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Alteração 1
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius, Dita Charanzová
Proposta de resolução
Citação 1

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta as diretrizes de 
negociação da Parceria Transatlântica de 
Comércio e Investimento entre a União 
Europeia e os Estados Unidos da América, 
adotadas pelo Conselho em 14 de junho de 
20131 e desclassificadas e tornadas 
públicas pelo Conselho em 9 de outubro de 
2014,

- Tendo em conta as diretrizes de 
negociação da Parceria Transatlântica de 
Comércio e Investimento entre a União 
Europeia e os Estados Unidos da América, 
adotadas por unanimidade pelo Conselho 
em 14 de junho de 20131 e desclassificadas 
e tornadas públicas pelo Conselho em 9 de 
outubro de 2014,

__________________ __________________
1http://data.consilium.europa.eu/doc/docum
ent/ST-11103-2013-DCL-1/en/pdf

1http://data.consilium.europa.eu/doc/docum
ent/ST-11103-2013-DCL-1/en/pdf

Or. en

Alteração 2
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric
Proposta de resolução
Citação 1-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta os artigos 168.º a 191.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia e, em particular, o 
princípio de precaução consagrado no 
artigo 191.º, n.º 2,

Or. en

Alteração 3
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric
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Proposta de resolução
Citação 1-B (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta a Carta Social 
Europeia,

Or. en

Alteração 4
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric
Proposta de resolução
Citação 5

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta a declaração conjunta, 
de 16 de novembro de 2014, do presidente 
dos EUA Barack Obama, do presidente da 
Comissão Jean-Claude Juncker, do 
presidente do Conselho Europeu Herman 
Van Rompuy, do primeiro-ministro
britânico David Cameron, da chanceler 
alemã Angela Merkel, do presidente 
francês François Hollande, do primeiro-
ministro italiano Matteo Renzi e do 
primeiro-ministro espanhol Mariano 
Rajoy, no seguimento da sua reunião à 
margem da Cimeira do G20 em Brisbane, 
Austrália5,

Suprimido

__________________
5 http://europa.eu/rapid/press-
release_STATEMENT-14-1820_en.htm

Or. en

Alteração 5
Christofer Fjellner
Proposta de resolução
Citação 5-A (nova)
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Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta a carta assinada por 14 
Estados-Membros dirigida ao Presidente 
da Comissão Jean-Claude Juncker, em 21 
de outubro de 2014, onde os referidos 
Estados-Membros expressam com 
veemência o seu apoio em relação à 
inclusão do mecanismo de resolução de 
litígios entre os investidores e o Estado no 
capítulo sobre investimento da TTIP,

Or. en

Alteração 6
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Ulrike Müller, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová
Proposta de resolução
Citação 6-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta a conclusão do 
Conselho, de 20 de março 2015, sobre a 
TTIP,

Or. en

Alteração 7
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García
Proposta de resolução
Citação 7

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta a comunicação da 
Comissão, de 25 de novembro de 2014, 
relativa à transparência nas negociações da 
TTIP (C(2014)9052) e as decisões da 
Comissão, de 25 de novembro de 2014, 
sobre a divulgação de informações 
relativas às reuniões mantidas entre 
membros da Comissão e organizações ou 
trabalhadores independentes 
(C(2014)9051) e sobre a divulgação de 

– Tendo em conta o acórdão do Tribunal 
de Justiça, processo C-350/12 P, de 3 de 
julho de 2014, relativo ao direito de 
acesso aos documentos das instituições, 
bem como a comunicação da Comissão, de 
25 de novembro de 2014, relativa à 
transparência nas negociações da TTIP 
(C(2014)9052) e as decisões da Comissão, 
de 25 de novembro de 2014, sobre a 
divulgação de informações relativas às 
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informações relativas às reuniões mantidas 
entre diretores-gerais da Comissão e 
organizações ou trabalhadores 
independentes (C(2014)9048),

reuniões mantidas entre membros da 
Comissão e organizações ou trabalhadores 
independentes (C(2014)9051) e sobre a 
divulgação de informações relativas às 
reuniões mantidas entre diretores-gerais da 
Comissão e organizações ou trabalhadores 
independentes (C(2014)9048),

Or. es

Alteração 8
Ska Keller, Yannick Jadot
Proposta de resolução
Citação 7-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta a decisão da Provedora 
de Justiça Europeia de dar por encerrado 
o seu inquérito de iniciativa própria 
OI/10/2014/RA a respeito da Comissão 
Europeia,

