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Amendamentul 1
Michel Reimon
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Considerentul A (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

- întrucât Parlamentul European a 
solicitat măsuri urgente la nivel mondial, 
destinate limitării încălzirii globale la mai 
puțin de 2°C1a, ceea ce înseamnă că o 
mare cantitate de combustibili fosili, în 
special cei cu un nivel ridicat al emisiilor 
de gaze cu efect de seră, vor trebui să 
rămână neexploatați; 

__________________
1aPoziția Parlamentului European 
referitoare la Conferința de la Lima 
privind schimbările climatice (COP 20), 
Peru, 2014

[Acesta este un considerent (trebuie plasat, 
de exemplu, înainte de 1.)]

Or. en

Amendamentul 2
Michel Reimon
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Considerentul A (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

- întrucât o ridicare a restricțiilor SUA 
privind petrolul și gazele ar genera o 
creștere a prețurilor în SUA, ca urmare a 
diferenței de preț dintre UE și SUA, fiind 
astfel destul de puțin probabilă;

[Acesta este un considerent (trebuie plasat, 
de exemplu, înainte de 1.)]
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Or. en

Amendamentul 3
Michel Reimon
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Considerentul A (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

- întrucât diferența cantitativă dintre 
exporturile autorizate ale SUA cu clauză 
de liber schimb și cele fără clauză 
reprezintă doar 0,12 miliarde de m3 pe zi, 
o cantitate care, chiar dacă este exportată 
în UE, este puțin probabil să aibă un 
impact semnificativ asupra securității 
aprovizionării;1b

__________________

TTIP Impacts on European Energy 
Markets and Manufacturing Industries 
(Impactul TTIP asupra piețelor europene 
ale energiei și asupra industriilor 
producătoare) – Studiu pentru Comisia 
pentru industrie, cercetare și energie, 
p. 29, 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/e
tudes/STUD/2015/536316/IPOL_STU(201
5)536316_EN.pdf 

[Acesta este un considerent (trebuie plasat, 
de exemplu, înainte de 1.)]

Or. en

Amendamentul 4
Michel Reimon
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Considerentul A (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

- întrucât prețurile GNL sunt mai mari pe 
piețele din Asia, urmând ca, în cazul în 
care în viitor componentele de 
infrastructură din SUA (dintre care totuși 
cea mai mare parte este amplasată pe 
coasta Oceanului Pacific pentru a facilita 
exportul către Asia) vor deveni 
operaționale, iar restricțiile vor fi ridicate, 
exporturile pe piețele din Asia să fie mai 
interesante, cu excepția cazului în care 
prețurile din UE vor cunoaște o majorare 
semnificativă, însoțită de efectele aferente 
asupra consumatorilor;

Or. en

[Acesta este un considerent (trebuie plasat, de exemplu, înainte de 1.)]

Amendamentul 5
Michel Reimon
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Considerentul A (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

- întrucât SUA nu a semnat încă 
Protocolul de la Kyoto la Convenția-cadru 
a Națiunilor Unite asupra schimbărilor 
climatice; 

[Acesta este un considerent (poate fi 
plasat, de exemplu, înainte de 1.)]

Or. en

Amendamentul 6
Michel Reimon
în numele Grupului Verts/ALE
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Proiect de aviz
Considerentul A (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

- întrucât SUA nu a adoptat standardele 
specifice prevăzute de Regulamentul 
tehnic mondial al Organizației Națiunilor 
Unite referitoare la ciclurile de testare, 
emisiile de dioxid de carbon, siguranța și 
pneurile pentru vehiculele motorizate;

[Acesta este un considerent (poate fi 
plasat, de exemplu, înainte de 1.)]

Or. en

Amendamentul 7
Michel Reimon
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Considerentul A (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

- întrucât SUA nu a ratificat 175 din 
totalul de 189 de convenții ale 
Organizației Internaționale a Muncii 
(OIM) privind standardele internaționale 
de muncă; 

[Acesta este un considerent (poate fi 
plasat, de exemplu, înainte de 1.)]

Or. en

Amendamentul 8
Michel Reimon
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Considerentul A (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

- întrucât SUA nu a semnat Tratatul 
privind Carta energiei;

[Acesta este un considerent (poate fi 
plasat, de exemplu, înainte de 1.)]

Or. en

Amendamentul 9
Michel Reimon
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Considerentul A (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

- întrucât SUA nu a semnat Convenția de 
la Basel privind controlul transportului 
peste frontiere al deșeurilor periculoase și 
al distrugerii acestora, Convenția privind 
diversitatea biologică din 1992, Protocolul 
de la Cartagena privind biosecuritatea din 
2000, și nici Convenția de la Stockholm 
privind poluanții organici persistenți din 
2001;

[Acesta este un considerent (trebuie plasat, 
de exemplu, înainte de 1.)]

Or. en

Amendamentul 10
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proiect de aviz
Punctul -1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1. îndeamnă Comisia Europeană să 
abandoneze negocierile pentru încheierea 
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acordului TTIP, având în vedere că 
numeroase studii, inclusiv cele comandate 
de Parlamentul European, au arătat că 
TTIP: nu va contribui la securitatea 
energetică (nu în ultimul rând datorită 
restricțiilor la export încă în vigoare), nu 
va favoriza reindustrializarea Europei, nu 
va constitui un avantaj pentru industria 
europeană și chiar va stimula 
delocalizarea în SUA a activităților de 
cercetare și dezvoltare;

Or. it

Amendamentul 11
Marlene Mizzi

Proiect de aviz
Punctul -1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1. subliniază faptul că principalul 
rezultat al negocierilor trebuie să fie un 
acord de liber schimb și de investiții, care 
să fie profund, cuprinzător, ambițios și cu 
standarde ridicate, care să respecte și să 
promoveze valorile europene, să stimuleze 
creșterea durabilă și crearea de locuri de 
muncă de calitate, să contribuie la 
bunăstarea tuturor cetățenilor europeni, 
al căror interes să constituie obiectivul 
principal al acordului comercial 
reprezentat de TTIP;

Or. en

Amendamentul 12
Michel Reimon
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1
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Proiectul de aviz Amendamentul

1. solicită Comisiei să mențină obiectivul 
includerii în TTIP a unui capitol specific 
privind energia, care ar putea să 
mărească în mod semnificativ securitatea 
energetică a UE;

1. solicită Comisiei să garanteze faptul că 
niciun acord potențial nu va genera o 
creștere a nivelului de exploatare a 
combustibililor fosili și/sau a prețurilor la 
energie pentru cetățeni în favoarea unor 
beneficii comerciale identificate prematur 
și ipotetic sau a unor beneficii în materie 
de securitate energetică; atrage atenția 
asupra faptului că pe plan intern sunt 
disponibile măsuri alternative și eficiente, 
care pot genera locuri de muncă și 
asigura protecția mediului, și anume 
reducerea necesarului de energie prin 
măsuri de creștere a eficienței consumului 
și de economisire a energiei și printr-o 
dezvoltare rapidă a surselor regenerabile 
interne de energie;

Or. en

Amendamentul 13
Gunnar Hökmark

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. solicită Comisiei să mențină obiectivul 
includerii în TTIP a unui capitol specific 
privind energia, care ar putea să mărească 
în mod semnificativ securitatea energetică 
a UE;

1. salută inițiativa privind negocierea 
unui Parteneriat transatlantic pentru 
comerț și investiții (TTIP) între SUA și 
UE; ia act de faptul că TTIP vizează 
eliminarea nu doar a tarifelor 
preferențiale, a taxelor vamale și a 
cotelor, ci și a cooperării în domeniul 
reglementării; consideră că TTIP va 
debloca potențialul nevalorificat al 
sectoarelor industriei europene, stimulând 
creșterea și crearea de locuri de muncă; 
solicită Comisiei să mențină obiectivul 
includerii în TTIP a unui capitol specific 
privind energia, care ar putea să mărească 
în mod semnificativ securitatea energetică 
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a UE;

Or. en

Amendamentul 14
Pavel Telička, Angelika Mlinar, Philippe De Backer, Juan Carlos Girauta Vidal, Cora 
van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. solicită Comisiei să mențină obiectivul 
includerii în TTIP a unui capitol specific 
privind energia, care ar putea să mărească 
în mod semnificativ securitatea energetică 
a UE;

1. solicită Comisiei să mențină obiectivul 
includerii în TTIP a unui capitol specific 
privind energia, în vederea creării unei 
piețe competitive, transparente și 
nediscriminatorii, care să consolideze 
securitatea aprovizionării cu energie la 
nivelul UE, să încurajeze comerțul și 
competitivitatea și să garanteze prețuri 
rezonabile la energie, menținând, 
totodată, nivelul ridicat actual al 
standardelor în materie de protecție a 
mediului;

Or. en

Amendamentul 15
Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. solicită Comisiei să mențină obiectivul 
includerii în TTIP a unui capitol specific 
privind energia, care ar putea să mărească 
în mod semnificativ securitatea energetică 
a UE;

1. solicită Comisiei să mențină obiectivul 
includerii în TTIP a unui capitol specific 
privind energia, care ar putea să mărească 
în mod semnificativ securitatea energetică 
a UE și îndeamnă Comisia să includă în 
acest capitol garanții clare conform 
cărora nu se aduce atingere cadrului 
existent al politicii UE în materie de 
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mediu și acquis-ului Uniunii și nu se 
restrânge dreptul UE de a-și proteja 
mediul, de a combate schimbările 
climatice și de a folosi politicile publice 
pentru a face distincția între diferite surse 
de energie din punctul de vedere al 
impactului acestora asupra mediului sau 
al emisiilor de dioxid de carbon generate;

Or. en

Amendamentul 16
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. solicită Comisiei să mențină obiectivul 
includerii în TTIP a unui capitol specific 
privind energia, care ar putea să 
mărească în mod semnificativ securitatea 
energetică a UE;

1. solicită Comisiei să întrerupă imediat 
negocierile privind TTIP, care nu vor 
conduce decât la subjugarea Europei din 
punct de vedere economic, financiar și 
politic față de Statele Unite ale Americii;
într-adevăr, consideră că acest act ar avea 
drept rezultat pierderea ireversibilă a 
suveranității economice și politice de către 
statele europene;

Or. fr

Amendamentul 17
Csaba Molnár

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. solicită Comisiei să mențină obiectivul 
includerii în TTIP a unui capitol specific 
privind energia, care ar putea să mărească 
în mod semnificativ securitatea energetică 
a UE;

1. solicită Comisiei să mențină obiectivul 
includerii în TTIP a unui capitol specific 
privind energia, care ar putea să mărească 
în mod semnificativ securitatea energetică 
a UE și să diversifice sursele de 
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aprovizionare cu energie, în special în 
regiunea Europei Centrale și de Est, unde 
dependența de importurile de energie a 
fost, în mod tradițional, mai mare;

Or. hu

Amendamentul18
Barbara Kappel

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. solicită Comisiei să mențină obiectivul 
includerii în TTIP a unui capitol specific 
privind energia, care ar putea să mărească 
în mod semnificativ securitatea energetică 
a UE;

1. solicită Comisiei să mențină obiectivul 
includerii în TTIP a unui capitol specific 
privind energia, care ar putea să mărească 
în mod semnificativ securitatea energetică 
a UE; solicită adaptarea capitolului 
privind energia la cele cinci componente 
principale ale pieței: cărbune, petrol, 
gaze, uraniu și surse de energie 
regenerabile;

Or. de

Amendamentul 19
Mara Bizzotto

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. solicită Comisiei să mențină obiectivul 
includerii în TTIP a unui capitol specific 
privind energia, care ar putea să 
mărească în mod semnificativ securitatea 
energetică a UE;

1. solicită Comisiei să abandoneze un 
proiect nefast cum este TTIP, care nu este 
dorit de popoarele europene, deoarece 
acestea intuiesc că un astfel de proiect 
riscă să dăuneze propriilor interese vitale;

Or. fr
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Amendamentul 20
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. solicită Comisiei să mențină obiectivul 
includerii în TTIP a unui capitol specific 
privind energia, care ar putea să 
mărească în mod semnificativ securitatea 
energetică a UE;

1. solicită Comisiei să abandoneze un 
proiect nefast cum este TTIP, care nu este 
dorit de popoarele europene, deoarece 
acestea intuiesc că un astfel de proiect 
riscă să dăuneze propriilor interese vitale;

Or. fr

Amendamentul 21
Jeppe Kofod

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. solicită Comisiei să mențină obiectivul 
includerii în TTIP a unui capitol specific 
privind energia, care ar putea să mărească 
în mod semnificativ securitatea energetică 
a UE;

1. solicită Comisiei să mențină obiectivul 
includerii în TTIP a unui capitol specific 
privind energia, care ar putea să mărească 
în mod semnificativ securitatea energetică 
a UE; subliniază în acest sens importanța 
surselor de energie regenerabilă și a 
creșterii eficienței energetice pentru 
sporirea securității energetice;

Or. en

Amendamentul 22
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. solicită Comisiei să mențină obiectivul 1. solicită Comisiei să mențină obiectivul 
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includerii în TTIP a unui capitol specific 
privind energia, care ar putea să mărească 
în mod semnificativ securitatea energetică 
a UE;

includerii în TTIP a unui capitol specific 
privind energia, care ar putea să mărească 
în mod semnificativ securitatea energetică 
a UE, asigurându-se că acest capitol este 
pe deplin compatibil cu legislația UE în 
vigoare în materie de energie, inclusiv cu 
obiectivele privind schimbările climatice;

Or. en

Amendamentul 23
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. solicită Comisiei să mențină obiectivul 
includerii în TTIP a unui capitol specific 
privind energia, care ar putea să mărească 
în mod semnificativ securitatea energetică 
a UE;

1. solicită Comisiei să mențină obiectivul 
includerii în TTIP a unui capitol specific 
privind energia, care ar putea să mărească 
în mod semnificativ securitatea energetică 
a UE, asigurând, în același timp, dreptul 
fiecărei părți de a reglementa exploatarea 
surselor de energie;

Or. es

Amendamentul 24
Morten Messerschmidt

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. solicită Comisiei să mențină obiectivul 
includerii în TTIP a unui capitol specific 
privind energia, care ar putea să mărească 
în mod semnificativ securitatea energetică 
a UE;

1. solicită Comisiei să mențină obiectivul 
includerii în TTIP a unui capitol specific 
privind energia, care ar putea să mărească 
în mod semnificativ securitatea energetică 
a UE prin reducerea dependenței de 
furnizorii dominanți și de punctele unice 
de tranzit;
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Or. en

Amendamentul 25
Antonio Tajani, Salvatore Cicu, Massimiliano Salini

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. solicită Comisiei să mențină obiectivul 
includerii în TTIP a unui capitol specific 
privind energia, care ar putea să mărească 
în mod semnificativ securitatea energetică 
a UE;

1. solicită Comisiei să mențină obiectivul 
includerii în TTIP a unui capitol specific 
privind energia, inclusiv materiile prime 
industriale, care ar putea să mărească în 
mod semnificativ securitatea energetică a 
UE;

Or. it

Amendamentul 26
Miloslav Ransdorf, Paloma López Bermejo

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. solicită Comisiei să mențină obiectivul 
includerii în TTIP a unui capitol specific 
privind energia, care ar putea să mărească 
în mod semnificativ securitatea energetică 
a UE;

1. își exprimă profunda îngrijorare în 
legătură cu intenția Comisiei de a 
menține obiectivul includerii în TTIP a 
unui capitol specific privind energia;

Or. en

Amendamentul 27
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proiect de aviz
Punctul 1
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Proiectul de aviz Amendamentul

1. solicită Comisiei să mențină obiectivul 
includerii în TTIP a unui capitol specific 
privind energia, care ar putea să mărească 
în mod semnificativ securitatea energetică 
a UE;

1. solicită Comisiei să nu includă în TTIP 
un capitol specific privind energia;

Or. en

Amendamentul 28
Zigmantas Balčytis

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. solicită Comisiei să mențină obiectivul 
includerii în TTIP a unui capitol specific 
privind energia, care ar putea să mărească 
în mod semnificativ securitatea energetică 
a UE;

1. solicită Comisiei să mențină obiectivul 
includerii în TTIP a unui capitol specific 
privind energia, care ar putea să mărească 
în mod semnificativ securitatea energetică 
a UE, prin asigurarea furnizării de 
energie din surse alternative pe piețele din 
UE;

