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Punctul 1 −−−− litera c −−−− subpunctul i 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

(i) să se asigure că capitolul privind 
cooperarea în domeniul reglementării 
promovează un mediu economic eficient și 
favorabil concurenței prin identificarea și 

prevenirea potențialelor bariere netarifare 
viitoare din calea comerțului, care 

afectează în mod disproporționat IMM-
urile, și prin facilitarea comerțului și a 
investițiilor, dezvoltând și asigurând, în 

același timp, cele mai înalte niveluri de 
protecție a sănătății și siguranței, în 

conformitate cu principiului precauției 
prevăzut la articolul 191 din TFUE, a 
consumatorului, a legislației în domeniul 

muncii, mediului și bunăstării animalelor și 
a diversității culturale care există în cadrul 

UE; să susțină, respectând, totodată, 
autonomia în materie de reglementare, 
stabilirea unui dialog și a unei cooperări 

structurate între autoritățile de 
reglementare în cel mai transparent mod 

posibil și prin implicarea părților 
interesate; să includă discipline 
transversale privind coerența și 

transparența în materie de reglementare 
pentru dezvoltarea și aplicarea unor 

reglementări eficiente, rentabile și mai 
compatibile pentru bunuri și servicii 
negociatorii de ambele părți trebuie să 

identifice și să fie foarte clari cu privire la 
procedurile tehnice și standardele care sunt 
fundamentale și nu pot fi compromise, la 

(i) să se asigure că în capitolul privind 
cooperarea în domeniul reglementării se 
promovează un mediu economic 
transparent, eficient și favorabil 
concurenței prin identificarea și prevenirea 
potențialelor bariere netarifare din viitor în 
calea comerțului, care afectează în mod 
disproporționat IMM-urile, și prin 
facilitarea comerțului și a investițiilor, 

dezvoltând și asigurând, în același timp, 
cele mai înalte niveluri de protecție a 

sănătății și siguranței, în conformitate cu 
principiului precauției prevăzut la articolul 
191 din TFUE, a consumatorului, a 

legislației în domeniul muncii, mediului și 
bunăstării animalelor și a diversității 

culturale care există în cadrul UE; să 
susțină, respectând, totodată, autonomia în 
materie de reglementare, stabilirea unui 

dialog și a unei cooperări structurate între 
autoritățile de reglementare în cel mai 

transparent mod posibil și prin implicarea 
părților interesate; să includă discipline 
transversale privind coerența și 

transparența în materie de reglementare 
pentru dezvoltarea și aplicarea unor 

reglementări eficiente, rentabile și mai 
compatibile pentru bunuri și servicii; 
negociatorii de ambele părți trebuie să 

identifice și să fie foarte clari cu privire la 
procedurile tehnice și standardele care sunt 
fundamentale și nu pot fi compromise, la 
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cele care pot face obiectul unei abordări 
comune, la domeniile în care este de dorit o 
recunoaștere reciprocă pe baza unui 

standard înalt comun și a unui sistem solid 
de supraveghere a pieței și la care sunt 
cele pentru care este posibil doar un 
schimb îmbunătățit de informații, pe baza 
experienței acumulate pe parcursul mai 

multor ani de discuții într-o serie de 
forumuri, inclusiv în cadrul Consiliului 
Economic Transatlantic și al Forumului de 

cooperare la nivel înalt în materie de 
reglementare; în mod analog, trebuie să se 

asigure că acesta nu va afecta standardele 
care urmează a fi stabilite în domenii unde 
există diferențe mari între UE și SUA, cum 

ar fi, spre exemplu, punerea în aplicare a 
legislației (cadru) existente (precum 

REACH) sau adoptarea de noi acte 
legislative (de exemplu, în domeniul 
clonării) sau definiții viitoare care să 

afecteze nivelul de protecție (de exemplu, 
pentru perturbatorii endocrini); să se 
asigure că nicio dispoziție privind 
cooperarea în materie de reglementare din 
TTIP nu stabilește o cerință procedurală 

pentru adoptarea actelor Uniunii care se 
referă la acesta și nici nu dă naștere unor 

drepturi opozabile în această privință; 

cele care pot face obiectul unei abordări 
comune, la domeniile (cum ar fi 
inspectarea unităților de producție 
farmaceutice) în care este de dorit o 
recunoaștere reciprocă pe baza unui 

standard înalt comun și a unui sistem solid 
de supraveghere a pieței și la cele pentru 
care este posibil doar un schimb 

îmbunătățit de informații, pe baza 
experienței acumulate pe parcursul mai 
multor ani de discuții într-o serie de 

forumuri, inclusiv în cadrul Consiliului 
Economic Transatlantic și al Forumului de 

cooperare la nivel înalt în materie de 
reglementare; în mod analog, trebuie să se 
asigure că acesta nu va afecta standardele 

care urmează a fi stabilite în domenii în 
care legislația sau standardele prezintă 
diferențe mari între UE și SUA, cum ar fi, 
spre exemplu, punerea în aplicare a 
legislației (cadru) existente (precum 

REACH) sau adoptarea de noi acte 
legislative (de exemplu, în domeniul 

clonării) sau definiții viitoare care să 
afecteze nivelul de protecție (de exemplu, 
pentru perturbatorii endocrini); să se 
asigure că nicio dispoziție privind 
cooperarea în materie de reglementare din 

TTIP nu stabilește o cerință procedurală 
pentru adoptarea actelor Uniunii care se 
referă la acesta și nici nu dă naștere unor 

drepturi opozabile în această privință; 

Or. en 
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Punctul 1 − litera d − subpunctul i 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

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

principii ambițioase, ținând seama de 
faptul că fiecare pilon are puncte sensibile 

cu privire la chestiuni precum, dar fără a se 
limita la,dezvoltarea durabilă, energia, 
IMM-urile, investițiile și întreprinderile de 

stat; 

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

principii ambițioase, ținând seama de 
faptul că fiecare pilon are puncte sensibile 

cu privire la chestiuni precum, dar fără a se 
limita la, dezvoltarea durabilă, energia, 
medicamentele, IMM-urile, investițiile și 

întreprinderile de stat; 

Or. en 