Or. en

Alteração 9
Eric Andrieu, Maria Arena, Emmanuel Maurel, Jude Kirton-Darling
Proposta de resolução
Citação 7-B (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta o acórdão de 3 de julho 
de 2014 do Tribunal de Justiça da União 
Europeia (relativo ao processo C-
350/12 P) sobre o acesso aos documentos 
das instituições e a decisão de 6 de janeiro 
de 2015 da Provedora de Justiça Europeia 
de dar por encerrado o seu inquérito de 
iniciativa própria (OI/10/2014/RA) a 
respeito da Comissão Europeia sobre 
pedidos de informação e acesso aos 
documentos (transparência),

Or. en



AM\1054991PT.doc 7/84 PE552.035v01-00

PT

Alteração 10
Tiziana Beghin
Proposta de resolução
Citação 9

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta o relatório da Comissão, 
de 13 de janeiro de 2015, relativo à 
consulta pública em linha sobre proteção 
dos investimentos e resolução de litígios 
entre investidores e Estados no âmbito da 
TTIP (SWD(2015)0003),

- Tendo em conta o relatório da Comissão, 
de 13 de janeiro de 2015, relativo à 
consulta pública em linha sobre proteção 
dos investimentos e resolução de litígios 
entre investidores e Estados no âmbito da 
TTIP (SWD(2015)0003), cujo resultado 
revelou uma clara oposição face à 
inclusão da resolução de litígios entre os 
investidores e o Estado na TTIP,

Or. en

Alteração 11
Tonino Picula
Proposta de resolução
Citação 9-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta a declaração conjunta 
da comissária europeia Malmström e do 
representante dos EUA para o comércio 
Froman sobre os serviços públicos, de 20 
de março de 2015,

Or. hr

Alteração 12
Yannick Jadot, Ska Keller
Proposta de resolução
Citação 9-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta a jurisprudência do 
Tribunal de Justiça da União Europeia 
(TJUE), nomeadamente o processo 
C-350/12[1] e os pareceres 2/13[2] e 
1/09[3];
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Or. fr

Alteração 13
Eric Andrieu, Maria Arena, Emmanuel Maurel, Jude Kirton-Darling
Proposta de resolução
Citação 9-B (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta a Convenção da Unesco 
sobre a proteção e a promoção da 
diversidade das expressões culturais, de 
20 de outubro de 2005, e o artigo 167.º do 
TFUE - Parte III: As políticas e ações 
internas da União - Título XIII: A 
cultura,

Or. en

Alteração 14
Dita Charanzová
Proposta de resolução
Citação 10

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta as propostas 
apresentadas para discussão com os EUA 
nas rondas de negociação relativas à TTIP, 
nomeadamente as que foram 
desclassificadas e tornadas públicas pela 
Comissão, entre outras, as posições escritas 
da UE intituladas «Questões 
regulamentares da TTIP - indústrias de 
engenharia»8, «Teste à equivalência 
funcional: metodologia proposta para a 
equivalência regulamentar no domínio 
automóvel»9 e «Capítulo do comércio e 
desenvolvimento sustentável/mão de obra e 
ambiente: documento da UE que apresenta 
as questões e elementos fundamentais para 
disposições da TTIP»10, bem como as 
propostas relativas a obstáculos técnicos ao 
comércio (OTC)11, medidas sanitárias e 
fitossanitárias (MSF)12, alfândegas e 
facilitação do comércio13, pequenas e 

- Tendo em conta as propostas 
apresentadas para discussão com os EUA 
nas rondas de negociação relativas à TTIP, 
nomeadamente as que foram 
desclassificadas e tornadas públicas pela 
Comissão, entre outras, as posições escritas 
da UE intituladas «Questões 
regulamentares da TTIP - indústrias de 
engenharia»8, «Teste à equivalência 
funcional: metodologia proposta para a 
equivalência regulamentar no domínio 
automóvel»9, «Posição da UE em relação 
aos produtos cosméticos»9-A e «Capítulo 
do comércio e desenvolvimento 
sustentável/mão de obra e ambiente: 
documento da UE que apresenta as 
questões e elementos fundamentais para 
disposições da TTIP»10, bem como as 
propostas relativas a obstáculos técnicos ao 
comércio (OTC)11, medidas sanitárias e 
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médias empresas (PME)14, possíveis 
disposições em matéria de concorrência15, 
possíveis disposições em matéria de 
empresas públicas e empresas a que 
tenham sido concedidos direitos ou 
privilégios especiais ou exclusivos16, 
possíveis disposições em matéria de 
subvenções17 e resolução de litígios18,

fitossanitárias (MSF)12, alfândegas e 
facilitação do comércio13, pequenas e 
médias empresas (PME)14, possíveis 
disposições em matéria de concorrência15, 
possíveis disposições em matéria de 
empresas públicas e empresas a que 
tenham sido concedidos direitos ou 
privilégios especiais ou exclusivos16, 
possíveis disposições em matéria de 
subvenções17 e resolução de litígios18,

