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20.5.2013 B7-0187/26 

Amendamentul 26 

Reinhard Bütikofer 

în numele Grupului Verts/ALE 
 

Propunere de rezoluție B7-0187/2013 

Vital Moreira 
în numele Comisiei pentru comerț internațional 

Negocierile privind schimburile comerciale și investițiile dintre UE și Statele Unite ale 
Americii 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

.. 3a. consideră că natura acordului TTIP 
avut în vedere depășește cu mult cadrul 
acordurilor comerciale bilaterale existente 
ale UE, necesitând, din acest motiv, cel 
mai înalt nivel de transparență și 
implicarea activă a tuturor părților 
interesate în fiecare etapă a negocierilor; 
solicită, prin urmare, crearea unui 
organism consultativ al părților 
interesate, care să reprezinte, în egală 
măsură, interesele cu caracter comercial 
și pe cele fără caracter comercial, inclusiv 
organizațiile consumatorilor, ale 
lucrătorilor, organizațiile de mediu și alte 
organizații de interes public și care să fie 
ținut la curent, pe deplin, de către Comisie 
cu privire la negocierile în curs; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/27 

Amendamentul 27 

Reinhard Bütikofer 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B7-0187/2013 

Vital Moreira 

în numele Comisiei pentru comerț internațional 
Negocierile privind schimburile comerciale și investițiile dintre UE și Statele Unite ale 

Americii 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. susține punctul de vedere potrivit 
căruia, date fiind tarifele medii scăzute 
deja existente, cheia pentru deblocarea 
potențialului relației transatlantice se află 
în abordarea barierelor netarifare (BNT), 
care constau, în principal, din proceduri 
vamale, standarde tehnice și din restricții 
normative pur interne; susține obiectivul 
propus de HLWG ce vizează trecerea 
treptată spre o piață transatlantică și mai 
integrată; 

6. susține că, date fiind tarifele medii 
scăzute deja existente, accentul pus pe 
reducerea BNT va duce la beneficii pe 
scară largă numai dacă țintele sale 
principale constau în procedurile vamale 
și, în ce privește restricțiile normative pur 
interne, doar în acelea care nu sunt 
stabilite pe bază de valori; subliniază 
faptul că multe restricții normative își au 
originea în divergențele transatlantice 
privind standardele în domeniul sănătății, 
siguranței și mediului și rolul statului; 
consideră că cheia pentru deblocarea 
potențialului relației transatlantice se află 

într-o viziune ambițioasă comună a 
viitoarelor nevoi sociale și ecologice ale 
sistemului economic mondial; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/28 

Amendamentul 28 

Reinhard Bütikofer 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B7-0187/2013 

Vital Moreira 

în numele Comisiei pentru comerț internațional 
Negocierile privind schimburile comerciale și investițiile dintre UE și Statele Unite ale 

Americii 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  7a. evidențiază faptul că raportul final al 
HLWG este prea puțin ambițios în ceea ce 
privește drepturile lucrătorilor și protecția 
sănătății; critică, de asemenea, lipsa de 
ambiție în ceea ce privește standardizarea 
armonizată a tehnologiilor de ultimă oră; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/29 

Amendamentul 29 

Yannick Jadot, Franziska Keller 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B7-0187/2013 

Vital Moreira 

în numele Comisiei pentru comerț internațional 
Negocierile privind schimburile comerciale și investițiile dintre UE și Statele Unite ale 

Americii 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

9. solicită Consiliului să adopte măsuri ca 
urmare a recomandărilor cuprinse în 

Raportul final al HLWG și să autorizeze 
Comisia să înceapă negocierile cu privire 

la un acord cu SUA privind un parteneriat 
transatlantic pentru comerț și investiții 
(TTIP); 

9. solicită Consiliului să adopte măsuri ca 
urmare a recomandărilor cuprinse în 

Raportul final al HLWG și să autorizeze 
Comisia să înceapă negocierile cu privire 

la un acord cu SUA privind un parteneriat 
transatlantic pentru comerț și investiții 
(TTIP); consideră că, grație sistemelor 
judecătorești interne funcționale și 
protecției solide a drepturilor de 
proprietate intelectuală ale ambilor 
parteneri, se poate renunța la dispozițiile 
speciale privind protecția investițiilor; 
invită Consiliul să nu ofere investitorilor 
din SUA mai multe drepturi decât 
investitorilor din UE și să excludă din 
mandatul de negociere opțiunea unui  
mecanism de soluționare a litigiilor dintre 
investitori și stat; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/30 

