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Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Forhandlingerne om det transatlantisk handels- og investeringspartnerskab (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt -1 (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  -1. mener, at EU og USA er afgørende 

strategiske partnere; understreger, at det 

transatlantiske handels- og 

investeringspartnerskab (TTIP) er det 

vigtigste projekt mellem EU og USA i den 

senere tid, og at det vil puste nyt liv i det 

transatlantiske partnerskab som helhed 

og ikke kun på handelsområdet; 

understreger, at en vellykket afslutning på 

forhandlingerne har stor geopolitisk 

betydning; 

(hvis dette ændringsforslag vedtages 

bortfalder punkt 1, litra a, underpunkt (i) 

fra "at understrege... resten). 

Or. en 
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Godelieve Quisthoudt-Rowohl 
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Betænkning A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Forhandlingerne om det transatlantisk handels- og investeringspartnerskab (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning I a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Ia. der henviser til, at landbruget har 

afgørende betydning for og en følsom 

sektor under TTIP-forhandlingerne og til, 

at forhandlingerne bør tilstræbe bedre 

adgang til det amerikanske marked inden 

for forskellige sektorer ved at løse 

problemet med ikke-toldmæssige 

handelshindringer og samtidig beskytte 

følsomme sektorers interesser i EU; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/45 

Ændringsforslag  45 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 
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Betænkning A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Forhandlingerne om det transatlantisk handels- og investeringspartnerskab (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 – litra b – nr. iii 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

(iii) i overensstemmelse med 

forhandlingsmandatet at bestræbe sig til det 

yderste på at få indføjet en 

beskyttelsesklausul i aftalen, som kan 

bringes i anvendelse i tilfælde af, at en 

stigning i indførslen af et bestemt produkt 

truer med alvorligt at skade den 

indenlandske fødevareproduktion; 

(iii) i overensstemmelse med 

forhandlingsmandatet at bestræbe sig til det 

yderste på at få indføjet en 

beskyttelsesklausul i aftalen, som kan 

bringes i anvendelse i tilfælde af, at en 

stigning i indførslen af et bestemt produkt 

truer med alvorligt at skade den 

indenlandske produktion navnlig inden 

for energiintensive og CO2-producerende 

samt, kemikalie-, råstof- og 

stålproducerende sektorer i EU; 

Or. en 
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Betænkning A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Forhandlingerne om det transatlantisk handels- og investeringspartnerskab (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 – litra b – nr. ii 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

(ii) at tilstræbe at fjerne alle toldafgifter, 

idet der dog tages hensyn til, at det under 

forhandlingsprocessen vil være nødvendigt 

at indgå aftale om en udtømmende liste 

over en række følsomme landbrugs- og 

industriprodukter hos begge parter, idet det 

bemærkes, at den omfattende økonomi- 

og handelsaftale (CETA) kunne være et 

godt udgangspunkt i denne henseende for 

fastsættelse af overgangsperioder eller 

kvoter for eller endog i få tilfælde for 

udelukkelse af de mest følsomme 

produkter; 

(ii) at tilstræbe at fjerne alle toldafgifter, 

idet der dog tages hensyn til, at det under 

forhandlingsprocessen vil være nødvendigt 

at indgå aftale om en udtømmende liste 

over en række følsomme landbrugs- og 

industriprodukter hos begge parter, for de 

mest følsomme produkter at fastsætte 

overgangsperioder eller kvoter eller endog 

i nogle få tilfælde udelukkelse under 

hensyntagen til, at der påløber større 

produktionsomkostninger i forbindelse 

med disse produkter som følge af EU-

bestemmelserne; 

Or. en 
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Godelieve Quisthoudt-Rowohl 
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Betænkning A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Forhandlingerne om det transatlantisk handels- og investeringspartnerskab (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 – litra d – nr. vii 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

(vii) at holde fast på målet om at afsætte et 

særligt kapitel til energi, herunder råstoffer 

til industrien; at sikre, at de to parter under 

forhandlingerne undersøger 

mulighederne for at lette eksporten af 

energi, så TTIP også vil fjerne alle 

resterende begrænsninger i eksporten af 

brændstof, herunder flydende gas og råolie, 

mellem de to handelspartnere med henblik 

på at skabe et konkurrencedygtigt, 

gennemskueligt og ikke-diskriminerende 

energimarked og derved fremme en 

diversificering af energikilderne, hvilket vil 

bidrage til at forbedre 

forsyningssikkerheden og føre til lavere 

energipriser, idet det understreges, at dette 

energikapitel skal omfatte klare garantier 

for, at EU's miljøstandarder og klimamål 

ikke undergraves; at tilskynde til et 

samarbejde mellem EU og USA om 

afskaffelse af afgiftsfritagelse for 

brændstoffer inden for trafikflyvningen i 

overensstemmelse med tilsagnene fra G-20 

om at udfase støtten til fossile 

brændstoffer; 

(vii) at afsætte et særligt kapitel om energi, 

herunder råstoffer til industrien; at sikre, at 

TTIP også vil fjerne alle resterende 

begrænsninger i eksporten af brændstof, 

herunder flydende gas og råolie, mellem de 

to handelspartnere med henblik på at skabe 

et konkurrencedygtigt, gennemskueligt og 

ikke-diskriminerende energimarked og 

derved fremme en diversificering af 

energikilderne, hvilket vil bidrage til at 

forbedre forsyningssikkerheden og føre til 

lavere energipriser, idet det understreges, at 

dette energikapitel skal omfatte klare 

garantier for, at EU's miljøstandarder og 

klimamål ikke undergraves at overveje at 

gøre afgiftsnedsættelser på 

energiintensive produkter afhængig af, at 

der reelt fri kan leveres energi fra USA til 

EU; at tilskynde til et samarbejde mellem 

EU og USA om afskaffelse af 

afgiftsfritagelse for brændstoffer inden for 

trafikflyvningen i overensstemmelse med 

tilsagnene fra G-20 om at udfase støtten til 

fossile brændstoffer; 

Or. en 

 

 