__________________ __________________
8

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153022.pdf

8

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153022.pdf

9

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153023.pdf

9

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153023.pdf
9-

Ahttp://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/201
4/may/tradoc_152470.pdf

10

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153024.pdf

10

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153024.pdf

11

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153025.pdf

11

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153025.pdf

12

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153026.pdf

12

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153026.pdf

13

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153027.pdf

13

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153027.pdf

14

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153028.pdf

14

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153028.pdf

15

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153029.pdf

15

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153029.pdf

16

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153030.pdf

16

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153030.pdf

17

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j

17

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
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anuary/tradoc_153031.pdf anuary/tradoc_153031.pdf
18

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153032.pdf

18

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153032.pdf

Or. en

Alteração 15
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric
Proposta de resolução
Citação 10

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta as propostas 
apresentadas para discussão com os EUA 
nas rondas de negociação relativas à TTIP, 
nomeadamente as que foram 
desclassificadas e tornadas públicas pela 
Comissão, entre outras, as posições escritas 
da UE intituladas «Questões 
regulamentares da TTIP - indústrias de 
engenharia»8, «Teste à equivalência 
funcional: metodologia proposta para a 
equivalência regulamentar no domínio 
automóvel»9 e «Capítulo do comércio e 
desenvolvimento sustentável/mão de obra e 
ambiente: documento da UE que apresenta 
as questões e elementos fundamentais para 
disposições da TTIP»10, bem como as 
propostas relativas a obstáculos técnicos ao 
comércio (OTC)11, medidas sanitárias e 
fitossanitárias (MSF)12, alfândegas e 
facilitação do comércio13, pequenas e 
médias empresas (PME)14, possíveis 
disposições em matéria de concorrência15, 
possíveis disposições em matéria de 
empresas públicas e empresas a que 
tenham sido concedidos direitos ou 
privilégios especiais ou exclusivos16, 
possíveis disposições em matéria de 
subvenções17 e resolução de litígios18,

- Tendo em conta as propostas 
apresentadas para discussão com os EUA 
nas rondas de negociação relativas à TTIP, 
nomeadamente as que foram 
desclassificadas e tornadas públicas pela 
Comissão, entre outras, as posições escritas 
da UE intituladas «Questões 
regulamentares da TTIP - indústrias de 
engenharia»8, «Teste à equivalência 
funcional: metodologia proposta para a 
equivalência regulamentar no domínio 
automóvel»9 e «Capítulo do comércio e 
desenvolvimento sustentável/mão de obra e 
ambiente: documento da UE que apresenta 
as questões e elementos fundamentais para 
disposições da TTIP»10, bem como as 
propostas relativas a obstáculos técnicos ao 
comércio (OTC)11, medidas sanitárias e 
fitossanitárias (MSF)12, alfândegas e 
facilitação do comércio13, pequenas e 
médias empresas (PME)14, possíveis 
disposições em matéria de concorrência15, 
possíveis disposições em matéria de 
empresas públicas e empresas a que 
tenham sido concedidos direitos ou 
privilégios especiais ou exclusivos16, 
possíveis disposições em matéria de 
subvenções17 e resolução de litígios18, bem 
como disposições iniciais sobre 
cooperação regulamentar18-A,
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__________________ __________________
8

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153022.pdf

8

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153022.pdf

9

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153023.pdf

9

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153023.pdf

10

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153024.pdf

10

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153024.pdf

11

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153025.pdf

11

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153025.pdf

12

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153026.pdf

12

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153026.pdf

13

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153027.pdf

13

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153027.pdf

14

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153028.pdf

14

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153028.pdf

15

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153029.pdf

15

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153029.pdf

16

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153030.pdf

16

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153030.pdf

17

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153031.pdf

17

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153031.pdf

18

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153032.pdf

18

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153032.pdf
18-A

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015
/february/tradoc_153120.pdf

Or. en

Alteração 16
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García
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Proposta de resolução
Citação 10