Amendamentul 30 

Yannick Jadot, Franziska Keller 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B7-0187/2013 

Vital Moreira 

în numele Comisiei pentru comerț internațional 
Negocierile privind schimburile comerciale și investițiile dintre UE și Statele Unite ale 

Americii 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. subliniază faptul că proprietatea 
intelectuală este una dintre forțele motrice 

ale inovației și a creației și un pilon al 
economiei bazate pe cunoaștere, și că 

acordul ar trebui să includă o protecție 
solidă a unor domenii de drepturi de 
proprietate intelectuală (DPI) precise și clar 

definite, inclusiv indicațiile geografice, și 
ar trebui să fie în conformitate cu 
acordurile internaționale existente; 
consideră că alte aspecte divergente 
aferente DPI ar trebui soluționate în 

conformitate cu standardele internaționale 
în materie de protecție; 

12. subliniază faptul că proprietatea 
intelectuală este una dintre forțele motrice 

ale inovației și a creației și un pilon al 
economiei bazate pe cunoaștere, și că 

acordul ar trebui să includă o protecție 
solidă a unor domenii de drepturi de 
proprietate intelectuală (DPI) precise și clar 

definite, inclusiv indicațiile geografice, și 
ar trebui să fie în conformitate cu 
acordurile internaționale existente; 
reamintește că protecția DPI este un 
domeniu marcat de divergențe 
transatlantice profunde, care necesită un 
acord prealabil în primul rând în ceea ce 
privește definirea domeniului, precum și 
în ce privește excepțiile și limitările ce se 
vor aplica; consideră că alte aspecte 
divergente aferente DPI ar trebui 
soluționate în conformitate cu standardele 
internaționale în materie de protecție; 

Or. en 



 

AM\936827RO.doc  PE509.811v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 
20.5.2013 B7-0187/31 

Amendamentul 31 

Yannick Jadot, Franziska Keller, Judith Sargentini 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B7-0187/2013 

Vital Moreira 

în numele Comisiei pentru comerț internațional 
Negocierile privind schimburile comerciale și investițiile dintre UE și Statele Unite ale 

Americii 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. consideră că acordul ar trebui să 
garanteze respectarea deplină a 

standardelor drepturilor fundamentale ale 
UE; reiterează sprijinul său pentru un 
nivel ridicat de protecție a datelor cu 
caracter personal, care ar trebui să fie 
benefic consumatorilor de ambele părți 
ale Atlanticului; consideră că acordul ar 
trebui să țină seama de prevederile 
Acordului General privind Comerțul cu 
Servicii (GATS) referitoare la protecția 
datelor cu caracter personal; 

13. consideră că acordul ar trebui să 
garanteze respectarea deplină a 

standardelor drepturilor fundamentale ale 
UE; consideră că acordul ar trebui să 

respecte întru totul normele UE în 
domeniul protecției datelor, inclusiv pe 
cele aferente transferurilor internaționale 
și ar trebui să cuprindă o excepție în ceea 
ce privește protecția datelor referitoare la 
articolul XIV din Acordul General privind 
Comerțul cu Servicii (GATS); 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/32 

Amendamentul 32 

Yannick Jadot, Franziska Keller 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B7-0187/2013 

Vital Moreira 

în numele Comisiei pentru comerț internațional 
Negocierile privind schimburile comerciale și investițiile dintre UE și Statele Unite ale 

Americii 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  14a. invită Consiliul să excludă în mod 
explicit  serviciile publice de interes 
general din mandatul de negociere; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/33 

Amendamentul 33 

Yannick Jadot, Franziska Keller 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B7-0187/2013 

Vital Moreira 

în numele Comisiei pentru comerț internațional 
Negocierile privind schimburile comerciale și investițiile dintre UE și Statele Unite ale 

Americii 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. salută, în special, recomandarea 
HLWG, potrivit căreia UE și SUA ar trebui 

să abordeze aspectele legate de mediu și 
muncă ale comerțului și dezvoltării 

sustenabile; consideră că experiența 
acordurilor comerciale anterioare ale UE și 
angajamentele de lungă durată dintre UE și 

