigure că impactul economic, 
social, teritorial și de mediu al TTIP este 
examinat printr-o evaluare cuprinzătoare a 
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asupra sustenabilității comerțului cu 
implicarea clară a părților interesate și a 
societății civile;

impactului asupra sustenabilității 
comerțului cu implicarea, consultarea și 
participarea clară a părților interesate și a 
societății civile, precum și a autorităților 
locale și regionale; solicită Comisiei să 
efectueze studii de impact comparative 
aprofundate pentru fiecare stat membru;

Or. en

Amendamentul 670
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul vi

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(vi) să se asigure că impactul economic, 
social și de mediu al TTIP este examinat 
printr-o evaluare aprofundată a impactului 
asupra sustenabilității comerțului cu 
implicarea clară a părților interesate și a 
societății civile;

(vi) să se asigure că impactul economic, 
social și de mediu al TTIP este examinat 
printr-o evaluare aprofundată a impactului 
asupra sustenabilității comerțului cu 
implicarea clară a tuturor părților 
interesate la încheierea negocierilor;

Or. de

Amendamentul 671
Dita Charanzová

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul vi

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(vi) să se asigure că impactul economic, 
social și de mediu al TTIP este examinat 
printr-o evaluare aprofundată a 
impactului asupra sustenabilității 
comerțului cu implicarea clară a părților 
interesate și a societății civile;

(vi) să ia act de evaluarea impactului 
comerțului asupra dezvoltării durabile în 
curs cu privire la acord și să se asigure că 
evaluarea impactului este deschisă pentru 
observații din partea părților interesate și a 
societății civile;

Or. en
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Amendamentul 672
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul vi

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(vi) să se asigure că impactul economic, 
social și de mediu al TTIP este examinat 
printr-o evaluare aprofundată a impactului 
asupra sustenabilității comerțului cu 
implicarea clară a părților interesate și a 
societății civile;

(vi) să se asigure că impactul economic, 
social și de mediu al TTIP este examinat 
printr-o evaluare aprofundată a impactului 
asupra sustenabilității comerțului, inclusiv 
a cantității de energie utilizate pentru 
comerțul transatlantic cu mărfuri crescut,
cu implicarea clară a părților interesate și a 
societății civile;

Or. en

Amendamentul 673
Matteo Salvini

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul vi

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(vi) să se asigure că impactul economic, 
social și de mediu al TTIP este examinat 
printr-o evaluare aprofundată a impactului 
asupra sustenabilității comerțului cu 
implicarea clară a părților interesate și a 
societății civile;

(vi) să se asigure că impactul economic, 
social, de mediu și asupra ocupării forței 
de muncă al TTIP este examinat printr-o 
evaluare aprofundată a impactului asupra 
sustenabilității comerțului cu implicarea 
clară a părților interesate și a societății 
civile;

Or. it

Amendamentul 674
Yannick Jadot, Ska Keller
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Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul vi

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(vi) să se asigure că impactul economic,
social și de mediu al TTIP este examinat 
printr-o evaluare aprofundată a impactului 
asupra sustenabilității comerțului cu 
implicarea clară a părților interesate și a 
societății civile;

(vi) să se asigure că impactul economic, 
social și de mediu al TTIP este examinat 
printr-o evaluare aprofundată a impactului 
asupra sustenabilității comerțului ex ante, 
în deplină conformitate cu Directiva UE 
privind evaluarea impactului asupra 
dezvoltării durabile și cu implicarea clară a 
părților interesate și a societății civile;

Or. en

Amendamentul 675
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul vi

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(vi) să se asigure că impactul economic, 
social și de mediu al TTIP este examinat 
printr-o evaluare aprofundată a 
impactului asupra sustenabilității 
comerțului cu implicarea clară a părților 
interesate și a societății civile;

(vi) să se asigure că impactul economic, 
social, al ocupării forței de muncă și de 
mediu al TTIP, precum și impactul asupra 
consumatorilor și al drepturilor 
fundamentale, al egalității de gen și al 
diversității culturale, este examinat prin 
intermediul unor evaluări aprofundate ale 
impactului, atât la nivelul UE, cât și la 
nivelul celor 28 de state membre cu 
implicarea clară și structurată a tuturor 
părților interesate și, în special, a IMM-
urilor și a societății civile;

Or. es

Amendamentul 676
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha
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Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul vi

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(vi) să se asigure că impactul economic, 
social și de mediu al TTIP este examinat 
printr-o evaluare aprofundată a impactului 
asupra sustenabilității comerțului cu 
implicarea clară a părților interesate și a 
societății civile;

(vi) să se asigure că impactul economic, 
social și de mediu al TTIP este examinat 
printr-o evaluare aprofundată a impactului 
asupra sustenabilității comerțului cu 
implicarea clară a părților interesate 
relevante și a societății civile;

Or. en

Amendamentul 677
Lola Sánchez Caldentey

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul via (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(via) să respecte dreptul guvernelor și 
parlamentelor din țările în curs de 
dezvoltare de a reglementa investițiile și 
de a asigura obligațiile și datoriile tuturor 
investitorilor, inclusiv ale celor străini, 
astfel încât să se respecte drepturile 
muncii, de mediu, drepturile omului și 
alte standarde;

Or. en

Amendamentul 678
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul via (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(via) să evite includerea unui capitol 
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specific privind energia în TTIP, cu 
excepția cazului în care acesta contribuie
la diversificarea aprovizionării cu energie 
și la securitatea aprovizionării cu energie 
pentru toți cetățenii, la prețuri accesibile 
și, prin urmare, la eradicarea sărăciei 
energetice, la conservarea energiei și la 
eficiență energetică, precum și cu 
excepția cazului în care acesta conține 
obligații de promovare a politicii 
energetice durabile și a cooperării în 
domeniul cercetării cu privire la metodele 
de producție a energiei durabile 
alternative;

Or. en

Amendamentul 679
Yannick Jadot, Ska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul via (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(via) să se asigure că se efectuează o 
evaluare a impactului economic, social și 
de mediu viitor al TTIP după încheierea 
negocierilor și înainte ca acesta să fie 
supus la vot în Parlament și în Consiliu, 
precum și o evaluare viitoare a impactului 
asupra dezvoltării durabile, cu implicarea 
părților interesate și a societății civile, 
precum și orice evaluare a impactului 
care analizează efectele TTIP asupra 
țărilor în curs de dezvoltare și a uniunii 
vamale UE-Turcia;

Or. en

Amendamentul 680
Bendt Bendtsen
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Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul vii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(vii) să se asigure că, în cursul negocierilor, 
cele două părți examinează modalități de 
facilitare a exporturilor de gaze naturale și 
de petrol, astfel încât TTIP să elimine orice 
restricții la export existente în domeniul 
energiei între doi parteneri comerciali, 
sprijinind, astfel, o diversificare a surselor 
de energie;

(vii) să se asigure că, în cursul negocierilor, 
cele două părți examinează modalități de 
facilitare a exportului de surse de energie, 
astfel încât TTIP să elimine orice restricții 
la export existente în domeniul energiei 
între doi parteneri comerciali, sprijinind, 
astfel, o diversificare a surselor de energie;

Or. en

Amendamentul 681
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Sorin Moisă, Joachim Schuster, Marita 
Ulvskog, Pedro Silva Pereira

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul vii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(vii) să se asigure că, în cursul negocierilor, 
cele două părți examinează modalități de 
facilitare a exporturilor de gaze naturale și 
de petrol, astfel încât TTIP să elimine orice
restricții la export existente în domeniul 
energiei între doi parteneri comerciali, 
sprijinind, astfel, o diversificare a surselor 
de energie;

(vii) să se asigure că, în cursul negocierilor, 
cele două părți examinează modalități de 
facilitare a exporturilor de gaze naturale și 
de petrol, astfel încât TTIP să elimine 
restricțiile la export existente în domeniul 
energiei între doi parteneri comerciali, 
sprijinind, astfel, o diversificare a surselor 
de energie care contribuie la dezvoltarea 
unui mix energetic mai sigur;

Or. en

Amendamentul 682
Tonino Picula

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul vii
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

(vii) să se asigure că, în cursul negocierilor, 
cele două părți examinează modalități de 
facilitare a exporturilor de gaze naturale și 
de petrol, astfel încât TTIP să elimine orice 
restricții la export existente în domeniul 
energiei între doi parteneri comerciali, 
sprijinind, astfel, o diversificare a surselor 
de energie;

(vii) să se asigure că, în cursul negocierilor, 
cele două părți examinează modalități de 
facilitare a exporturilor de gaze naturale și 
de petrol, astfel încât TTIP să elimine orice 
restricții la export existente în domeniul 
energiei între doi parteneri comerciali, 
sprijinind, astfel, o diversificare a surselor 
de energie și promovarea securității 
aprovizionării;

Or. hr

Amendamentul 683
Louis Michel, Frédérique Ries, Gérard Deprez

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul vii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(vii) să se asigure că, în cursul negocierilor, 
cele două părți examinează modalități de 
facilitare a exporturilor de gaze naturale și 
de petrol, astfel încât TTIP să elimine orice 
restricții la export existente în domeniul 
energiei între doi parteneri comerciali, 
sprijinind, astfel, o diversificare a surselor 
de energie;

(vii) să se asigure că, în cursul negocierilor, 
cele două părți asigură modalități de 
facilitare a exporturilor de gaze naturale și 
de petrol, astfel încât TTIP să elimine orice 
restricții la export existente în domeniul 
energiei între doi parteneri comerciali, 
sprijinind, astfel, o diversificare a surselor 
de energie; să se asigure că deschiderea 
pieței energiei este însoțită de un 
parteneriat transatlantic strategic în
domeniul energiei, pentru a asigura 
securitatea energetică a Uniunii 
Europene;

Or. fr

Amendamentul 684
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Dariusz 
Rosati, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam 
Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bolesław G. Piecha
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Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul vii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(vii) să se asigure că, în cursul 
negocierilor, cele două părți examinează 
modalități de facilitare a exporturilor de 
gaze naturale și de petrol, astfel încât 
TTIP să elimine orice restricții la export 
existente în domeniul energiei între doi 
parteneri comerciali, sprijinind, astfel, o 
diversificare a surselor de energie;

(vii) să se asigure că TTIP elimină orice 
restricții existente privind exporturile de 
energie dintre cei doi parteneri 
comerciali, sprijinind astfel diversificarea 
surselor de energie în UE, precum și să ia 
în considerare condiționarea reducerii 
tarifelor la mărfurile mari consumatoare 
de energie asupra liberei circulații a 
energiei din SUA către UE pentru a 
consolida poziția de negociere europeană;

Or. en

Amendamentul 685
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul vii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(vii) să se asigure că, în cursul 
negocierilor, cele două părți examinează 
modalități de facilitare a exporturilor de 
gaze naturale și de petrol, astfel încât 
TTIP să elimine orice restricții la export 
existente în domeniul energiei între doi 
parteneri comerciali, sprijinind, astfel, o 
diversificare a surselor de energie;

(vii) să excludă din negocieri orice 
prevedere care facilitează extracția, 
transportul și importul gazelor naturale 
de șist în UE sau al oricărui combustibil 
foarte poluant; de asemenea, să se asigure 
că nicio prevedere din acordul comercial 
nu periclitează adoptarea și elaborarea 
unei politici ambițioase a UE cu privire la 
schimbările climatice;

Or. en

Amendamentul 686
Eric Andrieu, Maria Arena, Emmanuel Maurel, Jude Kirton-Darling
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Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul vii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(vii) să se asigure că, în cursul negocierilor, 
cele două părți examinează modalități de 
facilitare a exporturilor de gaze naturale și 
de petrol, astfel încât TTIP să elimine orice 
restricții la export existente în domeniul 
energiei între doi parteneri comerciali, 
sprijinind, astfel, o diversificare a surselor 
de energie;

(vii) să se asigure că, în cursul negocierilor, 
cele două părți examinează modalități de 
facilitare a exporturilor de gaze naturale și 
de petrol, astfel încât TTIP să elimine orice 
restricții la export existente în domeniul 
energiei între doi parteneri comerciali, 
sprijinind, astfel, o diversificare a surselor 
de energie; de asemenea, să păstreze 
dreptul UE de a clasifica combustibilii în 
funcție de ciclul de viață al impactului 
CO2 și să ia în considerare obiectivele UE 
privind schimbările climatice;

Or. en

Amendamentul 687
Franck Proust, Françoise Grossetête, Angélique Delahaye, Michel Dantin

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul vii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(vii) să se asigure că, în cursul negocierilor, 
cele două părți examinează modalități de 
facilitare a exporturilor de gaze naturale și 
de petrol, astfel încât TTIP să elimine orice 
restricții la export existente în domeniul 
energiei între doi parteneri comerciali, 
sprijinind, astfel, o diversificare a surselor 
de energie;

(vii) să se asigure că, în cursul negocierilor, 
cele două părți examinează modalități de 
facilitare a exporturilor de gaze naturale și 
de petrol, astfel încât TTIP să elimine orice 
restricții la export existente în domeniul 
energiei între doi parteneri comerciali, 
sprijinind, astfel, o diversificare a surselor 
de energie, încurajând cercetările pentru 
o mai bună luare în considerare a 
mediului în cadrul noilor metode de 
extracție utilizate;

Or. fr

Amendamentul 688
Yannick Jadot, Ska Keller
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Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul vii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(vii) să se asigure că, în cursul negocierilor, 
cele două părți examinează modalități de
facilitare a exporturilor de gaze naturale 
și de petrol, astfel încât TTIP să elimine 
orice restricții la export existente în 
domeniul energiei între doi parteneri 
comerciali, sprijinind, astfel, o 
diversificare a surselor de energie;

(vii) să se asigure că, în cursul negocierilor, 
cele două părți examinează modalități de
anulare a subvențiilor pentru 
combustibilii fosili, în conformitate cu 
angajamentele G-20, în mod specific și cu 
privire la scutirile de taxe pentru 
combustibili pentru aviația comercială, 
precum și la subvențiile acordate prin 
intermediul agențiilor de credit la export 
și a instituțiilor financiare internaționale;

Or. en

Amendamentul 689
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Olli Rehn, Petras Auštrevičius, Marielle 
de Sarnez, Angelika Mlinar

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul vii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(vii) să se asigure că, în cursul negocierilor, 
cele două părți examinează modalități de 
facilitare a exporturilor de gaze naturale și 
de petrol, astfel încât TTIP să elimine orice 
restricții la export existente în domeniul 
energiei între doi parteneri comerciali, 
sprijinind, astfel, o diversificare a surselor 
de energie;

(vii) să se asigure că, în cursul negocierilor, 
cele două părți examinează modalități de 
facilitare a exporturilor de gaze naturale și 
de petrol, astfel încât TTIP să elimine orice 
restricții la export existente în domeniul 
energiei între doi parteneri comerciali, 
sprijinind, astfel, o diversificare a surselor 
de energie și reducând dependența de 
sursele actuale, recunoscând totodată că 
pactul nu poate fi considerat un înlocuitor 
al unei politici ambițioase a UE în materie 
de energie din surse regenerabile și 
durabilă;

Or. en
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Amendamentul 690
Tiziana Beghin, David Borrelli

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul vii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(vii) să se asigure că, în cursul 
negocierilor, cele două părți examinează 
modalități de facilitare a exporturilor de 
gaze naturale și de petrol, astfel încât 
TTIP să elimine orice restricții la export 
existente în domeniul energiei între doi 
parteneri comerciali, sprijinind, astfel, o 
diversificare a surselor de energie;

(vii) să se asigure că acordul nu include 
un capitol specific privind energia, 
deoarece diferitele studii, inclusiv unul 
comandat de Comisia pentru industrie, 
cercetare și energie demonstrează că SUA 
nu va contribui la securitatea energetică 
din Europa, în special din cauza 
pragurilor privind exporturile de energie, 
în timp ce exporturile de gaze din SUA 
vor conduce la majorarea prețurilor pe 
piețele UE;

Or. en

Amendamentul 691
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul vii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(vii) să se asigure că, în cursul negocierilor, 
cele două părți examinează modalități de 
facilitare a exporturilor de gaze naturale și 
de petrol, astfel încât TTIP să elimine orice 
restricții la export existente în domeniul 
energiei între doi parteneri comerciali, 
sprijinind, astfel, o diversificare a surselor 
de energie;

(vii) să se asigure că, în cursul negocierilor, 
cele două părți examinează modalități de 
facilitare a exporturilor de gaze naturale și 
de petrol, astfel încât TTIP să elimine orice 
restricții la export existente în domeniul 
energiei între doi parteneri comerciali, 
sprijinind, astfel, o diversificare a surselor 
de energie și reducând dependența statelor 
membre de punctele unice de 
aprovizionare și de tranzit;

Or. en
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Amendamentul 692
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul viia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(viia) să respingă prevederile care ar 
putea conduce la consecințe negative ale 
TTIP pentru mediu, prin extinderea 
operațiunilor de fracturare a rocilor, de 
foraj petrolier marin și de explorare a 
gazelor;

Or. en

Amendamentul 693
Yannick Jadot, Ska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul viia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(viia) să se asigure că, în cadrul 
negocierilor TTIP, se ia în considerare 
obiectivul de reducere a emisiilor de gaze 
cu efect de seră cu 80-95 % până în 2050 
și, prin urmare, insistând asupra faptului 
că măsurile comune ambițioase și 
obligatorii privind eficiența energetică, 
precum și promovarea surselor 
regenerabile de energie reprezintă 
opțiunile cele mai durabile din perspectivă 
economică și ecologică pentru a atinge 
acest obiectiv;

Or. en

Amendamentul 694
Helmut Scholz



PE552.130v01-00 44/118 AM\1055775RO.doc

RO

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

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul viib (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(viib) să negocieze dispoziții care să 
sprijine realizarea obiectivului de a 
reduce dependența Europei de importurile 
de petrol și de a reduce emisiile de carbon 
în transporturi cu 60 % până în 2050, de 
a efectua tranziția de la autoturismele 
alimentate în mod convențional în orașe, 
de a reduce emisiile de carbon în 
transportul aerian și maritim, precum și 
de a facilita tranziția către transportul 
modal;

Or. en

Amendamentul 695
Yannick Jadot, Ska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul viib (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(viib) să se asigure că procesul de 
standardizare din UE nu este subminat, 
de exemplu, în ceea ce privește politicile 
de etichetare energetică și măsurile 
referitoare la eficiența energetică;

Or. en

Amendamentul 696
Seán Kelly

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul viii
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