Or. lt

Amendamentul 29
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. solicită Comisiei să asigure un capitol 
specific referitor la dezvoltarea durabilă, 
care să garanteze ratificarea, aplicarea și 
respectarea convențiilor fundamentale ale 
Organizației Internaționale a Muncii și 
ale acordurilor fundamentale 
internaționale privind mediul 
înconjurător, care să includă norme 
privind responsabilitatea socială a 
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întreprinderilor și o participare clară a 
societății civile, asigurând, în același 
timp, garantarea respectării acestor 
dispoziții și în restul capitolelor acordului;

Or. es

Amendamentul30
Herbert Reul, Hermann Winkler

Proiect de aviz
Punctul 1 – subpunctul 1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că o consolidare a 
parteneriatului transatlantic prin TTIP 
este în deplină concordanță cu eforturile 
UE de a spori creșterea și numărul 
locurilor de muncă, printre altele, prin 
intensificarea schimburilor comerciale 
transatlantice și prin sporirea accesului 
IMM-urilor pe piață; de asemenea, 
consideră că prin stabilirea proactivă de 
standarde în cadrul TTIP, UE poate 
deveni un exemplu de urmat pentru alte 
puteri economice; 

Or. de

Amendamentul 31
Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. susține decizia Consiliului de a 
declasifica directivele privind negocierile, 
precum și inițiativa în materie de 
transparență a Comisiei Europene, care 
trebuie transformată acum în rezultate 
practice semnificative;
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Or. en

Amendamentul 32
Gunnar Hökmark

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază importanța unei piețe 
transatlantice pentru revigorarea și 
revitalizarea industriei europene, prin 
crearea celei mai mari piețe la nivel 
mondial între cele două economii cu
gradul cel mai avansat din lume;

Or. en

Amendamentul 33
Gunnar Hökmark

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. reamintește faptul că piețele UE și 
SUA sunt economiile de vârf la nivel 
mondial, cuprinzând o serie de societăți 
lider la nivel mondial, a căror activitate se 
desfășoară de ambele părți ale Oceanului 
Atlantic, care domină investițiile străine 
directe în cercetare și știință în ambele 
direcții și care ar putea sprijini 
dezvoltarea globală a cunoașterii, a 
cercetării și a științei din industrie și o 
producție mai eficientă;

Or. en
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Amendamentul 34
Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. reamintește faptul că Parlamentul 
European va trebui să își dea acordul cu 
privire la TTIP pentru ca acesta să poată 
intra în vigoare;

Or. en

Amendamentul 35
Gunnar Hökmark

Proiect de aviz
Punctul 1 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. solicită eliminarea tuturor tarifelor 
preferențiale pentru industrie și bunuri, o 
largă deschidere pentru investiții în 
ambele direcții și o piață transatlantică 
care să includă industria, energia, TIC, 
economia digitală cu o vastă cooperare în 
domeniul cercetării și al științei;

Or. en

Amendamentul 36
Gunnar Hökmark

Proiect de aviz
Punctul 1 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1d. subliniază faptul că o piață 
transatlantică, cuprinzând economiile de 
vârf la nivel mondial, va face posibilă 
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reafirmarea standardelor în toate 
domeniile, având astfel un impact global, 
creând nu numai condiții mai bune 
pentru concurență, ci și pentru comerț și 
prosperitate în întreaga lume, asigurând 
un acces mai bun la economia mondială 
pentru societățile europene și garantând 
accesul consumatorilor europeni la 
bunuri și servicii de cea mai înaltă 
calitate; 

Or. en

Amendamentul 37
Paloma López Bermejo

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită Comisiei să garanteze o politică 
a liberului schimb în ce privește 
combustibilii, inclusiv GNL și țițeiul;

eliminat

Or. en

Amendamentul 38
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită Comisiei să garanteze o politică 
a liberului schimb în ce privește 
combustibilii, inclusiv GNL și țițeiul;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 39
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită Comisiei să garanteze o politică 
a liberului schimb în ce privește 
combustibilii, inclusiv GNL și țițeiul;

2. constată că toate exemplele anterioare 
de acorduri între Statele Unite și Uniunea 
Europeană, de la Acordul SWIFT la 
Acordul PNR, s-au soldat cu texte 
dezechilibrate, care au legalizat 
extrateritorialitatea dreptului Statelor 
Unite; în cele din urmă, consideră că 
acțiunile judiciare formulate împotriva 
întreprinderilor europene, precum BNP 
Paribas sau Alstom, au demonstrat modul 
în care Statele Unite percep statul de drept 
și relațiile cu Europa: aplicarea 
unilaterală și extrateritorială a legii 
americane, fără posibilitatea de 
negociere, ci doar cu supunerea față de 
interesele Statelor Unite și a 
întreprinderilor lor multinaționale;

Or. fr

Amendamentul40
Barbara Kappel

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită Comisiei să garanteze o politică 
a liberului schimb în ce privește 
combustibilii, inclusiv GNL și țițeiul:

2. solicită Comisiei să garanteze o politică 
a liberului schimb în ce privește 
combustibilii, inclusiv GNL și țițeiul; în 
acest sens, reamintește Comisiei că 
suprareglementarea comerțului cu 
combustibili proveniți din surse 
neconvenționale, de exemplu prin 
Directiva privind calitatea carburanților, 
va submina comerțul liber cu combustibili 
și va dăuna securității energetice 
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europene; în această privință, subliniază 
creșterea importurilor de benzină și de 
motorină din SUA ca urmare a TTIP;

Or. de

Amendamentul 41
Michel Reimon
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită Comisiei să garanteze o politică 
a liberului schimb în ce privește 
combustibilii, inclusiv GNL și țițeiul;

2. solicită Comisiei să garanteze adoptarea
în cadrul negocierilor a unei poziții care 
să nu permită apariția unor riscuri 
suplimentare pentru cetățenii SUA la 
adresa sănătății, a mediului sau riscuri 
legate de exploatarea gazelor de șist, a 
nisipurilor bituminoase sau a altor 
resurse energetice sau industriale sau 
materii prime; insistă asupra faptului că 
acquis-ul Uniunii în anumite domenii,
precum protecția mediului, protecția 
consumatorilor și protecția datelor, 
trebuie să se aplice tuturor produselor și 
serviciilor importate;

Or. en

Amendamentul 42
Jeppe Kofod

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită Comisiei să garanteze o politică 
a liberului schimb în ce privește 

2. solicită Comisiei să garanteze o politică 
a liberului schimb în ce privește 
combustibilii, inclusiv GNL și țițeiul, fără 
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combustibilii, inclusiv GNL și țițeiul; a scăpa din vedere faptul că Consiliul 
European și-a luat angajamentul de a 
reduce emisiile interne de gaze cu efect de 
seră cu cel puțin 40 %, de a crește 
procentul de energie din surse 
regenerabile cu cel puțin 27 % și eficiența 
energetică cu cel puțin 27 % până în 
2030, cu scopul de a ridica acest obiectiv 
la 30 %;

Or. en

Amendamentul 43
Csaba Molnár

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită Comisiei să garanteze o politică 
a liberului schimb în ce privește 
combustibilii, inclusiv GNL și țițeiul;

2. solicită Comisiei să garanteze o politică 
a liberului schimb în ce privește 
combustibilii, inclusiv GNL, țițeiul, 
petrolul de șist și gazele de șist, ceea ce ar 
putea avea o contribuție semnificativă la 
reducerea prețurilor la energie în Europa, 
care, conform standardelor mondiale, 
sunt ridicate ;

Or. hu

Amendamentul 44
Gunnar Hökmark

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită Comisiei să garanteze o politică 
a liberului schimb în ce privește 
combustibilii, inclusiv GNL și țițeiul;

2. invită Comisia să reducă barierele 
comerciale pentru toate sursele de 
energie, inclusiv GNL, țițeiul, sursele 
regenerabile sau tehnologia nepoluantă; 
consideră că un acord ambițios va ajuta 
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UE să atingă obiectivele în materie de 
schimbări climatice și de energie;

Or. en

Amendamentul 45
Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Cora van Nieuwenhuizen

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită Comisiei să garanteze o politică 
a liberului schimb în ce privește 
combustibilii, inclusiv GNL și țițeiul;

2. solicită Comisiei să garanteze o politică 
a liberului schimb în ce privește 
combustibilii, inclusiv GNL, țițeiul și 
huila, prin eliminarea restricțiilor asupra 
exporturilor, facilitarea accesului pe piață 
și înlăturarea barierelor pentru investițiile 
străine directe;

Or. en

Amendamentul 46
Seán Kelly

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită Comisiei să garanteze o politică 
a liberului schimb în ce privește 
combustibilii, inclusiv GNL și țițeiul;

2. solicită Comisiei să garanteze o politică 
a liberului schimb în ce privește 
combustibilii, inclusiv țițeiul, acordând o 
atenție deosebită eliminării cerințelor de 
certificare și a sarcinilor administrative, 
care împiedică în prezent exporturile de 
GNL din SUA către UE;

Or. en
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Amendamentul 47
Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită Comisiei să garanteze o politică 
a liberului schimb în ce privește 
combustibilii, inclusiv GNL și țițeiul;

2. solicită Comisiei să garanteze o politică 
a liberului schimb în ce privește 
combustibilii, inclusiv GNL și țițeiul, cu 
condiția ca UE să își rezerve dreptul de a 
clasifica combustibilii în funcție de 
impactul acestora din punctul de vedere al 
emisiilor de dioxid de carbon pe parcursul 
ciclului lor de viață;

Or. en

Amendamentul 48
Krišjānis Kariņš

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită Comisiei să garanteze o politică 
a liberului schimb în ce privește 
combustibilii, inclusiv GNL și țițeiul;

2. solicită Comisiei să garanteze o politică 
a liberului schimb în ce privește 
combustibilii, inclusiv GNL și țițeiul, cu 
scopul de a diversifica și de a identifica 
surse fiabile de aprovizionare cu energie;

Or. en

Amendamentul 49
Bendt Bendtsen

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită Comisiei să garanteze o politică 2. solicită Comisiei să garanteze o politică 
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a liberului schimb în ce privește 
combustibilii, inclusiv GNL și țițeiul;

a mixului energetic liber și a liberului 
schimb în ce privește combustibilii, 
inclusiv GNL și țițeiul;

Or. en

Amendamentul 50
Nadine Morano

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită Comisiei să garanteze o politică 
a liberului schimb în ce privește 
combustibilii, inclusiv GNL și țițeiul;

2. solicită Comisiei să garanteze o politică 
a liberului schimb în ce privește 
combustibilii și carburanții, inclusiv GNL 
și țițeiul;

Or. fr

Amendamentul 51
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită Comisiei să garanteze o politică 
a liberului schimb în ce privește 
combustibilii, inclusiv GNL și țițeiul;

2. solicită Comisiei să nu garanteze o 
politică a liberului schimb în ce privește 
combustibilii, inclusiv GNL și țițeiul;

Or. fr

Amendamentul 52
Mara Bizzotto

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită Comisiei să garanteze o politică 
a liberului schimb în ce privește 
combustibilii, inclusiv GNL și țițeiul;

2. solicită Comisiei să nu garanteze o 
politică a liberului schimb în ce privește 
combustibilii, inclusiv GNL și țițeiul;

Or. fr

Amendamentul 53
Edouard Martin

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. menționează că alegerea gazului 
natural lichefiat (GNL) american, dacă 
permite o diversificare a aprovizionării 
noastre cu gaze, nu contribuie la tranziția 
energetică și implică investiții importante 
la nivel european (în special în 
terminale); menționează că prețul 
acestuia va fi determinat de prelucrare și 
de transport, fără a fi comparabil cu cel 
practicat în SUA; consideră că într-un 
cadru de concurență pentru investiții, 
această alegere trebuie, prin urmare, să 
facă obiectul unei dezbateri democratice;

Or. fr

Amendamentul54
Barbara Kappel

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. în acest sens, solicită Comisiei să 
adopte o poziție mai solidă în ceea ce 
privește abordarea idiosincrasică a SUA 
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cu privire la exportul de produse 
energetice autohtone; în această privință, 
subliniază practica reexportului utilizată 
de SUA, care se bazează pe operații 
speculative pentru creșterea prețurilor și 
care nu consolidează piața transatlantică;

Or. de

Amendamentul 55
Michel Reimon
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. se opune importurilor de combustibili 
cu emisii foarte ridicate de gaze cu efect 
de seră, ca, de exemplu, GNL obținut din 
gazele de șist și țițeiul obținut din nisipuri 
bituminoase, întrucât acest lucru ar pune 
în pericol angajamentele climatice 
internaționale și ar introduce o 
discordanță între legislația și obiectivele 
climatice europene, nu ar respecta 
recomandările privind combustibilii 
neconvenționali și ar încălca Directiva 
privind calitatea carburanților;

Or. en

Amendamentul 56
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. solicită Comisiei ca acordul TTIP să 
sprijine folosirea și promovarea bunurilor 
și a serviciilor nepoluante, valorificând 
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astfel potențialul considerabil de câștiguri 
în domeniul economic și al protecției 
mediului pe care îl oferă economia 
transatlantică; 

Or. es

Amendamentul 57
Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Kaja Kallas, Juan 
Carlos Girauta Vidal

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. solicită Comisiei să se asigure că 
TTIP va crea o zonă de liber schimb 
pentru produsele și serviciile energetice 
nepoluante prin eliminarea diferențelor în 
materie de reglementare și a tarifelor 
preferențiale cu scopul de a stimula 
tranziția către o economie durabilă, cu 
emisii reduse de dioxid de carbon;

Or. en

Amendamentul 58
Patrizia Toia

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. solicită ca TTIP să susțină, de 
asemenea, utilizarea și promovarea 
bunurilor și a serviciilor nepoluante, 
valorificând astfel potențialul considerabil 
de câștiguri în domeniul economic și al 
protecției mediului pe care îl oferă 
economia transatlantică;

Or. en
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Amendamentul 59
Jeppe Kofod

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază faptul că liberul schimb în 
domeniul energiei nu trebuie să 
intensifice sau să prelungească 
dependența europeană de combustibilii 
fosili; reiterează faptul că eficiența 
energetică ar trebui să fie „combustibilul” 
principal;

Or. en

Amendamentul60
Barbara Kappel

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. solicită, în interesul comerțului liber, 
eliminarea barierelor comerciale 
indirecte, precum interdicția impusă de 
SUA exporturilor de petrol și gaz natural 
și cerințele privind conținutul local pe 
ambele maluri ale Atlanticului, precum și 
elaborarea unei foi de parcurs pentru 
armonizarea standardelor de calitate a 
combustibililor;

Or. de

Amendamentul61
Barbara Kappel
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Proiect de aviz
Punctul 2 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2c. în interesul securității juridice, a 
predictibilității și a stabilității normative, 
solicită Comisiei să ia toate măsurile 
necesare în vederea asigurării faptului că 
Spațiul Economic European rămâne o 
piață de export stabilă pentru 
hidrocarburile din SUA;

Or. de

Amendamentul 62
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită Comisiei să depună eforturi în 
vederea armonizării transatlantice a 
standardelor și reglementărilor care 
definesc principiile sprijinului public 
pentru diferitele surse de energie;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 63
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită Comisiei să depună eforturi în 
vederea armonizării transatlantice a 
standardelor și reglementărilor care 
definesc principiile sprijinului public 
pentru diferitele surse de energie;

eliminat
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Or. en

Amendamentul 64
Michel Reimon
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită Comisiei să depună eforturi în 
vederea armonizării transatlantice a 
standardelor și reglementărilor care 
definesc principiile sprijinului public 
pentru diferitele surse de energie;

3. solicită Comisiei să depună eforturi în 
vederea încheierii unui acord care să 
pună capăt subvențiilor pentru 
combustibilii fosili, în conformitate cu 
angajamentele G20 de diminuare treptată 
a acestora, și în special în ceea ce privește 
scutirile de la plata taxei pe carburanți 
acordate aviației comerciale, precum și 
subvențiilor acordate prin intermediul 
agențiilor de credite pentru export și 
instituțiilor financiare internaționale;

Or. en

Amendamentul 65
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită Comisiei să depună eforturi în 
vederea armonizării transatlantice a 
standardelor și reglementărilor care 
definesc principiile sprijinului public 
pentru diferitele surse de energie;