Proposta de resolução Alteração

Tendo em conta as propostas apresentadas 
para discussão com os EUA nas rondas de 
negociação relativas à TTIP, 
nomeadamente as que foram 
desclassificadas e tornadas públicas pela 
Comissão, entre outras, as posições escritas 
da UE intituladas «Questões 
regulamentares da TTIP - indústrias de 
engenharia»1, «Teste à equivalência 
funcional: metodologia proposta para a 
equivalência regulamentar no domínio 
automóvel»2 e «Capítulo do comércio e 
desenvolvimento sustentável/mão de obra e 
ambiente: documento da UE que apresenta 
as questões e elementos fundamentais para 
disposições da TTIP»3, bem como as 
propostas relativas a obstáculos técnicos ao 
comércio (OTC)4, medidas sanitárias e 
fitossanitárias (MSF)5, alfândegas e 
facilitação do comércio6, pequenas e 
médias empresas (PME)7, possíveis 
disposições em matéria de concorrência8, 
possíveis disposições em matéria de 
empresas públicas e empresas a que 
tenham sido concedidos direitos ou 
privilégios especiais ou exclusivos9, 
possíveis disposições em matéria de 
subvenções10 e resolução de litígios11,

(Não se aplica à versão portuguesa.)

__________________
1

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153022.pdf.
2

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153022.pdf.
3

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153022.pdf.
4

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
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anuary/tradoc_153022.pdf.
5

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153022.pdf.
6

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153022.pdf.
7

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153022.pdf.
8

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153022.pdf.
9

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153022.pdf.
10

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153022.pdf.
11

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153022.pdf.

Or. es

Alteração 17
Eric Andrieu, Maria Arena, Emmanuel Maurel, Jude Kirton-Darling
Proposta de resolução
Citação 10-B (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta o parecer do Comité das 
Regiões sobre a «Parceria Transatlântica 
de Comércio e Investimento (TTIP)» 
(ECOS-V-063) adotada durante a 110.ª 
reunião plenária (11-13 de fevereiro de 
2015), bem como o parecer de 4 de junho 
de 2014 do Comité Económico e Social 
Europeu sobre «Relações comerciais 
transatlânticas e o ponto de vista do 
CESE sobre uma cooperação reforçada e 
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um eventual acordo de comércio livre 
entre a União Europeia e os Estados 
Unidos da América»,

Or. en

Alteração 18
Dita Charanzová
Proposta de resolução
Citação 11-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta o relatório da Comissão 
de 2015 intitulado «Barreiras ao 
Comércio e ao Investimento»,19-A

__________________
19-A

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015
/march/tradoc_153259.pdf

Or. en

Alteração 19
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric
Proposta de resolução
Citação 11-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta o estudo da Fundação 
Austríaca de Investigação em matéria de 
Desenvolvimento «Avaliar a TTIP: 
avaliar os alegados benefícios da Parceria 
Transatlântica de Comércio e 
Investimento (TTIP)»,19-B

__________________
19-Bhttp://www.guengl.eu/uploads/plenary-
focus-pdf/ASSESS_TTIP.pdf

Or. en
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Alteração 20
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric
Proposta de resolução
Citação 11-B (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta o documento de 
trabalho n.º 14-03 do Instituto para o 
Desenvolvimento Global e o Ambiente
(Universidade de Tufts) «Parceria 
Transatlântica de Comércio e 
Investimento: Desintegração Europeia, 
Desemprego e Instabilidade»,19-C

__________________
19-Chttp://ase.tufts.edu/gdae/Pubs/wp/14-
03CapaldoTTIP.pdf

Or. en

Alteração 21
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric
Proposta de resolução
Citação 11-C (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta a decisão da Provedora 
de Justiça Europeia no seguimento do seu 
inquérito de iniciativa própria 
OI/10/2014/RA a respeito da Comissão 
Europeia relativamente à transparência 
nas negociações da TTIP,19-D

__________________
19-D 

http://www.ombudsman.europa.eu/en/cas
es/decision.faces/en/58668/html.bookmar
k

Or. en
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Alteração 22
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric
Proposta de resolução
Citação 12-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta a comunicação da 
Comissão ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social 
Europeu e ao Comité das Regiões 
intitulada «Roteiro de transição para uma 
economia hipocarbónica competitiva em 
2050» COM(2011)112,19-E

__________________
19-E http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/?uri=CELEX:52011DC0
112

Or. en

Alteração 23
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary
Proposta de resolução
Citação 12-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta a sua Resolução, de 6 
de abril de 2011, sobre a futura política 
europeia em matéria de investimento 
internacional 19-F,

__________________
19-FTextos aprovados: P7_TA(2011)0141.

Or. de

Alteração 24
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary
Proposta de resolução
Citação 12-A (nova)
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Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta a sua resolução, de 6 de 
abril de 2011, sobre a futura política 
europeia em matéria de investimento 
internacional,19-G