(viii) să se asigure că dreptul fiecăruia 
dintre cei doi parteneri de a gestiona 
explorarea și exploatarea surselor de 
energie va rămâne neatins de către orice 
acord, dar că se va aplica principiul 
nediscriminării odată ce se va decide 
demararea exploatării; accesul la materii 
prime, precum și la energie, ar trebui 
acordat, de asemenea, fără discriminare 
întreprinderilor din UE sau din SUA, iar 
standardele de calitate pentru produsele 
energetice trebuie respectate;

(viii) să se asigure că dreptul fiecăruia 
dintre cei doi parteneri de a gestiona și 
reglementa explorarea și exploatarea 
surselor de energie va rămâne neatins de 
către orice acord, dar că se va aplica 
principiul nediscriminării odată ce se va 
decide demararea exploatării; accesul la 
materii prime, precum și la energie, ar 
trebui acordat, de asemenea, fără 
discriminare întreprinderilor din UE sau 
din SUA, iar standardele de calitate pentru 
produsele energetice trebuie respectate;

Or. en

Amendamentul 697
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul viii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(viii) să se asigure că dreptul fiecăruia 
dintre cei doi parteneri de a gestiona 
explorarea și exploatarea surselor de 
energie va rămâne neatins de către orice 
acord, dar că se va aplica principiul 
nediscriminării odată ce se va decide 
demararea exploatării; accesul la materii 
prime, precum și la energie, ar trebui 
acordat, de asemenea, fără discriminare 
întreprinderilor din UE sau din SUA, iar 
standardele de calitate pentru produsele 
energetice trebuie respectate;

(viii) să se asigure că dreptul fiecăruia 
dintre cei doi parteneri de a gestiona 
explorarea și exploatarea surselor de 
energie și că dreptul de a gestiona 
producția de energie va rămâne neatins de 
către orice acord, dar că se va aplica 
principiul nediscriminării odată ce se va 
decide demararea exploatării; să rețină că 
nicio prevedere din acord nu ar trebui să 
submineze preferințele colective naționale 
legitime, cum ar fi interzicerea fracturării 
hidraulice, în conformitate cu principul 
precauției; accesul la materii prime, 
precum și la energie, ar trebui acordat, de 
asemenea, fără discriminare 
întreprinderilor din UE sau din SUA, iar 
standardele de calitate pentru produsele 
energetice trebuie respectate;



PE552.130v01-00 46/118 AM\1055775RO.doc

RO

Or. en

Amendamentul 698
Amjad Bashir

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul viii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(viii) să se asigure că dreptul fiecăruia 
dintre cei doi parteneri de a gestiona
explorarea și exploatarea surselor de 
energie va rămâne neatins de către orice 
acord, dar că se va aplica principiul 
nediscriminării odată ce se va decide 
demararea exploatării; accesul la materii 
prime, precum și la energie, ar trebui 
acordat, de asemenea, fără discriminare 
întreprinderilor din UE sau din SUA, iar
standardele de calitate pentru produsele 
energetice trebuie respectate;

(viii) să se asigure că dreptul fiecăruia 
dintre cei doi parteneri de a reglementa 
explorarea, exploatarea și aprovizionarea 
surselor de energie nu ar trebui să fie 
afectat de TTIP și că se va aplica 
principiul nediscriminării odată ce se va 
decide demararea exploatării; accesul la 
materii prime și la energie ar trebui 
acordat, de asemenea, fără discriminare, 
atât întreprinderilor din UE, cât și celor 
din SUA, iar standardele de calitate pentru 
produsele energetice ale fiecărei părți 
trebuie respectate în ceea ce privește 
importurile;

Or. en

Amendamentul 699
Yannick Jadot, Ska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul viii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(viii) să se asigure că dreptul fiecăruia 
dintre cei doi parteneri de a gestiona 
explorarea și exploatarea surselor de 
energie va rămâne neatins de către orice 
acord, dar că se va aplica principiul 
nediscriminării odată ce se va decide 
demararea exploatării; accesul la materii 
prime, precum și la energie, ar trebui 
acordat, de asemenea, fără discriminare 

(viii) să se asigure că dreptul fiecăruia 
dintre cei doi parteneri de a gestiona 
explorarea și exploatarea surselor de 
energie va rămâne neatins de către orice 
acord, precum și că standardele de calitate 
pentru produsele energetice, astfel cum 
sunt consacrate și elaborate în Directiva 
privind calitatea carburanților a UE 
trebuie respectate;
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întreprinderilor din UE sau din SUA, iar 
standardele de calitate pentru produsele 
energetice trebuie respectate;

Or. en

Amendamentul 700
Alain Cadec

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul viiia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(viiia) să se asigure că TTIP nu privează 
părțile semnatare de dreptul de 
reglementare a exploatării economice a 
spațiului lor maritim, în special în ceea ce 
privește accesul operatorilor privați la 
acest spațiu; activitățile maritime 
tradiționale, cum ar fi pescuitul, trebuie 
să poată fi protejate în cazul unui conflict 
de interese în spațiul maritim;

Or. fr

Amendamentul 701
Matteo Salvini

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul viiia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(viiia) să ia în considerare faptul că TTIP 
nu va putea aduce o contribuție 
semnificativă la diversitatea 
aprovizionării pe piața energetică a 
Uniunii, astfel cum se prevede în studiul 
comandat de Comisia pentru industrie, 
cercetare și energie a Parlamentului 
European, denumit „TTIP Impacts on 
European Energy Markets and 
Manufacturing Industries” (Impactul 
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TTIP asupra piețelor europene ale 
energiei și asupra industriilor 
producătoare)1a, care, pe lângă gazul 
natural lichefiat, nu prevede faptul că 
TTIP poate include o prevedere 
suplimentară privind energia, nici faptul 
că TTIP reprezintă un mecanism de 
securitate directă în sectorul energetic;

__________________
1a

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

Or. it

Amendamentul 702
Franck Proust

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul ix

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ix) să se asigure că TTIP susține utilizarea 
și promovarea bunurilor și serviciilor 
ecologice, valorificând, astfel, potențialul 
considerabil de câștiguri economice și de 
mediu pe care îl oferă economia 
transatlantică;

(ix) să se asigure că TTIP susține utilizarea 
și promovarea bunurilor și serviciilor 
ecologice, valorificând, astfel, potențialul 
considerabil de câștiguri economice și de 
mediu pe care îl oferă economia 
transatlantică, în special în vederea 
atenuării schimbărilor climatice;

Or. fr

Amendamentul 703
Dita Charanzová

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul ix

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ix) să se asigure că TTIP susține utilizarea (ix) să se asigure că TTIP susține utilizarea 
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și promovarea bunurilor și serviciilor 
ecologice, valorificând, astfel, potențialul 
considerabil de câștiguri economice și de 
mediu pe care îl oferă economia 
transatlantică;

și promovarea bunurilor și serviciilor 
durabile, încurajând potențialul de 
câștiguri economice și de mediu pe care îl 
oferă economia transatlantică;

Or. en

Amendamentul 704
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul ix

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ix) să se asigure că TTIP susține utilizarea 
și promovarea bunurilor și serviciilor 
ecologice, valorificând, astfel, potențialul 
considerabil de câștiguri economice și de 
mediu pe care îl oferă economia 
transatlantică;

(ix) să se asigure că TTIP susține trecerea 
la un sistem energetic cu emisii reduse de 
dioxid de carbon, sigur și competitiv; 
tranziția sistemului energetic va fi posibilă 
numai cu ajutorul dezvoltării 
semnificative a surselor regenerabile de 
energie și a reducerii cererii de energie 
prin intermediul eficienței energetice,
valorificând, astfel, potențialul considerabil 
de crearea a noi locuri de muncă în 
„economia ecologică”, promovând 
creșterea economică și protecția mediului;

Or. en

Amendamentul 705
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Ulrike Müller, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul ix

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ix) să se asigure că TTIP susține utilizarea 
și promovarea bunurilor și serviciilor 
ecologice, valorificând, astfel, potențialul 

(ix) să se asigure că TTIP susține utilizarea 
și promovarea bunurilor și serviciilor 
ecologice, inclusiv prin intermediul 
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considerabil de câștiguri economice și de 
mediu pe care îl oferă economia 
transatlantică;

facilitării dezvoltării acestor bunuri și 
servicii, valorificând, astfel, potențialul 
considerabil de câștiguri economice și de 
mediu pe care îl oferă economia 
transatlantică;

Or. en

Amendamentul 706
Yannick Jadot, Ska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul ix

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ix) să se asigure că TTIP susține utilizarea 
și promovarea bunurilor și serviciilor 
ecologice, valorificând, astfel, potențialul 
considerabil de câștiguri economice și de 
mediu pe care îl oferă economia 
transatlantică;

(ix) să se asigure că TTIP susține 
obiectivele în materie de eficiență 
energetică ale UE, utilizarea și 
promovarea surselor regenerabile de 
energie, bunurilor și serviciilor ecologice, 
valorificând, astfel, potențialul considerabil 
de câștiguri economice și de mediu pe care 
îl oferă economia transatlantică;

Or. en

Amendamentul 707
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul ix

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ix) să se asigure că TTIP susține utilizarea 
și promovarea bunurilor și serviciilor 
ecologice, valorificând, astfel, potențialul 
considerabil de câștiguri economice și de 
mediu pe care îl oferă economia 
transatlantică;

(ix) să se asigure că TTIP susține utilizarea 
și promovarea bunurilor și serviciilor 
ecologice, valorificând, astfel, potențialul 
considerabil de câștiguri economice și de 
mediu pe care îl oferă economia 
transatlantică, care completează 
negocierile în curs referitoare la Acordul 
privind bunurile ecologice;
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Or. en

Amendamentul 708
Alain Cadec

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul ixa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ixa) să se asigure că TTIP contribuie la 
conservarea și gestionarea durabilă a 
resurselor piscicole, în special în ceea ce 
privește cooperarea dintre cele două părți 
privind combaterea pescuitului ilegal, 
nedeclarat și nereglementat (INN);

Or. fr

Amendamentul 709
Bendt Bendtsen

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul ixa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(ixa) să se asigure că TTIP facilitează 
importul și exportul de bunuri ecologice, 
precum și că serviciile, cum ar fi 
construcțiile, instalațiile, reparațiile și 
gestionarea sunt conectate în mod 
inextricabil la tehnologiile ecologice, un 
sector în care rămân multe bariere 
netarifare;

Or. en

Amendamentul 710
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones
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Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul x

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(x) să se asigure că TTIP servește drept 
forum pentru elaborarea unor standarde 
de sustenabilitate comune de producere a 
energiei, ținând tot timpul cont de 
standardele în vigoare de ambele părți și 
respectându-le;

eliminat

Or. en

Amendamentul 711
Ulrike Müller

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul x

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(x) să se asigure că TTIP servește drept 
forum pentru elaborarea unor standarde de 
sustenabilitate comune de producere a 
energiei, ținând tot timpul cont de 
standardele în vigoare de ambele părți și 
respectându-le;

(x) să se asigure că TTIP servește drept 
forum pentru elaborarea unor standarde 
înalte de sustenabilitate comune de 
producere a energiei, ținând tot timpul cont 
de standardele în vigoare de ambele părți și 
respectându-le;

Or. en

Amendamentul 712
Dita Charanzová

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul x

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(x) să se asigure că TTIP servește drept 
forum pentru elaborarea unor standarde de 
sustenabilitate comune de producere a 
energiei, ținând tot timpul cont de 
standardele în vigoare de ambele părți și 

(x) să se asigure că TTIP servește drept 
forum pentru elaborarea unor standarde 
comune de producere a energiei, ținând tot 
timpul cont de standardele în vigoare de 
ambele părți și respectându-le;
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respectându-le;

Or. en

Amendamentul 713
Bendt Bendtsen

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul x

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(x) să se asigure că TTIP servește drept 
forum pentru elaborarea unor standarde de 
sustenabilitate comune de producere a 
energiei, ținând tot timpul cont de 
standardele în vigoare de ambele părți și 
respectându-le;

(x) să se asigure că TTIP servește drept 
forum pentru elaborarea unor standarde de 
sustenabilitate comune de producere a 
energiei și de eficiență energetică, ținând 
tot timpul cont de standardele în vigoare de 
ambele părți și respectându-le;

Or. en

Amendamentul 714
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul x

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(x) să se asigure că TTIP servește drept 
forum pentru elaborarea unor standarde de 
sustenabilitate comune de producere a 
energiei, ținând tot timpul cont de 
standardele în vigoare de ambele părți și 
respectându-le;

(x) să se asigure că TTIP servește drept 
forum pentru elaborarea unor standarde 
ambițioase de sustenabilitate comune de 
producere a energiei, ținând tot timpul cont 
de standardele în vigoare de ambele părți și 
respectându-le; să intensifice eforturile 
depuse pentru cercetare și inovare, 
inclusiv în ceea ce privește cercetarea și 
inovarea în sectorul energetic, și să 
exploreze modurile de cooperare cu 
proiectele de cercetare și dezvoltare 
energetică la scară largă, cum ar fi 
Advanced Research Projects Agency-
Energy (Agenția pentru proiecte de 
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cercetare avansate – Energie, ARPA-E) 
din Statele Unite, pentru a contribui la 
inovarea energiei în acest domeniu pentru 
ambele părți; să se asigure că TTIP 
servește drept forum pentru schimbul de 
cunoștințe și de informații pentru 
colectarea datelor și gestionarea 
barierelor care împiedică adoptarea unor 
tehnologii cu emisii reduse de dioxid de 
carbon și ecologice;

Or. en

Amendamentul 715
Yannick Jadot, Ska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul x

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(x) să se asigure că TTIP servește drept 
forum pentru elaborarea unor standarde de 
sustenabilitate comune de producere a 
energiei, ținând tot timpul cont de 
standardele în vigoare de ambele părți și 
respectându-le;

(x) să se asigure că TTIP servește drept 
forum pentru elaborarea unor standarde 
ambițioase și a unor standarde obligatorii 
privind eficiența energetică și de 
sustenabilitate comune de producere a 
energiei, ținând tot timpul cont de 
standardele în vigoare de ambele părți și 
respectându-le;

Or. en

Amendamentul 716
Yannick Jadot, Ska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xa) să se asigure că în special 
combustibilii cu emisii foarte ridicate de 
gaze cu efect de seră, ca, de exemplu, 
GNL obținut din gazele de șist și țițeiul 
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obținut din nisipuri bituminoase, sunt 
interzise pe piața din UE, întrucât acest 
lucru ar pune în pericol angajamentele 
climatice internaționale și ar introduce o 
discordanță între legislația și obiectivele 
climatice europene, ar submina 
recomandările privind combustibilii 
neconvenționali și ar încălca Directiva 
privind calitatea carburanților;

Or. en

Amendamentul 717
Yannick Jadot, Ska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xb) subliniază diferențele uriașe de 
prețuri la energie și de emisii de CO2 pe 
cap de locuitor, între SUA și UE; solicită 
Comisiei să pună capăt, în cadrul 
negocierilor lor, politicilor electoraliste și 
să se axeze pe o abordare care să 
urmărească bunăstarea comună, bazată 
pe concepte precum sustenabilitatea 
energiei, principiul precauției, 
internalizarea costurilor externe și 
responsabilitatea față de generațiile 
viitoare;

Or. en

Amendamentul 718
Yannick Jadot, Ska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xc) să promoveze ideea unei piețe 
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transatlantice de reciclare care stabilește 
standarde mondiale și promovează o 
schemă de reciclare mondială, pentru a 
împiedica exportul ilegal de deșeuri 
electronice, în conformitate cu Convenția 
de la Basel;

Or. en

Amendamentul 719
Franck Proust

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xi

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xi) să se asigure că TTIP include un 
capitol specific privind IMM-urile și 
vizează crearea de noi posibilități în SUA 
pentru IMM-urile europene, de exemplu 
prin eliminarea cerințelor de dublă 
certificare, prin crearea unui sistem de 
informare pe internet cu privire la diferitele 
reglementări, prin introducerea unor 
proceduri accelerate la frontieră sau prin 
eliminarea vârfurilor tarifare specifice care 
continuă să existe; acesta ar trebui să 
creeze mecanisme prin care cele două părți 
să colaboreze în vederea facilitării 
participării IMM-urilor la comerțul 
transatlantic, de exemplu prin intermediul 
unui „ghișeu unic” comun pentru IMM-uri;

(xi) să se asigure că TTIP include un 
capitol specific privind IMM-urile și 
vizează crearea de noi posibilități în SUA 
pentru IMM-urile europene, pe baza 
experiențelor și a informațiilor colectate 
de IMM-urile exportatoare, de exemplu 
prin eliminarea cerințelor de dublă 
certificare, prin crearea unui sistem de 
informare pe internet cu privire la diferitele 
reglementări, prin introducerea unor 
proceduri accelerate la frontieră sau prin 
eliminarea vârfurilor tarifare specifice care 
continuă să existe; acesta ar trebui să 
creeze mecanisme prin care cele două părți 
să colaboreze în vederea facilitării 
participării IMM-urilor la comerțul 
transatlantic, de exemplu prin intermediul 
unui „ghișeu unic” comun pentru IMM-uri,
pentru a cunoaște specificitățile fiecărui 
stat federal, legăturile posibile, precum și 
măsurile de însoțire în cazul unui litigiu 
pe baza portalului e-justiție;

Or. fr

Amendamentul 720
Tonino Picula
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Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xi

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xi) să se asigure că TTIP include un 
capitol specific privind IMM-urile și 
vizează crearea de noi posibilități în SUA 
pentru IMM-urile europene, de exemplu 
prin eliminarea cerințelor de dublă 
certificare, prin crearea unui sistem de 
informare pe internet cu privire la diferitele 
reglementări, prin introducerea unor 
proceduri accelerate la frontieră sau prin 
eliminarea vârfurilor tarifare specifice care 
continuă să existe; acesta ar trebui să 
creeze mecanisme prin care cele două părți 
să colaboreze în vederea facilitării 
participării IMM-urilor la comerțul 
transatlantic, de exemplu prin intermediul 
unui „ghișeu unic” comun pentru IMM-uri;

(xi) să se asigure că TTIP include un 
capitol specific privind IMM-urile și 
vizează armonizarea definițiilor existente 
ale IMM-urilor, crearea de noi posibilități 
în SUA pentru IMM-urile europene, de 
exemplu prin eliminarea cerințelor de 
dublă certificare, prin crearea unui sistem 
de informare pe internet cu privire la 
diferitele reglementări, prin facilitarea 
accesului la sursele de finanțare, prin 
introducerea unor proceduri accelerate la 
frontieră sau prin eliminarea vârfurilor 
tarifare specifice care continuă să existe; 
acesta ar trebui să creeze mecanisme prin 
care cele două părți să colaboreze în 
vederea facilitării participării IMM-urilor 
la comerțul transatlantic, de exemplu prin 
intermediul unui „ghișeu unic” comun 
pentru IMM-uri;