3. solicită Comisiei să depună eforturi în 
vederea armonizării transatlantice a 
standardelor și reglementărilor care 
definesc principiile sprijinului public 
pentru diferitele surse de energie; solicită 
în continuare Comisiei să nu se limiteze la 
simple măsuri de ridicare a restricțiilor 
asupra exporturilor și să analizeze 
modalități de cooperare în cadrul unor 
vaste proiecte ale Statelor Unite, având ca 
obiect cercetarea și dezvoltarea în 
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domeniul energiei, ca, de exemplu, 
QRPQ-E, în vederea stimulării inovării în 
domeniul energiei;

Or. en

Amendamentul 66
Paloma López Bermejo

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită Comisiei să depună eforturi în 
vederea armonizării transatlantice a 
standardelor și reglementărilor care 
definesc principiile sprijinului public 
pentru diferitele surse de energie;

3. reamintește Comisiei că eforturile în 
vederea armonizării transatlantice a 
standardelor și reglementărilor care 
definesc principiile sprijinului public 
pentru diferitele surse de energie nu 
trebuie în niciun caz să afecteze dreptul 
statelor membre și al Uniunii de a-și 
stabili propriile standarde și reglementări, 
în special în ceea ce privește dezvoltarea 
surselor regenerabile de energie și 
utilizarea mai eficientă a energiei;

Or. en

Amendamentul67
Barbara Kappel

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită Comisiei să depună eforturi în 
vederea armonizării transatlantice a 
standardelor și reglementărilor care 
definesc principiile sprijinului public 
pentru diferitele surse de energie;

3. solicită Comisiei să depună eforturi în 
vederea armonizării transatlantice a 
standardelor și reglementărilor care 
definesc principiile sprijinului public 
pentru diferitele surse de energie;
subliniază, în acest sens, experiența 
complementară a Europei și a SUA care 
prin intermediul sinergiilor, va face 
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posibile consolidarea pieței transatlantice 
a energiei și maximizarea folosirii 
licitațiilor publice deschise de către 
întreprinderile din ambele zone 
economice;

Or. de

Amendamentul 68
Gunnar Hökmark

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită Comisiei să depună eforturi în 
vederea armonizării transatlantice a 
standardelor și reglementărilor care 
definesc principiile sprijinului public 
pentru diferitele surse de energie;

3. solicită Comisiei să depună eforturi în 
vederea armonizării transatlantice și/sau a 
recunoașterii reciproce a standardelor și a
reglementărilor pentru toate sectoarele 
industriei și toate sursele de energie, prin 
crearea unui Consiliu de cooperare în 
materie de reglementare, consolidând 
astfel competitivitatea societăților 
europene pe piața mondială;

Or. en

Amendamentul 69
Patrizia Toia

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită Comisiei să depună eforturi în 
vederea armonizării transatlantice a 
standardelor și reglementărilor care 
definesc principiile sprijinului public 
pentru diferitele surse de energie;

3. solicită Comisiei să depună eforturi în 
vederea armonizării transatlantice a 
standardelor și reglementărilor care 
definesc principiile sprijinului public 
pentru diferitele surse de energie, fără a 
aduce atingere politicilor Uniunii sau ale 
statelor membre de promovare a energiei 
din surse regenerabile, a eficienței 
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energetice sau a altor forme de energie cu 
emisii reduse de dioxid de carbon;

Or. en

Amendamentul 70
Miriam Dalli

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită Comisiei să depună eforturi în 
vederea armonizării transatlantice a 
standardelor și reglementărilor care 
definesc principiile sprijinului public 
pentru diferitele surse de energie;

3. solicită Comisiei să depună eforturi în 
vederea armonizării transatlantice a 
standardelor și reglementărilor care 
definesc principiile sprijinului public 
pentru diferitele surse de energie și să 
garanteze că respectivele standarde 
privind protecția mediului și emisiile 
industriale din UE și din SUA nu vor fi 
subminate;

Or. en

Amendamentul 71
Edouard Martin

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită Comisiei să depună eforturi în 
vederea armonizării transatlantice a 
standardelor și reglementărilor care 
definesc principiile sprijinului public 
pentru diferitele surse de energie;

3. solicită Comisiei să contribuie la 
apropierea transatlantică a standardelor și 
a reglementărilor care definesc principiile 
sprijinului public pentru diferitele surse de 
energie în vederea eliminării riscurilor de 
denaturare a concurenței, însă fără a 
fragiliza sau a slăbi cadrul de 
reglementare european și obiectivele 
climatice ale UE;

Or. fr
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Amendamentul 72
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită Comisiei să depună eforturi în 
vederea armonizării transatlantice a 
standardelor și reglementărilor care 
definesc principiile sprijinului public 
pentru diferitele surse de energie;

3. solicită Comisiei să mențină 
standardele și reglementările naționale și, 
în subsidiar, standardele și reglementările 
europene care definesc principiile 
sprijinului public pentru diferitele surse de 
energie; solicită Comisiei să nu cedeze la 
solicitările SUA;

Or. fr

Amendamentul 73
Mara Bizzotto

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită Comisiei să depună eforturi în 
vederea armonizării transatlantice a 
standardelor și reglementărilor care
definesc principiile sprijinului public 
pentru diferitele surse de energie;

3. solicită Comisiei să mențină 
standardele și reglementările naționale și, 
în subsidiar, standardele și reglementările 
europene care definesc principiile 
sprijinului public pentru diferitele surse de 
energie; solicită Comisiei să nu cedeze la 
solicitările SUA;

Or. fr

Amendamentul 74
Flavio Zanonato, Patrizia Toia

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită Comisiei să depună eforturi în 
vederea armonizării transatlantice a 
standardelor și reglementărilor care 
definesc principiile sprijinului public 
pentru diferitele surse de energie;

3 solicită Comisiei să depună eforturi în 
vederea armonizării transatlantice a 
standardelor și reglementărilor care 
definesc principiile sprijinului public 
pentru diferitele surse de energie; reafirmă 
obiectivul protecției împotriva concurenței 
neloiale ca principiu director al 
negocierilor actuale;

Or. it

Amendamentul 75
Jerzy Buzek

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită Comisiei să depună eforturi în 
vederea armonizării transatlantice a 
standardelor și reglementărilor care 
definesc principiile sprijinului public 
pentru diferitele surse de energie;

3. solicită Comisiei să depună eforturi în 
vederea armonizării transatlantice a 
standardelor și reglementărilor care 
definesc principiile sprijinului public 
pentru anumite caracteristici ale 
diferitelor surse de energie, cum ar fi 
sursele regenerabile sau cogenerarea;
acestea se referă, de exemplu, la definiția 
biomasei;

Or. en

Amendamentul 76
Pavel Telička, Angelika Mlinar, Juan Carlos Girauta Vidal, Philippe De Backer

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită Comisiei să depună eforturi în 
vederea armonizării transatlantice a 

3. solicită Comisiei să depună eforturi în 
vederea armonizării transatlantice a 
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standardelor și reglementărilor care 
definesc principiile sprijinului public 
pentru diferitele surse de energie;

standardelor și reglementărilor care 
definesc principiile sprijinului public 
pentru diferitele surse de energie și/sau 
pentru sectoarele de mediu sau de 
energie;

Or. en

Amendamentul 77
Morten Messerschmidt

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită Comisiei să depună eforturi în 
vederea armonizării transatlantice a
standardelor și reglementărilor care 
definesc principiile sprijinului public 
pentru diferitele surse de energie;

3. solicită Comisiei să depună eforturi în 
vederea armonizării transatlantice și a 
convergenței unor standarde înalte
reciproce și a reglementărilor care definesc 
principiile sprijinului public pentru 
diferitele surse de energie;

Or. en

Amendamentul 78
Pablo Echenique

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. îndeamnă Comisia să sporească 
bunăstarea cetățenilor săi, să protejeze și 
să promoveze sănătatea publică, să 
asigure justiția socială și respectarea 
tuturor drepturilor omului, punând capăt 
exploatării resurselor mondiale, în 
conformitate cu obiectivul de 
sustenabilitate, în încercarea de a proteja 
și, totodată, de a conserva mediul;

Or. en
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Amendamentul 79
Miapetra Kumpula-Natri

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. reamintește faptul că TTIP ar trebui 
să aducă beneficii pentru dezvoltarea unei 
tehnologii mai puțin poluante, pentru 
eficiența energetică, precum și pentru o 
utilizare a energiei sustenabilă și cu 
emisii reduse de carbon, prin instituirea 
unui context previzibil și reglementat 
pentru întreprinderile din SUA și UE.

Or. en

Amendamentul 80
Aldo Patriciello

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită autorităților competente din 
UE și SUA să asigure o convergență a 
reglementărilor cu privire la aprobarea 
medicamentelor pentru a evita 
suprapunerile în materie de reglementare 
și pentru a acționa în sensul unor planuri 
de dezvoltare unice, garantând, totodată, 
respectarea standardelor UE;

Or. en

Amendamentul 81
Michel Reimon
în numele Grupului Verts/ALE
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Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită Comisiei să excludă din cadrul 
negocierilor aspectele legate de energia 
nucleară;

Or. en

Amendamentul 82
Michel Reimon
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. solicită Comisiei să insiste, în cadrul 
negocierilor, asupra unui sistem 
cuprinzător de certificare pentru toți 
biocombustibilii, în conformitate cu 
criteriile ambițioase de sustenabilitate 
pentru biocombustibili, abordând toate 
aspectele legate de schimbarea indirectă a 
destinației terenului, emisiile din amonte, 
aspectele sociale și legătura cu prevederile 
Directivei privind energia din surse 
regenerabile (Renewable Energy Directive 
– RED) și ale Directivei privind calitatea 
carburanților (Fuel Quality Directive –
FQD), precum și cu standardul pentru 
combustibili din surse regenerabile 
(Renewable Fuel Standard – RFS2), în 
vederea interzicerii importului de energie 
și de biocombustibili obținuți din culturile 
alimentare;

Or. en

Amendamentul 83
Pablo Echenique
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Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. solicită Comisiei să asigure dreptul 
legal al tuturor statelor membre, al 
Uniunii Europene și al Statelor Unite ale 
Americii de a legifera în interesul public 
(siguranța consumatorilor, sănătatea 
publică, drepturile sociale, mediu) și, prin 
urmare, dreptul statelor membre și al 
Uniunii de a legifera în interesul public ar 
trebui să fie prevăzut în preambulul TTIP 
și în fiecare capitol dintre capitolele sale;

Or. en

Amendamentul 84
Gunnar Hökmark

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază diferențele uriașe de prețuri 
la energie, dar și de emisii de CO2 pe cap 
de locuitor, între SUA și UE; solicită, prin 
urmare, Comisiei să adopte măsuri 
adecvate vizând sectoarele 
energointensive din UE, inclusiv industria 
chimică, prin care să se mențină actualele 
niveluri tarifare o perioadă cât mai lungă 
cu putință după intrarea în vigoare a 
TTIP;

eliminat

Or. en

Amendamentul 85
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay
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Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază diferențele uriașe de prețuri 
la energie, dar și de emisii de CO2 pe cap 
de locuitor, între SUA și UE; solicită, prin 
urmare, Comisiei să adopte măsuri 
adecvate vizând sectoarele
energointensive din UE, inclusiv industria 
chimică, prin care să se mențină actualele 
niveluri tarifare o perioadă cât mai lungă 
cu putință după intrarea în vigoare a 
TTIP;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 86
Henna Virkkunen

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază diferențele uriașe de prețuri 
la energie, dar și de emisii de CO2 pe cap 
de locuitor, între SUA și UE; solicită, prin 
urmare, Comisiei să adopte măsuri 
adecvate vizând sectoarele 
energointensive din UE, inclusiv industria 
chimică, prin care să se mențină actualele 
niveluri tarifare o perioadă cât mai lungă 
cu putință după intrarea în vigoare a 
TTIP;

eliminat

Or. en

Amendamentul 87
Miapetra Kumpula-Natri

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază diferențele uriașe de prețuri 
la energie, dar și de emisii de CO2 pe cap 
de locuitor, între SUA și UE; solicită, prin 
urmare, Comisiei să adopte măsuri 
adecvate vizând sectoarele 
energointensive din UE, inclusiv industria 
chimică, prin care să se mențină actualele 
niveluri tarifare o perioadă cât mai lungă 
cu putință după intrarea în vigoare a 
TTIP;

eliminat

Or. fi

Amendamentul 88
Edouard Martin

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază diferențele uriașe de prețuri la 
energie, dar și de emisii de CO2 pe cap de 
locuitor, între SUA și UE; solicită, prin 
urmare, Comisiei să adopte măsuri 
adecvate vizând sectoarele 
energointensive din UE, inclusiv industria 
chimică, prin care să se mențină actualele 
niveluri tarifare o perioadă cât mai lungă 
cu putință după intrarea în vigoare a 
TTIP;

4. subliniază diferențele uriașe în ceea ce 
privește prețurile la energie, accesul la 
materii prime, precum și emisiile de CO2

pe cap de locuitor, între SUA și UE; 
consideră că TTIP este fie un acord 
comercial „de nouă generație”, axat pe 
dimensiunea netarifară, caz în care 
Comisia trebuie să garanteze cele mai 
bune reglementări în domeniul social și al 
protecției mediului pentru a obține 
condiții echitabile de concurență, fie un 
acord „clasic”, care privește în esență 
reducerea taxelor vamale, caz în care 
Comisia ar trebui să asigure menținerea 
modalităților de ajustare a schimburilor 
(inclusiv tarifare) care reflectă 
disparitățile sociale și de mediu ale 
sistemelor noastre diferite;

Or. fr
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Amendamentul 89
Nadine Morano

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază diferențele uriașe de prețuri la 
energie, dar și de emisii de CO2 pe cap de 
locuitor, între SUA și UE; solicită, prin 
urmare, Comisiei să adopte măsuri 
adecvate vizând sectoarele energointensive 
din UE, inclusiv industria chimică, prin 
care să se mențină actualele niveluri 
tarifare o perioadă cât mai lungă cu 
putință după intrarea în vigoare a TTIP;

4. subliniază diferențele uriașe în ceea ce 
privește prețurile la energie, precum și în 
ceea ce privește intensitatea eforturilor 
depuse în scopul combaterii schimbărilor 
climatice și nivelul emisiilor de CO2 pe 
cap de locuitor, între SUA și UE; solicită, 
prin urmare, Comisiei să adopte, atât timp 
cât aceste eforturi nu vor fi armonizate,
măsuri de protecție adecvate vizând 
sectoarele energointensive din UE, inclusiv 
industria chimică, astfel încât intrarea în 
vigoare a TTIP să nu conducă la 
denaturarea concurenței; în special, 
consideră că este necesar ca, la data 
intrării în vigoare a TTIP, să se poată 
menține, pe o perioadă determinată, 
nivelul taxelor vamale aplicabile 
produselor fabricate în SUA;

Or. fr

Amendamentul 90
Michel Reimon
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază diferențele uriașe de prețuri la 
energie, dar și de emisii de CO2 pe cap de 
locuitor, între SUA și UE; solicită, prin
urmare, Comisiei să adopte măsuri 
adecvate vizând sectoarele 
energointensive din UE, inclusiv industria 
chimică, prin care să se mențină actualele 
niveluri tarifare o perioadă cât mai lungă 

4. subliniază diferențele uriașe de prețuri la 
energie, care, în conformitate cu analiza 
Comisiei, se explică în principal prin 
politicile naționale de impozitare, din 
motive interne specifice, stabilite de 
fiecare stat membru1c, precum și de emisii 
de CO2 pe cap de locuitor, între SUA și 
UE; solicită Comisiei, precum și 
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cu putință după intrarea în vigoare a
TTIP;

partenerilor săi transatlantici, 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, principiul precauției, 
internalizarea costurilor externe și 
responsabilitatea față de generațiile 
viitoare;

__________________
1c Subsidies and costs of EU energy 
(Subvențiile și costurile energiei în UE)
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files
/documents/ECOFYS%202014%20Subsid
ies%20and%20costs%20of%20EU%20en
ergy_11_Nov.pdf

Or. en

Amendamentul 91
Jeppe Kofod

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază diferențele uriașe de prețuri la 
energie, dar și de emisii de CO2 pe cap de 
locuitor, între SUA și UE; solicită, prin 
urmare, Comisiei să adopte măsuri 
adecvate vizând sectoarele 
energointensive din UE, inclusiv industria 
chimică, prin care să se mențină actualele 
niveluri tarifare o perioadă cât mai lungă 
cu putință după intrarea în vigoare a 
TTIP;