__________________
19-G Textos aprovados, P7_TA(2011)0141.

Or. en

Alteração 25
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric
Proposta de resolução
Citação 12-B (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta o relatório da CNUCED 
sobre os investimentos mundiais, de 2014, 
sobre «Investir nos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável: um plano 
de ação»,19-H

__________________
19-H 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/
wir2014_en.pdf

Or. en

Alteração 26
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric
Proposta de resolução
Citação 12-C (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta o parecer do Comité das 
Regiões sobre a «Parceria Transatlântica 
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de Comércio e Investimento» ECOS-V-
063,

Or. en

Alteração 27
Christofer Fjellner
Proposta de resolução
Citação 13

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta as suas resoluções 
anteriores, nomeadamente a de 23 de 
outubro de 2012 sobre as relações 
económicas e comerciais com os Estados 
Unidos da América20, a de 23 de maio de 
2013 sobre as negociações em matéria de 
comércio e investimentos entre a UE e os 
Estados Unidos da América21, a de 12 de 
março de 2014 sobre o programa de 
vigilância da NSA dos EUA, organismos 
de fiscalização em diversos Estados-
Membros e o seu impacto nos direitos 
fundamentais dos cidadãos da UE e na 
cooperação transatlântica no domínio da 
justiça e dos assuntos internos22 e a de 15 
de janeiro de 2015 sobre o Relatório Anual 
do Provedor de Justiça Europeu relativo a 
201323,

- Tendo em conta as suas resoluções 
anteriores, nomeadamente a de 23 de 
outubro de 2012 sobre as relações 
económicas e comerciais com os Estados 
Unidos da América20, a de 23 de maio de 
2013 sobre as negociações em matéria de 
comércio e investimentos entre a UE e os 
Estados Unidos da América21 e a de 15 de 
janeiro de 2015 sobre o Relatório Anual do 
Provedor de Justiça Europeu relativo a 
201323,

__________________ __________________
20 JO C 68 E de 7.3.2014, p.53. 20 JO C 68 E de 7.3.2014, p.53.
21 Textos aprovados, P7_TA(2013)0227. 21 Textos aprovados, P7_TA(2013)0227.
22 Textos aprovados, P7_TA-
PROV(2014)0230.
23 Textos adotados, 
P7_TA_PROV(2015)0009.

23 Textos adotados, 
P7_TA_PROV(2015)0009.

Or. en

Alteração 28
Dita Charanzová
Proposta de resolução
Citação 13
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Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta as suas resoluções 
anteriores, nomeadamente a de 23 de 
outubro de 2012 sobre as relações 
económicas e comerciais com os Estados 
Unidos da América20, a de 23 de maio de 
2013 sobre as negociações em matéria de 
comércio e investimentos entre a UE e os 
Estados Unidos da América21, a de 12 de 
março de 2014 sobre o programa de 
vigilância da NSA dos EUA, organismos 
de fiscalização em diversos Estados-
Membros e o seu impacto nos direitos 
fundamentais dos cidadãos da UE e na 
cooperação transatlântica no domínio da 
justiça e dos assuntos internos22 e a de 15 
de janeiro de 2015 sobre o Relatório Anual 
do Provedor de Justiça Europeu relativo a 
201323,

- Tendo em conta as suas resoluções 
anteriores, nomeadamente a de 23 de 
outubro de 2012 sobre as relações 
económicas e comerciais com os Estados 
Unidos da América20, a de 23 de maio de 
2013 sobre as negociações em matéria de 
comércio e investimentos entre a UE e os 
Estados Unidos da América21 e a de 15 de 
janeiro de 2015 sobre o Relatório Anual do 
Provedor de Justiça Europeu relativo a 
201323,

__________________ __________________
20 JO C 68 E de 7.3.2014, p.53. 20 JO C 68 E de 7.3.2014, p.53.
21 Textos aprovados, P7_TA(2013)0227. 21 Textos aprovados, P7_TA(2013)0227.
22 Textos aprovados, P7_TA-
PROV(2014)0230.