Or. hr

Amendamentul 721
Tokia Saïfi, Franck Proust

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xi

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xi) să se asigure că TTIP include un 
capitol specific privind IMM-urile și 
vizează crearea de noi posibilități în SUA 
pentru IMM-urile europene, de exemplu 
prin eliminarea cerințelor de dublă 
certificare, prin crearea unui sistem de 
informare pe internet cu privire la diferitele 
reglementări, prin introducerea unor 
proceduri accelerate la frontieră sau prin 
eliminarea vârfurilor tarifare specifice care 
continuă să existe; acesta ar trebui să 
creeze mecanisme prin care cele două părți 

(xi) să se asigure că TTIP include un 
capitol specific privind IMM-urile și 
vizează crearea de noi posibilități în SUA 
pentru IMM-urile europene, de exemplu 
prin eliminarea cerințelor de dublă 
certificare, prin crearea unui sistem de 
informare pe internet cu privire la diferitele 
reglementări, prin introducerea unor 
proceduri accelerate la frontieră sau prin 
eliminarea vârfurilor tarifare specifice care 
continuă să existe; acesta ar trebui să 
creeze mecanisme prin care cele două părți 
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să colaboreze în vederea facilitării 
participării IMM-urilor la comerțul 
transatlantic, de exemplu prin intermediul 
unui „ghișeu unic” comun pentru IMM-uri;

să colaboreze în vederea facilitării
participării IMM-urilor la comerțul 
transatlantic, datorită punerii în aplicare a 
unei asistențe tehnice și, de exemplu prin 
intermediul unui „ghișeu unic” comun 
pentru IMM-uri;

Or. fr

Amendamentul 722
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xi

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xi) să se asigure că TTIP include un 
capitol specific privind IMM-urile și 
vizează crearea de noi posibilități în SUA 
pentru IMM-urile europene, de exemplu 
prin eliminarea cerințelor de dublă 
certificare, prin crearea unui sistem de 
informare pe internet cu privire la 
diferitele reglementări, prin introducerea 
unor proceduri accelerate la frontieră sau 
prin eliminarea vârfurilor tarifare 
specifice care continuă să existe; acesta 
ar trebui să creeze mecanisme prin care 
cele două părți să colaboreze în vederea 
facilitării participării IMM-urilor la 
comerțul transatlantic, de exemplu prin 
intermediul unui „ghișeu unic” comun 
pentru IMM-uri;

(xi) să stabilească o consultare adecvată a 
IMM-urilor reale, pentru a le consulta 
separat cu privire la costurile și 
beneficiile posibile ale unui comerț cu 
SUA și să stabilească împreună cu 
acestea potențialele cerințe inutile reale 
care ar putea fi eliminate, fără a fi 
necesar un acord comercial cuprinzător;

Or. en

Amendamentul 723
Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Sorin Moisă, Nicola Danti, Pedro Silva 
Pereira
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Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xi

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xi) să se asigure că TTIP include un 
capitol specific privind IMM-urile și 
vizează crearea de noi posibilități în SUA 
pentru IMM-urile europene, de exemplu 
prin eliminarea cerințelor de dublă 
certificare, prin crearea unui sistem de 
informare pe internet cu privire la diferitele 
reglementări, prin introducerea unor 
proceduri accelerate la frontieră sau prin 
eliminarea vârfurilor tarifare specifice care 
continuă să existe; acesta ar trebui să 
creeze mecanisme prin care cele două părți 
să colaboreze în vederea facilitării 
participării IMM-urilor la comerțul 
transatlantic, de exemplu prin intermediul 
unui „ghișeu unic” comun pentru IMM-uri;

(xi) să se asigure că TTIP include un 
capitol specific privind IMM-urile și 
vizează crearea de noi posibilități în SUA 
pentru IMM-urile, microîntreprinderile, 
clusterele și rețelele de întreprinderi 
europene, de exemplu prin eliminarea 
cerințelor de dublă certificare, prin crearea 
unui sistem de informare pe internet cu 
privire la diferitele reglementări, prin 
introducerea unor proceduri accelerate la 
frontieră sau prin eliminarea vârfurilor 
tarifare specifice care continuă să existe; 
acesta ar trebui să creeze mecanisme prin 
care cele două părți să colaboreze în 
vederea facilitării participării IMM-urilor 
la comerțul transatlantic, de exemplu prin 
intermediul unui „ghișeu unic” comun 
pentru IMM-uri; ar trebui să prevadă o 
parte specifică dedicată nevoilor specifice 
ale microîntreprinderilor, clusterelor și 
rețelelor de întreprinderi;

Or. en

Amendamentul 724
Amjad Bashir

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xi

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xi) să se asigure că TTIP include un 
capitol specific privind IMM-urile și 
vizează crearea de noi posibilități în SUA 
pentru IMM-urile europene, de exemplu 
prin eliminarea cerințelor de dublă 
certificare, prin crearea unui sistem de 
informare pe internet cu privire la diferitele 
reglementări, prin introducerea unor 
proceduri accelerate la frontieră sau prin 

(xi) să se asigure că TTIP include un 
capitol specific privind IMM-urile și 
vizează crearea de noi posibilități în SUA 
pentru IMM-urile europene, de exemplu 
prin eliminarea cerințelor de dublă 
certificare, prin crearea unui sistem de 
informare pe internet cu privire la diferitele 
reglementări, prin introducerea unor 
proceduri accelerate la frontieră sau prin 
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eliminarea vârfurilor tarifare specifice care 
continuă să existe; acesta ar trebui să 
creeze mecanisme prin care cele două părți 
să colaboreze în vederea facilitării 
participării IMM-urilor la comerțul 
transatlantic, de exemplu prin intermediul 
unui „ghișeu unic” comun pentru IMM-uri;

eliminarea vârfurilor tarifare specifice care 
continuă să existe; acesta ar trebui să 
creeze mecanisme prin care cele două părți 
să colaboreze în vederea facilitării 
participării IMM-urilor la comerțul și 
investițiile transatlantice, de exemplu prin 
intermediul unui „ghișeu unic” comun 
pentru IMM-uri, care ar putea îmbunătăți 
fluxul de informații către IMM-uri, 
oferind, printre altele, o mai bună 
predictibilitate a pieței;

Or. en

Amendamentul 725
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Ulrike Müller, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Catherine Bearder

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xi

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xi) să se asigure că TTIP include un
capitol specific privind IMM-urile și
vizează crearea de noi posibilități în SUA 
pentru IMM-urile europene, de exemplu 
prin eliminarea cerințelor de dublă 
certificare, prin crearea unui sistem de 
informare pe internet cu privire la diferitele 
reglementări, prin introducerea unor 
proceduri accelerate la frontieră sau prin 
eliminarea vârfurilor tarifare specifice care 
continuă să existe; acesta ar trebui să 
creeze mecanisme prin care cele două părți 
să colaboreze în vederea facilitării 
participării IMM-urilor la comerțul 
transatlantic, de exemplu prin intermediul 
unui „ghișeu unic” comun pentru IMM-uri;

(xi) să salute angajamentul ambelor părți 
și includerea unui capitol specific privind 
IMM-urile în TTIP, care vizează crearea 
de noi posibilități în SUA pentru IMM-
urile europene, de exemplu prin eliminarea 
cerințelor de dublă certificare, prin crearea 
unui sistem de informare pe internet cu 
privire la diferitele reglementări, prin 
introducerea unor proceduri accelerate la 
frontieră sau prin eliminarea vârfurilor
tarifare specifice care continuă să existe; 
acesta ar trebui să creeze mecanisme prin 
care cele două părți să colaboreze în 
vederea facilitării participării IMM-urilor 
la comerțul transatlantic, de exemplu prin 
intermediul unui „ghișeu unic” comun 
pentru IMM-uri;

Or. en
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Amendamentul 726
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xi

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xi) să se asigure că TTIP include un 
capitol specific privind IMM-urile și 
vizează crearea de noi posibilități în SUA 
pentru IMM-urile europene, de exemplu 
prin eliminarea cerințelor de dublă 
certificare, prin crearea unui sistem de 
informare pe internet cu privire la diferitele 
reglementări, prin introducerea unor 
proceduri accelerate la frontieră sau prin 
eliminarea vârfurilor tarifare specifice care 
continuă să existe; acesta ar trebui să 
creeze mecanisme prin care cele două părți 
să colaboreze în vederea facilitării 
participării IMM-urilor la comerțul 
transatlantic, de exemplu prin intermediul 
unui „ghișeu unic” comun pentru IMM-uri;

(xi) garantează că TTIP include un capitol 
specific dedicat IMM-urilor și vizează 
crearea de noi oportunități în SUA pentru 
IMM-urile europene, de exemplu, prin 
eliminarea cerințelor de dublă certificare, 
prin crearea unui sistem de informare pe 
internet cu privire la diferitele reglementări
și cele mai bune practici, prin introducerea 
unor proceduri accelerate la frontieră sau 
prin eliminarea vârfurilor tarifare specifice 
care continuă să existe; acesta ar trebui să 
creeze mecanisme prin care cele două părți 
să colaboreze în vederea facilitării 
participării IMM-urilor la comerțul 
transatlantic, de exemplu prin intermediul 
unui „ghișeu unic” comun pentru IMM-uri, 
părțile interesate din cadrul IMM-urilor 
jucând un rol important în ceea ce 
privește crearea unui astfel de sistem;

Or. en

Amendamentul 727
Yannick Jadot, Ska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xia) să asigure instituirea sau 
continuarea, în SUA și în statele membre 
ale UE, a politicilor sau a planurilor de 
sprijin favorabile IMM-urilor, cum ar fi 
cele care oferă un acces mai bun al IMM-
urilor la procedurile de achiziții publice, 
ecologice sau regionale;
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Or. en

Amendamentul 728
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xia) să se asigure că impactul TTIP 
asupra IMM-urilor europene este 
examinat prin intermediul unor evaluări, 
atât la nivel european, cât și la nivelul 
tuturor statelor membre ale UE;

Or. es

Amendamentul 729
Tiziana Beghin, David Borrelli

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xia) să garanteze că prioritățile și 
îngrijorările IMM-urilor și ale artizanilor 
sunt pe deplin luate în considerare în 
cadrul negocierilor privind TTIP, prin 
intermediul evaluărilor detaliate ale 
impactului și al consultărilor publice 
specifice, care să garanteze cea mai mare 
participare a părților implicate din toate 
cele 28 de state membre, deoarece multe 
IMM-uri se bazează pe cererea internă și 
intracomunitară și vor fi afectate de 
efectele schimburilor comerciale ale 
TTIP;

Or. en
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Amendamentul 730
Yannick Jadot, Ska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xib (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xib) să asigure protecția și consolidarea 
politicilor de încurajare și a planurilor de 
sprijin destinate IMM-urilor; să se 
asigure că prioritățile și îngrijorările 
tuturor tipurilor de IMM-uri, indiferent 
dacă desfășoară activități de export sau 
nu, sunt pe deplin luate în considerare în 
cadrul negocierilor privind TTIP, de 
exemplu, prin intermediul evaluărilor ex 
ante sau al consultărilor publice specifice, 
având în vedere că doar 13 % din IMM-
uri își desfășoară activitatea în afara UE, 
în timp ce 25 % își desfășoară activitatea 
numai în cadrul pieței interne a UE; 
atrage atenția asupra impactului negativ 
pe care poate să îl aibă un potențial acord 
TTIP asupra IMM-urilor care nu 
desfășoară activități de export;

Or. en

Amendamentul 731
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xii) să se asigure că TTIP conține un 
capitol cuprinzător privind investițiile, 
inclusiv dispoziții privind accesul la piață 
și protecția investițiilor; capitolul privind 
liberalizarea investițiilor ar trebui să vizeze 
aplicarea unui tratament nediscriminatoriu 
la înființarea întreprinderilor europene și 
americane pe teritoriul celeilalte părți, 
ținând cont în același timp de natura 

(xii) să se asigure că TTIP conține un 
capitol cuprinzător privind investițiile, 
inclusiv dispoziții privind accesul la piață 
și protecția investițiilor; capitolul privind 
liberalizarea investițiilor ar trebui să vizeze 
aplicarea unui tratament nediscriminatoriu 
la înființarea întreprinderilor europene și 
americane pe teritoriul celeilalte părți, 
ținând cont în același timp de natura 
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sensibilă a anumitor sectoare specifice; sensibilă a anumitor sectoare specifice; 
reamintește că 85 % din licitațiile publice 
din Uniunea Europeană sunt deja 
deschise furnizorilor din SUA, în timp ce 
doar 32 % din licitațiile din SUA sunt 
deschise furnizorilor din UE;

Or. en

Amendamentul 732
Dita Charanzová

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xii) să se asigure că TTIP conține un 
capitol cuprinzător privind investițiile, 
inclusiv dispoziții privind accesul la piață 
și protecția investițiilor; capitolul privind 
liberalizarea investițiilor ar trebui să vizeze 
aplicarea unui tratament nediscriminatoriu 
la înființarea întreprinderilor europene și 
americane pe teritoriul celeilalte părți, 
ținând cont în același timp de natura 
sensibilă a anumitor sectoare specifice;

(xii) să se asigure că TTIP conține un 
capitol cuprinzător privind investițiile, 
inclusiv dispoziții privind accesul la piață 
și protecția investițiilor; capitolul privind 
liberalizarea investițiilor ar trebui să vizeze 
aplicarea unui tratament nediscriminatoriu 
la înființarea întreprinderilor europene și 
americane pe teritoriul celeilalte părți;

Or. en

Amendamentul 733
Seán Kelly

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xii) să se asigure că TTIP conține un 
capitol cuprinzător privind investițiile, 
inclusiv dispoziții privind accesul la piață 
și protecția investițiilor; capitolul privind 
liberalizarea investițiilor ar trebui să vizeze 
aplicarea unui tratament nediscriminatoriu 

(xii) să se asigure că TTIP conține un 
capitol cuprinzător privind investițiile, 
inclusiv dispoziții privind accesul la piață 
și protecția investițiilor; capitolul privind 
liberalizarea investițiilor ar trebui să vizeze 
aplicarea unui tratament nediscriminatoriu 
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la înființarea întreprinderilor europene și 
americane pe teritoriul celeilalte părți, 
ținând cont în același timp de natura 
sensibilă a anumitor sectoare specifice;

la înființarea întreprinderilor europene și 
americane pe teritoriul celeilalte părți, 
ținând cont în același timp de natura 
sensibilă a anumitor sectoare specifice, 
dintre care vor fi convenite liste în timpul 
procesului de negociere;

Or. en

Amendamentul 734
Franck Proust

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xii) să se asigure că TTIP conține un 
capitol cuprinzător privind investițiile, 
inclusiv dispoziții privind accesul la piață 
și protecția investițiilor; capitolul privind 
liberalizarea investițiilor ar trebui să vizeze 
aplicarea unui tratament nediscriminatoriu 
la înființarea întreprinderilor europene și 
americane pe teritoriul celeilalte părți, 
ținând cont în același timp de natura 
sensibilă a anumitor sectoare specifice;

(xii) să se asigure că TTIP conține un 
capitol cuprinzător privind investițiile, 
inclusiv dispoziții privind accesul la piață 
și protecția investițiilor, devenită necesară 
din cauza rolului crescut al 
acționariatului pe termen scurt, care 
reduce fondurile canalizate către 
investiții; capitolul privind liberalizarea 
investițiilor ar trebui să vizeze aplicarea 
unui tratament nediscriminatoriu la 
înființarea întreprinderilor europene și 
americane pe teritoriul celeilalte părți, 
ținând cont în același timp de natura 
sensibilă a anumitor sectoare specifice; 
solicită ca definiția termenului 
„discriminare” în materie de investiții să 
facă obiectul unui consens și al unei 
recunoașteri în cadrul Statelor Unite și al 
statelor federale, deoarece absența unei 
clarități cu privire la acest termen 
conduce deja la o distorsionare a 
concurenței din cauza imposibilității 
întreprinderilor europene de a înainta un 
potențial caz de discriminare în fața 
anumitor instanțe americane locale;

Or. fr
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Amendamentul 735
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xii) să se asigure că TTIP conține un 
capitol cuprinzător privind investițiile, 
inclusiv dispoziții privind accesul la piață 
și protecția investițiilor; capitolul privind 
liberalizarea investițiilor ar trebui să vizeze 
aplicarea unui tratament nediscriminatoriu 
la înființarea întreprinderilor europene și 
americane pe teritoriul celeilalte părți, 
ținând cont în același timp de natura 
sensibilă a anumitor sectoare specifice;

(xii) să se asigure că, în cazul în care TTIP 
conține un capitol privind investițiile, 
acesta include dispoziții privind accesul la 
piață și protecția investițiilor; un capitol 
privind liberalizarea investițiilor ar trebui 
să vizeze aplicarea unui tratament 
nediscriminatoriu la înființarea 
întreprinderilor europene și americane pe 
teritoriul celeilalte părți, ținând cont în 
același timp de natura sensibilă a anumitor 
sectoare specifice; de asemenea, acesta ar 
trebui să abordeze obligațiile și 
responsabilitățile investitorilor, făcând 
trimitere, printre altele, la principiile 
OCDE pentru întreprinderile 
multinaționale, planul de acțiune al 
OCDE privind erodarea bazei impozabile 
și transferul profiturilor și principiile 
ONU privind afacerile și drepturile 
omului ca obiective de referință;

Or. en

Amendamentul 736
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xii) să se asigure că TTIP conține un 
capitol cuprinzător privind investițiile, 
inclusiv dispoziții privind accesul la piață 
și protecția investițiilor; capitolul privind 

(xii) să accepte rezultatul consultării 
publice organizate de Comisie cu privire 
la mecanismele ISDS de arbitraj și, prin 
urmare, să excludă din toate tranzacțiile 
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liberalizarea investițiilor ar trebui să 
vizeze aplicarea unui tratament 
nediscriminatoriu la înființarea 
întreprinderilor europene și americane pe 
teritoriul celeilalte părți, ținând cont în 
același timp de natura sensibilă a 
anumitor sectoare specifice;

comerciale orice competență specială de 
arbitraj pentru investitori și să se limiteze 
la justiția națională; să stabilească un 
mecanism pentru consultările dintre state 
și un mecanism de soluționare a litigiilor 
rezervat pentru puținele cazuri de negare 
a justiției;