SUA ar trebui luată în considerare cu 
scopul de a consolida elaborarea și punerea 
în aplicare a reglementărilor și politicilor 
din domeniul muncii și al mediului, 
precum și de a promova standardele 

fundamentale și criteriile de referință ai 
OIM, precum și locurile de muncă decente 
și dezvoltarea sustenabilă; încurajează 

armonizarea standardelor în materie de 
responsabilitate socială a întreprinderilor 

(RSI); recunoaște că atingerea unor 
standarde comune este probabil să prezinte 
provocări atât de natură tehnic cât și 

politică, și subliniază că obiectivul comun 
ar trebui să îl constituie garanția că nu 

există nici o diminuare a ambițiilor în 
materie de mediu; 

16. salută, în special, recomandarea 
HLWG, potrivit căreia UE și SUA ar trebui 

să abordeze aspectele legate de mediu și 
muncă ale comerțului și dezvoltării 

sustenabile; consideră că experiența 
acordurilor comerciale anterioare ale UE și 
angajamentele de lungă durată dintre UE și 

SUA ar trebui luată în considerare cu 
scopul de a consolida elaborarea și punerea 
în aplicare a reglementărilor și politicilor 
din domeniul muncii și al mediului, 
precum și de a promova standardele 

fundamentale și criteriile de referință ai 
OIM, precum și locurile de muncă decente 
și dezvoltarea sustenabilă; încurajează 

armonizarea standardelor în materie de 
responsabilitate socială a întreprinderilor 

(RSI); recunoaște că atingerea unor 
standarde comune este probabil să prezinte 
provocări atât de natură tehnică cât și 

politică, și subliniază că obiectivul comun 
ar trebui să îl constituie garanția că nu 

există nici o diminuare a ambițiilor în 
materie de mediu; solicită Consiliului să 
afirme în cadrul mandatului de negociere 
libertatea ambilor parteneri de a adopta și 
de a aplica standarde de sănătate și de 
mediu mai ridicate decât cele impuse 
printr-un acord, chiar dacă se bazează pe 
dovezi  științifice insuficiente, și să afirme 
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că astfel de măsuri nu pot fi contestate în 
temeiul termenilor acordului; 

Or. en 



 

AM\936827RO.doc  PE509.811v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 
20.5.2013 B7-0187/34 

Amendamentul 34 

Yannick Jadot, Franziska Keller, 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B7-0187/2013 

Vital Moreira 

în numele Comisiei pentru comerț internațional 
Negocierile privind schimburile comerciale și investițiile dintre UE și Statele Unite ale 

Americii 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. subliniază sensibilitatea anumitor 
domenii ale negocierilor, precum sectorul 

agricol, în care pozițiile SUA și UE cu 
privire la OMG-uri, clonare și sănătatea 

consumatorilor sunt divergente; consideră 
că o cooperare consolidată în materie de 
schimburi comerciale agricole reprezintă o 

oportunitate și subliniază importanța unui 
rezultat ambițios și echilibrat în acest 
domeniu; subliniază că acordul nu trebuie 
să aducă atingere valorilor fundamentale 
ale niciuneia dintre părți, de exemplu 

principiului precauției al UE; invită SUA 
să ridice interdicția importului de produse 
bovine din UE, ca măsură de consolidare a 

încrederii;  

17. subliniază sensibilitatea anumitor 
domenii ale negocierilor, precum sectorul 

agricol, în care pozițiile SUA și UE cu 
privire la OMG-uri, clonare și sănătatea 

consumatorilor sunt divergente; invită 
Consiliul să menționeze în mod clar în 
mandat faptul că actuala legislație din UE 
privind OMG, precum și principiul de 
precauție pertinent privind implementarea 
acesteia, nu fac obiectul negocierilor; 
consideră că o cooperare consolidată în 
materie de schimburi comerciale agricole 

reprezintă o oportunitate și subliniază 
importanța unui rezultat ambițios și 
echilibrat în acest domeniu; subliniază că 

acordul nu trebuie să aducă atingere 
valorilor fundamentale ale niciuneia dintre 

părți, de exemplu principiului precauției al 
UE; invită SUA să ridice interdicția 
importului de produse bovine din UE, ca 

măsură de consolidare a încrederii; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/35 

Amendamentul 35 

Yannick Jadot, Franziska Keller 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B7-0187/2013 

Vital Moreira 

în numele Comisiei pentru comerț internațional 
Negocierile privind schimburile comerciale și investițiile dintre UE și Statele Unite ale 