4. subliniază diferențele de prețuri la 
energie și de emisii de CO2 pe cap de 
locuitor, între SUA și UE; solicită, prin 
urmare, Comisiei să asigure că TTIP nu 
va încuraja relocarea emisiilor de dioxid 
de carbon; consideră că atât societățile 
din SUA, cât și cele din UE ar trebui 
asistate în tranziția lor către un model de 
dezvoltare ecologică, bazată pe 
eficientizarea resurselor și a energiei, și 
că TTIP ar trebui să sprijine această 
tranziție;

Or. en
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Amendamentul 92
Paloma López Bermejo

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază diferențele uriașe de prețuri la 
energie, dar și de emisii de CO2 pe cap de 
locuitor, între SUA și UE; solicită, prin 
urmare, Comisiei să adopte măsuri 
adecvate vizând sectoarele 
energointensive din UE, inclusiv industria 
chimică, prin care să se mențină actualele 
niveluri tarifare o perioadă cât mai lungă 
cu putință după intrarea în vigoare a 
TTIP;

4. subliniază diferențele uriașe de prețuri la 
energie, precum și de emisii de CO2 pe cap 
de locuitor, între SUA și UE; solicită, prin 
urmare, Comisiei ca în cadrul negocierilor 
să evite reducerea standardelor în materie 
de reglementare în Europa sau 
favorizarea dumpingului ecologic;

Or. en

Amendamentul 93
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază diferențele uriașe de prețuri la 
energie, dar și de emisii de CO2 pe cap de 
locuitor, între SUA și UE; solicită, prin 
urmare, Comisiei să adopte măsuri 
adecvate vizând sectoarele energointensive 
din UE, inclusiv industria chimică, prin 
care să se mențină actualele niveluri 
tarifare o perioadă cât mai lungă cu putință 
după intrarea în vigoare a TTIP;

4. subliniază diferențele uriașe de prețuri la 
energie, precum și de emisii de CO2 pe cap 
de locuitor și de costuri aferente acestora, 
între SUA și UE; solicită, prin urmare, 
Comisiei să asigure un mecanism de 
compensare în vederea asigurării unor 
condiții de concurență echitabile în ceea 
ce privește standardele de mediu cu 
scopul de a adopta măsuri adecvate vizând 
sectoarele energointensive din UE, inclusiv 
industria chimică, prin care să se mențină 
actualele niveluri tarifare o perioadă cât 
mai lungă cu putință după intrarea în 
vigoare a TTIP;

Or. en
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Amendamentul94
Herbert Reul

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază diferențele uriașe de prețuri la 
energie, dar și de emisii de CO2 pe cap de 
locuitor, între SUA și UE; solicită, prin 
urmare, Comisiei să adopte măsuri 
adecvate vizând sectoarele energointensive 
din UE, inclusiv industria chimică, prin 
care să se mențină actualele niveluri 
tarifare o perioadă cât mai lungă cu 
putință după intrarea în vigoare a TTIP;

4. subliniază diferențele uriașe de prețuri la 
energie, dar și de emisii de CO2 pe cap de 
locuitor, între SUA și UE; solicită, prin 
urmare, Comisiei să ia măsuri adecvate 
vizând sectoarele energointensive din UE, 
astfel încât pentru mai multe produse 
sensibile să existe o perioadă de tranziție 
pentru eliminarea actualelor niveluri 
tarifare;

Or. de

Amendamentul 95
Bendt Bendtsen

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază diferențele uriașe de prețuri la 
energie, dar și de emisii de CO2 pe cap de 
locuitor, între SUA și UE; solicită, prin 
urmare, Comisiei să adopte măsuri 
adecvate vizând sectoarele energointensive 
din UE, inclusiv industria chimică, prin 
care să se mențină actualele niveluri 
tarifare o perioadă cât mai lungă cu 
putință după intrarea în vigoare a TTIP;

4. subliniază diferențele de prețuri la 
energie, precum și de emisii de CO2 pe cap 
de locuitor, între SUA și UE; solicită, prin 
urmare, Comisiei să adopte, după caz,
măsuri adecvate vizând sectoarele 
energointensive din UE, inclusiv industria 
chimică, evitând perturbarea piețelor;

Or. en

Amendamentul 96
Flavio Zanonato, Patrizia Toia
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Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază diferențele uriașe de prețuri la 
energie, dar și de emisii de CO2 pe cap de 
locuitor, între SUA și UE; solicită, prin 
urmare, Comisiei să adopte măsuri 
adecvate vizând sectoarele energointensive 
din UE, inclusiv industria chimică, prin 
care să se mențină actualele niveluri 
tarifare o perioadă cât mai lungă cu putință 
după intrarea în vigoare a TTIP;

4. subliniază diferențele uriașe de prețuri la 
energie, precum și de emisii de CO2 pe cap 
de locuitor, între SUA și UE; solicită, prin 
urmare, Comisiei să adopte măsuri 
adecvate vizând sectoarele energointensive 
din UE, inclusiv industria chimică, prin 
care să se mențină actualele niveluri 
tarifare o perioadă cât mai lungă cu putință 
după intrarea în vigoare a TTIP; solicită 
Comisiei să acorde atenția cuvenită 
promovării industriei prelucrătoare ca 
forță motrice pentru reindustrializarea 
Europei;

Or. it

Amendamentul 97
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază diferențele uriașe de prețuri la 
energie, dar și de emisii de CO2 pe cap de 
locuitor, între SUA și UE; solicită, prin 
urmare, Comisiei să adopte măsuri 
adecvate vizând sectoarele energointensive 
din UE, inclusiv industria chimică, prin 
care să se mențină actualele niveluri 
tarifare o perioadă cât mai lungă cu putință 
după intrarea în vigoare a TTIP;

4. subliniază diferențele uriașe de prețuri la 
energie, precum și de emisii de CO2 pe cap 
de locuitor, între SUA și UE; solicită, prin 
urmare, Comisiei să adopte măsuri 
adecvate vizând sectoarele energointensive 
din UE, inclusiv industria chimică, prin 
care să se mențină actualele niveluri 
tarifare o perioadă cât mai lungă cu putință,
în cazul intrării în vigoare a TTIP; 
reamintește că Statele Unite, ale căror 
preocupări principale sunt axate pe 
apărare, fără a renunța la propriile 
interese, a refuzat să ratifice Protocolul de 
la Kyoto;

Or. fr
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Amendamentul 98
Mara Bizzotto

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază diferențele uriașe de prețuri la 
energie, dar și de emisii de CO2 pe cap de 
locuitor, între SUA și UE; solicită, prin 
urmare, Comisiei să adopte măsuri 
adecvate vizând sectoarele energointensive 
din UE, inclusiv industria chimică, prin 
care să se mențină actualele niveluri 
tarifare o perioadă cât mai lungă cu putință 
după intrarea în vigoare a TTIP;

4. subliniază diferențele uriașe de prețuri la 
energie, precum și de emisii de CO2 pe cap 
de locuitor, între SUA și UE; solicită, prin 
urmare, Comisiei să adopte măsuri 
adecvate vizând sectoarele energointensive 
din UE, inclusiv industria chimică, prin 
care să se mențină actualele niveluri 
tarifare o perioadă cât mai lungă cu putință,
în cazul intrării în vigoare a TTIP; 
reamintește că Statele Unite, ale căror 
preocupări principale sunt axate pe 
apărare, fără a renunța la propriile 
interese, a refuzat să ratifice Protocolul de 
la Kyoto;

Or. fr

Amendamentul 99
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază diferențele uriașe de prețuri la 
energie, dar și de emisii de CO2 pe cap de 
locuitor, între SUA și UE; solicită, prin 
urmare, Comisiei să adopte măsuri 
adecvate vizând sectoarele energointensive 
din UE, inclusiv industria chimică, prin 
care să se mențină actualele niveluri 
tarifare o perioadă cât mai lungă cu 
putință după intrarea în vigoare a TTIP;

4. subliniază diferențele uriașe de prețuri la 
energie, precum și de emisii de CO2 pe cap 
de locuitor, între SUA și UE; solicită, prin 
urmare, Comisiei să adopte măsuri 
adecvate vizând sectoarele energointensive 
din UE, prin care să se mențină actualele 
niveluri tarifare pe o perioadă de cel puțin 
cinci ani după intrarea în vigoare a TTIP 
cu o clauză obligatorie de revizuire;

Or. en
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Amendamentul 100
Antonio Tajani, Salvatore Cicu, Massimiliano Salini

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază diferențele uriașe de prețuri la 
energie, dar și de emisii de CO2 pe cap de 
locuitor, între SUA și UE; solicită, prin 
urmare, Comisiei să adopte măsuri 
adecvate vizând sectoarele energointensive 
din UE, inclusiv industria chimică, prin 
care să se mențină actualele niveluri 
tarifare o perioadă cât mai lungă cu putință 
după intrarea în vigoare a TTIP;

4. subliniază diferențele uriașe de prețuri la 
energie, precum și de emisii de CO2 pe cap 
de locuitor, între SUA și UE; solicită, prin 
urmare, Comisiei să adopte măsuri 
adecvate vizând sectoarele energointensive 
din UE, inclusiv industria chimică și a 
materiilor prime industriale, prin care să 
se mențină actualele niveluri tarifare o 
perioadă cât mai lungă cu putință după 
intrarea în vigoare a TTIP;

Or. it

Amendamentul 101
Pavel Telička, Angelika Mlinar, Juan Carlos Girauta Vidal, Philippe De Backer, Cora 
van Nieuwenhuizen

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază diferențele uriașe de prețuri la 
energie, dar și de emisii de CO2 pe cap de 
locuitor, între SUA și UE; solicită, prin 
urmare, Comisiei să adopte măsuri 
adecvate vizând sectoarele energointensive 
din UE, inclusiv industria chimică, prin 
care să se mențină actualele niveluri 
tarifare o perioadă cât mai lungă cu putință 
după intrarea în vigoare a TTIP;

4. subliniază diferențele uriașe de prețuri la 
energie, precum și de emisii de CO2 pe cap 
de locuitor, între SUA și UE; solicită, prin 
urmare, Comisiei să adopte măsuri 
adecvate vizând sectoarele energointensive 
și cele care implică relocarea emisiilor de 
dioxid de carbon din UE, inclusiv industria 
chimică, prin care să se mențină actualele 
niveluri tarifare o perioadă cât mai lungă 
cu putință după intrarea în vigoare a TTIP;

Or. en
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Amendamentul 102
Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază diferențele uriașe de prețuri la 
energie, dar și de emisii de CO2 pe cap de 
locuitor, între SUA și UE; solicită, prin 
urmare, Comisiei să adopte măsuri 
adecvate vizând sectoarele energointensive 
din UE, inclusiv industria chimică, prin 
care să se mențină actualele niveluri 
tarifare o perioadă cât mai lungă cu putință 
după intrarea în vigoare a TTIP;

4. subliniază diferențele existente de 
prețuri la energie, precum și de emisii de 
CO2 pe cap de locuitor, între SUA și UE;
solicită, prin urmare, Comisiei să adopte 
măsuri adecvate vizând sectoarele 
energointensive din UE, inclusiv industria 
chimică și siderurgică, prin care să se 
mențină actualele niveluri tarifare o 
perioadă cât mai lungă cu putință după 
intrarea în vigoare a TTIP;

Or. en

Amendamentul 103
Bendt Bendtsen

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. solicită Comisiei să includă în 
actualele negocieri cu partenerii noștri 
transatlantici așa-numitele „servicii 
ecologice”, precum construirea, 
instalarea, repararea sau administrarea 
de bunuri ecologice; ia act de faptul că 
Uniunea Europeană este un lider mondial 
în importul și exportul de bunuri și 
servicii ecologice, cu toate că furnizorii de 
servicii ecologice din Europa întâmpină 
încă multe obstacole; ia act de faptul că 
acest domeniu are un potențial economic 
important pentru Uniunea Europeană;

Or. en
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Amendamentul 104
Michel Reimon
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. reamintește Comisiei obiectivul de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră cu 80-95 % până în 20501d și, prin 
urmare, insistă asupra faptului că 
măsurile 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;

__________________
1d Concluziile Consiliului European din 
martie 2011.

Or. en

Amendamentul 105
Gunnar Hökmark

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază importanța unei piețe 
transatlantice a energiei cu o ofertă mai 
diversificată, care să reducă dependența 
de petrolul și gazele rusești și să faciliteze 
nu numai prețuri mai mici la energie, dar 
și standarde mai ridicate și emisii reduse 
de dioxid de carbon;

Or. en
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Amendamentul 106
Marek Józef Gróbarczyk

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. solicită Comisiei să includă o clauză 
bilaterală de salvgardare, care să asigure 
protecția industriilor energointensive, 
inclusiv a industriei chimice, ceea ce ar 
împiedica o creștere necontrolată a 
importurilor UE de produse specifice 
acestor industrii;

Or. en

Amendamentul 107
Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. solicită Comisiei să țină cont de 
punctul de vedere al IMM-urilor în toate 
domeniile relevante de negociere din 
cadrul TTIP, în conformitate cu 
principiul „Think Small First” (a gândi 
mai întâi la scară mică), inclusiv prin 
introducerea unor noi instrumente menite 
să faciliteze participarea IMM-urilor în 
cadrul procesului;

Or. it

Amendamentul 108
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

4a. reamintește că acest acord nu trebuie 
să repună în discuție preferințele colective 
naționale privind interzicerea fracturării 
hidraulice, în temeiul principiului 
precauției;

Or. fr

Amendamentul109
Barbara Kappel

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. în plus, solicită Comisiei să extindă 
măsurile luate împotriva relocării 
emisiilor de dioxid de carbon, astfel încât 
acestea să se adapteze la cadrul de 
reglementare prevăzut de TTIP;

Or. de

Amendamentul 110
Michel Reimon
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. solicită Comisiei să nu submineze 
procesul de standardizare din UE, de 
exemplu, în ceea ce privește politicile de 
etichetare energetică și măsurile 
referitoare la eficiența energetică; ia în 
considerare oportunitățile de a obține o 
mai mare convergență a standardelor de 
măsurare de ambele părți ale Oceanului 
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Atlantic, cu scopul de a verifica mai ușor 
performanțele fiecărei industrii și de a 
consolida cooperarea dintre economia UE 
și cea a Statelor Unite în ceea ce privește 
supravegherea pieței și solicită ca nivelul 
de performanță vizat să se bazeze pe cel 
mai ambițios pachet de măsuri pentru 
fiecare circumscripție, pentru a reflecta 
modelele tipice de consum specifice 
fiecăreia;

Or. en

Amendamentul 111
Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b.. solicită Comisiei să publice rezultatele 
sondajului online, care s-a încheiat la 
15 ianuarie 2015, cu privire la impactul 
barierelor comerciale ale SUA asupra 
IMM-urilor europene, care pot reprezenta 
o limitare pentru întreprinderile 
europene, făcând dificile și/sau foarte 
costisitoare și complicate transpunerea 
acestora și, prin urmare, accesul la piața 
națională pentru furnizorii străini;

Or. it

Amendamentul112
Barbara Kappel

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. în vederea sporirii securității 
energetice, solicită includerea unei clauze 
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de urgență în acord, care să permită 
recurgerea la exporturile din SUA, în caz 
de penurie energetică, prin suspendarea 
procedurii de depunere a cererilor și de 
autorizare în cazul întreprinderilor din 
SUA;

Or. de

Amendamentul113
Barbara Kappel

Proiect de aviz
Punctul 4 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4c. în contextul unor evoluții profund 
diferite pe piețele spot, solicită alinierea 
reciprocă a fluctuațiilor prețurilor prin 
eliminarea restricțiilor;

Or. de

Amendamentul 114
Michel Reimon
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4c. subliniază procesul și standardele 
elaborate în temeiul directivelor UE 
privind etichetarea energetică și 
ecoproiectarea, în privința cărora nu 
trebuie făcute compromisuri; 

Or. en
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Amendamentul 115
Michel Reimon
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4d. se opune creării unui organism de 
cooperare în materie de reglementare și 
subliniază suveranitatea organismelor 
naționale și europene responsabile de 
procesele de reglementare, inclusiv 
Parlamentul European, în special cu 
privire la obiectivele de politică, evaluările 
de impact și procesele decizionale 
democratice, care includ prevederi 
referitoare la transparență și la 
participarea actorilor societali;