Or. en

Amendamentul 737
Yannick Jadot, Ska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xii) să se asigure că TTIP conține un 
capitol cuprinzător privind investițiile, 
inclusiv dispoziții privind accesul la piață 
și protecția investițiilor; capitolul privind 
liberalizarea investițiilor ar trebui să 
vizeze aplicarea unui tratament 
nediscriminatoriu la înființarea 
întreprinderilor europene și americane pe 
teritoriul celeilalte părți, ținând cont în 
același timp de natura sensibilă a anumitor 
sectoare specifice;

(xii) să se asigure că TTIP conține un 
capitol echilibrat privind investițiile, luând 
în considerare dezbaterea publică 
esențială referitoare la includerea 
prevederilor referitoare la accesul pe piață 
și protecția investițiilor, precum și natura 
sensibilă a anumitor sectoare specifice;

Or. en

Amendamentul 738
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xii) să se asigure că TTIP conține un 
capitol cuprinzător privind investițiile, 
inclusiv dispoziții privind accesul la piață 

(xii) să se asigure că TTIP conține un 
capitol cuprinzător privind investițiile, 
inclusiv dispoziții privind accesul la piață 
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și protecția investițiilor; capitolul privind 
liberalizarea investițiilor ar trebui să vizeze 
aplicarea unui tratament nediscriminatoriu 
la înființarea întreprinderilor europene și 
americane pe teritoriul celeilalte părți, 
ținând cont în același timp de natura 
sensibilă a anumitor sectoare specifice;

și protecția investițiilor, recunoscând că 
libera circulație a capitalului și liberul 
acces la capital stimulează crearea de 
locuri de muncă și creșterea economică; 
capitolul privind liberalizarea investițiilor 
ar trebui să vizeze aplicarea unui tratament 
nediscriminatoriu la înființarea 
întreprinderilor europene și americane pe 
teritoriul celeilalte părți, ținând cont în 
același timp de natura sensibilă a anumitor 
sectoare specifice;

Or. en

Amendamentul 739
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xii) să se asigure că TTIP conține un 
capitol cuprinzător privind investițiile, 
inclusiv dispoziții privind accesul la piață 
și protecția investițiilor; capitolul privind 
liberalizarea investițiilor ar trebui să vizeze 
aplicarea unui tratament nediscriminatoriu 
la înființarea întreprinderilor europene și 
americane pe teritoriul celeilalte părți, 
ținând cont în același timp de natura 
sensibilă a anumitor sectoare specifice;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. es

Amendamentul 740
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xii
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xii) să se asigure că TTIP conține un 
capitol cuprinzător privind investițiile, 
inclusiv dispoziții privind accesul la piață 
și protecția investițiilor; capitolul privind 
liberalizarea investițiilor ar trebui să vizeze 
aplicarea unui tratament nediscriminatoriu 
la înființarea întreprinderilor europene și 
americane pe teritoriul celeilalte părți,
ținând cont în același timp de natura 
sensibilă a anumitor sectoare specifice;

(xii) să se asigure că TTIP conține un 
capitol cuprinzător privind investițiile, care 
ar trebui să analizeze nu numai 
consolidarea Europei ca destinație pentru 
investiții, ci ar trebui să îmbunătățească 
încrederea pentru investiții europene în 
SUA, inclusiv dispoziții privind accesul la 
piață și protecția investițiilor; capitolul 
privind liberalizarea investițiilor ar trebui 
să vizeze aplicarea unui tratament 
nediscriminatoriu la înființarea 
întreprinderilor europene și americane pe 
teritoriul celeilalte părți, aceste investiții ar 
trebui să aibă în vedere crearea unui nou 
standard obligatoriu pentru protecția 
investițiilor în ceea ce privește investițiile 
internaționale existente și viitoare, 
deoarece un astfel de standard obligatoriu 
ar trebui să garanteze nivelul maxim de 
transparență, să vizeze crearea unui 
mecanism de recurs, precum și 
consacrarea explicită a dreptului de 
reglementare;

Or. en

Amendamentul 741
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xiii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xiii) să se asigure că dispozițiile în materie 
de protecție a investițiilor sunt limitate la 
dispozițiile post-înființare și pun accentul 
pe tratamentul nediscriminatoriu, corect și 
echitabil; definițiile și standardele de 
protecție a investitorilor și a investițiilor 
ar trebui să fie elaborate într-o manieră 
precisă; transferul liber al capitalului ar 
trebui să fie în concordanță cu dispozițiile 

(xiii) să se asigure că dispozițiile în materie 
de protecție a investițiilor pun accentul pe 
tratamentul nediscriminatoriu, corect și 
echitabil, inclusiv o interdicție a măsurilor 
nerezonabile, arbitrare sau 
discriminatorii, tratamentul național, 
tratamentul bazat pe clauza națiunii cele 
mai favorizate, protecția împotriva 
exproprierii directe și indirecte, 
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tratatelor UE și ar trebui să cuprindă o 
excepție prudențială în cazul crizelor 
financiare;

includerea dreptului de compensare 
promptă, adecvată și eficace, protecția 
deplină și securitatea investitorilor și a 
investițiilor, alte prevederi eficace privind 
protecția, cum ar fi o clauză generală, 
liberul transfer de fonduri de capital și 
plățile efectuate de investitori, precum și 
normele referitoare la subrogare;

Or. en

Amendamentul 742
Franck Proust

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xiii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xiii) să se asigure că dispozițiile în materie 
de protecție a investițiilor sunt limitate la 
dispozițiile post-înființare și pun accentul 
pe tratamentul nediscriminatoriu, corect și 
echitabil; definițiile și standardele de 
protecție a investitorilor și a investițiilor ar 
trebui să fie elaborate într-o manieră 
precisă; transferul liber al capitalului ar 
trebui să fie în concordanță cu dispozițiile 
tratatelor UE și ar trebui să cuprindă o 
excepție prudențială în cazul crizelor 
financiare;

(xiii) să se asigure că dispozițiile în materie 
de protecție a investițiilor sunt limitate la 
dispozițiile post-înființare și pun accentul 
pe tratamentul nediscriminatoriu, corect și 
echitabil; definițiile și standardele de 
protecție a investitorilor și a investițiilor ar 
trebui să fie elaborate într-o manieră 
precisă; transferul liber al capitalului și 
siguranța schimburilor ar trebui să fie în 
concordanță cu dispozițiile tratatelor UE și 
ar trebui să cuprindă o excepție prudențială 
în cazul crizelor financiare;

Or. fr

Amendamentul 743
Dita Charanzová

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xiii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xiii) să se asigure că dispozițiile în materie 
de protecție a investițiilor sunt limitate la 

(xiii) să se asigure că dispozițiile în materie 
de protecție a investițiilor pun accentul pe 
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dispozițiile post-înființare și pun accentul 
pe tratamentul nediscriminatoriu, corect și 
echitabil; definițiile și standardele de 
protecție a investitorilor și a investițiilor ar 
trebui să fie elaborate într-o manieră 
precisă; transferul liber al capitalului ar 
trebui să fie în concordanță cu dispozițiile 
tratatelor UE și ar trebui să cuprindă o 
excepție prudențială în cazul crizelor 
financiare;

tratamentul nediscriminatoriu, corect și 
echitabil; definițiile și standardele de 
protecție a investitorilor și a investițiilor ar 
trebui să fie elaborate într-o manieră 
precisă; transferul liber al capitalului ar 
trebui să fie în concordanță cu dispozițiile 
tratatelor UE și ar trebui să cuprindă o 
excepție prudențială în cazul crizelor 
financiare;

Or. en

Amendamentul 744
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xiii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xiii) să se asigure că dispozițiile în materie 
de protecție a investițiilor sunt limitate la 
dispozițiile post-înființare și pun accentul 
pe tratamentul nediscriminatoriu, corect și 
echitabil; definițiile și standardele de 
protecție a investitorilor și a investițiilor ar 
trebui să fie elaborate într-o manieră 
precisă; transferul liber al capitalului ar 
trebui să fie în concordanță cu dispozițiile 
tratatelor UE și ar trebui să cuprindă o 
excepție prudențială în cazul crizelor 
financiare;

(xiii) să se asigure că dispozițiile în materie 
de protecție a investițiilor pun accentul pe 
tratamentul nediscriminatoriu, corect și 
echitabil; definițiile și standardele de 
protecție a investitorilor și a investițiilor ar 
trebui să fie elaborate într-o manieră 
precisă; transferul liber al capitalului ar 
trebui să fie în concordanță cu dispozițiile 
tratatelor UE și ar trebui să cuprindă o 
excepție prudențială în cazul crizelor 
financiare;

Or. de

Amendamentul 745
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
Punctul 1 – litera d – subpunctul xiii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xiii) să se asigure că dispozițiile în materie 
de protecție a investițiilor sunt limitate la 
dispozițiile post-înființare și pun accentul 
pe tratamentul nediscriminatoriu, corect și 
echitabil; definițiile și standardele de 
protecție a investitorilor și a investițiilor ar 
trebui să fie elaborate într-o manieră 
precisă; transferul liber al capitalului ar 
trebui să fie în concordanță cu dispozițiile 
tratatelor UE și ar trebui să cuprindă o 
excepție prudențială în cazul crizelor 
financiare;

(xiii) să se asigure că dispozițiile în materie 
de protecție a investițiilor sunt limitate la 
dispozițiile post-înființare și pun accentul 
pe tratamentul nediscriminatoriu, corect și 
echitabil; definițiile și standardele de 
protecție a investitorilor și a investițiilor ar 
trebui să fie elaborate într-o manieră 
precisă; subliniază că dispozițiile de fond 
trebuie, printre altele, să protejeze dreptul 
de reglementare de interes public, să 
clarifice sensul exproprierii indirecte și să 
împiedice măsurile nefondate sau 
abuzive; transferul liber al capitalului ar 
trebui să fie în concordanță cu dispozițiile 
tratatelor UE și ar trebui să cuprindă o 
excepție prudențială în cazul crizelor 
financiare;

Or. en

Amendamentul 746
Yannick Jadot, Ska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xiii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xiii) să se asigure că dispozițiile în materie 
de protecție a investițiilor sunt limitate la 
dispozițiile post-înființare și pun accentul 
pe tratamentul nediscriminatoriu, corect și 
echitabil; definițiile și standardele de 
protecție a investitorilor și a investițiilor ar 
trebui să fie elaborate într-o manieră 
precisă; transferul liber al capitalului ar 
trebui să fie în concordanță cu dispozițiile 
tratatelor UE și ar trebui să cuprindă o 
excepție prudențială în cazul crizelor 
financiare;

(xiii) să se asigure că dispozițiile în materie 
de protecție a investițiilor sunt limitate la 
dispozițiile post-înființare, includ 
drepturile investitorilor și obligațiile 
acestora, în conformitate cu 
recomandările OCDE și pun accentul pe 
tratamentul nediscriminatoriu, protejând 
pe deplin drepturile de reglementare ale 
autorităților naționale, regionale și locale; 
definițiile și standardele de protecție a 
investitorilor și a investițiilor ar trebui să 
fie elaborate într-o manieră precisă și 
limitatoare; transferul liber al capitalului ar 
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trebui să fie în concordanță cu dispozițiile 
tratatelor UE și ar trebui să cuprindă o 
excepție prudențială și nelimitată în timp 
în cazul crizelor financiare;

Or. en

Amendamentul 747
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xiii

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xiii) să se asigure că dispozițiile în materie 
de protecție a investițiilor sunt limitate la 
dispozițiile post-înființare și pun accentul 
pe tratamentul nediscriminatoriu, corect și 
echitabil; definițiile și standardele de 
protecție a investitorilor și a investițiilor ar 
trebui să fie elaborate într-o manieră 
precisă; transferul liber al capitalului ar 
trebui să fie în concordanță cu dispozițiile 
tratatelor UE și ar trebui să cuprindă o 
excepție prudențială în cazul crizelor 
financiare;

(xiii) să se asigure că dispozițiile în materie 
de protecție a investițiilor pun accentul pe 
exproprierea nediscriminatorie, directă și 
indirectă, precum și pe tratamentul corect 
și echitabil; definițiile și standardele de 
protecție a investitorilor și a investițiilor ar 
trebui să fie elaborate într-o manieră 
precisă și legală; transferul liber al 
capitalului ar trebui să fie în concordanță 
cu dispozițiile tratatelor UE și ar trebui să 
cuprindă o excepție prudențială în cazul 
crizelor financiare;

Or. en

Amendamentul 748
József Szájer

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xiiia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xiiia) să mențină suspendate negocierile 
TTIP privind soluționarea litigiilor dintre 
investitori și stat, până la elaborarea unor 
propuneri specifice, în consultare strânsă 
cu Parlamentul European, care să 
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reflecte în mod corespunzător rezultatele 
consultărilor publice desfășurate pe 
această temă; să elaboreze un raport 
pentru consultările cu Parlamentul 
European referitor la problemele concrete 
întâmpinate de investitorii europeni în 
SUA, la cazurile în care absența unor 
posibilități de soluționare a litigiilor dintre 
investitori și stat a împiedicat soluționarea 
eficace sau a condus la o situație mai 
puțin favorabilă pentru investitorii 
europeni în raport cu investitorii din țările 
terțe, care dispun de un astfel de 
instrument;

Or. en

Amendamentul 749
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xiv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xiv) să se asigure că investitorii străini 
sunt tratați în mod nediscriminatoriu și 
au o posibilitate echitabilă de a de a 
accede la căi de atac pentru a-și soluționa 
plângerile, lucru care poate fi realizat 
fără includerea unui mecanism de 
soluționare a litigiilor între investitori și 
stat (ISDS); un astfel de mecanism nu 
este necesar în TTIP având în vedere 
sistemele juridice dezvoltate ale UE și 
SUA; un sistem de soluționare a litigiilor 
între state și recurgerea la instanțele 
naționale sunt cele mai adecvate 
instrumente pentru soluționarea litigiilor 
în materie de investiții;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 750
Ulrike Müller

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xiv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xiv) să se asigure că investitorii străini 
sunt tratați în mod nediscriminatoriu și 
au o posibilitate echitabilă de a de a 
accede la căi de atac pentru a-și soluționa 
plângerile, lucru care poate fi realizat 
fără includerea unui mecanism de 
soluționare a litigiilor între investitori și 
stat (ISDS); un astfel de mecanism nu 
este necesar în TTIP având în vedere 
sistemele juridice dezvoltate ale UE și 
SUA; un sistem de soluționare a litigiilor 
între state și recurgerea la instanțele 
naționale sunt cele mai adecvate 
instrumente pentru soluționarea litigiilor în 
materie de investiții;

(xiv) să excludă mecanismul de 
soluționare a litigiilor dintre investitori și 
stat și să îl înlocuiască cu un sistem de 
soluționare a litigiilor între state și să 
recurgă la instanțele naționale, deoarece 
acestea sunt cele mai adecvate instrumente 
pentru soluționarea litigiilor în materie de 
investiții și sunt cele mai în măsură să 
garanteze că investitorii străini sunt 
tratați în mod nediscriminatoriu și au 
oportunitatea echitabilă de a accede la căi 
de atac pentru a-și soluționa plângerile; 
având în vedere sistemele juridice 
dezvoltate ale UE și SUA, mecanismul de 
soluționare a litigiilor dintre investitori și 
stat nu este necesar în cadrul TTIP;

Or. en

Amendamentul 751
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xiv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xiv) să se asigure că investitorii străini 
sunt tratați în mod nediscriminatoriu și au o 
posibilitate echitabilă de a de a accede la 
căi de atac pentru a-și soluționa plângerile, 
lucru care poate fi realizat fără includerea 
unui mecanism de soluționare a litigiilor 
între investitori și stat (ISDS); un astfel de 
mecanism nu este necesar în TTIP având 
în vedere sistemele juridice dezvoltate ale 
UE și SUA; un sistem de soluționare a 
litigiilor între state și recurgerea la 

(xiv) să se asigure că investitorii străini 
sunt tratați în mod nediscriminatoriu și au o 
posibilitate echitabilă de a accede la căi de 
atac pentru a-și soluționa plângerile, prin
includerea unui mecanism de soluționare a 
litigiilor între investitori și stat (ISDS) 
solid și modernizat;
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instanțele naționale sunt cele mai 
adecvate instrumente pentru soluționarea 
litigiilor în materie de investiții;

Or. en

Amendamentul 752
Davor Ivo Stier

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xiv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xiv) să se asigure că investitorii străini 
sunt tratați în mod nediscriminatoriu și au o 
posibilitate echitabilă de a de a accede la 
căi de atac pentru a-și soluționa plângerile, 
lucru care poate fi realizat fără 
includerea unui mecanism de soluționare 
a litigiilor între investitori și stat (ISDS);
un astfel de mecanism nu este necesar în 
TTIP având în vedere sistemele juridice 
dezvoltate ale UE și SUA; un sistem de 
soluționare a litigiilor între state și
recurgerea la instanțele naționale sunt cele 
mai adecvate instrumente pentru 
soluționarea litigiilor în materie de 
investiții;

(xiv) să se asigure că investitorii străini 
sunt tratați în mod nediscriminatoriu și au o 
posibilitate echitabilă de a accede la căi de 
atac pentru a-și soluționa plângerile;

Or. en

Amendamentul 753
Santiago Fisas Ayxelà, Pablo Zalba Bidegain, Gabriel Mato

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xiv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xiv) să se asigure că investitorii străini 
sunt tratați în mod nediscriminatoriu și au o 
posibilitate echitabilă de a de a accede la 
căi de atac pentru a-și soluționa plângerile, 

(xiv) să se asigure că investitorii străini 
sunt tratați în mod nediscriminatoriu și au o 
posibilitate echitabilă de a accede la căi de 
atac pentru a-și soluționa plângerile, 
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lucru care poate fi realizat fără 
includerea unui mecanism de soluționare 
a litigiilor între investitori și stat (ISDS);
un astfel de mecanism nu este necesar în 
TTIP având în vedere sistemele juridice 
dezvoltate ale UE și SUA; un sistem de 
soluționare a litigiilor între state și
recurgerea la instanțele naționale sunt cele 
mai adecvate instrumente pentru 
soluționarea litigiilor în materie de 
investiții;

inclusiv prin intermediul mecanismelor 
eficace de soluționare a litigiilor; în acest 
sens, TTIP ar trebui să includă 
mecanisme de soluționare a litigiilor 
dintre state și a litigiilor dintre investitori 
și stat, care sunt consecvente cu dreptul 
UE și al statelor membre de a menține și 
respecta obiectivele legitime în materie de 
politică publică; în acest context, 
negocierile privind un mecanism de 
arbitraj al investițiilor ar trebui să asigure 
rezultate satisfăcătoare cu privire la 
menținerea dreptului de reglementare al 
UE și al statelor sale membre, în vederea 
realizării obiectivelor de politică publică; 
transparență îmbunătățită a procedurilor 
de arbitraj; independența arbitrilor; 
asigurarea consecvenței hotărârilor 
arbitrale, prin intermediul punerii la 
dispoziție a posibilității de atac; și o relație 
între mecanismul de soluționare a 
litigiilor dintre investitori și stat, care este 
consecvent cu competența instanțelor 
europene;