22 Textos aprovados, P7_TA-
PROV(2014)0230.

23 Textos adotados, 
P7_TA_PROV(2015)0009.

23 Textos adotados, 
P7_TA_PROV(2015)0009.

Or. en

Alteração 29
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary
Proposta de resolução
Citação 13

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta as suas resoluções 
anteriores, nomeadamente a de 23 de 
outubro de 2012 sobre as relações 
económicas e comerciais com os Estados 
Unidos da América13, a de 23 de maio de 
2013 sobre as negociações em matéria de 
comércio e investimentos entre a UE e os 

– Tendo em conta as suas resoluções 
anteriores, nomeadamente a de 23 de 
outubro de 2012 sobre as relações 
económicas e comerciais com os Estados 
Unidos da América13, a de 23 de maio de 
2013 sobre as negociações em matéria de 
comércio e investimentos entre a UE e os 
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Estados Unidos da América14, a de 12 de 
março de 2014 sobre o programa de 
vigilância da NSA dos EUA, organismos 
de fiscalização em diversos Estados-
Membros e o seu impacto nos direitos 
fundamentais dos cidadãos da UE e na 
cooperação transatlântica no domínio da 
justiça e dos assuntos internos15 e a de 15 
de janeiro de 2015 sobre o Relatório Anual 
do Provedor de Justiça Europeu relativo a 
20131,

Estados Unidos da América14 e a de 15 de 
janeiro de 2015 sobre o Relatório Anual do 
Provedor de Justiça Europeu relativo a 
20131,

__________________ __________________
15 Textos aprovados, P7_TA-
PROV(2014)0230.
13 JO C 68 E de 7.3.2014, p. 53. 13 JO C 68 E de 7.3.2014, p. 53.
14 Textos aprovados, P7_TA(2013)0227. 14 Textos aprovados, P7_TA(2013)0227.
1 Textos aprovados, P8_TA-
PROV(2015)0009.

1 Textos aprovados, P8_TA-
PROV(2015)0009.

Or. de

Alteração 30
Dita Charanzová
Proposta de resolução
Citação 13-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta a declaração conjunta 
da UE e dos EUA sobre serviços públicos, 
de 20 de março de 201523-A,

__________________
23-A

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015
/march/tradoc_153264.pdf

Or. en

Alteração 31
Tokia Saïfi
Proposta de resolução
Citação 13-A (nova)
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Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta as recomendações, de 6 
de janeiro de 2015, da Provedora de 
Justiça Europeia no sentido de tornar 
mais transparentes as negociações da 
TTIP;

Or. fr

Alteração 32
Dita Charanzová
Proposta de resolução
Citação 13-B (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta as reuniões 
informativas realizadas pela Comissão 
para o Parlamento antes e depois de cada 
uma das rondas de negociação,

Or. en

Alteração 33
Dita Charanzová
Proposta de resolução
Citação 13-C (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta a declaração da 
comissária Malmström, de 18 de março de 
2015, dirigida à Comissão INTA sobre o 
investimento na TTIP,23-B

__________________
23-B http://europa.eu/rapid/press-
release_SPEECH-15-4624_en.htm

Or. en

Alteração 34
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
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Dita Charanzová
Proposta de resolução
Considerando -A (novo)

Proposta de resolução Alteração

-A. Considerando que as exportações por 
via do comércio e o crescimento por via 
dos investimentos são os principais 
motores do crescimento económico e da 
criação de emprego que não exigem 
investimento governamental;

Or. en

Alteração 35
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sander Loones, David Campbell Bannerman, 
Jan Zahradil, Sajjad Karim, Bolesław G. Piecha
Proposta de resolução
Citação 15-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta a declaração conjunta, 
de 20 de março, da comissária Cecilia 
Malmström e do representante dos EUA 
para o comércio Michael Froman relativa 
à exclusão dos serviços públicos dos 
acordos comerciais entre a UE e os EUA,

Or. en

Alteração 36
Ulrike Müller
Proposta de resolução
Considerando A

Proposta de resolução Alteração

A. Considerando que a celebração de um 
acordo ambicioso com os EUA pode 
promover a reindustrialização da Europa e 
ajudar a atingir o objetivo de aumentar de 
15 % para 20 % o PIB gerado pela 
indústria da UE até 2020; que tem 
potencial para criar oportunidades, 

A. Considerando que a celebração de um 
acordo ambicioso com os EUA pode 
promover a reindustrialização da Europa e 
ajudar a atingir o objetivo de aumentar de 
15 % para 20 % o PIB gerado pela 
indústria da UE até 2020; que tem 
potencial para criar vantagens, 
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especialmente para as PME, que são mais 
afetadas por entraves não pautais do que as 
empresas de maiores dimensões; que um 
acordo entre os dois maiores blocos 
económicos mundiais pode criar padrões, 
normas e regras que serão adotados a nível 
mundial, o que seria igualmente vantajoso 
para países terceiros;

especialmente para as PME, que são mais 
afetadas por entraves não pautais do que as 
empresas de maiores dimensões; que um 
acordo entre os dois maiores blocos 
económicos mundiais pode criar padrões, 
normas e regras que serão adotados a nível 
mundial, o que seria igualmente vantajoso 
para países terceiros;

