
 

AM\1064118RO.doc  PE558.912v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

3.6.2015 A8-0175/13 

Amendamentul 13 
Yanick Jadot, Ska Keller  
în numele Grupului Verts/ALE 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Marco Affronte, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 
Corrao, Eleonora Evi 
în numele Grupului EFDD 

Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Lynn Boylan, Lola Sánchez 
Caldentey, Stelios Kouloglou, Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Matt Carthy, Javier 
Couso Permuy, Stefan Eck, Kostadinka Kuneva, Estefanía Torres Martínez, Tania 
González Peñas, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Paloma López Bermejo, Curzio 
Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Lidia Senra Rodríguez, 
Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina  
în numele Grupului GUE/NGL 
 

Raport A8-0175/2015 
Bernd Lange 
Negocierile privind Parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 1 – litera b – subpunctul (v) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

(v) să crească accesul pe piață al 
serviciilor în conformitate cu o „abordare 
bazată pe o listă hibridă”, utilizând „liste 
pozitive” pentru accesul pe piață, în care 
să fie explicit menționate serviciile ce 
urmează a fi deschise întreprinderilor 
străine, iar serviciile noi să fie excluse, 
asigurându-se, în același timp, că 
eventualele clauze de status quo sau de tip 
clichet se aplică numai dispozițiilor 
privind nediscriminarea și permit o 
flexibilitate suficientă pentru a readuce 
serviciile de interes economic general sub 
controlul public, precum și pentru a ține 
seama de apariția unor servicii noi și 
inovatoare, folosind o abordare de tip 
„listă negativă” pentru tratamentul la 
nivel național; 

(v) să se asigure că negocierile vizând 
liberalizarea serviciilor se desfășoară 
respectând integral abordarea de tip „listă 
pozitivă”, atât pentru accesul la piață, cât 
și pentru tratamentul național, la fel ca în 
cazul Acordului de liber schimb UE-
Coreea; să se asigure, printr-o cauză 
orizontală, că autoritățile publice își 
păstrează opțiunea de a readuce sub 
controlul public serviciile liberalizate de 
interes economic general; 

Or. en 
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