Or. en

Amendamentul 754
Franck Proust

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xiv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xiv) să se asigure că investitorii străini 
sunt tratați în mod nediscriminatoriu și au o 
posibilitate echitabilă de a de a accede la 
căi de atac pentru a-și soluționa plângerile, 
lucru care poate fi realizat fără includerea 
unui mecanism de soluționare a litigiilor 
între investitori și stat (ISDS); un astfel de 
mecanism nu este necesar în TTIP având 
în vedere sistemele juridice dezvoltate ale 
UE și SUA; un sistem de soluționare a 
litigiilor între state și recurgerea la 

(xiv) să se asigure că investitorii străini 
sunt tratați în mod nediscriminatoriu, sunt 
protejați și au o posibilitate echitabilă de a 
de a accede la căi de atac pentru a-și 
soluționa plângerile, lucru care nu poate fi 
realizat fără includerea unui mecanism de 
soluționare a litigiilor care trebuie în mod 
obligatoriu îmbunătățit pentru a lua în 
considerare obligațiile de transparență, 
definițiile clare și precise ale conceptelor 
juridice, cum ar fi „expropriere indirectă” 
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instanțele naționale sunt cele mai adecvate 
instrumente pentru soluționarea litigiilor în 
materie de investiții;

și „tratament corect și echitabil”, un 
mecanism de recurs, normele în materie 
de etică și deontologie și de combatere a 
conflictelor de interese, combaterea 
abuzurilor care fac obiectul unor căi de 
atac multiple, facilitarea accesibilității 
IMM-urilor și garantarea dreptului de 
reglementare al statelor; un astfel de 
mecanism este necesar în TTIP, deoarece 
chiar dacă un sistem de soluționare a 
litigiilor între state și recurgerea la 
instanțele naționale ar putea fi cele mai 
adecvate instrumente pentru soluționarea 
litigiilor în materie de investiții, în realitate 
acestea nu sunt, deoarece, pe de o parte, 
IMM-urile nu beneficiază de aceeași 
audiență ca întreprinderile multinaționale 
din statele membre, iar, pe de altă parte, 
chiar dacă în Uniunea Europeană și în 
Statele Unite există sisteme juridice 
dezvoltate, întreprinderile europene care 
sunt victime ale discriminării nu pot 
beneficia de recunoașterea drepturilor în 
fața unor instanțe americane locale și, 
prin urmare, trebuie să se acorde
prioritate combaterii căutării instanței 
celei mai favorabile; să se asigure că acest 
mecanism face parte dintr-un obiectiv pe 
termen lung referitor la punerea în 
aplicare a unui organism internațional 
responsabil cu aceste aspecte în domeniul 
investițiilor;

Or. fr

Amendamentul 755
Reimer Böge

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xiv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xiv) să se asigure că investitorii străini 
sunt tratați în mod nediscriminatoriu și au o 
posibilitate echitabilă de a de a accede la 

(xiv) să se asigure că investitorii străini 
sunt tratați în mod nediscriminatoriu și au o 
posibilitate echitabilă de a accede la căi de 
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căi de atac pentru a-și soluționa plângerile, 
lucru care poate fi realizat fără 
includerea unui mecanism de soluționare 
a litigiilor între investitori și stat (ISDS);
un astfel de mecanism nu este necesar în 
TTIP având în vedere sistemele juridice 
dezvoltate ale UE și SUA; un sistem de 
soluționare a litigiilor între state și 
recurgerea la instanțele naționale sunt 
cele mai adecvate instrumente pentru 
soluționarea litigiilor în materie de 
investiții;

atac pentru a-și soluționa plângerile; să se 
asigure că acordul instituie un mecanism 
actualizat de soluționare a litigiilor dintre 
investitori și stat (ISDS) și că negocierile 
privind TTIP sunt utilizate pentru a 
aborda deficiențele acordurilor existente 
privind ISDS, în special cu privire la 
claritatea definițiilor, limitarea 
domeniului de aplicare și mecanismul de 
recurs, precum și să creeze un nou 
standard internațional;

Or. de

Amendamentul 756
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xiv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xiv) să se asigure că investitorii străini 
sunt tratați în mod nediscriminatoriu și au o 
posibilitate echitabilă de a de a accede la 
căi de atac pentru a-și soluționa plângerile, 
lucru care poate fi realizat fără 
includerea unui mecanism de soluționare 
a litigiilor între investitori și stat (ISDS);
un astfel de mecanism nu este necesar în 
TTIP având în vedere sistemele juridice 
dezvoltate ale UE și SUA; un sistem de 
soluționare a litigiilor între state și 
recurgerea la instanțele naționale sunt cele 
mai adecvate instrumente pentru 
soluționarea litigiilor în materie de 
investiții;

(xiv) să se asigure că investitorii străini 
sunt tratați în mod nediscriminatoriu și au o 
posibilitate echitabilă de a accede la căi de 
atac pentru a-și soluționa plângerile, prin 
intermediul unor prevederi bazate pe 
stadiul actual al tehnologiei în materie de 
protecție a investițiilor și al unui 
mecanism de soluționare a litigiilor dintre 
investitori și stat;

Or. en

Amendamentul 757
Markus Pieper, Markus Ferber, Paul Rübig, Michał Boni, Bendt Bendtsen, Othmar 
Karas, Sven Schulze
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Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xiv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xiv) să se asigure că investitorii străini 
sunt tratați în mod nediscriminatoriu și au o 
posibilitate echitabilă de a de a accede la 
căi de atac pentru a-și soluționa plângerile, 
lucru care poate fi realizat fără includerea 
unui mecanism de soluționare a litigiilor 
între investitori și stat (ISDS); un astfel de 
mecanism nu este necesar în TTIP având 
în vedere sistemele juridice dezvoltate ale 
UE și SUA; un sistem de soluționare a 
litigiilor între state și recurgerea la 
instanțele naționale sunt cele mai 
adecvate instrumente pentru soluționarea 
litigiilor în materie de investiții;

(xiv) să se asigure că investitorii străini 
sunt tratați în mod nediscriminatoriu și au o 
posibilitate echitabilă de a accede la căi de 
atac pentru a-și soluționa plângerile, lucru 
care poate fi realizat prin includerea unui 
mecanism de soluționare a litigiilor între 
investitori și stat (ISDS) reformat și bine 
echilibrat; un astfel de mecanism 
garantează tratamentul egal al 
investitorilor străini și naționali și 
protejează investițiile în mod eficace, 
putând fi un instrument util pentru 
creșterea investițiilor străine directe; 

Or. en

Amendamentul 758
Dita Charanzová

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xiv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xiv) să se asigure că investitorii străini 
sunt tratați în mod nediscriminatoriu și au o 
posibilitate echitabilă de a de a accede la 
căi de atac pentru a-și soluționa plângerile, 
lucru care poate fi realizat fără 
includerea unui mecanism de soluționare 
a litigiilor între investitori și stat (ISDS);
un astfel de mecanism nu este necesar în 
TTIP având în vedere sistemele juridice 
dezvoltate ale UE și SUA; un sistem de 
soluționare a litigiilor între state și 
recurgerea la instanțele naționale sunt 
cele mai adecvate instrumente pentru 
soluționarea litigiilor în materie de 
investiții;

(xiv) să se asigure că investitorii străini 
sunt tratați în mod nediscriminatoriu și au o 
posibilitate echitabilă de a accede la căi de 
atac pentru a-și soluționa plângerile; să 
analizeze mecanismul modernizat de 
protecție a investitorilor, menționat de 
Comisie la 18 martie 2015, care ar putea 
aborda preocupările referitoare la 
apărarea întreprinderilor europene, care, 
în caz contrar, ar fi rămas neprotejate de 
instanțele naționale din SUA;
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Or. en

Amendamentul 759
Salvatore Cicu

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xiv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xiv) să se asigure că investitorii străini 
sunt tratați în mod nediscriminatoriu și au o 
posibilitate echitabilă de a de a accede la 
căi de atac pentru a-și soluționa plângerile, 
lucru care poate fi realizat fără includerea
unui mecanism de soluționare a litigiilor 
între investitori și stat (ISDS); un astfel de 
mecanism nu este necesar în TTIP având 
în vedere sistemele juridice dezvoltate ale 
UE și SUA; un sistem de soluționare a 
litigiilor între state și recurgerea la 
instanțele naționale sunt cele mai 
adecvate instrumente pentru soluționarea 
litigiilor în materie de investiții;

(xiv) să se asigure că investitorii străini 
sunt tratați în mod nediscriminatoriu și au o 
posibilitate echitabilă de a de a accede la 
căi de atac pentru a-și soluționa plângerile, 
lucru care poate fi realizat prin intermediul
unui mecanism îmbunătățit de soluționare 
a litigiilor între investitori și stat (ISDS);
un astfel de mecanism ar trebui să le ofere 
investitorilor oportunitatea de a-și 
exercita drepturile în fața instanțelor 
naționale sau prin intermediul 
mecanismului de arbitraj internațional 
ISDS; cu toate acestea, un astfel de 
mecanism nu le permite investitorilor să 
își exercite drepturile simultan în fața 
unei instanțe naționale sau a unui arbitru 
internațional;

Or. it

Amendamentul 760
Paulo Rangel

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – punctul xiv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xiv) să se asigure că investitorii străini 
sunt tratați în mod nediscriminatoriu și au o 
posibilitate echitabilă de a de a accede la 
căi de atac pentru a-și soluționa plângerile, 
lucru care poate fi realizat fără includerea 
unui mecanism de soluționare a litigiilor 

(xiv) să se asigure că investitorii străini 
sunt tratați în mod nediscriminatoriu și au o 
posibilitate echitabilă de a de a accede la 
căi de atac pentru a-și soluționa plângerile, 
lucru care poate fi realizat prin includerea 
unui mecanism transparent de soluționare 
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între investitori și stat (ISDS); un astfel de 
mecanism nu este necesar în TTIP având 
în vedere sistemele juridice dezvoltate ale 
UE și SUA; un sistem de soluționare a 
litigiilor între state și recurgerea la 
instanțele naționale sunt cele mai 
adecvate instrumente pentru soluționarea 
litigiilor în materie de investiții;

a litigiilor între investitori și stat (ISDS), 
care nu compromite sau limitează în mod 
necorespunzător dreptul Uniunii 
Europene și/sau al statelor sale membre 
de a legifera în interesul public în 
domenii precum sănătatea, securitatea, 
apărarea consumatorilor sau mediul; un 
astfel de mecanism trebuie să asigure 
independența și imparțialitatea arbitrilor, 
precum și coerența deciziilor adoptate, în 
special prin introducerea unui cod de 
conduită obligatoriu pentru arbitri, care 
să includă norme pentru prevenirea 
conflictelor de interese, să înființeze o 
instanță de arbitraj permanentă și să 
prevadă un mecanism de recurs împotriva 
deciziilor pronunțate de instanța de 
arbitraj;

Or. pt

Amendamentul 761
Viviane Reding

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xiv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xiv) să se asigure că investitorii străini 
sunt tratați în mod nediscriminatoriu și au o 
posibilitate echitabilă de a de a accede la 
căi de atac pentru a-și soluționa plângerile, 
lucru care poate fi realizat fără 
includerea unui mecanism de soluționare 
a litigiilor între investitori și stat (ISDS);
un astfel de mecanism nu este necesar în 
TTIP având în vedere sistemele juridice 
dezvoltate ale UE și SUA; un sistem de 
soluționare a litigiilor între state și 
recurgerea la instanțele naționale sunt 
cele mai adecvate instrumente pentru 
soluționarea litigiilor în materie de 
investiții;

(xiv) să se asigure că investitorii străini 
sunt tratați în mod nediscriminatoriu și au o 
posibilitate echitabilă de a accede la căi de 
atac pentru a-și soluționa plângerile; pe 
termen mediu, o instanță internațională 
publică, cu judecători plătiți și desemnați 
în mod public care aplică un set comun de 
norme internaționale, este cel mai adecvat 
instrument pentru soluționarea litigiilor în 
materie de investiții;

Or. en



AM\1055775RO.doc 83/118 PE552.130v01-00

RO

Amendamentul 762
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog, Theresa Griffin, Richard 
Howitt, Seb Dance, Clare Moody, Glenis Willmott, Richard Corbett, Paul Brannen, 
Lucy Anderson, Julie Ward, Siôn Simon, Linda McAvan, Derek Vaughan, Anneliese 
Dodds, Tibor Szanyi, Elly Schlein, Jan Keller, Renata Briano, Clara Eugenia Aguilera 
García, Elena Gentile, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Petra Kammerevert, Evelyne 
Gebhardt, Gabriele Preuß, Kerstin Westphal, Evelyn Regner, Josef Weidenholzer, 
Eugen Freund, Karin Kadenbach, Claude Moraes, Marc Tarabella, Sergio Gaetano 
Cofferati, Hugues Bayet, Kathleen Van Brempt, Javi López, Soledad Cabezón Ruiz, 
Mary Honeyball, Afzal Khan, Catherine Stihler, Neena Gill, Ulrike Rodust, Peter 
Simon, Pervenche Berès, Isabelle Thomas, Sylvie Guillaume, Guillaume Balas, Vincent 
Peillon, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Jean-Paul Denanot, Virginie Rozière, 
Gilles Pargneaux, Louis-Joseph Manscour, Edouard Martin, Georgi Pirinski, Lidia 
Joanna Geringer de Oedenberg, Anna Hedh, Udo Bullmann, Soraya Post, Jutta 
Steinruck, Martina Werner, Paul Tang, Miapetra Kumpula-Natri, Kati Piri, Dietmar 
Köster, Matthias Groote, Maria Noichl

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xiv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xiv) să se asigure că investitorii străini 
sunt tratați în mod nediscriminatoriu și au o 
posibilitate echitabilă de a de a accede la 
căi de atac pentru a-și soluționa plângerile,
lucru care poate fi realizat fără 
includerea unui mecanism de soluționare 
a litigiilor între investitori și stat (ISDS);
un astfel de mecanism nu este necesar în
TTIP având în vedere sistemele juridice 
dezvoltate ale UE și SUA; un sistem de 
soluționare a litigiilor între state și
recurgerea la instanțele naționale sunt cele 
mai adecvate instrumente pentru 
soluționarea litigiilor în materie de 
investiții;

(xiv) să se asigure că investitorii străini 
sunt tratați în mod nediscriminatoriu și au o 
posibilitate echitabilă de a accede la căi de 
atac pentru a-și soluționa plângerile, 
beneficiind de drepturi inferioare 
investitorilor interni; să se opună 
includerii mecanismului de soluționare 
dintre investitori și stat în TTIP, deoarece 
sunt disponibile alte opțiuni de 
consolidare a protecției investițiilor, cum 
ar fi căile de atac interne;

Or. en

Amendamentul 763
Pedro Silva Pereira, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Nicola Danti, Goffredo Maria 
Bettini, Victor Boștinaru
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Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xiv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xiv) să se asigure că investitorii străini 
sunt tratați în mod nediscriminatoriu și au o 
posibilitate echitabilă de a de a accede la 
căi de atac pentru a-și soluționa plângerile, 
lucru care poate fi realizat fără includerea 
unui mecanism de soluționare a litigiilor 
între investitori și stat (ISDS); un astfel de 
mecanism nu este necesar în TTIP având în 
vedere sistemele juridice dezvoltate ale UE 
și SUA; un sistem de soluționare a litigiilor 
între state și recurgerea la instanțele 
naționale sunt cele mai adecvate 
instrumente pentru soluționarea litigiilor în 
materie de investiții;

(xiv) să se asigure că investitorii străini 
sunt tratați în mod nediscriminatoriu și au o 
posibilitate echitabilă de a accede la căi de 
atac pentru a-și soluționa plângerile, lucru 
care poate fi realizat fără includerea unui 
mecanism de soluționare a litigiilor între 
investitori și stat (ISDS); un astfel de 
mecanism nu este necesar în TTIP având în 
vedere sistemele juridice dezvoltate ale UE 
și SUA; un sistem de soluționare a litigiilor 
între state și recurgerea la instanțele 
naționale sunt cele mai adecvate 
instrumente pentru soluționarea litigiilor în 
materie de investiții; în cazul în care 
prevederile mecanismului ISDS sunt 
incluse în TTIP, negocierile trebuie să 
evite includerea în TTIP a oricărui 
mecanism pripit și neadecvat din punct de 
vedere metodologic de soluționare a 
litigiilor dintre investitori și stat;

Or. en

Amendamentul 764
Tokia Saïfi, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xiv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xiv) să se asigure că investitorii străini 
sunt tratați în mod nediscriminatoriu și au o 
posibilitate echitabilă de a de a accede la 
căi de atac pentru a-și soluționa plângerile, 
lucru care poate fi realizat fără 
includerea unui mecanism de soluționare 
a litigiilor între investitori și stat (ISDS);
un astfel de mecanism nu este necesar în 
TTIP având în vedere sistemele juridice 
dezvoltate ale UE și SUA; un sistem de 

(xiv) să se asigure că investitorii străini 
sunt tratați în mod nediscriminatoriu și au o 
posibilitate echitabilă de a de a accede la 
căi de atac pentru a-și soluționa plângerile;
să se asigure că este instituit un mecanism 
de soluționare a litigiilor pentru a se 
asigura respectarea obligațiilor prevăzute 
în acord cu privire la investiții, numai cu 
condiția ca mecanismul să garanteze 
dreptul de reglementare al statelor, să 
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soluționare a litigiilor între state și 
recurgerea la instanțele naționale sunt cele 
mai adecvate instrumente pentru 
soluționarea litigiilor în materie de 
investiții;

respecte obligațiile de transparență, să 
înțeleagă definițiile clare și precise ale 
conceptelor juridice precum „expropriere 
indirectă” și „tratament corect și 
echitabil”, să integreze un mecanism de 
recurs, să respecte normele în materie de 
etică și de prevenire a conflictelor de 
interese, să împiedice recursurile abuzive, 
să fie accesibil IMM-urilor și să nu 
pericliteze dreptul de recurgere la
instanțele naționale; să se asigure că 
punerea în aplicare a acestui mecanism 
face parte dintr-un obiectiv pe termen 
mediu referitor la punerea în aplicare a 
unui organism internațional responsabil 
cu aceste aspecte în domeniul investițiilor;

Or. fr

Amendamentul 765
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Dariusz 
Rosati, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Bolesław G. Piecha

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xiv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xiv) să se asigure că investitorii străini 
sunt tratați în mod nediscriminatoriu și au o 
posibilitate echitabilă de a de a accede la 
căi de atac pentru a-și soluționa plângerile, 
lucru care poate fi realizat fără includerea 
unui mecanism de soluționare a litigiilor 
între investitori și stat (ISDS); un astfel de 
mecanism nu este necesar în TTIP având 
în vedere sistemele juridice dezvoltate ale 
UE și SUA; un sistem de soluționare a 
litigiilor între state și recurgerea la 
instanțele naționale sunt cele mai adecvate 
instrumente pentru soluționarea litigiilor în 
materie de investiții;

(xiv) să se asigure că investitorii străini 
sunt tratați în mod nediscriminatoriu și au o 
posibilitate echitabilă de a accede la căi de 
atac pentru a-și soluționa plângerile, lucru 
care poate fi realizat prin intermediul 
sistemelor juridice interne sau, după caz, 
al unui mecanism de soluționare a 
litigiilor dintre investitori și stat; toate 
mecanismele de soluționare a litigiilor 
stabilite în TTIP trebuie să fie pe deplin 
transparente și să se supună principiilor 
democratice și controlului democratic, 
întemeiate pe soluțiile CETA;

(Este esențial să se includă în prevederile 
mecanismului de soluționare a litigiilor 
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dintre investitori și stat așa-numita 
prevedere „la moment de răscruce”, care 
îi oferă investitorului posibilitatea să 
aleagă FIE sistemul juridic intern, FIE 
arbitrajul investițiilor; măsurile paralele 
ar trebui interzise. Soluționarea litigiilor 
interguvernamentale ar lăsa o decizie de 
inițiere a unui litigiu de investiții la 
latitudinea unui stat, care ar implica în 
mod inevitabil considerente politice și ar 
limita accesul IMM-urilor la soluționarea 
litigiilor.)

