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3.6.2015 A8-0175/28 

Amendamentul 28 

Tiziana Beghin, David Borrelli, William (The Earl of) Dartmouth, Eleonora Evi, Marco 

Affronte, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 
în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0175/2015 

Bernd Lange 

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

Propunere de rezoluție 

Referirea 1 a (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 – având în vedere articolele 168 și 191 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, în special principiul precauției 
prevăzut la articolul 191 alineatul (2), 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/29 

Amendamentul 29 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi, Marco Affronte, 

Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini 

în numele Grupului EFDD 
 

Raport A8-0175/2015 

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

2014/2228(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul P 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

P. întrucât Președintele Juncker a 
menționat, de asemenea, în mod clar în 

orientările sale politice că nu va accepta ca 
competențele instanțelor din statele 

membre să fie limitate de regimuri speciale 
pentru litigiile legate de investiții; întrucât, 
având în vedere că rezultatele consultării 

publice cu privire la protecția investițiilor 
și soluționarea litigiilor între investitori și 
stat în cadrul TTIP sunt disponibile, se 
desfășoară în prezent un proces de 
reflecție, care ține seama de contribuții, în 
cadrul celor trei instituții europene, 
precum și între acestea, în paralel cu 
consultarea societății civile și a 

întreprinderilor, privind cea mai bună 
modalitate de a asigura protecția 

investițiilor și tratamentul egal al 
investitorilor, garantând în același timp 
dreptul statelor de a reglementa; 

P. întrucât Președintele Juncker a 
menționat, de asemenea, în mod clar în 

orientările sale politice că nu va accepta ca 
competențele instanțelor din statele 

membre să fie limitate de regimuri speciale 
pentru litigiile legate de investiții; întrucât, 
având în vedere că rezultatele consultării 

publice cu privire la protecția investițiilor 
și soluționarea litigiilor între investitori și 
stat în cadrul TTIP sunt disponibile, se 
desfășoară în prezent un proces de 
reflecție, în cadrul celor trei instituții 
europene, precum și între acestea, care 
ține seama de faptul că 97 % din 
contribuțiile prezentate resping includerea 
ISDS în TTIP, în paralel cu consultarea 
societății civile și a întreprinderilor, privind 

cea mai bună modalitate de a asigura 
protecția investițiilor și tratamentul egal al 
investitorilor, garantând în același timp 

dreptul statelor de a reglementa; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/30 

Amendamentul 30 

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco 

Affronte, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini 

în numele Grupului EFDD 
 

Raport A8-0175/2015 

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

2014/2228(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Pa (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Pa. întrucât, la 10 septembrie 2014, 
Comisia a refuzat să înregistreze inițiativa 
cetățenească europeană „Stop TTIP”, 
deoarece a considerat că aceasta se afla în 
afara sferei sale de competență în ceea ce 
privește prezentarea unei propuneri de act 
juridic al Uniunii în scopul punerii în 
aplicare a tratatelor; întrucât, între timp, 
a fost lansată o inițiativă „Stop TTIP” în 
afara procedurii prevăzute de 
Regulamentul (UE) nr. 211/2011 care a 
strâns deja peste un milion de semnături; 
întrucât Comisia pentru petiții a primit o 
serie de petiții în care se exprimă 
preocupări cu privire la TTIP; întrucât 
principalele preocupări ale petiționarilor 
sunt legate de riscurile privind siguranța 
și calitatea importurilor de produse 
alimentare, transferul de date dintre UE și 
SUA, în special informațiile colectate de 
către SUA cu privire la persoane fizice și 
juridice (dreptul cetățenilor UE la 
„autodeterminare digitală”), lipsa de 
transparență în ceea ce privește 
negocierile, potențialul impact economic 
negativ al TTIP, în special în ceea ce 
privește ocuparea forței de muncă și 
salariile, precum și transferul dreptului de 
a reglementa de la autoritățile publice la 
întreprinderi prin intermediul 



 

AM\1064115RO.doc  PE558.912v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

mecanismului de soluționare a litigiilor 
dintre investitori și stat (ISDS); 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/31 

Amendamentul 31 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte, Fabio Massimo Castaldo, 

Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini 

în numele Grupului EFDD 
 

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. solicită Comisiei să suspende 
negocierile în curs privind TTIP; (Partea 
rămasă din punctul 1 este eliminată.) 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/32 

Amendamentul 32 

Tiziana Beghin, David Borrelli, William (The Earl of) Dartmouth, Eleonora Evi, Marco 

Affronte, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini 

în numele Grupului EFDD 
 

Raport A8-0175/2015 

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

2014/2228(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 – litera a – punctul (va) (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 (va) TTIP nu trebuie exploatat pentru a 
promova obiectivele de politică externă 
ale Uniunii Europene sau pentru a obliga 
statele să ajungă în situația în care 
suveranitatea lor să fie subordonată 
politicii comerciale; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/33 

Amendamentul 33 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte, Fabio Massimo Castaldo, 

Ignazio Corrao 

în numele Grupului EFDD 
 

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 – punctul (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 referitoare 
la liberalizarea serviciilor se desfășoară în 
conformitate pe deplin cu o „abordare 
bazată pe liste pozitive”, atât în ceea ce 
privește accesul pe piață, cât și tratamentul 
național, astfel cum este cazul și în 
Acordul de liber schimb (ALS) UE-
Coreea; să introducă o clauză orizontală 
care să garanteze că autoritățile publice 
au în continuare posibilitatea de a prelua 
controlul public asupra serviciilor 
liberalizate de interes economic general; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/34 

Amendamentul 34 

Tiziana Beghin, David Borrelli, William (The Earl of) Dartmouth, Eleonora Evi, Marco 

Affronte, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

în numele Grupului EFDD 
 

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 – punctul (vi) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

(vi) negocierile ar trebui să abordeze și să 
elimine în mod semnificativ restricțiile 
actuale impuse de SUA asupra serviciilor 
de transport maritim și aerian deținute de 

întreprinderile europene, în urma aplicării 
unor legi americane precum Legea Jones, 
Foreign Dredging Act (Legea privind 

activitățile de dragare străine), Federal 
Aviation Act (Legea aviației federale) și 
US Air Cabotage Law (Legea cabotajului 
aerian), inclusiv în ceea ce privește 
restricțiile impuse circulației capitalului în 

cazul proprietății străine asupra 
întreprinderilor aeriene, care îngreunează 
considerabil accesul pe piață al 

întreprinderilor din UE, precum și inovarea 
în Statele Unite; 

(vi) o condiție necesară pentru încheierea 
unui proiect de acord TTIP este 
eliminarea restricțiilor actuale impuse de 
SUA asupra serviciilor de transport 

maritim și aerian deținute de întreprinderile 
europene, în urma aplicării unor legi 
americane precum Legea Jones, Foreign 

Dredging Act (Legea privind activitățile de 
dragare străine), Federal Aviation Act 
(Legea aviației federale) și US Air 
Cabotage Law (Legea cabotajului aerian), 
inclusiv în ceea ce privește restricțiile 

impuse circulației capitalului în cazul 
proprietății străine asupra întreprinderilor 
aeriene, care îngreunează considerabil 

accesul pe piață al întreprinderilor din UE, 
precum și inovarea în Statele Unite; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/35 

Amendamentul 35 

William (The Earl of) Dartmouth 
în numele Grupului EFDD 

 

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 – punctul (via) (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 (via) să se asigure că Sistemul național de 
sănătate (National Health Service - NHS) 
din Regatul Unit este exclus în totalitate 
din toate dispozițiile TTIP; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/36 

Amendamentul 36 

William (The Earl of) Dartmouth 
în numele Grupului EFDD 

 

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 – punctul (vib) (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 (vib) să se garanteze, în cadrul 
negocierilor privind accesul pe piață, că 
Sistemul național de sănătate (National 
Health Service - NHS) din Regatul Unit 
nu face obiectul niciunei dispoziții a 
TTIP, astfel încât această excludere să nu 
poată fi contestată prin niciun mecanism 
de soluționare a litigiilor care ar putea 
decurge din TTIP; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/37 

Amendamentul 37 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte, Fabio Massimo Castaldo, 