Or. en

Amendamentul116
Barbara Kappel

Proiect de aviz
Punctul 4 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4d. solicită introducerea unui capitol 
privind energia care să țină cont de un 
posibil export de tehnologie în SUA în 
domeniul energiilor regenerabile;

Or. de

Amendamentul117
Barbara Kappel

Proiect de aviz
Punctul 4 e (nou)



PE546.750v02-00 58/108 AM\1052919RO.doc

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

4e. solicită un modus operandi care, în 
cadrul sistemelor juridice ale ambelor 
zone economice, protejează în mod 
adecvat statele și investițiile din domeniul 
energetic, în ceea ce privește ISDS și care 
este suficient de flexibil pentru a permite 
existența caracteristicilor specifice ale 
standardelor în cauză;

Or. de

Amendamentul 118
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită Comisiei să garanteze că 
prioritățile și îngrijorările IMM-urilor 
sunt pe deplin luate în considerare în 
cadrul negocierilor privind TTIP, de 
exemplu prin intermediul evaluărilor 
impactului sau al consultărilor publice 
specifice;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 119
Michel Reimon
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită Comisiei să garanteze că 
prioritățile și îngrijorările IMM-urilor sunt 
pe deplin luate în considerare în cadrul 

5. reamintește că doar 13 % din IMM-uri 
își desfășoară activitatea în afara UE, în 
timp ce 25 % își desfășoară activitatea 
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negocierilor privind TTIP, de exemplu prin 
intermediul evaluărilor impactului sau al
consultărilor publice specifice;

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; solicită 
ferm Comisiei să garanteze, prin urmare, 
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, prin intermediul 
evaluărilor ex ante cuprinzătoare ale
impactului și prin intermediul
consultărilor publice specifice; solicită 
Comisiei să asigure protecția și 
consolidarea politicilor de încurajare și a 
planurilor de sprijin destinate IMM-
urilor;

Or. en

Amendamentul 120
Marlene Mizzi

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită Comisiei să garanteze că 
prioritățile și îngrijorările IMM-urilor sunt 
pe deplin luate în considerare în cadrul 
negocierilor privind TTIP, de exemplu prin
intermediul evaluărilor impactului sau al 
consultărilor publice specifice;

5. ia act de faptul că TTIP ar trebui să 
aibă drept obiectiv deschiderea de noi 
piețe, oferind astfel noi oportunități 
societăților din UE și, în special, 
întreprinderilor mici și mijlocii; solicită 
Comisiei să garanteze că prioritățile și 
îngrijorările IMM-urilor sunt pe deplin 
luate în considerare în cadrul negocierilor 
privind TTIP, de exemplu prin includerea 
unui capitol dedicat IMM-urilor cu scopul 
de a facilita participarea acestora la 
schimburile comerciale transatlantice și 
de a reduce costurile suportate de acestea, 
prin eliminarea cerințelor de dublă 
certificare, prin crearea unor proceduri 
vamale accelerate și prin instituirea unui 
ghișeu unic de informare pentru IMM-
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uri;

Or. en

Amendamentul 121
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită Comisiei să garanteze că 
prioritățile și îngrijorările IMM-urilor sunt 
pe deplin luate în considerare în cadrul 
negocierilor privind TTIP, de exemplu prin 
intermediul evaluărilor impactului sau al 
consultărilor publice specifice;

5. solicită Comisiei 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; reamintește 
importanța luării în considerare, de 
asemenea, a preocupărilor cetățenilor, 
prin intermediul asociațiilor de 
consumatori, al ONG-urilor, al 
sindicatelor și al altor organizații ale 
societății civile;

Or. en

Amendamentul122
Herbert Reul, Hermann Winkler

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită Comisiei să garanteze că 
prioritățile și îngrijorările IMM-urilor sunt 
pe deplin luate în considerare în cadrul 
negocierilor privind TTIP, de exemplu prin 
intermediul evaluărilor impactului sau al 
consultărilor publice specifice;

5. consideră că IMM-urile pot beneficia 
considerabil de pe urma TTIP, îndeosebi 
prin eliminarea barierelor comerciale 
netarifare, întrucât întreprinderile mai 
mici sunt afectate într-o mai mare măsură 
de costurile de conformitate; solicită 



AM\1052919RO.doc 61/108 PE546.750v02-00

RO

Comisiei să garanteze că prioritățile și 
îngrijorările IMM-urilor sunt pe deplin 
luate în considerare în cadrul negocierilor 
privind TTIP, de exemplu prin intermediul 
evaluărilor impactului sau al consultărilor 
publice specifice;

Or. de

Amendamentul 123
Csaba Molnár

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită Comisiei să garanteze că 
prioritățile și îngrijorările IMM-urilor sunt 
pe deplin luate în considerare în cadrul 
negocierilor privind TTIP, de exemplu prin 
intermediul evaluărilor impactului sau al 
consultărilor publice specifice;

5. solicită Comisiei să garanteze că 
prioritățile și îngrijorările IMM-urilor sunt 
pe deplin luate în considerare în cadrul 
negocierilor privind TTIP, de exemplu prin 
intermediul evaluărilor impactului sau al 
consultărilor publice specifice; atrage 
atenția cu privire la incertitudinile care 
există în legătură cu negocierile privind 
TTIP și, în vederea eliminării acestora, 
solicită Comisiei să sporească 
transparența negocierilor cât mai mult 
posibil și să lanseze o campanie de 
informare la nivel european;

Or. hu

Amendamentul 124
Eugen Freund

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită Comisiei să garanteze că 
prioritățile și îngrijorările IMM-urilor sunt 
pe deplin luate în considerare în cadrul 

5. solicită Comisiei să garanteze că 
prioritățile și îngrijorările IMM-urilor sunt 
pe deplin luate în considerare în cadrul 
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negocierilor privind TTIP, de exemplu prin 
intermediul evaluărilor impactului sau al 
consultărilor publice specifice;

negocierilor privind TTIP, de exemplu prin 
intermediul evaluărilor impactului sau al 
consultărilor publice specifice și 
recomandă reducerea sarcinilor 
administrative în conformitate cu cadrele 
de reglementare specifice, cu scopul de a 
facilita mobilitatea și eventuala stabilire a 
IMM-urilor atât în Statele Unite ale 
Americii, cât și în UE;

Or. en

Amendamentul 125
Miriam Dalli

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită Comisiei să garanteze că 
prioritățile și îngrijorările IMM-urilor sunt 
pe deplin luate în considerare în cadrul 
negocierilor privind TTIP, de exemplu prin 
intermediul evaluărilor impactului sau al 
consultărilor publice specifice;

5. solicită Comisiei să garanteze că 
prioritățile și îngrijorările IMM-urilor sunt 
pe deplin luate în considerare în cadrul 
negocierilor privind TTIP, de exemplu prin 
intermediul evaluărilor impactului sau al 
consultărilor publice specifice și 
subliniază, totodată, faptul că TTIP 
vizează în primul rând facilitarea 
schimburilor comerciale de bunuri și 
servicii între cele două părți ale 
Oceanului Atlantic și consolidarea 
investițiilor de fiecare parte, ceea ce ar 
putea fi foarte avantajos pentru IMM-uri;

Or. en

Amendamentul 126
Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită Comisiei să garanteze că 
prioritățile și îngrijorările IMM-urilor sunt 
pe deplin luate în considerare în cadrul 
negocierilor privind TTIP, de exemplu prin 
intermediul evaluărilor impactului sau al 
consultărilor publice specifice;

5. solicită Comisiei să garanteze că 
prioritățile și îngrijorările cetățenilor, 
consumatorilor și lucrătorilor, precum și 
cele ale IMM-urilor sunt pe deplin luate în 
considerare în cadrul negocierilor privind 
TTIP, de exemplu prin intermediul 
evaluărilor impactului sau al consultărilor 
publice specifice și prin implicarea 
organizațiilor europene care reprezintă 
IMM-urile;

Or. it

Amendamentul 127
Gunnar Hökmark

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită Comisiei să garanteze că 
prioritățile și îngrijorările IMM-urilor sunt 
pe deplin luate în considerare în cadrul 
negocierilor privind TTIP, de exemplu prin 
intermediul evaluărilor impactului sau al 
consultărilor publice specifice;

5. atrage atenția asupra faptului că IMM-
urile sunt de departe cel mai mult afectate 
de barierele tarifare și netarifare; solicită 
Comisiei să garanteze că prioritățile și 
îngrijorările IMM-urilor sunt pe deplin 
luate în considerare în cadrul negocierilor 
privind TTIP, de exemplu prin intermediul 
evaluărilor impactului sau al consultărilor 
publice specifice;

Or. en

Amendamentul 128
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. solicită Comisiei să garanteze că 
prioritățile și îngrijorările IMM-urilor sunt 
pe deplin luate în considerare în cadrul 
negocierilor privind TTIP, de exemplu prin 
intermediul evaluărilor impactului sau al 
consultărilor publice specifice;

5. solicită Comisiei să garanteze că 
prioritățile și îngrijorările IMM-urilor sunt 
pe deplin luate în considerare în cadrul 
negocierilor privind TTIP, de exemplu prin 
intermediul evaluărilor impactului sau al 
consultărilor publice specifice în diferitele 
state membre;

Or. es

Amendamentul 129
Morten Messerschmidt

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază faptul că TTIP ar trebui să 
includă prevederi ambițioase și inovatoare 
pentru cele 20 de milioane de IMM-uri 
din UE; având în vedere efectele 
disproporționate, exercitate asupra 
IMM-urilor de barierele comerciale 
tarifare, netarifare și tehnice, acestea ar 
trebui să se numere printre principalele 
obiective ale negocierilor; îmbunătățirile 
eventuale ar trebui să vizeze nu numai 
reducerea tarifelor preferențiale, ci și o 
simplificare a procedurilor vamale și, 
posibil, noi mecanisme care să favorizeze 
schimburi de experiență și de bune 
practici ale IMM-urilor, prin operațiuni 
de vânzare și de cumpărare pe piețele din 
UE și SUA; în acest sens, sunt binevenite 
propunerile de elaborare a unui capitol 
specific, dedicat exclusiv IMM-urilor în 
cadrul acordului final;

Or. en
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Amendamentul 130
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită Comisiei să asigure includerea 
unui capitol specific privind IMM-urile, 
care să aibă drept obiectiv crearea de noi 
oportunități în Statele Unite pentru 
IMM-urile europene și de mecanisme 
care să faciliteze participarea IMM-urilor 
la schimburile comerciale transatlantice, 
în special prin intermediul unui ghișeu 
unic pentru IMM-uri;

Or. es

Amendamentul131
Martina Werner

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită includerea principiului țării 
beneficiare, astfel încât, în interesul 
consumatorilor și al IMM-urilor, să fie 
menținute standardele stabilite privind 
siguranța produsului, drepturile 
angajaților, protecția consumatorilor, 
protecția mediului, sănătatea și 
bunăstarea socială; subliniază că trebuie 
garantate în continuare suveranitatea în 
materie de reglementare a statelor și 
funcțiile legislative ale parlamentelor;

Or. de

Amendamentul 132
Michel Reimon
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în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită Comisiei să garanteze că 
impactul economic, social și de mediu ale 
unui eventual acord este supus unor 
evaluări ex ante, imparțiale și 
independente, cu participarea efectivă a 
părților implicate și a societății civile; 

Or. en

Amendamentul 133
Pavel Telička, Angelika Mlinar, Juan Carlos Girauta Vidal, Philippe De Backer, Cora 
van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley

Proiect de aviz
Punctul 5 – subpunctul 1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1. se așteaptă ca prioritățile și 
preocupările IMM-urilor să fie abordate 
integral într-un capitol specific, dedicat 
IMM-urilor; solicită insistent ca nevoile 
IMM-urilor să fie pe deplin luate în 
considerare pentru asigurarea coerenței 
în materie de reglementare;

Or. en

Amendamentul 134
Gunnar Hökmark

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. reamintește faptul că, pentru a-și 
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menține și a-și dezvolta poziția de 
supremație, liderii industriali europeni de 
nivel mondial au nevoie de o piață 
transatlantică consolidată, care să 
permită societăților europene să profite la 
maximum de lanțurile valorice mondiale;

Or. en

Amendamentul 135
Pavel Telička, Angelika Mlinar, Juan Carlos Girauta Vidal, Philippe De Backer

Proiect de aviz
Punctul 5 – subpunctul 2 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2. în plus, solicită Comisiei să promoveze 
instituirea unui mecanism gratuit de 
informare comună pentru IMM-uri în 
vederea sprijinirii participării acestora la 
schimburile comerciale internaționale; 
printre altele, ar trebui luată în 
considerare posibilitatea redării unei linii 
telefonice permanente și a unui portal 
web, astfel încât IMM-urile europene să 
beneficieze de același nivel de confort și 
sprijin de care se bucură la nivelul UE;

Or. en

Amendamentul136
Martina Werner

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. subliniază importanța semnificativă a 
parteneriatului social pentru creșterea 
economică durabilă; pentru acest motiv, 
solicită Comisiei să includă, în cadrul 
negocierilor, ratificarea de către SUA a 
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standardelor fundamentale în domeniul 
muncii ale OIM;

Or. de

Amendamentul 137
Pavel Telička, Angelika Mlinar, Juan Carlos Girauta Vidal, Philippe De Backer, Cora 
van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley

Proiect de aviz
Punctul 5 – subpunctul 3 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3. solicită Comisiei să asigure reguli de 
origine (rules of origin – ROO) practice, 
care să poată fi ușor aplicate de către 
exportatorii din UE și care să minimizeze 
obstacolele inutile în calea comerțului și 
birocrația generate de ROO, în special 
pentru IMM-uri;

Or. en

Amendamentul 138
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită Comisiei să faciliteze o 
participare mai activă a întreprinderilor 
europene la achizițiile publice din SUA, 
deoarece acest lucru poate contribui la 
stimularea inovării în sectorul privat și la 
apariția unor întreprinderi și sectoare noi, 
cu o rată mare de creștere;

eliminat

Or. fr
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Amendamentul 139
Michel Reimon
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită Comisiei să faciliteze o 
participare mai activă a întreprinderilor 
europene la achizițiile publice din SUA, 
deoarece acest lucru poate contribui la 
stimularea inovării în sectorul privat și la 
apariția unor întreprinderi și sectoare noi, 
cu o rată mare de creștere;

6. solicită Comisiei să analizeze modul în 
care poate fi facilitată o participare mai 
activă a întreprinderilor europene la 
achizițiile publice din SUA, deoarece acest 
lucru poate contribui la stimularea inovării 
în sectorul privat și la apariția unor 
întreprinderi și sectoare noi, cu o rată mare 
de creștere; se opune cererilor care ar 
periclita instituirea sau continuarea, în 
SUA, în UE sau în statele membre, 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;

Or. en

Amendamentul 140
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită Comisiei să faciliteze o 
participare mai activă a întreprinderilor 
europene la achizițiile publice din SUA, 
deoarece acest lucru poate contribui la 
stimularea inovării în sectorul privat și la 
apariția unor întreprinderi și sectoare noi, 
cu o rată mare de creștere;

6. solicită Comisiei să faciliteze o 
participare mai activă a întreprinderilor din 
statele membre ale UE la achizițiile 
publice din SUA, deoarece acest lucru 
poate contribui la stimularea inovării în 
sectorul privat și la apariția unor 
întreprinderi și sectoare noi, cu o rată mare 
de creștere; reamintește că Statele Unite 
sunt ferm hotărâte să protejeze achizițiile 
lor publice, din care numai 30 % sunt, în 
prezent, deschise întreprinderilor străine 
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(în temeiul Buy American Act din 1993), 
spre deosebire de 95 % pentru achizițiile 
publice europene;

Or. fr

Amendamentul 141
Mara Bizzotto

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită Comisiei să faciliteze o 
participare mai activă a întreprinderilor 
europene la achizițiile publice din SUA, 
deoarece acest lucru poate contribui la 
stimularea inovării în sectorul privat și la 
apariția unor întreprinderi și sectoare noi, 
cu o rată mare de creștere;