Or. en

Amendamentul 766
Tiziana Beghin

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xiv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xiv) să se asigure că investitorii străini 
sunt tratați în mod nediscriminatoriu și au o 
posibilitate echitabilă de a de a accede la 
căi de atac pentru a-și soluționa plângerile, 
lucru care poate fi realizat fără includerea 
unui mecanism de soluționare a litigiilor 
între investitori și stat (ISDS); un astfel de 
mecanism nu este necesar în TTIP având în 
vedere sistemele juridice dezvoltate ale UE 
și SUA; un sistem de soluționare a litigiilor 
între state și recurgerea la instanțele 
naționale sunt cele mai adecvate 
instrumente pentru soluționarea litigiilor în 
materie de investiții;

(xiv) să se asigure că investitorii străini 
sunt tratați în mod nediscriminatoriu și au o 
posibilitate echitabilă de a accede la căi de 
atac pentru a-și soluționa plângerile, lucru 
care poate fi realizat fără includerea unui 
mecanism de soluționare a litigiilor între 
investitori și stat (ISDS), care a fost 
respins de marea majoritate a 
respondenților în cadrul unei consultări 
publice desfășurate de Comisia 
Europeană, care a solicitat eliminarea sa 
completă din TTIP, iar nu reformarea 
acestuia; un astfel de mecanism nu este 
necesar în TTIP având în vedere sistemele 
juridice dezvoltate ale UE și SUA; un 
sistem de soluționare a litigiilor între state 
și recurgerea la instanțele naționale sunt 
cele mai adecvate instrumente pentru 
soluționarea litigiilor în materie de 
investiții;

Or. en
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Amendamentul 767
Wim van de Camp

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xiv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xiv) să se asigure că investitorii străini 
sunt tratați în mod nediscriminatoriu și au o 
posibilitate echitabilă de a de a accede la 
căi de atac pentru a-și soluționa plângerile, 
lucru care poate fi realizat fără 
includerea unui mecanism de soluționare 
a litigiilor între investitori și stat (ISDS);
un astfel de mecanism nu este necesar în 
TTIP având în vedere sistemele juridice 
dezvoltate ale UE și SUA; un sistem de 
soluționare a litigiilor între state și 
recurgerea la instanțele naționale sunt 
cele mai adecvate instrumente pentru 
soluționarea litigiilor în materie de 
investiții;

(xiv) să se asigure că investitorii străini 
sunt tratați în mod nediscriminatoriu și au o 
posibilitate echitabilă de a accede la căi de 
atac pentru a-și soluționa plângerile și că o 
clauză privind soluționarea litigiilor 
dintre investitori și stat (ISDS) nu va 
submina, în mod direct sau indirect, 
competențele legislative și autoritatea 
statelor membre ale UE, nici procesele 
juridice naționale suverane;

Or. en

Amendamentul 768
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xiv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xiv) să se asigure că investitorii străini 
sunt tratați în mod nediscriminatoriu și au 
o posibilitate echitabilă de a de a accede 
la căi de atac pentru a-și soluționa 
plângerile, lucru care poate fi realizat 
fără includerea unui mecanism de 
soluționare a litigiilor între investitori și 
stat (ISDS); un astfel de mecanism nu este 
necesar în TTIP având în vedere sistemele 
juridice dezvoltate ale UE și SUA; un 

(xiv) să se asigure că investitorii străini 
sunt tratați în mod nediscriminatoriu; să 
includă în acord un mecanism de 
soluționare a litigiilor dintre investitori și 
stat (ISDS) în acest sens, deoarece, în 
pofida sistemelor juridice extrem de 
dezvoltate ale UE și ale SUA, acest 
mecanism este indispensabil pentru 
aplicarea standardelor în materie de 
protecție a investițiilor internaționale și 
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sistem de soluționare a litigiilor între state 
și recurgerea la instanțele naționale sunt 
cele mai adecvate instrumente pentru 
soluționarea litigiilor în materie de 
investiții;

abordarea litigiilor în materie de 
investiții; să evalueze dacă, pe termen 
lung, ar trebui să se în considerare 
instituirea unei instanțe internaționale 
pentru soluționarea procedurilor de 
arbitraj dintre investitori și stat;

Or. de

Amendamentul 769
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xiv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xiv) să se asigure că investitorii străini 
sunt tratați în mod nediscriminatoriu și au o 
posibilitate echitabilă de a de a accede la 
căi de atac pentru a-și soluționa plângerile, 
lucru care poate fi realizat fără includerea 
unui mecanism de soluționare a litigiilor 
între investitori și stat (ISDS); un astfel de 
mecanism nu este necesar în TTIP având 
în vedere sistemele juridice dezvoltate ale 
UE și SUA; un sistem de soluționare a 
litigiilor între state și recurgerea la 
instanțele naționale sunt cele mai adecvate 
instrumente pentru soluționarea litigiilor în 
materie de investiții;

(xiv) să se asigure că investitorii străini 
sunt tratați în mod nediscriminatoriu și au o 
posibilitate echitabilă de a accede la căi de 
atac pentru a-și soluționa plângerile, lucru 
care poate fi realizat fără includerea unui 
mecanism de soluționare a litigiilor între 
investitori și stat (ISDS); să insiste că 
dispozițiile privind protejarea investițiilor 
și mecanismele de soluționare a litigiilor 
în relația dintre investitori și stat (ISDS, 
chiar dacă sunt reformate, eludează 
canalele juridice normale, implică riscuri 
fiscale ridicate, amenință procedurile 
legislative democrate, discriminează 
întreprinderile naționale și, prin urmare, 
trebuie respinse; să sublinieze că un 
acord de liber schimb transatlantic nu 
trebuie să aducă atingere legislației 
europene și că procedurile judiciare 
trebuie în continuare să se desfășoare în 
fața instanțelor naționale; să stabilească 
faptul că măsurile politice și 
administrative bazate pe legitimitate 
democratică și stat de drept nu pot fi puse 
în discuție de instanțele de arbitraj, în 
special în ceea ce privește cerințele de 
despăgubiri ulterioare; să apere un sistem 
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de soluționare a litigiilor între state și 
recurgerea la instanțele naționale în 
calitate de cele mai adecvate instrumente 
pentru soluționarea litigiilor în materie de 
investiții;

Or. en

Amendamentul 770
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xiv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xiv) să se asigure că investitorii străini 
sunt tratați în mod nediscriminatoriu și au o 
posibilitate echitabilă de a de a accede la 
căi de atac pentru a-și soluționa plângerile, 
lucru care poate fi realizat fără includerea 
unui mecanism de soluționare a litigiilor 
între investitori și stat (ISDS); un astfel de 
mecanism nu este necesar în TTIP având 
în vedere sistemele juridice dezvoltate ale 
UE și SUA; un sistem de soluționare a 
litigiilor între state și recurgerea la 
instanțele naționale sunt cele mai adecvate 
instrumente pentru soluționarea litigiilor în 
materie de investiții;

(xiv) să se asigure că investitorii străini 
sunt tratați în mod nediscriminatoriu și au o 
posibilitate echitabilă de a accede la căi de 
atac pentru a-și soluționa plângerile, lucru 
care nu poate fi realizat fără includerea 
unui mecanism adecvat; un astfel de 
mecanism este necesar în TTIP, în pofida 
sistemelor juridice dezvoltate ale UE și 
SUA, pentru a se asigura aplicabilitatea 
acordurilor internaționale, care, în multe 
cazuri, nu este directă, în fața instanțelor 
naționale și astfel puterea juridică a 
obligațiilor contractuale prevăzute în 
procedurile naționale de soluționare, 
precum și pentru a pune capăt 
tratamentului inegal al investitorilor pe 
baza acordurilor existente ale fiecărui stat 
membru al UE; în multe cazuri, un sistem 
de soluționare a litigiilor între state și 
recurgerea la instanțele naționale nu sunt 
instrumente adecvate pentru soluționarea 
litigiilor în materie de investiții;

Or. de

Amendamentul 771
Yannick Jadot, Ska Keller
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Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xiv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xiv) să se asigure că investitorii străini 
sunt tratați în mod nediscriminatoriu și au o 
posibilitate echitabilă de a de a accede la 
căi de atac pentru a-și soluționa plângerile, 
lucru care poate fi realizat fără includerea 
unui mecanism de soluționare a litigiilor 
între investitori și stat (ISDS); un astfel de 
mecanism nu este necesar în TTIP având 
în vedere sistemele juridice dezvoltate ale 
UE și SUA; un sistem de soluționare a 
litigiilor între state și recurgerea la 
instanțele naționale sunt cele mai 
adecvate instrumente pentru soluționarea 
litigiilor în materie de investiții;

(xiv) să se asigure că investitorii străini 
sunt tratați în mod nediscriminatoriu și au o 
posibilitate echitabilă de a accede la căi de 
atac pentru a-și soluționa plângerile, lucru 
care poate fi realizat fără includerea unui 
mecanism de soluționare a litigiilor între 
investitori și stat (ISDS); își exprimă 
convingerea fermă că un posibil acord 
TTIP nu ar trebui să conțină niciun 
mecanism ISDS, întrucât nivelul actual 
de protecție a investițiilor în UE și în SUA 
este pe deplin suficient pentru a garanta 
securitatea juridică;

Or. en

Amendamentul 772
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Catherine Bearder

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xiv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xiv) să se asigure că investitorii străini 
sunt tratați în mod nediscriminatoriu și au o 
posibilitate echitabilă de a de a accede la 
căi de atac pentru a-și soluționa plângerile,
lucru care poate fi realizat fără 
includerea unui mecanism de soluționare 
a litigiilor între investitori și stat (ISDS);
un astfel de mecanism nu este necesar în 
TTIP având în vedere sistemele juridice 
dezvoltate ale UE și SUA; un sistem de 
soluționare a litigiilor între state și 
recurgerea la instanțele naționale sunt cele 
mai adecvate instrumente pentru 
soluționarea litigiilor în materie de 
investiții;

(xiv) să se asigure că investitorii străini 
sunt tratați în mod nediscriminatoriu și au o 
posibilitate echitabilă de a accede la căi de 
atac pentru a-și soluționa plângerile, 
recunoscând că, atât soluționarea 
litigiilor dintre state, cât și utilizarea 
instanțelor naționale prezintă dificultăți 
semnificative și că există preocupări 
legitime referitoare la prevederile incluse 
în soluționarea litigiilor dintre investitori 
și stat (ISDS), deoarece acestea au fost 
adoptate în trecut în peste 1 300 de 
acorduri de investiții bilaterale de către 
statele membre ale UE; să analizeze, prin 
urmare, în continuare toate posibilitățile 
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de îmbunătățire și de reformare a ISDS, 
astfel încât să fie abordate chestiuni 
referitoare la dreptul de reglementare, 
transparența, procedurile de recurs și alte 
aspecte procedurale ale instanțelor, 
precum și relația dintre instanțele 
naționale și ISDS; să progreseze, odată cu 
negocierile privind TTIP, în identificarea 
unei soluții mai ample la preocupările 
referitoare la clauzele ISDS, care sunt 
prevăzute în alte acorduri de investiții 
europene, inclusiv în tratatele încheiate 
între statele membre ale UE;

Or. en

Amendamentul 773
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xiv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xiv) să se asigure că investitorii străini 
sunt tratați în mod nediscriminatoriu și au o 
posibilitate echitabilă de a de a accede la 
căi de atac pentru a-și soluționa 
plângerile, lucru care poate fi realizat 
fără includerea unui mecanism de 
soluționare a litigiilor între investitori și 
stat (ISDS); un astfel de mecanism nu este 
necesar în TTIP având în vedere sistemele 
juridice dezvoltate ale UE și SUA; un 
sistem de soluționare a litigiilor între state
și recurgerea la instanțele naționale sunt 
cele mai adecvate instrumente pentru 
soluționarea litigiilor în materie de 
investiții;

(xiv) să se asigure că investitorii străini 
sunt tratați în mod nediscriminatoriu și au o 
posibilitate echitabilă de a accede la căi de 
atac și măsuri reparatorii independente de 
orice interferență politică; prin urmare, 
sprijină includerea unor mecanisme de 
protecție a investițiilor, inclusiv a unui 
mecanism de soluționare a litigiilor dintre 
investitori și stat, și sprijină eforturile 
depuse de Direcția Generală Comerț în 
acest sens;

Or. en
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Amendamentul 774
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xiv – litera a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(a) reamintește că, în prezent, statele 
membre au deja peste 1 300 de acorduri 
bilaterale de investiții care includ o formă 
neactualizată a ISDS; consideră că se 
recomandă și că este necesară includerea 
unei reforme solide a ISDS, întrucât 
aceasta va servi drept model pentru 
viitoarele acorduri comerciale din 
întreaga lume, în special cu multe țări cu 
o guvernare democratică mai slabă și cu 
un stat de drept care nu este pe deplin 
respectat;

Or. en

Amendamentul 775
Davor Ivo Stier

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xiv – litera a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(a) să se asigure că un mecanism ISDS 
asigură condiții de concurență echitabile 
pentru investitori și securitate juridică la 
nivelul UE și SUA;

Or. en

Amendamentul 776
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xiv – litera b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

(b) recunoaște importanța includerii unui 
ISDS, însă, în același timp, consideră că 
este nevoie de o modernizare a sistemului 
pentru a respecta voința cetățenilor 
europeni și, totodată, pentru a oferi un 
sistem juridic care le oferă garanții 
investitorilor;

Or. en

Amendamentul 777
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xiv – litera c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(c) subliniază că absolut toate 
mecanismele de soluționare a litigiilor 
stabilite în cadrul TTIP trebuie să fie pe 
deplin transparente și să se supună 
principiilor democratice și controlului 
democratic;

Or. en

Amendamentul 778
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xiva (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xiva) să se asigure că soluționările 
litigiilor în materie de investiții se 
desfășoară într-un mediu depolitizat și 
strict juridic, în care menținerea 
imparțialității în ceea ce privește 
desemnarea arbitrilor de ambii investitori 
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și părți reprezintă o prioritate;

Or. en

Amendamentul 779
Frédérique Ries, Gérard Deprez, Louis Michel

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xiva (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xiva) să se asigure că include în 
negocierile privind TTIP un obiectiv de 
creare pe termen mediu a unei instanțe 
internaționale permanente, independente 
și competente în materie de reglementare 
a litigiilor referitoare la investițiile 
internaționale;

Or. fr

Amendamentul 780
Peter Simon, Evelyne Gebhardt

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xiva (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xiva) să se asigure că se depun eforturi 
în vederea creării unui mecanism 
internațional pentru soluționarea 
litigiilor, care este obligatoriu în cadrul 
dreptului public, precum și că deciziile 
sunt adoptate de persoane calificate să 
exercite o funcție judiciară și în 
conformitate cu actele legislative adoptate 
de parlamentele alese în mod democratic;

Or. de
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Amendamentul 781
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xiva (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xiva) să respecte dreptul guvernelor și 
parlamentelor din țările în curs de 
dezvoltare de a reglementa investițiile și 
de a asigura obligațiile și datoriile tuturor 
investitorilor, inclusiv ale celor străini, 
astfel încât să se respecte drepturile 
muncii, de mediu, drepturile omului și 
alte standarde;

Or. en

Amendamentul 782
Viviane Reding, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xiva (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xiva) TTIP ar trebui să includă 
perspectiva pe termen mediu a unei astfel 
de instanțe internaționale;

Or. en

Amendamentul 783
Franck Proust, Tokia Saïfi

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xiva (nou)



PE552.130v01-00 96/118 AM\1055775RO.doc

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xiva) să solicite crearea unui mecanism 
de informare rapidă cu consultări 
periodice ale camerelor de comerț și ale 
întreprinderilor în vederea reglementării, 
în primul rând, prin intermediul 
anticipării și al soluționării eventualelor 
litigii;

Or. fr

Amendamentul 784
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xivb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xivb) să se asigure că UE și statele sale 
membre semnează normele Comisiei 
UNCITRAL privind transparența 
arbitrării dintre investitori și stat bazate 
pe tratat, fără nicio întârziere;

Or. en

Amendamentul 785
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xivc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xivc) să se asigure că UE aplică 
principiul „cine pierde, plătește” în toate 
litigiile în materie de investiții, pentru a 
contribui la împiedicarea aplicării unor 
măsuri abuzive; 

Or. en
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Amendamentul 786
Christofer Fjellner