Marco Zullo, Giulia Moi, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas 

în numele Grupului EFDD 
 

Raport A8-0175/2015 

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

2014/2228(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 – litera c – punctul (ia) (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 (ia) să specifice în special sectoarele și 
subsectoarele agricole care vor fi excluse 
din domeniul de aplicare al cooperării în 
materie de reglementare din cadrul TTIP, 
inclusiv domeniile delicate în care 
legislația UE și cea a SUA diferă în mod 
semnificativ, cuprinzând, printre altele, și 
legislația privind bunăstarea animalelor, 
organismele modificate genetic, clonele și 
descendenții acestora, albirea cu clor a 
carcaselor de pui, hormonii de creștere 
utilizați în producția de carne și lapte, 
produsele agrochimice și produsele de 
protecție a plantelor; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/38 

Amendamentul 38 

Tiziana Beghin, Eleonora Evi, Marco Affronte, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 

Corrao, David Borrelli 

în numele Grupului EFDD 
 

Raport A8-0175/2015 

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

2014/2228(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 – litera c – punctul (ii) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

(ii) să bazeze negocierile privind măsurile 
sanitare și fitosanitare (SPS) și măsurile 
legate de barierele tehnice în calea 
comerțului (TBT) pe principiile-cheie ale 
acordurilor multilaterale privind TBT și 
SPS, precum și să apere standardele și 
procedurile europene în domeniul sanitar 
și fitosanitar; să urmărească, în primul 
rând, eliminarea sau reducerea 
semnificativă a măsurilor SPS excesiv de 
împovărătoare, inclusiv a procedurilor de 
import aferente; să se asigure în special 
că aprobările prealabile, protocoalele 
obligatorii sau inspecțiile anterioare 
vămuirii nu sunt aplicate ca măsură 
permanentă pentru importuri; să realizeze 
îmbunătățirea transparenței și a deschiderii, 

recunoașterea reciprocă a standardelor 
echivalente, schimburi de bune practici, 
consolidarea dialogului dintre autoritățile 

de reglementare și părțile interesate și 
consolidarea cooperării dintre organismele 

internaționale de standardizare; să se 
asigure, în negocierile privind măsurile 
SPS și TBT, că standardele ridicate care au 

fost stabilite pentru a garanta siguranța 
alimentelor și a proteja viața sau sănătatea 

oamenilor, animalelor sau plantelor în UE 
nu sunt compromise în niciun fel; 

(ii) să realizeze îmbunătățirea transparenței 
și a deschiderii, recunoașterea reciprocă a 

standardelor echivalente, schimburi de 
bune practici, consolidarea dialogului 

dintre autoritățile de reglementare și părțile 
interesate și consolidarea cooperării dintre 
organismele internaționale de 

standardizare; să se asigure, în negocierile 
privind măsurile SPS și TBT, că 
standardele ridicate care au fost stabilite 
pentru a garanta siguranța alimentelor și 
pentru a proteja viața sau sănătatea 
oamenilor, animalelor sau plantelor în UE 
nu sunt compromise în niciun fel; 
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3.6.2015 A8-0175/39 

Amendamentul 39 

Tiziana Beghin, David Borrelli, William (The Earl of) Dartmouth, Eleonora Evi, Marco 

Affronte, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini  

în numele Grupului EFDD 
 

Raport A8-0175/2015 

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

2014/2228(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 – litera c – punctul (iia) (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 (iia) TTIP nu trebuie să fie utilizat pentru 
a crea un cadru de reglementare global 
sub pretextul armonizării în materie de 
reglementare sau sub orice alt pretext cu 
aceleași efecte, deoarece această 
armonizare tinde să sancționeze IMM-
urile și să denatureze concurența pe 
piață; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/40 

Amendamentul 40 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte, Fabio Massimo Castaldo, 

Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas  

în numele Grupului EFDD 
 

Raport A8-0175/2015 

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

2014/2228(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 – litera d – punctul (xiv) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