Or. en

Alteração 37
Matteo Salvini
Proposta de resolução
Considerando A

Proposta de resolução Alteração

A. Considerando que a celebração de um 
acordo ambicioso com os EUA pode
promover a reindustrialização da Europa e 
ajudar a atingir o objetivo de aumentar de 
15 % para 20 % o PIB gerado pela 
indústria da UE até 2020; que tem 
potencial para criar oportunidades, 
especialmente para as PME, que são mais
afetadas por entraves não pautais do que as
empresas de maiores dimensões; que um 
acordo entre os dois maiores blocos 
económicos mundiais pode criar padrões, 
normas e regras que serão adotados a 
nível mundial, o que seria igualmente 
vantajoso para países terceiros;

A. Considerando que é pouco provável que
a celebração de um acordo com os EUA 
possa promover a reindustrialização da 
Europa e um aumento do PIB da UE; que 
tem potencial para criar tanto
oportunidades como dificuldades para as 
PME, que são afetadas por entraves não 
pautais em relação às empresas de maiores 
dimensões, mas que, comparativamente às 
empresas norte-americanas, são sujeitas a 
uma elevada carga fiscal;

Or. it

Alteração 38
Franck Proust
Proposta de resolução
Considerando A

Proposta de resolução Alteração

A. Considerando que a celebração de um 
acordo ambicioso com os EUA pode 
promover a reindustrialização da Europa e 

A. Considerando que a celebração de um 
acordo ambicioso com os EUA pode 
promover a reindustrialização da Europa, 
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ajudar a atingir o objetivo de aumentar de 
15 % para 20 % o PIB gerado pela 
indústria da UE até 2020; que tem 
potencial para criar oportunidades, 
especialmente para as PME, que são mais 
afetadas por entraves não pautais do que as 
empresas de maiores dimensões; que um 
acordo entre os dois maiores blocos 
económicos mundiais pode criar padrões, 
normas e regras que serão adotados a nível 
mundial, o que seria igualmente vantajoso 
para países terceiros;

ao abrandar a concorrência fratricida 
decorrente das transferências 
tecnológicas destas últimas décadas para 
outros mercados onde somos concorrentes 
em detrimento da nossa produção local, e 
ajudar a atingir o objetivo de aumentar de 
15 % para 20 % o PIB gerado pela 
indústria da UE até 2020; que tem 
potencial para criar oportunidades, 
especialmente para as PME, que são mais 
afetadas por entraves não pautais do que as 
empresas de maiores dimensões; que um 
acordo entre os dois maiores blocos 
económicos mundiais pode criar padrões, 
normas e regras que serão adotados a nível 
mundial, o que seria igualmente vantajoso 
para países terceiros;

Or. fr

Alteração 39
Gérard Deprez, Louis Michel, Frédérique Ries
Proposta de resolução
Considerando A

Proposta de resolução Alteração

A. Considerando que a celebração de um 
acordo ambicioso com os EUA pode 
promover a reindustrialização da Europa e 
ajudar a atingir o objetivo de aumentar de 
15 % para 20 % o PIB gerado pela 
indústria da UE até 2020; que tem 
potencial para criar oportunidades, 
especialmente para as PME, que são mais 
afetadas por entraves não pautais do que as 
empresas de maiores dimensões; que um 
acordo entre os dois maiores blocos 
económicos mundiais pode criar padrões, 
normas e regras que serão adotados a nível 
mundial, o que seria igualmente vantajoso 
para países terceiros;

A. Considerando que a celebração de um 
acordo ambicioso com os EUA deve 
promover a reindustrialização da Europa e 
ajudar a atingir o objetivo de aumentar de 
15 % para 20 % o PIB gerado pela 
indústria da UE até 2020; que tem 
potencial para criar oportunidades, 
especialmente para as PME, que são mais 
afetadas por entraves não pautais do que as 
empresas de maiores dimensões; que um 
acordo entre os dois maiores blocos 
económicos mundiais pode criar padrões, 
normas e regras que serão adotados a nível 
mundial, o que seria igualmente vantajoso 
para países terceiros e permitiria evitar a 
fragmentação do comércio mundial;

Or. fr
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Alteração 40
David Martin, Maria Arena, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, Emmanuel Maurel, 
Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim 
Schuster, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Victor 
Boștinaru, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Costas Mavrides, Pedro Silva Pereira, Marita 
Ulvskog, Martina Werner
Proposta de resolução
Considerando A