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xv) să se asigure că TTIP include un
capitol ambițios în materie de drepturi de 
proprietate intelectuală (DPI), care să 
includă o protecție solidă a unor domenii 
de DPI definite în mod clar și precis, 
inclusiv o protecție și o recunoaștere 
sporită a indicațiilor geografice (IG) 
europene și reflectă un nivel de protecție 
echitabil și eficient, în concordanță cu 
dispozițiile acordurilor de liber schimb în 
acest domeniu ale UE și SUA, continuând, 
în același timp, să confirme flexibilitățile 
existente din Acordul privind aspectele 
comerciale ale drepturilor de proprietate 
intelectuală (TRIPS), în special în 
domeniul sănătății publice;

(xv) să se asigure că TTIP include un 
capitol ambițios în materie de drepturi de 
proprietate intelectuală (DPI), care să 
includă o protecție solidă a unor domenii 
de DPI definite în mod clar și precis și 
reflectă un nivel de protecție echitabil și 
eficient, în concordanță cu dispozițiile 
acordurilor de liber schimb în acest 
domeniu ale UE și SUA, continuând, în 
același timp, să confirme flexibilitățile 
existente din Acordul privind aspectele 
comerciale ale drepturilor de proprietate 
intelectuală (TRIPS), în special în 
domeniul sănătății publice;

Or. en

Amendamentul 787
Reimer Böge

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xv) să se asigure că TTIP include un 
capitol ambițios în materie de drepturi de 
proprietate intelectuală (DPI), care să 
includă o protecție solidă a unor domenii 
de DPI definite în mod clar și precis, 
inclusiv o protecție și o recunoaștere 
sporită a indicațiilor geografice (IG) 
europene și reflectă un nivel de protecție 
echitabil și eficient, în concordanță cu 

(xv) să se asigure că TTIP include un 
capitol ambițios în materie de drepturi de 
proprietate intelectuală (DPI), care să 
includă o protecție solidă a unor domenii 
de DPI definite în mod clar și precis, 
inclusiv o protecție comparabilă dreptului 
european și o recunoaștere sporită a 
indicațiilor geografice (IG) europene și 
reflectă un nivel de protecție echitabil și 
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dispozițiile acordurilor de liber schimb în 
acest domeniu ale UE și SUA, continuând, 
în același timp, să confirme flexibilitățile 
existente din Acordul privind aspectele 
comerciale ale drepturilor de proprietate 
intelectuală (TRIPS), în special în 
domeniul sănătății publice;

eficient, în concordanță cu dispozițiile 
acordurilor de liber schimb în acest 
domeniu ale UE și SUA, continuând, în 
același timp, să confirme flexibilitățile 
existente din Acordul privind aspectele 
comerciale ale drepturilor de proprietate 
intelectuală (TRIPS), în special în 
domeniul sănătății publice;

Or. de

Amendamentul 788
Dita Charanzová

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xv) să se asigure că TTIP include un 
capitol ambițios în materie de drepturi de 
proprietate intelectuală (DPI), care să 
includă o protecție solidă a unor domenii 
de DPI definite în mod clar și precis, 
inclusiv o protecție și o recunoaștere 
sporită a indicațiilor geografice (IG) 
europene și reflectă un nivel de protecție 
echitabil și eficient, în concordanță cu 
dispozițiile acordurilor de liber schimb în 
acest domeniu ale UE și SUA, continuând, 
în același timp, să confirme flexibilitățile 
existente din Acordul privind aspectele 
comerciale ale drepturilor de proprietate 
intelectuală (TRIPS), în special în 
domeniul sănătății publice;

(xv) să se asigure că TTIP include un 
capitol ambițios în materie de drepturi de 
proprietate intelectuală (DPI), care să 
includă o protecție solidă a unor domenii 
de DPI definite în mod clar și precis, 
inclusiv o protecție și o recunoaștere 
sporită a indicațiilor geografice (IG) 
europene și reflectă un nivel de protecție 
echitabil și eficient, în concordanță cu 
dispozițiile acordurilor de liber schimb în 
acest domeniu ale UE și SUA, continuând, 
în același timp, să confirme flexibilitățile 
existente din Acordul privind aspectele 
comerciale ale drepturilor de proprietate 
intelectuală (TRIPS);

Or. en

Amendamentul 789
Bendt Bendtsen

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xv
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xv) să se asigure că TTIP include un 
capitol ambițios în materie de drepturi de 
proprietate intelectuală (DPI), care să 
includă o protecție solidă a unor domenii 
de DPI definite în mod clar și precis, 
inclusiv o protecție și o recunoaștere 
sporită a indicațiilor geografice (IG) 
europene și reflectă un nivel de protecție 
echitabil și eficient, în concordanță cu 
dispozițiile acordurilor de liber schimb în 
acest domeniu ale UE și SUA, continuând, 
în același timp, să confirme flexibilitățile 
existente din Acordul privind aspectele 
comerciale ale drepturilor de proprietate 
intelectuală (TRIPS), în special în 
domeniul sănătății publice;

(xv) să se asigure că TTIP include un 
capitol ambițios în materie de drepturi de 
proprietate intelectuală (DPI), care să 
includă o protecție solidă a unor domenii 
de DPI definite în mod clar și precis, 
inclusiv aplicabilitatea drepturilor de 
autor și riscul unor replici ale mărfurilor 
europene importate din SUA, unde 
criteriile de protecție sunt mai puțin 
stricte, o protecție și o recunoaștere sporită 
a indicațiilor geografice (IG) europene și 
reflectă un nivel de protecție și de aplicare 
echitabil și eficient, în concordanță cu 
dispozițiile acordurilor de liber schimb în 
acest domeniu ale UE și SUA, continuând, 
în același timp, să confirme flexibilitățile 
existente din Acordul privind aspectele 
comerciale ale drepturilor de proprietate 
intelectuală (TRIPS), în special în 
domeniul sănătății publice;

Or. en

Amendamentul 790
Frédérique Ries, Louis Michel, Gérard Deprez

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xiv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xv) să se asigure că TTIP include un 
capitol ambițios în materie de drepturi de 
proprietate intelectuală (DPI), care să 
includă o protecție solidă a unor domenii 
de DPI definite în mod clar și precis, 
inclusiv o protecție și o recunoaștere 
sporită a indicațiilor geografice (IG) 
europene și reflectă un nivel de protecție 
echitabil și eficient, în concordanță cu 
dispozițiile acordurilor de liber schimb în 
acest domeniu ale UE și SUA, continuând, 
în același timp, să confirme flexibilitățile 

(xv) să se asigure că TTIP include un 
capitol ambițios în materie de drepturi de 
proprietate intelectuală (DPI), care să 
includă o protecție solidă a unor domenii 
de DPI definite în mod clar și precis, 
inclusiv o protecție și o recunoaștere 
deplină a indicațiilor geografice (IG) 
europene (denumirile de origine protejate 
și indicațiile geografice protejate), 
favorizând, în același timp, exportul 
acestor produse; să se asigure că TTIP 
garantează un nivel de protecție corectă și 
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existente din Acordul privind aspectele 
comerciale ale drepturilor de proprietate 
intelectuală (TRIPS), în special în 
domeniul sănătății publice;

eficace în domeniul DPI, continuând, în 
același timp, să confirme flexibilitățile 
existente din Acordul privind aspectele 
comerciale ale drepturilor de proprietate 
intelectuală (TRIPS), în special în 
domeniul sănătății publice;

Or. fr

Amendamentul 791
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xv) să se asigure că TTIP include un 
capitol ambițios în materie de drepturi de 
proprietate intelectuală (DPI), care să 
includă o protecție solidă a unor domenii 
de DPI definite în mod clar și precis, 
inclusiv o protecție și o recunoaștere 
sporită a indicațiilor geografice (IG) 
europene și reflectă un nivel de protecție 
echitabil și eficient, în concordanță cu 
dispozițiile acordurilor de liber schimb în 
acest domeniu ale UE și SUA, continuând, 
în același timp, să confirme flexibilitățile 
existente din Acordul privind aspectele 
comerciale ale drepturilor de proprietate 
intelectuală (TRIPS), în special în 
domeniul sănătății publice;

(xv) să se asigure că TTIP include un 
capitol echilibrat în materie de drepturi de 
proprietate intelectuală (DPI), care să 
includă o protecție limitată a unor domenii 
de DPI definite în mod clar și precis și 
reflectă un nivel de protecție echitabil și 
eficient, în concordanță cu dispozițiile 
acordurilor de liber schimb în acest 
domeniu ale UE și SUA, continuând, în 
același timp, să confirme flexibilitățile 
existente din Acordul privind aspectele 
comerciale ale drepturilor de proprietate 
intelectuală (TRIPS), în special în 
domeniul sănătății publice, garantând 
prețuri accesibile pentru medicamente, 
dispozitive medicale și servicii de sănătate;
să se asigure că brevetele nu sunt incluse 
în metodele de diagnosticare, terapeutice 
și chirurgicale; să asigure o protecție și o 
recunoaștere solide a indicațiilor 
geografice europene, care garantează 
originea și trasabilitatea deplină a 
produselor pentru consumatori și 
protejează know-how-ul producătorilor;

Or. en
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Amendamentul 792
Salvatore Cicu

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xv) să se asigure că TTIP include un 
capitol ambițios în materie de drepturi de 
proprietate intelectuală (DPI), care să 
includă o protecție solidă a unor domenii 
de DPI definite în mod clar și precis, 
inclusiv o protecție și o recunoaștere 
sporită a indicațiilor geografice (IG) 
europene și reflectă un nivel de protecție 
echitabil și eficient, în concordanță cu 
dispozițiile acordurilor de liber schimb în 
acest domeniu ale UE și SUA, continuând, 
în același timp, să confirme flexibilitățile 
existente din Acordul privind aspectele 
comerciale ale drepturilor de proprietate 
intelectuală (TRIPS), în special în 
domeniul sănătății publice;

(xv) să se asigure că TTIP include un 
capitol ambițios în materie de drepturi de 
proprietate intelectuală (DPI), care să 
includă o protecție solidă a unor domenii 
de DPI definite în mod clar și precis, 
inclusiv o recunoaștere și o protecție 
consolidată a indicațiilor geografice (IG) 
europene și reflectă un nivel de protecție 
echitabil și eficient, în concordanță cu 
dispozițiile acordurilor de liber schimb în 
acest domeniu ale UE și SUA, continuând, 
în același timp, să confirme flexibilitățile 
existente din Acordul privind aspectele 
comerciale ale drepturilor de proprietate 
intelectuală (TRIPS), în special în 
domeniul sănătății publice; în ceea ce 
privește sănătatea publică și legislația UE 
existentă, reafirmă importanța interzicerii 
intrării mărfurilor, cum ar fi carnea 
tratată cu hormoni, pe piața europeană; 
în plus, îndeamnă Comisia Europeană să 
apere patrimoniul agroalimentar al UE cu 
privire la contrafacere, având în vedere că 
acesta reprezintă o expresie a identității 
culturale; 

Or. it

Amendamentul 793
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xv) să se asigure că TTIP include un 
capitol ambițios în materie de drepturi de 

(xv) să se asigure că TTIP include un 
capitol ambițios în materie de drepturi de 
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proprietate intelectuală (DPI), care să 
includă o protecție solidă a unor domenii 
de DPI definite în mod clar și precis, 
inclusiv o protecție și o recunoaștere
sporită a indicațiilor geografice (IG) 
europene și reflectă un nivel de protecție 
echitabil și eficient, în concordanță cu 
dispozițiile acordurilor de liber schimb în 
acest domeniu ale UE și SUA, continuând, 
în același timp, să confirme flexibilitățile 
existente din Acordul privind aspectele 
comerciale ale drepturilor de proprietate 
intelectuală (TRIPS), în special în 
domeniul sănătății publice;

proprietate intelectuală (DPI), care să 
includă o protecție solidă a unor domenii 
de DPI definite în mod clar și precis, 
inclusiv protecția și recunoașterea
indicațiilor geografice (IG) europene și 
reflectă un nivel de protecție echitabil și 
eficient, continuând, în același timp, să 
confirme flexibilitățile existente din 
Acordul privind aspectele comerciale ale 
drepturilor de proprietate intelectuală 
(TRIPS), în special în domeniul sănătății 
publice;

Or. de

Amendamentul 794
Matteo Salvini

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xv) să se asigure că TTIP include un 
capitol ambițios în materie de drepturi de 
proprietate intelectuală (DPI), care să 
includă o protecție solidă a unor domenii 
de DPI definite în mod clar și precis, 
inclusiv o protecție și o recunoaștere 
sporită a indicațiilor geografice (IG) 
europene și reflectă un nivel de protecție 
echitabil și eficient, în concordanță cu 
dispozițiile acordurilor de liber schimb în 
acest domeniu ale UE și SUA, continuând, 
în același timp, să confirme flexibilitățile 
existente din Acordul privind aspectele 
comerciale ale drepturilor de proprietate 
intelectuală (TRIPS), în special în 
domeniul sănătății publice;

(xv) să se asigure că TTIP include un 
capitol ambițios în materie de drepturi de 
proprietate intelectuală (DPI), care să 
includă o protecție solidă a unor domenii 
de DPI definite în mod clar și precis, 
inclusiv o protecție și o recunoaștere 
sporită a indicațiilor geografice (IG) 
europene și reflectă un nivel de protecție 
echitabil și eficient, în concordanță cu 
dispozițiile acordurilor de liber schimb în 
acest domeniu ale UE și SUA, continuând, 
în același timp, să confirme flexibilitățile 
existente din Acordul privind aspectele 
comerciale ale drepturilor de proprietate 
intelectuală (TRIPS), în special în 
domeniul sănătății publice; să ia în 
considerare faptul că Parlamentul 
European nu va putea aproba acordul 
fără includerea unor măsuri concrete 
pentru protejarea și recunoașterea 
indicațiilor geografice (IG) în Statele 
Unite;
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Or. it

Amendamentul 795
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xv) să se asigure că TTIP include un
capitol ambițios în materie de drepturi de 
proprietate intelectuală (DPI), care să 
includă o protecție solidă a unor domenii 
de DPI definite în mod clar și precis, 
inclusiv o protecție și o recunoaștere 
sporită a indicațiilor geografice (IG) 
europene și reflectă un nivel de protecție 
echitabil și eficient, în concordanță cu 
dispozițiile acordurilor de liber schimb în 
acest domeniu ale UE și SUA, continuând, 
în același timp, să confirme flexibilitățile 
existente din Acordul privind aspectele 
comerciale ale drepturilor de proprietate 
intelectuală (TRIPS), în special în 
domeniul sănătății publice;

(xv) să se asigure că TTIP nu include 
niciun capitol în materie de drepturi de 
proprietate intelectuală (DPI), deoarece 
UE nu a armonizat într-un mod 
cuprinzător drepturile de proprietate 
intelectuală, inclusiv drepturile de autor, 
mărcile și brevetele; să evalueze metode 
alternative, cum ar fi un acord bilateral 
privind protecția și recunoașterea 
îmbunătățite ale indicațiilor geografice 
europene, continuând, în același timp, să 
confirme flexibilitățile existente din 
Acordul privind aspectele comerciale ale 
drepturilor de proprietate intelectuală 
(TRIPS), în special în domeniul sănătății 
publice;

Or. en

Amendamentul 796
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Ulrike Müller

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xv) să se asigure că TTIP include un 
capitol ambițios în materie de drepturi de 
proprietate intelectuală (DPI), care să 
includă o protecție solidă a unor domenii 
de DPI definite în mod clar și precis, 
inclusiv o protecție și o recunoaștere 

(xv) să se asigure că TTIP include un 
capitol ambițios și modern în materie de 
drepturi de proprietate intelectuală (DPI), 
care să includă o protecție solidă a unor 
domenii de DPI definite în mod clar și 
precis, fără a împiedica necesitatea UE de 
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sporită a indicațiilor geografice (IG) 
europene și reflectă un nivel de protecție 
echitabil și eficient, în concordanță cu 
dispozițiile acordurilor de liber schimb în 
acest domeniu ale UE și SUA, continuând, 
în același timp, să confirme flexibilitățile 
existente din Acordul privind aspectele 
comerciale ale drepturilor de proprietate 
intelectuală (TRIPS), în special în 
domeniul sănătății publice;

a reforma sistemul său de drepturi de 
autor, inclusiv o protecție și o recunoaștere
sporită a indicațiilor geografice (IG) 
europene, folosind CETA ca model, și 
reflectă un nivel de protecție echitabil și 
eficient, în concordanță cu dispozițiile 
acordurilor de liber schimb în acest 
domeniu ale UE și SUA, continuând, în 
același timp, să confirme flexibilitățile 
existente din Acordul privind aspectele 
comerciale ale drepturilor de proprietate 
intelectuală (TRIPS), în special în 
domeniul sănătății publice;

Or. en

Amendamentul 797
David Martin, Nicola Danti, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Pedro Silva Pereira

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xv) să se asigure că TTIP include un 
capitol ambițios în materie de drepturi de 
proprietate intelectuală (DPI), care să 
includă o protecție solidă a unor domenii 
de DPI definite în mod clar și precis, 
inclusiv o protecție și o recunoaștere 
sporită a indicațiilor geografice (IG) 
europene și reflectă un nivel de protecție 
echitabil și eficient, în concordanță cu 
dispozițiile acordurilor de liber schimb în 
acest domeniu ale UE și SUA, continuând, 
în același timp, să confirme flexibilitățile 
existente din Acordul privind aspectele 
comerciale ale drepturilor de proprietate 
intelectuală (TRIPS), în special în 
domeniul sănătății publice;

(xv) să se asigure că TTIP include un 
capitol ambițios în materie de drepturi de 
proprietate intelectuală (DPI), care să 
includă o protecție solidă a unor domenii 
de DPI definite în mod clar și precis, 
inclusiv o protecție și o recunoaștere 
sporită a indicațiilor geografice (IG) 
europene și reflectă un nivel de protecție 
echitabil și eficient, în concordanță cu 
dispozițiile acordurilor de liber schimb în 
acest domeniu; să asigure un echilibru 
corect între DPI și interesul public, în 
special în ceea ce privește necesitatea de a 
păstra accesul la medicamente accesibile, 
continuând, în același timp, să sprijine 
flexibilitățile existente din Acordul privind 
aspectele comerciale ale drepturilor de 
proprietate intelectuală (TRIPS), în special 
în domeniul sănătății publice;