6. solicită Comisiei să faciliteze o 
participare mai activă a întreprinderilor din 
statele membre ale UE la achizițiile 
publice din SUA, deoarece acest lucru 
poate contribui la stimularea inovării în 
sectorul privat și la apariția unor 
întreprinderi și sectoare noi, cu o rată mare 
de creștere; reamintește că Statele Unite 
sunt ferm hotărâte să protejeze achizițiile 
lor publice, din care numai 30 % sunt, în 
prezent, deschise întreprinderilor străine 
(în temeiul Buy American Act din 1993), 
spre deosebire de 95 % pentru achizițiile 
publice europene;

Or. fr

Amendamentul 142
Csaba Molnár

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită Comisiei să faciliteze o 
participare mai activă a întreprinderilor 
europene la achizițiile publice din SUA, 
deoarece acest lucru poate contribui la 
stimularea inovării în sectorul privat și la 

6. solicită Comisiei să faciliteze o 
participare mai activă a întreprinderilor 
europene la achizițiile publice din SUA, 
deoarece acest lucru poate contribui la 
stimularea inovării în sectorul privat și la 
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apariția unor întreprinderi și sectoare noi, 
cu o rată mare de creștere;

apariția unor întreprinderi și sectoare noi, 
cu o rată mare de creștere; solicită 
Comisiei să faciliteze accesul IMM-urilor 
europene pe piețele din SUA și, pentru a 
face cunoscute rezultatele negocierilor 
privind TTIP, să creeze canale de 
comunicare care să asigure o mai bună 
informare a IMM-urilor;

Or. hu

Amendamentul 143
Paloma López Bermejo

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită Comisiei să faciliteze o 
participare mai activă a întreprinderilor 
europene la achizițiile publice din SUA, 
deoarece acest lucru poate contribui la 
stimularea inovării în sectorul privat și la 
apariția unor întreprinderi și sectoare noi, 
cu o rată mare de creștere;

6. solicită Comisiei să excludă achizițiile 
publice din negocierile privind TTIP;

Or. en

Amendamentul 144
Morten Messerschmidt

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită Comisiei să faciliteze o 
participare mai activă a întreprinderilor 
europene la achizițiile publice din SUA, 
deoarece acest lucru poate contribui la 
stimularea inovării în sectorul privat și la 
apariția unor întreprinderi și sectoare noi, 
cu o rată mare de creștere;

6. solicită Comisiei să faciliteze o 
participare mai activă a întreprinderilor 
europene la achizițiile publice din SUA la 
toate nivelurile de guvernare, nu numai 
printr-un acces sporit pe piață, ci și prin 
norme și reglementări de calitate, fără a 
se limita la prevederile deja existente ale 
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Acordului privind achizițiile publice 
(AAP), deoarece acest lucru poate 
contribui la stimularea inovării în sectorul 
privat și la apariția unor întreprinderi și 
sectoare noi, cu o rată mare de creștere

Or. en

Amendamentul 145
Pavel Telička, Angelika Mlinar, Juan Carlos Girauta Vidal, Philippe De Backer, 
Fredrick Federley

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită Comisiei să faciliteze o 
participare mai activă a întreprinderilor 
europene la achizițiile publice din SUA, 
deoarece acest lucru poate contribui la 
stimularea inovării în sectorul privat și la 
apariția unor întreprinderi și sectoare noi, 
cu o rată mare de creștere;

6. solicită Comisiei să faciliteze o 
participare mai activă a întreprinderilor 
europene la achizițiile publice din SUA, 
deoarece acest lucru poate contribui la 
stimularea inovării în sectorul privat și la 
apariția unor întreprinderi și sectoare noi, 
cu o rată mare de creștere; pentru ca aceste 
facilități să își atingă scopul, guvernul 
SUA trebuie să garanteze accesul liber nu 
numai la nivel federal, ci și la nivel statal; 

Or. en

Amendamentul 146
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită Comisiei să faciliteze o 
participare mai activă a întreprinderilor 
europene la achizițiile publice din SUA, 
deoarece acest lucru poate contribui la 
stimularea inovării în sectorul privat și la 
apariția unor întreprinderi și sectoare noi, 

6. solicită Comisiei să faciliteze o 
participare mai activă a întreprinderilor 
europene pentru obținerea de contracte 
publice în SUA, atât la nivel federal, cât și 
la nivel statal, respectând criteriile de 
durabilitate în efectuarea achizițiilor în 
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cu o rată mare de creștere; ambele cazuri, deoarece acest lucru poate 
contribui la stimularea inovării în sectorul 
privat și la apariția unor întreprinderi și 
sectoare noi, cu o rată mare de creștere;

Or. es

Amendamentul 147
Edouard Martin

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită Comisiei să faciliteze o 
participare mai activă a întreprinderilor 
europene la achizițiile publice din SUA, 
deoarece acest lucru poate contribui la 
stimularea inovării în sectorul privat și la 
apariția unor întreprinderi și sectoare noi, 
cu o rată mare de creștere;

6. solicită Comisiei să faciliteze o 
participare mai activă a întreprinderilor 
europene la achizițiile publice din SUA, 
deoarece acest lucru poate contribui la 
stimularea inovării în sectorul privat și la 
apariția unor întreprinderi și sectoare noi, 
cu o rată mare de creștere; consideră că 
această posibilitate nu trebuie să repună 
în discuție, prin corelație, capacitatea 
europenilor de a își menține serviciile 
publice;

Or. fr

Amendamentul 148
Jeppe Kofod

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită Comisiei să faciliteze o 
participare mai activă a întreprinderilor 
europene la achizițiile publice din SUA, 
deoarece acest lucru poate contribui la 
stimularea inovării în sectorul privat și la 
apariția unor întreprinderi și sectoare noi, 
cu o rată mare de creștere;

6. solicită Comisiei să faciliteze o 
participare mai activă a întreprinderilor 
europene la achizițiile publice din SUA, 
deoarece acest lucru poate contribui la 
stimularea inovării în sectorul privat și la 
apariția unor întreprinderi și sectoare noi, 
cu o rată mare de creștere; subliniază 
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faptul că IMM-urile trebuie, de asemenea, 
să aibă acces la licitațiile de achiziții 
publice;

Or. en

Amendamentul149
Herbert Reul, Hermann Winkler

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită Comisiei să faciliteze o 
participare mai activă a întreprinderilor 
europene la achizițiile publice din SUA, 
deoarece acest lucru poate contribui la 
stimularea inovării în sectorul privat și la 
apariția unor întreprinderi și sectoare noi, 
cu o rată mare de creștere;

6. solicită Comisiei să faciliteze o 
participare mai activă a întreprinderilor 
europene la achizițiile publice din state 
individuale din cadrul SUA și din 
unitățile administrative ale acestora,
deoarece acest lucru poate contribui la 
stimularea inovării în sectorul privat și la 
apariția unor întreprinderi și sectoare noi, 
cu o rată mare de creștere;

Or. de

Amendamentul 150
Antonio Tajani, Salvatore Cicu, Massimiliano Salini

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită Comisiei să faciliteze o 
participare mai activă a întreprinderilor 
europene la achizițiile publice din SUA, 
deoarece acest lucru poate contribui la 
stimularea inovării în sectorul privat și la 
apariția unor întreprinderi și sectoare noi, 
cu o rată mare de creștere;

6. solicită Comisiei să faciliteze o 
participare mai activă a întreprinderilor 
europene la achizițiile publice din SUA pe 
baza principiului reciprocității, deoarece 
acest lucru poate contribui la stimularea 
inovării în sectorul privat și la apariția unor 
întreprinderi și sectoare noi, cu o rată mare 
de creștere;

Or. it
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Amendamentul 151
Michel Reimon
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază faptul că coordonarea 
politicii în materie de reglementare nu 
poate fi folosită drept pretext pentru 
reducerea nivelului de exigență cu privire 
la aspecte de importanță vitală pentru 
cetățenii UE, cum ar fi siguranța și 
bunăstarea angajaților sau protecția 
mediului; se opune promovării unei 
agende de relaxare a reglementărilor sub 
pretextul reducerii sarcinilor 
administrative și reglementare și a 
barierelor comerciale pentru industrie și 
IMM-uri; solicită Comisiei să nu reducă 
nivelul exigențelor cu privire la 
obiectivele politicilor publice și la 
reglementările UE privind standardele de 
mediu, sociale, de sănătate și siguranță, și 
să mențină, să protejeze și să consolideze 
aceste standarde;

Or. en

Amendamentul 152
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. reamintește Comisiei faptul că, deși 
TTIP poate avea un impact pozitiv asupra 
locurilor de muncă și a creșterii 
economice pentru UE și SUA, acest lucru 
nu este nicidecum cert; prin urmare, 
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Comisia ar trebui să colaboreze cu 
sindicatele și angajatorii pentru a dezvolta 
formarea care să dea posibilitatea forței 
de muncă să se recalifica, luând în 
considerare impactul TTIP asupra pieței 
muncii; Comisia ar trebui să clarifice 
modul în care Fondul european de 
ajustare la globalizare va fi folosit pentru 
a sprijini acest proces;

Or. en

Amendamentul 153
Bendt Bendtsen

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. ia act de faptul că diferite abordări în 
domeniul reglementării în UE și SUA 
sunt costisitoare pentru industriile de pe 
ambele maluri ale Atlanticului; consideră 
că pot fi obținute câștiguri semnificative 
în ceea ce privește eficiența, prin alinierea 
acestor abordări, cu condiția ca 
autoritățile Uniunii Europene și ale 
Statelor Unite să mențină și să respecte 
standardele de calitate și de siguranță 
pentru cetățenii lor;

Or. en

Amendamentul 154
Aldo Patriciello

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. salută faptul că Comitetul farmaceutic 
al Comisiei acordă o importanță deosebită 
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recunoașterii reciproce a inspecțiilor în 
materie de bune practici de fabricare 
(BPF), prin instituirea inițiativei de 
încredere reciprocă; solicită să fie inclusă 
în TTIP realizarea unei foi de parcurs 
ambițioase, cu repere-cheie pentru 
realizarea acestui obiectiv prioritar, prin 
care să se evite suprapunerile inutile în 
materie de reglementare;

Or. en

Amendamentul 155
Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază importanța și avantajele 
reciproce ale TTIP atât pentru cetățenii 
UE, cât și pentru cetățenii SUA, ceea ce 
ar putea conduce la o dezvoltare a 
cunoștințelor științifice transfrontaliere, 
la reducerea suprapunerilor nejustificate 
din punct de vedere științific, la utilizarea 
mai eficientă a resurselor, la promovarea 
unor standarde de calitate în domeniul 
sănătății, oferind, în continuare, produse 
de înaltă calitate și la prețuri rezonabile;

Or. en

Amendamentul 156
Pavel Telička, Angelika Mlinar, Juan Carlos Girauta Vidal, Philippe De Backer, Cora 
van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley

Proiect de aviz
Punctul 6 – subpunctul 1 (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

1. se așteaptă ca Comisia să abordeze în 
cadrul negocierilor aspectele referitoare 
la „Buy American”, la „Jones Act” și la 
„Domestic Content Act”, care, în
realitate, înfrânează în mod considerabil 
accesul societăților europene pe piața 
Statelor Unite, cu deosebire în sectorul de 
dragaj și în cel tehnic;

Or. en

Amendamentul 157
Edouard Martin

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită Comisiei, în cadrul apropierii 
transatlantice, să alinieze mijloacele de 
apărare comercială (taxele antidumping 
și compensatorii) la abordarea cea mai 
eficientă;

Or. fr

Amendamentul 158
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. reamintește Comisiei că este deosebit 
de important ca părțile implicate în TTIP 
să se angajeze să ratifice și să pună pe 
deplin și efectiv în aplicare cele opt 
convenții principale ale OIM. Drepturile 
lucrătorilor trebuie să poată fi puse în 
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aplicare printr-un proces de monitorizare 
care să beneficieze de deplina implicare a 
sindicatelor și să prevadă sancțiuni, 
inclusiv o sancțiune definitivă. Mai mult, 
TTIP ar trebui utilizat pentru crearea de 
standarde de cel mai înalt nivel, 
referitoare la drepturile lucrătorilor, în 
cadrul viitoarelor tratate comerciale;

Or. en

Amendamentul 159
Michel Reimon
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. reamintește că hotărârile privind 
litigiile de natură juridică legate de 
drepturile fundamentale nu pot fi luate 
decât de instanțele ordinare competente; 
își exprimă convingerea fermă că un 
posibil acord TTIP nu ar trebui să conțină 
niciun mecanism de soluționare a 
litigiilor dintre investitori și stat (ISDS), 
întrucât nivelul actual de protecție a 
investițiilor în UE și în SUA este absolut 
suficient pentru a garanta securitatea 
juridică;

Or. en

Amendamentul 160
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. deși salută beneficiile potențiale ale eliminat
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alinierilor reglementărilor și ale 
recunoașterii reciproce, inclusiv stabilirea 
unor principii comune în ce privește 
standardele și specificațiile tehnice în 
domeniul TIC, reamintește Comisiei 
importanța menținerii unor niveluri 
ridicate ale siguranței și securității;

Or. fr

Amendamentul 161
Michel Reimon
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. deși salută beneficiile potențiale ale 
alinierilor reglementărilor și ale 
recunoașterii reciproce, inclusiv stabilirea 
unor principii comune în ce privește 
standardele și specificațiile tehnice în 
domeniul TIC, reamintește Comisiei 
importanța menținerii unor niveluri 
ridicate ale siguranței și securității;

7. deși salută beneficiile potențiale ale 
alinierilor reglementărilor și ale 
recunoașterii reciproce, reamintește 
Comisiei importanța menținerii unor 
niveluri ridicate ale siguranței și ale 
securității, faptul că negocierile trebuie să 
vizeze alinierea la standarde mai ridicate 
în comerțul electronic, fără a aduce 
atingere standardizării și elaborării 
specificațiilor tehnice în domeniul TIC, 
procesului legislativ privind drepturile de 
proprietate intelectuală (DPI) și protecției 
sectorului cultural din UE;

Or. en

Amendamentul 162
Paloma López Bermejo

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. deși salută beneficiile potențiale ale 7. reamintește Comisiei importanța 
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alinierilor reglementărilor și ale 
recunoașterii reciproce, inclusiv stabilirea 
unor principii comune în ce privește 
standardele și specificațiile tehnice în 
domeniul TIC, reamintește Comisiei 
importanța menținerii unor niveluri 
ridicate ale siguranței și securității;

menținerii unor niveluri ridicate ale 
siguranței și securității în domeniul TIC;
solicită Comisiei să excludă de pe piața 
europeană întreprinderile care nu 
respectă standardele UE, în special în 
materie de protecție a datelor și a vieții 
private;

Or. en

Amendamentul 163
Pavel Telička, Angelika Mlinar, Juan Carlos Girauta Vidal, Philippe De Backer, Cora 
van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. deși salută beneficiile potențiale ale 
alinierilor reglementărilor și ale 
recunoașterii reciproce, inclusiv stabilirea 
unor principii comune în ce privește 
standardele și specificațiile tehnice în 
domeniul TIC, reamintește Comisiei 
importanța menținerii unor niveluri ridicate 
ale siguranței și securității;

7. deși salută beneficiile potențiale ale 
alinierilor reglementărilor și ale 
recunoașterii reciproce, inclusiv stabilirea 
unor principii comune în ce privește 
standardele și specificațiile tehnice, 
reamintește Comisiei importanța menținerii 
unor niveluri ridicate ale siguranței și 
securității; încurajează Comisia să depună 
eforturi pentru alinierea în materie de 
reglementare în domenii de interes 
deosebit ale industriei UE, cum ar fi 
industria automobilelor (produse finale și 
componente), proiectarea (inclusiv a unor 
produse foarte sofisticate) și industria 
chimică; acest lucru ar determina, după 
caz, recunoașterea echivalenței unor 
reglementări existente;

(Se propune eliminarea sintagmei „în 
domeniul TIC”, întrucât această 
modificare ar trebui aplicată întregului 
text.)

