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3.6.2015 A8-0175/4 

Amendamentul 4 

Yannick Jadot, Ska Keller 

în numele Grupului Verts/ALE 
 

Raport A8-0175/2015 

Bernd Lange 
Negocierile privind Parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ea (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Ea. întrucât nu se cunoaște cu certitudine 
în ce măsură și în ce mod TTIP va afecta 
țările în curs de dezvoltare și sunt 
necesare oportunități de dialog cu aceste 
țări cu privire la impactul TTIP; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/5 

Amendamentul 5 

Bart Staes, Yannick Jadot, Ska Keller 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Negocierile privind Parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții (TTIP) 
2014/2228(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ga (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Ga. întrucât există diferențe între 
sistemele de reglementare din UE și din 
SUA în ceea ce privește protecția sănătății 
publice și a mediului care decurg din 
culturi juridice și politice diferite, și care 
reflectă diferitele abordări, obiective de 
politici și metode de analiză a riscurilor; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/6 

Amendamentul 6 

Bart Staes, Yannick Jadot, Ska Keller 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Negocierile privind Parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții (TTIP) 
2014/2228(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Gb (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Gb. întrucât, ca o condiție prealabilă 
pentru a realiza o mai mare 
compatibilitate normativă fără a periclita 
standardele UE existente și viitoare în 
domeniul sănătății și mediului, trebuie 
făcută o distincție clară între acele 
domenii în care obiectivele și nivelurile de 
protecție sunt similare și cele în care ele 
sunt divergente; întrucât în acele domenii 
în care obiectivele și nivelurile de 
protecție sunt similare s-ar putea urma 
calea unor abordări comune și a 
recunoașterii reciproce; întrucât în acele 
domenii în care nivelurile de protecție 
sunt clar divergente, cooperarea s-ar 
putea axa pe schimbul de informații sau 
armonizarea în sensul unor norme mai 
stricte; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/7 

Amendamentul 7 

Bart Staes, Yannick Jadot, Ska Keller 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Negocierile privind Parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții (TTIP) 
2014/2228(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ha (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Ha. întrucât caracterul complet diferit al 
Legii americane privind controlul 
substanțelor toxice (US Toxic Substances 
Control Act – TSCA), comparativ cu 
Regulamentul REACH, este unanim 
acceptat și, din acest motiv, TTIP nu 
vizează armonizarea celor două sisteme; 
întrucât, cu toate acestea, negocierile se 
referă la cooperarea viitoare în ceea ce 
privește punerea în aplicare a REACH, în 
ciuda opiniilor divergente referitoare la 
managementul riscurilor în domeniul 
substanțelor chimice și a opoziției 
fundamentale a SUA față de REACH; 
întrucât nu există beneficii în cooperarea 
privind punerea în aplicare a acestor legi 
divergente; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/8 

Amendamentul 8 

Bart Staes, Yannick Jadot, Ska Keller 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Negocierile privind Parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții (TTIP) 
2014/2228(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ia (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Ia. întrucât se estimează că costurile 
farmaceutice reprezintă 1,5% din PIB-ul 
european și, prin urmare, orice întărire a 
protecției drepturilor de proprietate 
intelectuală care decurge din TTIP ar 
putea avea un impact negativ asupra 
costurilor îngrijirii medicale; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/9 

Amendamentul 9 

Bart Staes, Yannick Jadot, Ska Keller 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Negocierile privind Parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții (TTIP) 
2014/2228(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ib (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Ib. întrucât între UE și SUA există 
diferențe foarte mari în materie de 
reglementare, precum și în ceea ce 
privește valorile medii ale emisiilor și 
nivelul obiectivelor de reducere a 
emisiilor medii de gaze cu efect de seră 
generate de vehiculele utilitare ușoare; 
întrucât acest domeniu nu ar trebui, prin 
urmare, să facă obiectul recunoașterii 
reciproce; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/10 

Amendamentul 10 

Bart Staes, Yannick Jadot, Ska Keller 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Negocierile privind Parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții (TTIP) 
2014/2228(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Na (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Na. întrucât există temerea că proiectul 
dispozițiilor privind cooperarea în materie 
de reglementare cu privire la actele care 
au sau pot avea un impact semnificativ 
asupra schimburilor comerciale și a 
investițiilor între UE și SUA: 

- conferă SUA drepturi oficiale cu privire 
la actele de punere în aplicare care 
urmează să fie adoptate în temeiul 
articolului 291 din TFUE, în timp ce 
Parlamentul European nu are nici un 
drept de control asupra actelor de punere 
în aplicare; 

- conferă SUA dreptul de a realiza 
schimburi în materie de reglementare în 
ceea ce privește adoptarea legislației 
naționale de către statele membre, 
inclusiv de a examina în comun 
eventualele mijloace de promovare a 
compatibilității în materie de 
reglementare; 

- ar putea, de facto, reduce capacitatea 
UE de a depăși cel mai mic numitor 
comun al instrumentelor internaționale 
din cauza angajamentelor asumate în 
ceea ce privește cooperarea internațională 
în materie de reglementare și din cauza 
punerii în aplicare a instrumentelor 
internaționale la care a contribuit; 
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3.6.2015 A8-0175/11 

Amendamentul 11 

Bart Staes, Yannick Jadot, Ska Keller 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Negocierile privind Parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții (TTIP) 
2014/2228(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Nb (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Nb. întrucât legiuitorii și autoritățile de 
reglementare din UE și din SUA au 
adoptat abordări foarte diferite în ceea ce 
privește reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră și combaterea schimbărilor 
climatice; întrucât combaterea 
amenințărilor semnificative reprezentate 
de schimbările climatice și menținerea 
integrității politicii adoptate în domeniul 
schimbărilor climatice ar trebui să aibă 
prioritate față de promovarea comerțului; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/12 

Amendamentul 12 

Yannick Jadot, Ska Keller 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Negocierile privind Parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții (TTIP) 
2014/2228(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 – partea introductivă 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. adresează Comisiei, în contextul 
negocierilor în curs privind TTIP, 
următoarele recomandări: 

1. invită Comisia să oprească negocierile 
în curs privind TTIP până ce consultarea 
parlamentelor statelor membre 
reconfirmă mandatul de negociere al 
Consiliului din 18 iunie 2013: 

 Partea rămasă din alineatul (1) este 

eliminată. 

Or. en 

 

 


