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3.6.2015 A8-0175/43 

Amendamentul 43 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

în numele Grupului PPE 
 

Raport A8-0175/2015 

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

2014/2228(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul -1 (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  -1. consideră că UE și SUA sunt parteneri 
strategici cheie; subliniază că 
Parteneriatul transatlantic pentru comerț 
și investiții (TTIP) constituie cel mai 
semnificativ proiect recent UE-SUA și că 
acesta ar trebui să dea un nou impuls 
parteneriatului transatlantic în ansamblul 
său, dincolo de aspectele sale comerciale; 
subliniază că încheierea cu succes a 
acestuia are o deosebită importanță 
politică; 

(Dacă amendamentul este adoptat, a doua 

parte a punctului 1 a (i) ar trebui 

eliminată, începând cu „să evidențieze 

faptul că” și până la sfârșit) 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/44 

Amendamentul 44 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 
în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0175/2015 

Bernd Lange 

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

Propunere de rezoluție 

Considerentul I a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Ia. întrucât agricultura are o importanță 
fundamentală și este un sector sensibil în 
TTIP, iar negocierile ar trebui să aibă 
drept scop garantarea unui acces mai bun 
la piața SUA în diferite sectoare, 
soluționând problema barierelor 
netarifare și protejând totodată interesele 
sectoarelor sensibile din UE; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/45 

Amendamentul 45 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 
în numele Grupului PPE 

 

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 iii 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

(iii) să depună toate eforturile necesare 
pentru a introduce în acord o clauză de 
salvgardare, astfel cum este stabilit în mod 

clar în mandatul de negociere, care s-ar 
invoca în situația în care o creștere a 

importurilor unui anumit produs ar 
amenința să dăuneze grav producției 
interne de alimente; 

(iii) să introducă în acord o clauză de 
salvgardare, astfel cum este stabilit în mod 
clar în mandatul de negociere, care s-ar 

invoca în situația în care o creștere a 
importurilor unui anumit produs ar 

amenința să dăuneze grav producției 
interne, cu referire specifică la producția 
de alimente și la sectoarele 
energointensive, cele care implică 
relocarea emisiilor de dioxid de carbon, 
sectorul industriei chimice, sectorul 
materiilor prime și sectorul industriei 
oțelului din UE; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/46 

Amendamentul 46 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 
în numele Grupului PPE 

 

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 ii 

 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

(ii) să urmărească eliminarea tuturor 
taxelor vamale, respectând totodată faptul 

că există o serie de produse sensibile de 
ambele părți, pentru care vor trebui 

aprobate liste complete în cursul procesului 
de negociere; observând că CETA ar 
putea fi un bun punct de referință în 
această privință, să prevadă pentru 
produsele cele mai sensibile perioade 
tranziționale și cote adecvate și, în unele 
cazuri, excluderea acestora; 

(ii) să urmărească eliminarea tuturor 
taxelor vamale, respectând totodată faptul 

că există o serie de produse sensibile de 
ambele părți, pentru care vor trebui 

aprobate liste complete în cursul procesului 
de negociere; să prevadă pentru produsele 
cele mai sensibile perioade tranziționale și 

cote adecvate și, în unele cazuri, 
excluderea acestora, ținând cont de faptul 
că, în multe cazuri, aceste produse au 
costuri de producție mai mari în UE din 
cauza normelor UE; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/47 

Amendamentul 47 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 
în numele Grupului PPE 

 

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 – subpunctul vii 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

(vii) să mențină obiectivul de a dedica un 
capitol specific energiei, inclusiv materiilor 
prime industriale; să se asigure că, în 
cursul negocierilor, cele două părți 
examinează modalități de facilitare a 
exporturilor energie, astfel încât TTIP să 
elimine orice restricții sau obstacole la 
export existente în ceea ce privește 

combustibilii – inclusiv GNL și țițeiul –
între cei doi parteneri comerciali, în 
vederea creării unei piețe competitive, 
transparente și nediscriminatorii, sprijinind, 
astfel, o diversificare a surselor de energie, 

contribuind la securitatea aprovizionării cu 
energie și determinând o reducere a 
prețurilor la energie; subliniază că acest 
capitol privind energia trebuie să integreze 
garanții clare că standardele de mediu și 

obiectivele politicilor climatice ale UE nu 
trebuie subminate; să încurajeze 
cooperarea dintre UE și SUA cu scopul de 

a pune capăt scutirilor fiscale pentru 
combustibili pentru aviația comercială, în 

conformitate cu angajamentele asumate în 
cadrul G20 privind eliminarea treptată a 
subvențiilor pentru combustibili fosili; 

(vii) să mențină un capitol specific dedicat 
energiei, inclusiv materiilor prime 
industriale; să se asigure că TTIP elimină 
orice restricții sau obstacole la export 
existente în ceea ce privește combustibilii – 

inclusiv GNL și țițeiul –între cei doi 
parteneri comerciali, în vederea creării unei 
piețe competitive, transparente și 

nediscriminatorii, sprijinind, astfel, o 
diversificare a surselor de energie, 
contribuind la securitatea aprovizionării cu 
energie și determinând o reducere a 
prețurilor la energie, subliniind că acest 
capitol privind energia trebuie să integreze 
garanții clare că standardele de mediu și 
obiectivele politicilor climatice ale UE nu 

trebuie subminate; să ia în considerare 
condiționarea reducerilor tarifare pentru 
mărfurile energointensive de un flux liber 
efectiv al energiei din SUA către UE; să 
încurajeze cooperarea dintre UE și SUA cu 

scopul de a pune capăt scutirilor fiscale 
pentru combustibili pentru aviația 

comercială, în conformitate cu 
angajamentele asumate în cadrul G20 
privind eliminarea treptată a subvențiilor 

pentru combustibili fosili; 

Or. en 
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