Or. en
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Amendamentul 164
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. deși salută beneficiile potențiale ale 
alinierilor reglementărilor și ale 
recunoașterii reciproce, inclusiv stabilirea 
unor principii comune în ce privește 
standardele și specificațiile tehnice în 
domeniul TIC, reamintește Comisiei 
importanța menținerii unor niveluri 
ridicate ale siguranței și securității;

7. reamintește Comisiei importanța 
menținerii unor niveluri ridicate ale 
siguranței și securității în domeniul TIC;

Or. en

Amendamentul 165
Eugen Freund

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. deși salută beneficiile potențiale ale 
alinierilor reglementărilor și ale 
recunoașterii reciproce, inclusiv stabilirea 
unor principii comune în ce privește 
standardele și specificațiile tehnice în 
domeniul TIC, reamintește Comisiei 
importanța menținerii unor niveluri ridicate 
ale siguranței și securității;

7. deși salută beneficiile potențiale ale 
alinierilor reglementărilor și ale 
recunoașterii reciproce, inclusiv stabilirea 
unor principii comune în ce privește 
standardele și specificațiile tehnice în 
domeniul TIC, reamintește Comisiei 
importanța menținerii unor niveluri ridicate 
ale siguranței și securității; sugerează să se 
ia în considerare mai temeinic, în cadrul 
acordului TTIP, potențialul de creare de 
locuri de muncă al Agendei digitale, care 
reprezintă un sector important în cadrul 
TIC, având în vedere dezvoltarea 
potențială a unor piețe destinate unui 
număr mare de IMM-uri și de 
întreprinderi nou-înființate cu un 
potențial economic durabil pentru 
societate;
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Or. en

Amendamentul 166
Csaba Molnár

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. deși salută beneficiile potențiale ale 
alinierilor reglementărilor și ale 
recunoașterii reciproce, inclusiv stabilirea 
unor principii comune în ce privește 
standardele și specificațiile tehnice în 
domeniul TIC, reamintește Comisiei 
importanța menținerii unor niveluri ridicate 
ale siguranței și securității;

7. deși salută beneficiile potențiale ale 
alinierilor reglementărilor și ale 
recunoașterii reciproce, inclusiv stabilirea 
unor principii comune în ce privește 
standardele și specificațiile tehnice în 
domeniul TIC, reamintește Comisiei 
importanța menținerii unor niveluri ridicate 
ale siguranței și securității; observă că o 
transparență reciprocă a standardelor și o 
coordonare a abordărilor cu acestea vor 
promova cooperarea transatlantică;

Or. hu

Amendamentul167
Martina Werner

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. deși salută beneficiile potențiale ale 
alinierilor reglementărilor și ale 
recunoașterii reciproce, inclusiv stabilirea 
unor principii comune în ce privește 
standardele și specificațiile tehnice în 
domeniul TIC, reamintește Comisiei 
importanța menținerii unor niveluri ridicate 
ale siguranței și securității;

7. deși salută beneficiile potențiale ale 
alinierilor reglementărilor și ale 
recunoașterii reciproce, inclusiv stabilirea 
unor principii comune în ce privește 
standardele și specificațiile tehnice în 
domeniul TIC, reamintește Comisiei 
importanța menținerii unor niveluri ridicate 
ale siguranței și securității; afirmă că 
obiectivul-cheie trebuie să fie stabilirea 
unui mediu de încredere pentru 
tehnologia de tip cloud computing și 
pentru internetul obiectelor;

Or. de
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Amendamentul 168
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. deși salută beneficiile potențiale ale 
alinierilor reglementărilor și ale 
recunoașterii reciproce, inclusiv stabilirea 
unor principii comune în ce privește 
standardele și specificațiile tehnice în 
domeniul TIC, reamintește Comisiei 
importanța menținerii unor niveluri 
ridicate ale siguranței și securității;

7. deși salută beneficiile potențiale ale 
cooperării în materie de reglementare și 
ale recunoașterii reciproce bazate pe un 
standard comun înalt acolo unde este 
cazul, inclusiv stabilirea unor principii 
comune în ce privește standardele și 
specificațiile tehnice în domeniul TIC, 
solicită Comisiei să garanteze asigurarea 
unor niveluri ridicate de protecție în ceea 
ce privește sănătatea și siguranța muncii, 
consumatorii și legislația privind mediul;

Or. es

Amendamentul 169
Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. deși salută beneficiile potențiale ale 
alinierilor reglementărilor și ale 
recunoașterii reciproce, inclusiv stabilirea 
unor principii comune în ce privește 
standardele și specificațiile tehnice în 
domeniul TIC, reamintește Comisiei 
importanța menținerii unor niveluri ridicate 
ale siguranței și securității;

7. deși salută beneficiile potențiale ale 
accesului pe piață pentru sectorul 
telecomunicațiilor și ale alinierilor 
reglementărilor și ale recunoașterii 
reciproce, inclusiv stabilirea unor principii 
comune în ce privește standardele și 
specificațiile tehnice în domeniul TIC, 
reamintește Comisiei importanța menținerii 
unor niveluri ridicate ale siguranței, ale
securității și ale deschiderii, ale 
neutralității și ale independenței 
internetului;

Or. en
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Amendamentul 170
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. deși salută beneficiile potențiale ale 
alinierilor reglementărilor și ale 
recunoașterii reciproce, inclusiv stabilirea
unor principii comune în ce privește 
standardele și specificațiile tehnice în 
domeniul TIC, reamintește Comisiei 
importanța menținerii unor niveluri ridicate 
ale siguranței și securității;

7. are îndoieli în privința beneficiilor
potențiale ale alinierilor reglementărilor și 
ale recunoașterii reciproce, inclusiv în 
privința stabilirii unor principii comune în 
ce privește standardele și specificațiile 
tehnice în domeniul TIC și reamintește 
Comisiei importanța menținerii unor 
niveluri ridicate ale siguranței și securității 
atât pentru producători, cât și pentru 
consumatori;

Or. fr

Amendamentul 171
Mara Bizzotto

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. deși salută beneficiile potențiale ale 
alinierilor reglementărilor și ale 
recunoașterii reciproce, inclusiv stabilirea
unor principii comune în ce privește 
standardele și specificațiile tehnice în 
domeniul TIC, reamintește Comisiei 
importanța menținerii unor niveluri ridicate 
ale siguranței și securității;

7. are îndoieli în privința beneficiilor
potențiale ale alinierilor reglementărilor și 
ale recunoașterii reciproce, inclusiv în 
privința stabilirii unor principii comune în 
ce privește standardele și specificațiile 
tehnice în domeniul TIC și reamintește 
Comisiei importanța menținerii unor 
niveluri ridicate ale siguranței și securității 
atât pentru producători, cât și pentru 
consumatori;

Or. fr
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Amendamentul172
Ulrike Müller

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. deși salută beneficiile potențiale ale 
alinierilor reglementărilor și ale 
recunoașterii reciproce, inclusiv stabilirea 
unor principii comune în ce privește 
standardele și specificațiile tehnice în 
domeniul TIC, reamintește Comisiei 
importanța menținerii unor niveluri ridicate 
ale siguranței și securității;

7. deși salută beneficiile potențiale ale 
alinierilor reglementărilor și ale 
recunoașterii reciproce, inclusiv stabilirea 
unor principii comune în ce privește 
standardele și specificațiile tehnice în 
domeniul TIC, reamintește Comisiei 
importanța menținerii unor niveluri ridicate 
ale siguranței și securității și a evitării 
reducerii acestora;

Or. de

Amendamentul 173
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. deși salută beneficiile potențiale ale 
alinierilor reglementărilor și ale 
recunoașterii reciproce, inclusiv stabilirea 
unor principii comune în ce privește 
standardele și specificațiile tehnice în 
domeniul TIC, reamintește Comisiei 
importanța menținerii unor niveluri ridicate 
ale siguranței și securității;

7. deși salută beneficiile potențiale ale 
alinierilor reglementărilor și ale 
recunoașterii reciproce, inclusiv stabilirea 
unor principii comune în ce privește 
standardele și specificațiile tehnice în 
domeniul TIC, reamintește Comisiei 
importanța menținerii unor niveluri ridicate 
ale siguranței și securității, precum și 
importanța menținerii standardelor 
existente la nivelul UE;

Or. en

Amendamentul 174
Edouard Martin



AM\1052919RO.doc 87/108 PE546.750v02-00

RO

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. deși salută beneficiile potențiale ale 
alinierilor reglementărilor și ale 
recunoașterii reciproce, inclusiv stabilirea 
unor principii comune în ce privește 
standardele și specificațiile tehnice în 
domeniul TIC, reamintește Comisiei 
importanța menținerii unor niveluri ridicate 
ale siguranței și securității;

7. deși salută beneficiile potențiale ale 
alinierilor reglementărilor și ale 
recunoașterii reciproce, inclusiv stabilirea 
unor principii comune în ce privește 
standardele și specificațiile tehnice în 
domeniul TIC, reamintește Comisiei 
importanța menținerii unor niveluri ridicate 
ale siguranței, ale securității și ale 
protecției datelor personale;

Or. fr

Amendamentul 175
Bendt Bendtsen

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. deși salută beneficiile potențiale ale 
alinierilor reglementărilor și ale 
recunoașterii reciproce, inclusiv stabilirea 
unor principii comune în ce privește 
standardele și specificațiile tehnice în 
domeniul TIC, reamintește Comisiei 
importanța menținerii unor niveluri ridicate 
ale siguranței și securității;

7. deși salută beneficiile ale alinierilor 
reglementărilor și ale recunoașterii 
reciproce, inclusiv stabilirea unor principii 
comune în ce privește standardele și 
specificațiile tehnice în domeniul TIC, 
reamintește Comisiei importanța menținerii 
unor niveluri ridicate ale siguranței și 
securității;

Or. en

Amendamentul 176
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

7a. solicită Comisiei să asigure realizarea, 
în diferitele state membre, cu o participare 
clară și structurată a tuturor părților 
interesate și, în special, a IMM-urilor și a 
societății civile, a unor evaluări 
exhaustive ale impactului TTIP asupra 
economiei, a societății, a pieței muncii, a 
mediului înconjurător, a consumatorilor, 
a egalității între bărbați și femei și a 
diversității culturale în UE;

Or. es

Amendamentul 177
Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. îndeamnă Comisia să ia în 
considerare elaborarea de norme, 
principii și noi modalități de cooperare în 
procesele de standardizare; în acest sens, 
solicită includerea în acord a unui 
angajament reciproc care să vizeze 
promovarea unor norme comune și, 
ulterior, aderarea la acestea și punerea 
lor în aplicare la nivel internațional;

Or. it

Amendamentul 178
Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. salută declarația Președintelui 
Juncker conform căreia alinierea 
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reglementară nu ar trebui în nici un caz 
să aducă atingere nivelurilor existente ale 
protecției sănătății, siguranței, 
consumatorilor, drepturilor lucrătorilor, 
mediului, și nici legislației privind 
protecția datelor, serviciilor de interes 
general și diversității culturale de la 
nivelul UE;

Or. en

Amendamentul 179
Gunnar Hökmark

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. consideră că TTIP este o excelentă 
oportunitate de facilitare a creării unei 
veritabile economii digitale transatlantice; 
solicită Comisiei să acorde prioritate 
negocierii unui acord care să promoveze 
și să permită fluxurile transfrontaliere de 
date; atrage atenția asupra faptului că 
exporturile UE privind serviciile oferite pe 
cale digitală reprezintă 25 % din valoarea 
exporturilor UE;

Or. en

Amendamentul 180
Michel Reimon
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. solicită Comisiei să aibă în vedere 
faptul că aprobarea de către Parlamentul 
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European a acordului final TTIP ar putea 
fi periclitată atât timp cât nu se încetează 
definitiv activitățile secrete de 
supraveghere în masă și în absența unei 
soluții adecvate în ceea ce privește dreptul 
cetățenilor UE la confidențialitatea 
datelor, inclusiv dreptul la căi de atac 
administrative și judiciare1e;

__________________
1e Punctul 74 din Rezoluția Parlamentului 
din 12 martie 2014.

Or. en

Amendamentul 181
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. atrage atenția Comisiei asupra 
faptului că cooperarea în materie de 
reglementare nu trebuie folosită pentru a 
submina standardele; TTIP trebuie să 
excludă serviciile publice din capitolele 
referitoare la accesul pe piață și la 
protecția investițiilor, pentru ca 
investitorii străini să nu formula acțiuni 
în justiție împotriva statele membre pentru 
introducerea de noi reglementări privind 
serviciile publice;

Or. en

Amendamentul 182
Pavel Telička, Angelika Mlinar, Juan Carlos Girauta Vidal, Philippe De Backer, 
Fredrick Federley

Proiect de aviz
Punctul 7 – subpunctul 1 (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

1. solicită Comisiei să își mențină 
abordarea globală și echilibrată a 
eliminării taxelor vamale și a armonizării 
în materie de reglementare; un rezultat 
dezechilibrat în acest sector ar constitui 
un obstacol grav pentru competitivitatea 
întreprinderilor europene;

Or. en

Amendamentul 183
Pavel Telička, Angelika Mlinar, Juan Carlos Girauta Vidal, Philippe De Backer, 
Fredrick Federley

Proiect de aviz
Punctul 7 – subpunctul 2 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită Comisiei să asigure că TTIP va 
crea un climat în care investitorii sunt 
încurajați să investească în cercetare, în 
dezvoltare și în comercializarea de noi 
tehnologii, inclusiv tehnologii eficiente și 
inovatoare în domeniul energiei și al 
mediului; acest lucru ar trebui realizat 
prin facilitarea investițiilor în inovare, 
prin reducerea diferențelor nejustificate 
în materie de reglementare și a sarcinilor 
administrative inutile și prin ameliorarea 
coordonării în domeniul reglementării în 
sectoarele inovatoare;

Or. en

Amendamentul 184
Gunnar Hökmark

Proiect de aviz
Punctul 7 b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

7b. lansează un apel pentru o concurență 
deschisă și pentru dezvoltarea economiei 
digitale, care, deși globală prin natura sa, 
își are principalele surse în UE și în SUA; 
subliniază faptul că economia digitală 
trebuie să constituie nucleul pieței 
transatlantice, exercitând o influență 
asupra economiei mondiale și asupra 
deschiderii din ce în ce mai mari a altor 
piețe de nivel mondial;

Or. en

Amendamentul 185
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. reamintește Comisiei că, în ce privește 
serviciile TIC, este de o importanță 
deosebită ca TTIP să garanteze condiții de 
concurență echitabile, cu un acces egal al 
societăților de servicii din UE la piața din 
SUA și cu obligația ca prestatorii de 
servicii din SUA să respecte normele 
aplicabile societăților din UE atunci când 
furnizează servicii în Europa sau unor 
clienți europeni.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 186
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno
în numele Comisiei pentru industrie, cercetare și energie
Mara Bizzotto

Proiect de aviz
Punctul 8
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Proiectul de aviz Amendamentul

8. reamintește Comisiei că, în ce privește 
serviciile TIC, este de o importanță 
deosebită ca TTIP să garanteze condiții de 
concurență echitabile, cu un acces egal al 
societăților de servicii din UE la piața din 
SUA și cu obligația ca prestatorii de 
servicii din SUA să respecte normele 
aplicabile societăților din UE atunci când 
furnizează servicii în Europa sau unor 
clienți europeni.

8. reamintește Comisiei că, în ce privește 
serviciile TIC, este de o importanță 
deosebită ca TTIP să garanteze condiții de 
concurență echitabile, cu un acces egal al 
societăților de servicii din UE la piața din 
SUA și cu obligația ca prestatorii de 
servicii din SUA să respecte normele 
aplicabile societăților din UE atunci când 
furnizează servicii în Europa sau unor 
clienți europeni; reamintește că Statele 
Unite sunt ferm hotărâte să protejeze 
achizițiile lor publice, din care numai 
30 % sunt, în prezent, deschise 
întreprinderilor străine (în temeiul Buy 
American Act din 1993), spre deosebire de 
95 % pentru achizițiile publice europene; 
se îndoiește că Statele Unite sunt pregătite 
să respecte normele care se aplică 
societăților din UE pentru furnizarea de 
servicii în Europa sau unor clienți
europeni;

Or. fr

Amendamentul 187
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. reamintește Comisiei că, în ce privește 
serviciile TIC, este de o importanță 
deosebită ca TTIP să garanteze condiții de 
concurență echitabile, cu un acces egal al 
societăților de servicii din UE la piața din 
SUA și cu obligația ca prestatorii de 
servicii din SUA să respecte normele 
aplicabile societăților din UE atunci când 
furnizează servicii în Europa sau unor 
clienți europeni.

