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Negocierile privind Parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 – litera a – subpunctul ii 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

(ii) să sublinieze că, în timp ce negocierile 

privind TTIP constau în negocieri pe trei 
domenii principale - îmbunătățirea 
ambițioasă a accesului reciproc la piețe 
(pentru bunuri, servicii, investiții și 
achiziții publice la toate nivelurile de 

guvernare), reducerea barierelor netarifare 
(BNT) și creșterea compatibilității 
regimurilor de reglementare și elaborarea 

unor norme comune pentru a face față 
provocărilor și oportunităților comune la 
nivel mondial în domeniul comercial - 
toate aceste domenii fiind la fel de 
importante și trebuind incluse într-un 

pachet cuprinzător; TTIP ar trebui să fie 
ambițios și obligatoriu la toate nivelurile de 
guvernare de ambele părți ale Atlanticului; 

acordul ar trebui să conducă la o veritabilă 
deschidere de durată a pieței pe o bază 

reciprocă și la facilitarea, în practică, a 
comerțului și ar trebui să acorde o atenție 
deosebită măsurilor structurale care 

vizează realizarea unei mai bune cooperării 
transatlantice, cu menținerea standardelor 

de reglementare și a protecției 
consumatorilor, prevenind dumpingului 
social, fiscal și ecologic; 

(ii) să sublinieze că, în timp ce negocierile 

privind TTIP constau în negocieri pe trei 
domenii principale - îmbunătățirea 
ambițioasă a accesului reciproc la piețe 
(pentru bunuri, servicii, investiții și 
achiziții publice la toate nivelurile de 

guvernare), reducerea barierelor netarifare 
(BNT) și creșterea compatibilității 
regimurilor de reglementare și elaborarea 

unor norme comune pentru a face față 
provocărilor și oportunităților comune la 
nivel mondial în domeniul comercial - 
toate aceste domenii fiind la fel de 
importante și trebuind incluse într-un 

pachet cuprinzător; TTIP ar trebui să fie 
ambițios și obligatoriu la toate nivelurile de 
guvernare de ambele părți ale Atlanticului; 

acordul ar trebui să conducă la o veritabilă 
deschidere de durată a pieței pe o bază 

reciprocă și la facilitarea, în practică, a 
comerțului și ar trebui să acorde o atenție 
deosebită măsurilor structurale care 

vizează realizarea unei mai bune cooperării 
transatlantice, cu menținerea standardelor 

de reglementare, a protecției 
consumatorilor și a autonomiei în politica 
fiscală și prevenind dumpingului social, 

fiscal și ecologic; 

Or. en 
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