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3.6.2015 A8-0175/4 

Ändringsförslag  4 
Yannick Jadot, Ska Keller 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0175/2015 
Bernd Lange 
Förhandlingarna om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar 

2014/2228(INI) 

Förslag till resolution 
Skäl Ea (nytt) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Ea. Det är osäkert i vilken omfattning och 

grad TTIP kommer att påverka 

utvecklingsländerna, och det måste ges 

möjlighet att föra en dialog med dessa 

länder om konsekvenserna av TTIP. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/5 

Ändringsförslag  5 
Bart Staes, Yannick Jadot, Ska Keller 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0175/2015 
Bernd Lange 
Förhandlingarna om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar 

2014/2228(INI) 

Förslag till resolution 
Skäl Ga (nytt) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Ga. EU:s och USA:s regelverk skiljer sig 

åt, i fråga om skyddet av folkhälsan och 

miljön, på grund av olika rättsliga och 

politiska kulturer, vilket avspeglar olika 

metoder, politiska mål och 

riskanalysmetoder. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/6 

Ändringsförslag  6 
Bart Staes, Yannick Jadot, Ska Keller 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0175/2015 
Bernd Lange 
Förhandlingarna om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar 

2014/2228(INI) 

Förslag till resolution 
Skäl Gb (nytt) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Gb. En förutsättning för att uppnå större 

förenlighet mellan regelverken utan att 

äventyra EU:s befintliga och framtida 

hälso- och miljöstandarder är att göra 

tydlig skillnad mellan de områden där 

målen och skyddsnivåerna är likartade 

och de områden där de skiljer sig åt. Inom 

de områden där målen och 

skyddsnivåerna är likartade skulle 

gemensamma strategier eller ömsesidigt 

erkännande kunna genomföras, medan 

samarbetet inom de områden där 

skyddsnivåerna tydligt skiljer sig åt bör 

fokusera på informationsutbyten eller 

harmonisering uppåt. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/7 

Ändringsförslag  7 
Bart Staes, Yannick Jadot, Ska Keller 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0175/2015 
Bernd Lange 
Förhandlingarna om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar 

2014/2228(INI) 

Förslag till resolution 
Skäl Ha (nytt) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Ha. Det är allmänt vedertaget att den 

amerikanska lagen om kontroll av giftiga 

ämnen (Toxic Substances Control Act) 

skiljer sig fundamentalt från Reach. TTIP 

har därför inte som syfte att harmonisera 

de två systemen. Förhandlingarna rör 

dock ett framtida samarbete om 

genomförandet av Reach, trots de mycket 

stora skillnaderna i synen på 

riskhantering av kemikalier och Förenta 

staternas grundläggande motstånd mot 

Reach. Det finns ingen fördel med att 

samarbeta om genomförandet av dessa 

skilda lagar. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/8 

Ändringsförslag  8 
Bart Staes, Yannick Jadot, Ska Keller 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0175/2015 
Bernd Lange 
Förhandlingarna om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar 

2014/2228(INI) 

Förslag till resolution 
Skäl Ia (nytt) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Ia. Läkemedelskostnader beräknas stå för 

1,5 procent av EU:s BNP, och därför kan 

en ökning av det immaterialrättsliga 

skyddet som en följd av TTIP få negativa 

konsekvenser för hälso- och 

sjukvårdskostnaderna. 

 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/9 

Ändringsförslag  9 
Bart Staes, Yannick Jadot, Ska Keller 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0175/2015 
Bernd Lange 
Förhandlingarna om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar 

2014/2228(INI) 

Förslag till resolution 
Skäl Ib (nytt) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Ib. EU och USA har mycket olika syn på 

lagstiftning, genomsnittlig startpunkt för 

utsläpp och ambitionsnivå när det gäller 

att minska de genomsnittliga 

växthusgasutsläppen från lätta 

nyttofordon. Detta område bör därför inte 

vara föremål för ömsesidigt erkännande. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/10 

Ändringsförslag  10 
Bart Staes, Yannick Jadot, Ska Keller 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0175/2015 
Bernd Lange 
Förhandlingarna om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar 

2014/2228(INI) 

Förslag till resolution 
Skäl Na (nytt) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Na. Det finns en oro över att utkastet till 

bestämmelser om regleringssamarbete om 

rättsakter som har eller sannolikt kommer 

att få stor påverkan på handeln och 

investeringarna mellan EU och USA, 

genom att det 

 – ger USA formella rättigheter med 

avseende på genomförandeakter som 

antas i enlighet med artikel 291 i EUF-

fördraget, samtidigt som 

Europaparlamentet inte har någon som 

helst granskningsrätt när det gäller 

genomförandeakter, 

 – ger USA rätt att delta i 

regleringsdiskussioner avseende 

medlemsstaternas antagande av nationell 

lagstiftning, inbegripet gemensam 

granskning av möjliga sätt att främja 

förenlighet i lagstiftningen, 

 – skulle kunna göra det svårare för EU att 

gå längre än vad som utgör den minsta 

gemensamma nämnaren för 

internationella instrument på grund av de 

åtaganden för internationellt 

regleringssamarbete och genomförande 

av internationella instrument som de har 

bidragit till. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/11 

Ändringsförslag  11 
Bart Staes, Yannick Jadot, Ska Keller 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0175/2015 
Bernd Lange 
Förhandlingarna om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar 

2014/2228(INI) 

Förslag till resolution 
Skäl Nb (nytt) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Nb. EU:s och Förenta staternas 

lagstiftare och regleringsmyndigheter har 

antagit mycket skilda förhållningssätt när 

det gäller att bekämpa utsläpp av 

växthusgaser och hantera 

klimatförändringarna. Att bekämpa de 

betydande hot som klimatförändringarna 

innebär och se till att antagna 

klimatstrategier respekteras bör ges 

företräde framför handelsfrämjande 

åtgärder. 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/12 

Ändringsförslag  12 
Yannick Jadot, Ska Keller 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0175/2015 
Bernd Lange 
Förhandlingarna om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar 

2014/2228(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 1 – inledningen 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

1. I anslutning till de pågående 

förhandlingarna om det transatlantiska 

partnerskapet för handel och investeringar 

riktar Europaparlamentet följande 

rekommendationer till kommissionen 

1. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att avbryta de pågående 

förhandlingarna om det transatlantiska 

partnerskapet för handel och investeringar 

tills man i samråd med medlemsstaternas 

parlament på nytt bekräftat rådets 

förhandlingsmandat från den 18 juni 

2013. 

Or. en 

 

 