(xiv) să se asigure că dispozițiile în materie 
de protecție a investițiilor sunt limitate la 
dispozițiile post-înființare și pun accentul 
pe tratamentul național, pe clauza 
națiunii celei mai favorizate, pe 
tratamentul nediscriminatoriu, corect și 
echitabil, pe protecția împotriva 
exproprierii directe și indirecte, inclusiv 
pe dreptul la o compensație promptă, 
corespunzătoare și efectivă; definițiile 
standardele de protecție a investitorilor și 
a investițiilor ar trebui să fie formulate 
exact din punct de vedere juridic, fiind 
apărat dreptul de a adopta reglementări în 
interesul public, precizându-se sensul 
expresiei „expropriere indirectă“ și fiind 
prevenite măsurile nefondate sau abuzive; 
transferul liber al capitalului ar trebui să 
fie în conformitate cu dispozițiile 
tratatelor UE și ar trebui să cuprindă o 
excepție prudențială nelimitată în timp în 
cazul crizelor financiare; 

(xiv) să se asigure că investitorii străini 
sunt tratați în mod nediscriminatoriu și 
au în aceeași măsură posibilitatea de a 
accede la căi de atac pentru a-și soluționa 
plângerile, fără a beneficia însă de mai 
multe drepturi decât investitorii interni; să 
se opună includerii ISDS în TTIP, 
întrucât sunt disponibile alte posibilități, 
cum ar fi căile de atac interne, pentru 
aplicarea dispozițiilor în materie de 
protecție a investițiilor, iar nivelul actual 
de protecție a investițiilor în UE și în SUA 
este mai mult decât suficient pentru a 
garanta securitatea juridică; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/41 

Amendamentul 41 

Tiziana Beghin, David Borrelli, William (The Earl of) Dartmouth, Eleonora Evi, Marco 

Affronte, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

în numele Grupului EFDD 
 

Raport A8-0175/2015 

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

2014/2228(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 – litera e – punctul (iva) (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 (iva) să ofere informații detaliate și 
actualizate periodic cetățenilor UE cu 
privire la cele mai recente evoluții privind 
TTIP, inclusiv prin rețelele sociale, mass 
media și alte canale de comunicare; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/42 

Amendamentul 42 

Tiziana Beghin, Isabella Adinolfi 
în numele Grupului EFDD 

 

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 – punctul (xii) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

(xii) să se asigure că acquis-ul UE privind 
protecția datelor nu este compromis prin 
liberalizarea fluxurilor de date, în special în 

domeniul comerțului electronic și al 
serviciilor financiare și să recunoască 

totodată rolul de coloană vertebrală al 
fluxurilor de date pentru comerțul 
transatlantic și economia digitală; să 
includă, ca punct esențial, o dispoziție 
separată orizontală cuprinzătoare și lipsită 
de ambiguitate, pe baza articolului XIV din 
Acordul General privind Comerțul cu 
Servicii (GATS), care să prevadă o 
excludere completă din acord a cadrului 
juridic al UE, actual și viitor, privind 
protecția datelor cu caracter personal, fără 

să existe vreo condiție conform căreia 
acesta trebuie să respecte alte părți din 

TTIP; să negocieze dispoziții care să se 
refere la fluxul de date cu caracter 
personal numai în cazul în care se 
garantează și se respectă punerea deplină 
în aplicare a normelor privind protecția 
datelor pe ambele părți ale Atlanticului, 
pentru a coopera cu Statele Unite în 
vederea încurajării țărilor terțe privind 
adoptarea unor standarde de protecție a 
datelor la fel de înalte peste tot în lume; 

(xii) să se asigure că acquis-ul UE privind 
protecția datelor nu este compromis prin 
liberalizarea fluxurilor de date, în special în 

domeniul comerțului electronic și al 
serviciilor financiare și să recunoască 

totodată rolul de coloană vertebrală al 
fluxurilor de date pentru comerțul 
transatlantic și economia digitală; să 
includă, ca punct esențial, o dispoziție 
separată orizontală cuprinzătoare și lipsită 
de ambiguitate, pe baza articolului XIV din 
Acordul General privind Comerțul cu 
Servicii (GATS), care să prevadă o 
excludere completă din acord a cadrului 
juridic al UE, actual și viitor, privind 
protecția datelor cu caracter personal, fără 

să existe vreo condiție conform căreia 
acesta trebuie să respecte alte părți din 

TTIP;  

Or. en 
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