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Ændringsforslag  4 

Pascal Canfin 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Det kommende topmøde mellem EU og USA og mødet i Det Transatlantiske Økonomiske 

Råd 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt D 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

D. der henviser til, at arbejdet i Det 

Transatlantiske Økonomiske Råd (TEC) 

nødvendigvis må videreføres for at nå 

målet om et reelt integreret transatlantisk 

marked i 2015 ved at mindske 

handelsbarrierer, et mål, som det er af 

afgørende betydning at nå for at sætte 

fornyet skub i den økonomiske vækst og 

skabe et opsving, 

D. der henviser til, at arbejdet i Det 

Transatlantiske Økonomiske Råd (TEC) 

nødvendigvis må videreføres for at nå 

målet om et mere funktionsdygtigt 

transatlantisk marked ved at mindske 

uberettigede handelsbarrierer, 

Or. en 
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Ændringsforslag  5 

Pascal Canfin 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Det kommende topmøde mellem EU og USA og mødet i Det Transatlantiske Økonomiske 

Råd 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt G 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

G. der henviser til, at EU og USA kommer 

til at opleve en stigning i det globale 

energiforbrug og krav om at gennemføre 

globale forpligtelser – der skal vedtages i 

København – med henblik på at bekæmpe 

klimaændringer; der henviser til, at de nye 

standarder og foranstaltninger til 

forøgelse af energieffektiviteten hverken 

bør skabe nye hindringer for den 

transatlantiske handel eller forringe 

sikkerheden af fissilt materiale, 

G. der henviser til, at EU og USA kommer 

til at opleve en stigning i det globale 

energiforbrug og krav om at gennemføre 

globale forpligtelser– der skal vedtages i 

København – med henblik på at bekæmpe 

klimaændringer, 

Or. en
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Ændringsforslag  6 

José Bové 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Det kommende topmøde mellem EU og USA og mødet i Det Transatlantiske Økonomiske 

Råd 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 15 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

15. ønsker, at de to parter på topmødet enes 

om, at en vellykket afslutning på Doha-

runden bør omfatte foranstaltninger til at 

undgå ustabilitet i landbrugspriserne og 

fødevaremangel; opfordrer lederne til ikke 

at glemme de endelige udviklingsmål for 

denne runde og til at opfylde deres 

forpligtelse om at bruge 0,7 % af deres 

BNP på udviklingssamarbejde; betoner 

behovet for at tage hensyn til de 

ændringer, der allerede er gennemført 

med de seneste reformer af den fælles 

landbrugspolitik, og håber, at der vil blive 

gennemført tilsvarende ændringer af den 

amerikanske landbrugslovgivning; 

minder om udviklingen i sager, hvori der 

tidligere har hersket konflikt, som f.eks. 

sagerne om hormonoksekød, klorkyllinger 

og godkendelse af nogle genmodificerede 

produkter; er overbevist om, at de 

spørgsmål, som berører samhandelen med 

landbrugsvarer, gennem en vedvarende 

dialog kan håndteres effektivt, før de 

forelægges tvistbilæggelsesorganerne i 

WTO; 

15. ønsker, at de to parter på topmødet enes 

om, at foranstaltninger til at undgå 

ustabilitet i landbrugspriserne og 

fødevaremangel skal drøftes grundigt; 

opfordrer lederne til at opfylde deres 

forpligtelse om at bruge 0,7 % af deres 

BNP på udviklingssamarbejde; ønsker, 

inden for rammerne af de internationale 

landbrugsforbindelser, at Blair House-

aftalen genforhandles; 

Or. en 
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Ændringsforslag  7 

Pascal Canfin 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Det kommende topmøde mellem EU og USA og mødet i Det Transatlantiske Økonomiske 

Råd 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 19 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

19. understreger, at et tættere transatlantisk 

partnerskab med henblik på etableringen 

af et transatlantisk marked baseret på 

princippet om en social markedsøkonomi 

inden 2015 er et afgørende instrument i 

forbindelse med udformningen af 

globaliseringen og håndteringen af den 

globale økonomiske og sociale krise; 

påpeger, at flere af de såkaldte ikke-

toldmæssige handels- og 

investeringsbarrierer, som Det 

Transatlantiske Økonomiske Råd opfordres 

til at fjerne, udspringer af bevidste 

aktiviteter fra lovgivningsorganers side og 

har til formål at fremme sociale, 

sundhedsrelaterede, kulturelle eller 

miljømæssige mål og derfor ikke må 

fjernes, uden at der vedtages en tilsvarende 

retsakt; 

19. understreger, at et tættere transatlantisk 

partnerskab baseret på princippet om en 

social markedsøkonomi er et afgørende 

instrument i forbindelse med udformningen 

af globaliseringen og håndteringen af den 

globale økonomiske og sociale krise; 

påpeger, at flere af de såkaldte ikke-

toldmæssige handels- og 

investeringsbarrierer, som Det 

Transatlantiske Økonomiske Råd opfordres 

til at fjerne, udspringer af bevidste 

aktiviteter fra lovgivningsorganers side og 

har til formål at fremme sociale, 

sundhedsrelaterede, kulturelle eller 

miljømæssige mål og derfor ikke må 

fjernes, uden at der vedtages en tilsvarende 

retsakt; 

Or. en 
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Ændringsforslag  8 

Pascal Canfin, Reinhard Bütikofer 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, ECR 

Det kommende topmøde mellem EU og USA og mødet i Det Transatlantiske Økonomiske 

Råd 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 23 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 23a. opfordrer de amerikanske 

myndigheder og Kommissionen til 

yderligere at intensivere deres 

forhandlinger for at finde afbalancerede 

løsninger på bl.a. behovet for beskyttelse 

af luftfartssikkerheden og af persondata i 

forbindelse med passagerlisteoplysninger, 

revision af sikkerhedskontrol i lufthavne 

og for i højere grad at lade 

foranstaltninger med henblik på at 

reducere den indvirkning på klimaet, som 

den transatlantiske og internationale 

flyvning har, indgå i forhandlingerne i 

København og i ICAO-aftalerne; 

Or. en 

 

 