Or. en
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Amendamentul 798
Yannick Jadot, Ska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xv) să se asigure că TTIP include un 
capitol ambițios în materie de drepturi de 
proprietate intelectuală (DPI), care să 
includă o protecție solidă a unor domenii 
de DPI definite în mod clar și precis, 
inclusiv o protecție și o recunoaștere
sporită a indicațiilor geografice (IG) 
europene și reflectă un nivel de protecție 
echitabil și eficient, în concordanță cu 
dispozițiile acordurilor de liber schimb în 
acest domeniu ale UE și SUA, continuând, 
în același timp, să confirme flexibilitățile 
existente din Acordul privind aspectele 
comerciale ale drepturilor de proprietate 
intelectuală (TRIPS), în special în 
domeniul sănătății publice;

(xv) să se asigure că capitolul în materie de 
drepturi de proprietate intelectuală (DPI) 
din TTIP include numai prevederi pentru
domenii de DPI definite în mod clar și 
precis, inclusiv pentru recunoașterea
sporită a indicațiilor geografice (IG) 
europene, în care se poate identifica un 
factor comun minim, continuând, în 
același timp, să confirme flexibilitățile 
existente din Acordul privind aspectele 
comerciale ale drepturilor de proprietate 
intelectuală (TRIPS), în special în 
domeniul sănătății publice;

Or. en

Amendamentul 799
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xv) să se asigure că TTIP include un 
capitol ambițios în materie de drepturi de 
proprietate intelectuală (DPI), care să 
includă o protecție solidă a unor domenii 
de DPI definite în mod clar și precis, 
inclusiv o protecție și o recunoaștere 
sporită a indicațiilor geografice (IG) 
europene și reflectă un nivel de protecție 
echitabil și eficient, în concordanță cu 

(xv) să se asigure că TTIP include un 
capitol ambițios în materie de drepturi de 
proprietate intelectuală (DPI), care să 
includă o protecție solidă a unor domenii 
de DPI definite în mod clar și precis, 
asigurând echilibrul necesar între 
protejarea DPI și interesul public, inclusiv 
o protecție și o recunoaștere sporită a 
indicațiilor geografice (IG) europene, 
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dispozițiile acordurilor de liber schimb în 
acest domeniu ale UE și SUA, continuând, 
în același timp, să confirme flexibilitățile 
existente din Acordul privind aspectele 
comerciale ale drepturilor de proprietate 
intelectuală (TRIPS), în special în 
domeniul sănătății publice;

continuând, în același timp, să confirme 
flexibilitățile existente din Acordul privind 
aspectele comerciale ale drepturilor de 
proprietate intelectuală (TRIPS), în special 
în domeniul sănătății publice, astfel încât 
să se asigure că medicamentele de bază și 
echipamentele medicale rămân la 
îndemână și la prețuri accesibile, pe lângă 
tratamentul medical de calitate înaltă și 
serviciile de prevenire, deoarece este 
dreptul tuturor, fără discriminare, să se 
bucure de cel mai înalt standard de 
sănătate, în conformitate cu articolul 12 
din Pactul internațional cu privire la 
drepturile economice, sociale și culturale;

Or. es

Amendamentul 800
Tiziana Beghin, David Borrelli

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xv) să se asigure că TTIP include un 
capitol ambițios în materie de drepturi de 
proprietate intelectuală (DPI), care să 
includă o protecție solidă a unor domenii 
de DPI definite în mod clar și precis, 
inclusiv o protecție și o recunoaștere 
sporită a indicațiilor geografice (IG) 
europene și reflectă un nivel de protecție 
echitabil și eficient, în concordanță cu 
dispozițiile acordurilor de liber schimb în 
acest domeniu ale UE și SUA, continuând, 
în același timp, să confirme flexibilitățile 
existente din Acordul privind aspectele 
comerciale ale drepturilor de proprietate 
intelectuală (TRIPS), în special în 
domeniul sănătății publice;

(xv) să se asigure că TTIP include un 
capitol ambițios în materie de drepturi de 
proprietate intelectuală (DPI), care să 
includă o protecție solidă a unor domenii 
de DPI definite în mod clar și precis, 
inclusiv o protecție și o recunoaștere 
sporită a indicațiilor geografice (IG) 
europene, care reflectă un nivel de 
protecție mai ridicat decât CETA, care 
protejează producătorii UE împotriva 
utilizării neselective a denumirilor „cu 
caracter european” în SUA și asigură 
standardele obișnuite în materie de 
etichetare pentru a se asigura informarea 
corespunzătoare a consumatorilor, 
continuând, în același timp, să confirme 
flexibilitățile existente din Acordul privind 
aspectele comerciale ale drepturilor de 
proprietate intelectuală (TRIPS), în special 
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în domeniul sănătății publice;

Or. en

Amendamentul 801
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xv) să se asigure că TTIP include un 
capitol ambițios în materie de drepturi de 
proprietate intelectuală (DPI), care să 
includă o protecție solidă a unor domenii 
de DPI definite în mod clar și precis, 
inclusiv o protecție și o recunoaștere 
sporită a indicațiilor geografice (IG) 
europene și reflectă un nivel de protecție 
echitabil și eficient, în concordanță cu 
dispozițiile acordurilor de liber schimb în 
acest domeniu ale UE și SUA, continuând, 
în același timp, să confirme flexibilitățile 
existente din Acordul privind aspectele 
comerciale ale drepturilor de proprietate 
intelectuală (TRIPS), în special în 
domeniul sănătății publice;

(xv) să se asigure că TTIP include un 
capitol ambițios în materie de drepturi de 
proprietate intelectuală (DPI), care să 
includă o protecție solidă a unor domenii 
de DPI definite în mod clar și precis, 
inclusiv o protecție și o recunoaștere 
sporită a indicațiilor geografice (IG) 
europene și reflectă un nivel de protecție 
echitabil și eficient, în concordanță cu 
dispozițiile acordurilor de liber schimb în 
acest domeniu ale UE și SUA, asigurându-
se astfel că producătorii unor produse de 
înaltă calitate și inovatoare pot face acest 
lucru în continuare;

Or. en

Amendamentul 802
Eleonora Forenza

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xv

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xv) să se asigure că TTIP include un 
capitol ambițios în materie de drepturi de 
proprietate intelectuală (DPI), care să 
includă o protecție solidă a unor domenii 

(xv) să se asigure că TTIP include o 
protecție și o recunoaștere îmbunătățite 
ale indicațiilor geografice (IG) europene, 
asigurându-se că standardele privind IG 
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de DPI definite în mod clar și precis, 
inclusiv o protecție și o recunoaștere 
sporită a indicațiilor geografice (IG) 
europene și reflectă un nivel de protecție 
echitabil și eficient, în concordanță cu 
dispozițiile acordurilor de liber schimb în 
acest domeniu ale UE și SUA, continuând, 
în același timp, să confirme flexibilitățile 
existente din Acordul privind aspectele 
comerciale ale drepturilor de proprietate 
intelectuală (TRIPS), în special în 
domeniul sănătății publice;

nu sunt diminuate și reflectând un nivel 
de protecție echitabil și eficient, în 
concordanță cu dispozițiile acordurilor de 
liber schimb în acest domeniu ale UE și 
SUA, continuând, în același timp, să 
confirme flexibilitățile existente din 
Acordul privind aspectele comerciale ale 
drepturilor de proprietate intelectuală 
(TRIPS), în special în domeniul sănătății 
publice, cercetării și dezvoltării în 
interesul public și în domeniul 
creativității;

Or. en

Amendamentul 803
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xva (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xva) să includă în negocieri acordul 
privind comerțul cu vin dintre UE și 
Statele Unite, încheiat în 2006, și să 
elimine din acest acord sectorial cele 17 
desemnări privind denumirile „semi-
generice”;

Or. en

Amendamentul 804
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xva (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xva) să asigure o protecție și o 
recunoaștere mult mai bune ale 
indicațiilor geografice ale UE și să 
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interzică utilizarea, în raport cu 
consumatorul, a informațiilor și 
practicilor înșelătoare privind adevărata 
origine a produselor, ca element esențial 
al unui acord echilibrat, luând ca un bun 
exemplu capitolul relevant al acordului 
CETA cu Canada;

Or. en

Amendamentul 805
Tokia Saïfi, Michel Dantin, Angélique Delahaye

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xva (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xva) să se asigure că indicațiile 
geografice europene, care permit 
prezentarea unei garanții de origine, de 
trasabilitate și de know-how european, 
sunt protejate și că nu sunt afectate; să se 
asigure că sunt interzise fraudele și 
utilizările de informații de natură eronată 
care privesc indicațiile geografice 
europene;

Or. fr

Amendamentul 806
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xva (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xva) să se asigure că acordul garantează 
un nivel ridicat de protecție a indicațiilor 
geografice europene pentru produsele 
destinate consumului și în domeniul 
agroalimentar, al vinului și al băuturilor 
spirtoase, facilitând conservarea know-
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how-ului producătorilor;

Or. fr

Amendamentul 807
Yannick Jadot, Ska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xva (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xva) subliniază faptul că negocierile cu 
Statele Unite ale Americii cu privire la 
majoritatea problemelor legate de 
drepturile de proprietate intelectuală 
(DPI) nu sunt acceptabile din punctul de 
vedere al UE, întrucât există diferențe 
între tradițiile și normele juridice, ca, în 
ceea ce privește dreptul de autor sau 
protecția prin brevet, iar nivelurile de 
protecție sunt deja înalte; reamintește 
faptul că protecția secretelor comerciale, 
care nu este considerată a fi un drept de 
protecție intelectuală în cea mai mare 
parte a statelor membre ale UE nu trebuie 
abordată în contextul dreptului de 
proprietate intelectuală; reamintește 
Comisiei faptul că recunoașterea deplină 
și protecția indicațiilor geografice (IG) au 
o importanță majoră pentru producătorii 
din UE, atât din punct de vedere 
economic, cât și din punct de vedere 
cultural.

Or. en

Amendamentul 808
Yannick Jadot, Ska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xvb (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xvb) să ia în considerare faptul că 
Consiliul TRIPS a adoptat în 2013 o 
decizie prin care le acordă țărilor cu 
venituri scăzute o prelungire cu opt ani a 
perioadei de tranziție pentru punerea în 
aplicare a acordului TRIPS; îndeamnă 
UE să nu eludeze regimul actual al 
TRIPS, întrucât acesta ar împiedica țările 
în curs de dezvoltare să beneficieze de 
„tratament special și diferențiat”, în ceea 
ce privește accesul la medicamente sau 
transferul de energie, care sunt esențiale 
pentru țările în curs de dezvoltare;

Or. en

Amendamentul 809
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xvi

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xvi) să se asigure că capitolul IPR nu 
include dispoziții privind sancțiunile 
penale ca instrument pentru asigurarea 
respectării, deoarece au fost deja respinse 
de Parlament;

(xvi) să se asigure că capitolul IPR prevede 
că Acordul OMC privind aspectele 
comerciale ale drepturilor de proprietate 
intelectuală (TRIPS) este punctul de 
plecare al protejării drepturilor de 
proprietate intelectuală; negociatorii sunt 
încurajați să identifice și să abordeze 
regiuni în care protecția și/sau 
respectarea drepturilor IPR trebuie 
modernizate;

Or. en

Amendamentul 810
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Olli Rehn, Ulrike Müller
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Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xvi

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xvi) să se asigure că capitolul IPR nu 
include dispoziții privind sancțiunile 
penale ca instrument pentru asigurarea 
respectării, deoarece au fost deja respinse 
de Parlament;

(xvi) să se asigure că capitolul IPR nu 
include dispoziții privind sancțiunile 
penale ca instrument pentru asigurarea 
respectării, deoarece au fost deja respinse 
de Parlament, inclusiv propunerea de 
tratat privind Acordul comercial de 
combatere a contrafacerii (ACTA);

Or. en

Amendamentul 811
Yannick Jadot, Ska Keller

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xvi

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xvi) să se asigure că capitolul IPR nu 
include dispoziții privind sancțiunile 
penale ca instrument pentru asigurarea 
respectării, deoarece au fost deja respinse 
de Parlament;

(xvi) să se asigure că capitolul IPR nu 
include dispoziții privind răspunderea 
intermediarilor pe internet sau privind 
sancțiunile penale ca instrument pentru 
asigurarea respectării, deoarece au fost deja 
respinse de Parlament;

Or. en

Amendamentul 812
Pablo Zalba Bidegain

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xvi

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xvi) să se asigure că capitolul IPR nu 
include dispoziții privind sancțiunile 
penale ca instrument pentru asigurarea 
respectării, deoarece au fost deja respinse 

(xvi) să se asigure că capitolul IPR nu 
include dispoziții privind sancțiunile 
penale ca instrument pentru asigurarea 
respectării, deoarece au fost deja respinse 
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de Parlament; de Parlament; să consolideze și să 
promoveze cooperarea dintre Uniunea 
Europeană și Statele Unite prin 
intermediul organizațiilor multinaționale, 
astfel încât să se promoveze protejarea 
drepturilor de proprietate intelectuală și 
să se depună eforturi în vederea 
armonizării globale a dreptului 
brevetelor; 

Or. es

Amendamentul 813
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xvi

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xvi) să se asigure că capitolul IPR nu
include dispoziții privind sancțiunile 
penale ca instrument pentru asigurarea 
respectării, deoarece au fost deja respinse 
de Parlament;

(xvi) să se asigure că capitolul IPR include 
mecanisme de aplicare adecvate, care 
permit aplicarea unor căi de atac și de 
soluționare a litigiilor în cazul unei 
nerespectări a angajamentelor convenite 
reciproc;

Or. en

Amendamentul 814
Franck Proust

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xvia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xvia) să solicite existența unei 
transparențe sporite în ceea ce privește 
ajutoarele de stat și acordarea acestora; 
dorește, în acest sens, ca litigiile dintre 
Boeing și Airbus Group să fie soluționate 
rapid și favorabil, în special în ceea ce 
privește cazurile în curs înaintate OMC, 
cum ar fi aspectul referitor la 777X al 
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Boeing, deoarece diferendele în curs pe 
lângă OMC dintre întreprinderile 
europene și americane legate de transport 
dăunează competitivității reciproce; 
adaugă că negocierile privind TTIP 
trebuie să determine cele două părți să 
soluționeze această situație, ținând seama 
în special de concurența din ce în ce mai 
puternică din partea țărilor emergente în 
domeniul industriei transporturilor;

Or. fr

Amendamentul 815
Viviane Reding

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xvia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xvia) să respingă cu fermitate dispozițiile 
speciale propuse de negociatorii din SUA 
cu privire la comerțul electronic la nivelul 
TTIP, TiSA și OMC, al căror domeniu de 
aplicare este prea amplu și separat de 
trimiterile explicite la respectarea 
necesară a standardelor în materie de 
protecție a datelor interne; să respingă cu 
fermitate orice extindere a domeniului de 
aplicare a derogărilor naționale în 
materie de securitate, consacrate în 
Acordul General privind Comerțul cu 
Servicii (GATS);

Or. en

Amendamentul 816
Helmut Scholz
în numele Grupului GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xvia (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xvia) să respecte faptul că reformarea 
drepturilor de autor în UE reprezintă un 
proces în curs de desfășurare și că, prin 
urmare, nu ar trebui să intre în domeniul 
de aplicare al negocierilor privind TTIP, 
precum și că trebuie evitată reducerea 
libertății de acces la producția culturală 
pentru cetățeni; să protejeze, în price caz, 
faptul că drepturile de autor din UE pot 
proteja autorii și creațiile europene, 
incluzând, în același timp, excepții pentru 
utilizatorii individuali și instituționali, 
cum ar fi bibliotecile, școlile, 
universitățile și instituțiile de artă și 
învățământ non-formale (de exemplu, 
utilizarea rezonabilă), și nu vor face 
obiectul vreunei tentative de control din 
partea unor societăți transnaționale de 
mari dimensiuni;

Or. en

Amendamentul 817
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xvia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xvia) să faciliteze mobilitatea pe termen 
scurt a lucrătorilor calificați între UE și 
SUA și să stabilească o abordare rapidă 
pentru prelucrarea promptă a solicitărilor 
privind eliberarea vizei sau a permisului 
de muncă;

Or. en
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Amendamentul 818
Daniel Caspary

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xvia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xvia) să faciliteze mobilitatea pe termen 
scurt a lucrătorilor calificați între UE și 
SUA și să stabilească o abordare rapidă 
pentru prelucrarea promptă a solicitărilor 
privind eliberarea vizei sau a permisului 
de muncă;

[Acest amendament are la bază 
propunerea adresată de Consiliul de 
afaceri transatlantic (TABC)].

Or. en

Amendamentul 819
Franck Proust, Alain Lamassoure, Tokia Saïfi

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xvib (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xvib) să se asigure că întreprinderile 
europene și cele nord-americane își 
exercită drepturile lor în temeiul 
tratatului cu privire la responsabilitatea 
fiscală, în special prin realinierea 
normelor fiscale privind fondul economic 
și prin asigurarea transparenței 
transferurilor de capital și a partajării 
informațiilor financiare, în conformitate 
cu planul de acțiune al OCDE privind 
erodarea bazei impozabile și transferul 
profiturilor, prezentat în cadrul reuniunii 
miniștrilor de finanțe G20 din 21 
septembrie 2014;

Or. fr
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Amendamentul 820
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xvib (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xvib) să creeze cadre comune între SUA 
și UE pentru programe care încurajează 
atât cercetarea, cât și dezvoltarea de bază, 
cum ar fi comercializarea noilor 
tehnologii, și să ia în considerare 
aspectele orizontale, sectoriale și specifice 
tehnologiei pentru o mai bună cooperare, 
în vederea consolidării cercetării și 
dezvoltării și inovării;

Or. en

Amendamentul 821
Daniel Caspary

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xvib (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xvib) să creeze cadre comune între SUA 
și UE pentru programe care încurajează 
atât cercetarea, cât și dezvoltarea de bază, 
cum ar fi comercializarea noilor 
tehnologii, și să ia în considerare 
aspectele orizontale, sectoriale și specifice 
tehnologiei pentru o mai bună cooperare, 
în vederea consolidării cercetării și 
dezvoltării și inovării;

[Acest amendament are la bază 
propunerea adresată de Consiliul de 
afaceri transatlantic (TABC)].

Or. en
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Amendamentul 822
Daniel Caspary

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – litera d – subpunctul xvic (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(xvic) să se asigure, cu respectarea 
deplină a GATS și a Convenției UNESCO 
asupra protecției și promovării diversității 
expresiilor culturale, că părțile la acord 
pot adopta măsuri cu caracter de 
reglementare, cu privire la protecția sau
promovarea diversității culturale și 
lingvistice, a pluralismului și libertății 
presei;

[Acest amendament se bazează pe o 
propunere adresată de 
Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten der 
Bundesrepublik Deutschland (ARD)].

Or. en