8. reamintește Comisiei că, în ce privește 
serviciile TIC, este de o importanță 
deosebită ca TTIP să garanteze condiții de 
concurență echitabile, cu un acces egal al 
societăților de servicii din UE la piața din 
SUA și cu obligația ca prestatorii de 
servicii din SUA să respecte normele 
aplicabile societăților din UE atunci când 
furnizează servicii în Europa sau unor 
clienți europeni; reamintește că Statele 
Unite sunt ferm hotărâte să protejeze 



PE546.750v02-00 94/108 AM\1052919RO.doc

RO

achizițiile lor publice, din care numai 
30 % sunt, în prezent, deschise 
întreprinderilor străine (în temeiul Buy 
American Act din 1993), spre deosebire de 
95 % pentru achizițiile publice europene; 
se îndoiește că Statele Unite sunt pregătite 
să respecte normele care se aplică 
societăților din UE pentru furnizarea de 
servicii în Europa sau unor clienți 
europeni;

Or. fr

Amendamentul 188
Michel Reimon
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. reamintește Comisiei că, în ce privește 
serviciile TIC, este de o importanță 
deosebită ca TTIP să garanteze condiții de 
concurență echitabile, cu un acces egal al 
societăților de servicii din UE la piața din 
SUA și cu obligația ca prestatorii de 
servicii din SUA să respecte normele 
aplicabile societăților din UE atunci când 
furnizează servicii în Europa sau unor 
clienți europeni.

8. reamintește Comisiei că, în ce privește 
serviciile TIC, este de o importanță 
deosebită ca negocierile să vizeze 
garantarea unor condiții de concurență 
echitabile, cu un acces egal al societăților 
de servicii din UE la piața din SUA și cu 
obligația ca prestatorii de servicii din SUA 
să respecte normele aplicabile societăților 
din UE atunci când furnizează servicii în 
Europa sau unor clienți europeni. În acest 
sens, angajamentele din sectoarele de 
servicii care presupun un flux de date 
ridicat, cum ar fi comerțul electronic, 
telecomunicațiile și serviciile financiare, 
ar trebui abordate doar după încheierea 
actualelor negocieri referitoare la 
Acordul-cadru privind sfera de siguranță 
și protecția datelor.

Or. en
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Amendamentul 189
Jerzy Buzek

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. reamintește Comisiei că, în ce privește 
serviciile TIC, este de o importanță 
deosebită ca TTIP să garanteze condiții de 
concurență echitabile, cu un acces egal al 
societăților de servicii din UE la piața din 
SUA și cu obligația ca prestatorii de 
servicii din SUA să respecte normele 
aplicabile societăților din UE atunci când 
furnizează servicii în Europa sau unor 
clienți europeni.

8. reamintește Comisiei că, în ce privește 
serviciile societății informaționale și 
telecomunicațiile, este de o importanță 
deosebită ca TTIP să garanteze condiții de 
concurență echitabile, cu un acces egal al 
societăților de servicii din UE la piața din 
SUA și cu obligația ca prestatorii de 
servicii din SUA să respecte și să se 
supună legislației UE, standardelor 
privind drepturile omului și legislației 
privind drepturile consumatorilor, 
legislației privind siguranța produselor și 
standardelor privind respectarea 
garanțiilor procedurale din Uniunea 
Europeană atunci când furnizează servicii 
în Europa sau unor clienți europeni.

Or. en

Amendamentul 190
Paloma López Bermejo

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. reamintește Comisiei că, în ce privește 
serviciile TIC, este de o importanță 
deosebită ca TTIP să garanteze condiții de 
concurență echitabile, cu un acces egal al 
societăților de servicii din UE la piața din 
SUA și cu obligația ca prestatorii de 
servicii din SUA să respecte normele 
aplicabile societăților din UE atunci când 
furnizează servicii în Europa sau unor 
clienți europeni.

8. reamintește Comisiei, în ce privește 
serviciile TIC, de dimensiunile diferite ale 
societățile de servicii din UE și ale celor 
din SUA și de obligația ca prestatorii de 
servicii din SUA să respecte normele 
aplicabile societăților din UE atunci când 
furnizează servicii în Europa sau unor 
clienți europeni.
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Or. en

Amendamentul191
Ulrike Müller

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. reamintește Comisiei că, în ce privește 
serviciile TIC, este de o importanță 
deosebită ca TTIP să garanteze condiții de 
concurență echitabile, cu un acces egal al 
societăților de servicii din UE la piața din 
SUA și cu obligația ca prestatorii de 
servicii din SUA să respecte normele 
aplicabile societăților din UE atunci când 
furnizează servicii în Europa sau unor 
clienți europeni.

8. reamintește Comisiei să se asigure că, în 
ce privește serviciile TIC, TTIP stabilește
condiții de concurență echitabile, cu un 
acces egal al societăților de servicii din UE 
la piața din SUA și cu obligația ca 
prestatorii de servicii din SUA să respecte 
normele aplicabile societăților din UE 
atunci când furnizează servicii în Europa 
sau unor clienți europeni.

Or. de

Amendamentul 192
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. reamintește Comisiei că, în ce privește 
serviciile TIC, este de o importanță 
deosebită ca TTIP să garanteze condiții de 
concurență echitabile, cu un acces egal al 
societăților de servicii din UE la piața din 
SUA și cu obligația ca prestatorii de 
servicii din SUA să respecte normele 
aplicabile societăților din UE atunci când 
furnizează servicii în Europa sau unor 
clienți europeni.

8. reamintește Comisiei că, în ce privește 
serviciile TIC, este de o importanță 
deosebită ca TTIP să garanteze condiții de 
concurență echitabile, cu un acces egal al 
societăților de servicii din UE la piața din 
SUA și că este de o importanță crucială 
ca TTIP să garanteze obligația ca 
prestatorii de servicii din SUA să respecte 
normele aplicabile societăților din UE 
atunci când furnizează servicii în Europa 
sau unor clienți europeni.

Or. en
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Amendamentul 193
Antonio Tajani, Salvatore Cicu, Massimiliano Salini

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. reamintește Comisiei că, în ce privește 
serviciile TIC, este de o importanță 
deosebită ca TTIP să garanteze condiții de 
concurență echitabile, cu un acces egal al 
societăților de servicii din UE la piața din 
SUA și cu obligația ca prestatorii de 
servicii din SUA să respecte normele 
aplicabile societăților din UE atunci când 
furnizează servicii în Europa sau unor 
clienți europeni;

8. reamintește Comisiei că, în ce privește 
serviciile TIC, este de o importanță 
deosebită ca TTIP să garanteze condiții de 
concurență echitabile, cu un acces egal al 
societăților de servicii din UE la piața din 
SUA pe baza principiului reciprocității și 
cu obligația ca prestatorii de servicii din 
SUA să respecte normele aplicabile 
societăților din UE atunci când furnizează 
servicii în Europa sau unor clienți 
europeni.

Or. it

Amendamentul 194
Krišjānis Kariņš

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. reamintește Comisiei că, în ce privește 
serviciile TIC, este de o importanță 
deosebită ca TTIP să garanteze condiții de 
concurență echitabile, cu un acces egal al 
societăților de servicii din UE la piața din 
SUA și cu obligația ca prestatorii de 
servicii din SUA să respecte normele 
aplicabile societăților din UE atunci când 
furnizează servicii în Europa sau unor 
clienți europeni.

8. reamintește Comisiei că, în ce privește 
serviciile TIC, este de o importanță 
deosebită ca TTIP să garanteze condiții de 
concurență echitabile, cu un acces egal și 
transparent al societăților de servicii din 
UE la piața din SUA și cu obligația ca 
prestatorii de servicii din SUA să respecte 
normele aplicabile societăților din UE 
atunci când furnizează servicii în Europa 
sau unor clienți europeni.

Or. en
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Amendamentul 195
Michel Reimon
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. 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, de 
exemplu, 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, 
spre deosebire de SUA, 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 196
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. solicită Comisiei și BCE să înființeze 
împreună cu omologii lor americani un 
comitet de supraveghere a cursului de 
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schimb euro/dolar, deoarece variațiile 
acestui curs au un impact mult mai amplu 
asupra a numeroase sectoare industriale 
și servicii decât factorii de reglementare 
menționați anterior pe o scară mai largă 
decât la nivel exclusiv transatlantic, în 
măsura în care zona dolarului nu se 
limitează la Statele Unite, ci cuprinde 
multe alte țări din America Latină și din 
Asia, printre care și China, care menține 
de mulți ani o paritate a dolarului cu 
fluctuații scăzute;

Or. fr

Amendamentul 197
Miloslav Ransdorf, Paloma López Bermejo

Proiect de aviz
Punctul 8 – subpunctul 1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

regretă lipsa de transparență din cadrul 
negocierilor comerciale ale Comisiei;
solicită o dezbatere publică și democratică 
cu toate părțile interesate, în special cu 
sindicatele și cu reprezentanții societății 
civile, pentru a asigura o monitorizare 
adecvată a implicațiilor agendei de liber 
schimb a Comisiei.

Or. en

Amendamentul 198
Adam Gierek

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. solicită Comisiei, în vederea evitării 
relocării sectoarelor cu amănuntul din 



PE546.750v02-00 100/108 AM\1052919RO.doc

RO

UE și a pierderii masive a locurilor de 
muncă să facă o analiză comparativă a 
competitivității sectoarelor prelucrătoare 
din UE în raport cu cele similare din 
SUA. 

Or. pl

Amendamentul 199
Miloslav Ransdorf, Paloma López Bermejo

Proiect de aviz
Punctul 8 – subpunctul 1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază faptul că orice acord de liber 
schimb trebuie să garanteze nivelurile 
actuale de reglementare în ceea ce 
privește forța de muncă, protecția 
mediului și protecția drepturilor sociale, 
precum și garanțiile din domeniul 
achizițiilor publice, inclusiv dreptul
statelor de a adopta pe viitor standarde 
mai ridicate în aceste sectoare; insistă 
asupra faptului că trebuie exclusă din 
negocierile referitoare la acordul de liber 
schimb orice formă de ISDS, cu scopul de 
a menține un control democratic asupra 
reglementării în domeniile menționate 
mai sus.

Or. en

Amendamentul 200
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Proiect de aviz
Punctul 8 – subpunctul 1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1. solicită Comisiei să publice în formate 
diferite și ușor accesibile toate textele și 
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documentele aferente negocierilor, 
inclusiv documentele referitoare la un 
eventual capitol privind energia, pentru a 
oferi astfel cetățenilor europeni un nivel 
maxim de transparență.

Or. en

Amendamentul 201
Gunnar Hökmark

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. consideră că un capitol cuprinzător 
privind investițiile, incluzând prevederi 
referitoare la liberalizarea și protecția 
investițiilor, este indispensabil pentru 
încurajarea și garantarea investițiilor în 
sectorul energiei, inclusiv al energiei din 
surse regenerabile și al tehnologiei 
nepoluante.

Or. en

Amendamentul 202
Miapetra Kumpula-Natri

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. solicită Comisiei să garanteze că TTIP 
joacă rolul unui forum pentru diferitele 
reglementări tehnice, standarde, procedee 
de testare (inclusiv teste complexe de 
recepție) și cerințe de certificare, care să 
reducă eforturile duble inutile și costurile, 
dar să mențină standardele înalte.

Or. en
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Amendamentul 203
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. solicită Comisiei să excludă din textul 
negocierilor clauza privind soluționarea 
litigiilor dintre investitori și stat (ISDS), 
având în vedere în special puternica 
opoziție a cetățenilor UE, astfel cum a 
reieșit din Consultarea publică a Comisiei 
din 2014 referitoare la ISDS, precum și 
practica larg răspândită și abuzivă de a 
folosi aceste clauze în interesele marilor 
întreprinderi, inclusiv al producătorilor de 
energie. 

Or. en

Amendamentul 204
Mara Bizzotto

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. îndeamnă Comisia, deși nu a fost 
aleasă, să dea ascultare voinței 
popoarelor pe care pretinde că le servește, 
mai degrabă decât întreprinderilor 
multinaționale, de ale căror solicitări ține 
mereu seama;

Or. fr

Amendamentul 205
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno
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Proiect de aviz
Punctul 8 – litera a (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

a. îndeamnă Comisia, deși nu a fost 
aleasă, să dea ascultare voinței 
popoarelor pe care pretinde că le servește, 
mai degrabă decât întreprinderilor 
multinaționale, de ale căror solicitări ține 
mereu seama;

Or. fr

Amendamentul 206
Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. solicită ca, prin urmare, capitolul 
privind drepturile de proprietate 
intelectuală să prevadă, de asemenea, o 
protecție sporită și recunoașterea 
indicațiilor geografice europene.

Or. en

Amendamentul 207
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. solicită Comisiei Europene să nu 
ratifice TTIP în cazul în care acesta 
cuprinde clauza ISDS (Investors State 
Dispute Settlement – soluționare a 
litigiilor dintre investitori și stat).
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Or. it

Amendamentul 208
Michel Reimon
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 8 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8b. reamintește necesitatea transparenței 
negocierilor pe durata întregului proces; 
reamintește Comisiei obligația sa, în 
temeiul articolului 218 alineatul (10) din 
TFUE, al cărei caracter statutar a fost 
confirmat recent de o hotărâre a CJUE, 
de a informa Parlamentul de îndată și pe 
deplin pe parcursul tuturor etapelor 
procedurii; îndeamnă Comisia să depună 
eforturi pentru atingerea unui acord cu 
administrația SUA cu privire la accesul 
tuturor membrilor PE la versiunea 
consolidată a textelor de negociere; 
insistă asupra accesului public la 
documentele pertinente ale tuturor 
părților privind negocierile, cu excepția 
celor care urmează să fie clasificate, cu o 
justificare clară în fiecare caz în parte, în 
conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 1049/2001 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 30 mai 2001 privind 
accesul public la documentele
Parlamentului European, ale Consiliului 
și ale Comisiei1f.

__________________
1f JO L 145, 31.5.2001, p. 43.

Or. en

Amendamentul 209
Patrizia Toia

Proiect de aviz
Punctul 8 b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

8b. 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, prin introducerea unor 
proceduri accelerate la frontieră sau prin 
eliminarea vârfurilor tarifare specifice 
care continuă să existe; acest lucru 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

Amendamentul 210
Miapetra Kumpula-Natri

Proiect de aviz
Punctul 8 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8b. reamintește faptul că TTIP poate 
sprijini consolidarea unor standarde 
comune înalte, a unei mai bune 
reglementări, precum și a comerțului 
mondial și a normelor privind investițiile 
în anumite domenii, inclusiv siguranța 
consumatorului, protecția mediului, 
piețele muncii, comerțul cu energie și 
investițiile.

Or. en
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Amendamentul 211
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Proiect de aviz
Punctul 8 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8b. solicită Comisiei să garanteze că în 
niciun caz implementarea unui eventual 
acord TTIP nu va reduce, compromite sau 
afecta negativ actualele standarde 
europene privind drepturile sociale și de 
mediu, drepturile lucrătorilor și ale 
consumatorilor, precum și nivelurile 
sănătății publice.

Or. en

Amendamentul 212
Adam Gierek

Proiect de aviz
Punctul 8 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8b. atrage atenția asupra diferențelor în 
ceea ce privește funcționarea practică a 
drepturilor de proprietate intelectuală, în 
special a drepturilor de brevet și asupra 
faptului că acest lucru poate duce la 
apariția unui număr mare de litigii care 
pot împiedica dezvoltarea IMM-urilor.

Or. pl

Amendamentul 213
Edouard Martin, Pervenche Berès

Proiect de aviz
Punctul 8 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8b. solicită Comisiei și Consiliului, ca în 
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paralel cu negocierea acordului TTIP, să 
instituie o veritabilă reprezentare externă 
a zonei euro pentru a consolida 
beneficiile aduse de moneda euro 
industriei europene;

Or. fr

Amendamentul 214
Michel Reimon
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 8 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8c. solicită Comisiei să facă publice 
pentru cetățenii europeni documentele 
accesibile ambelor părți la acord, în 
vederea unei informări corecte a acestora; 
sprijină în continuare posibilitatea creării 
unor mecanisme prin care cetățenii să își 
poată exprima opinia și includerea 
acestor mecanisme în procesul de 
negociere.

Or. en

Amendamentul 215
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Proiect de aviz
Punctul 8 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8c. solicită Comisiei să garanteze 
validitatea indicațiilor geografice (IG) în 
cadrul acordului TTIP, inclusiv pentru 
produsele neagricole; reamintește 
Comisiei faptul că statutul de IG aduce o 
plus valoare mai mare, vitală din punct de 
vedere economic.

Or. en
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