Americii 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. subliniază faptul că serviciile financiare 
trebuie incluse în negocierile pentru 

acordul TTIP și solicită, în acest sens, să se 
acorde o atenție deosebită echivalării, 

recunoașterii reciproce, convergenței și 
extrateritorialității, având în vedere că 
acestea reprezintă aspecte majore pentru 

ambele părți; subliniază, de asemenea, că 
convergența spre un cadru comun de 
reglementare în domeniul financiar între 
UE și SUA ar fi benefică; evidențiază 
faptul că, deși accesul la piață ar trebui 

considerat ca o măsură pozitivă, procesele 
de supraveghere prudențială sunt vitale 
pentru ajungerea la o convergență 

adecvată; subliniază faptul că impactul 
negativ al extrateritorialității ar trebui 

minimizat și nu ar trebui să se permită ca 
acesta să distragă atenția de la o abordare 
coerentă în privința reglementării 

serviciilor financiare; 

18. subliniază faptul că serviciile financiare 
trebuie incluse în negocierile pentru 

acordul TTIP și solicită, în acest sens, să se 
acorde o atenție deosebită echivalării, 

recunoașterii reciproce, convergenței și 
extrateritorialității, având în vedere că 
acestea reprezintă aspecte majore pentru 

ambele părți; subliniază, de asemenea, că 
convergența spre un cadru comun de 
reglementare în domeniul financiar între 
UE și SUA ar fi benefică; evidențiază 
faptul că, deși accesul la piață ar trebui 

considerat ca o măsură pozitivă, procesele 
de supraveghere prudențială sunt vitale 
pentru ajungerea la o convergență 

adecvată; subliniază faptul că impactul 
negativ al extrateritorialității ar trebui 

minimizat și nu ar trebui să se permită ca 
acesta să distragă atenția de la o abordare 
coerentă în privința reglementării 

serviciilor financiare; solicită Consiliului 
să susțină în cadrul mandatului de 
negociere libertatea ambilor parteneri de 
a adopta reglementări mai solide cu 
privire la instituțiile financiare și la 
tranzacțiile financiare decât cele impuse 
de acord, și să afirme că aceste măsuri nu 
pot fi contestate în temeiul acordului; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/36 

Amendamentul 36 

Yannick Jadot, Franziska Keller 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B7-0187/2013 

Vital Moreira 

în numele Comisiei pentru comerț internațional 
Negocierile privind schimburile comerciale și investițiile dintre UE și Statele Unite ale 

Americii 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. reamintește nevoia unei deschideri 
proactive din partea Comisiei și a unei 

implicări continue și transparente a unui 
grup extins de părți interesate, inclusiv 

reprezentanții întreprinderilor, ai 
organizațiilor de mediu, agricole, ai 
consumatorilor și lucrătorilor pe toată 

durata procesului de negociere, pentru a 
garanta dezbateri bazate pe fapte, a obține 
contribuții proporționale de la toate părțile 
și a asigura sprijinul public prin luarea în 
considerare a preocupărilor părților 

interesate; încurajează toate părțile 
interesate să participe în mod activ și să 
prezinte inițiative și informații pertinente 

pentru negocieri; 

21. invită Consiliul să ajungă la un acord 
cu SUA în materie de transparență, în 
special cu privire la publicarea în timp 
util a proiectelor de texte în toate etapele 
negocierii; reamintește nevoia unei 
deschideri proactive din partea Comisiei și 
a unei implicări continue și transparente a 

unui grup extins de părți interesate, 
inclusiv reprezentanții întreprinderilor, ai 
organizațiilor de mediu, agricole, ai 
consumatorilor și lucrătorilor pe toată 
durata procesului de negociere, pentru a 

garanta dezbateri bazate pe fapte, a obține 
contribuții proporționale de la toate părțile 
și a asigura sprijinul public prin luarea în 

considerare a preocupărilor părților 
interesate; încurajează toate părțile 

interesate să participe în mod activ și să 
prezinte inițiative și informații pertinente 
pentru negocieri; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/37 

Amendamentul 37 

Yannick Jadot, Franziska Keller 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B7-0187/2013 

Vital Moreira 

în numele Comisiei pentru comerț internațional 
Negocierile privind schimburile comerciale și investițiile dintre UE și Statele Unite ale 

Americii 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  21a. invită Consiliul să dea publicității  
versiunea finală a mandatului de 
negociere, ca un semn al unei noului 
spirit de transparență în negocierile 
comerciale; 

Or. en 

 
 