Proposta de resolução Alteração

A. Considerando que a celebração de um 
acordo ambicioso com os EUA pode 
promover a reindustrialização da Europa e 
ajudar a atingir o objetivo de aumentar de 
15 % para 20 % o PIB gerado pela 
indústria da UE até 2020; que tem 
potencial para criar oportunidades, 
especialmente para as PME, que são mais 
afetadas por entraves não pautais do que as 
empresas de maiores dimensões; que um 
acordo entre os dois maiores blocos 
económicos mundiais pode criar padrões, 
normas e regras que serão adotados a nível 
mundial, o que seria igualmente vantajoso 
para países terceiros;

A. Considerando que a celebração de um 
acordo ambicioso e equilibrado com os 
EUA pode promover a reindustrialização 
da Europa e ajudar a atingir o objetivo de 
aumentar de 15 % para 20 % o PIB gerado 
pela indústria da UE até 2020; que tem 
potencial para criar oportunidades, 
especialmente para as PME, para as 
microempresas, de acordo com a 
definição da Recomendação da Comissão 
2003/361/CE, para os agrupamentos e 
redes de empresas, que são mais afetadas 
por entraves não pautais do que as 
empresas de maiores dimensões; que um 
acordo entre os dois maiores blocos 
económicos mundiais pode criar padrões, 
normas e regras que serão adotados a nível 
mundial, o que seria igualmente vantajoso 
para países terceiros;

Or. en

Alteração 41
Marine Le Pen
Proposta de resolução
Considerando A

Proposta de resolução Alteração

A. Considerando que a celebração de um 
acordo ambicioso com os EUA pode 
promover a reindustrialização da Europa 
e ajudar a atingir o objetivo de aumentar 
de 15 % para 20 % o PIB gerado pela 
indústria da UE até 2020; que tem 
potencial para criar oportunidades, 

A. Considerando que a celebração de um 
tal acordo com os EUA pode dar 
vantagem às empresas e instituições 
financeiras americanas - ao beneficiarem 
de maiores margens de manobra 
regulamentares e financeiras decorrentes 
de uma política comercial americana 
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especialmente para as PME, que são mais 
afetadas por entraves não pautais do que as 
empresas de maiores dimensões; que um 
acordo entre os dois maiores blocos 
económicos mundiais pode criar padrões, 
normas e regras que serão adotados a nível 
mundial, o que seria igualmente vantajoso 
para países terceiros;

realista, independente e alicerçada na 
defesa dos interesses nacionais 
americanos - em detrimento dos mercados 
europeus e ameaçar, especialmente as 
PME, que são mais afetadas pela falta de 
políticas comerciais independentes, 
nacionais e agressivas, assim como pela 
falta de entraves pautais e não pautais, do 
que as empresas de maiores dimensões; 
que um acordo entre os dois maiores 
blocos económicos mundiais seria 
suscetível de levar à instauração de
padrões, normas e regras que serão 
adotados a nível mundial em detrimento de 
dispositivos jurídicos e dos interesses 
nacionais;

Or. fr

Alteração 42
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric
Proposta de resolução
Considerando A

Proposta de resolução Alteração

A. Considerando que a celebração de um 
acordo ambicioso com os EUA pode 
promover a reindustrialização da Europa e 
ajudar a atingir o objetivo de aumentar de 
15 % para 20 % o PIB gerado pela 
indústria da UE até 2020; que tem 
potencial para criar oportunidades, 
especialmente para as PME, que são mais 
afetadas por entraves não pautais do que as 
empresas de maiores dimensões; que um 
acordo entre os dois maiores blocos 
económicos mundiais pode criar padrões, 
normas e regras que serão adotados a nível 
mundial, o que seria igualmente vantajoso 
para países terceiros;

A. Considerando que a Comissão defende 
que a celebração de um acordo ambicioso 
com os EUA poderia promover a 
reindustrialização da Europa e ajudaria a 
atingir o objetivo de aumentar de 15 % 
para 20 % o PIB gerado pela indústria da 
UE até 2020; que a Comissão defende que 
a TTIP tem potencial para criar 
oportunidades, especialmente para as PME, 
que são mais afetadas por alguns entraves 
não pautais do que as empresas de maiores 
dimensões; que a Comissão defende que 
um acordo entre os dois maiores blocos 
económicos mundiais poderia impor
padrões, normas e regras que seriam
adotados a nível mundial; que vários 
estudos de avaliação de impacto 
independentes sobre a TTIP preveem 
consequências económicas e orçamentais 
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negativas para a União Europeia e 
respetivos Estados-Membros;

Or. en

Alteração 43
Yannick Jadot, Ska Keller
Proposta de resolução
Considerando A

Proposta de resolução Alteração

A. Considerando que a celebração de um 
acordo ambicioso com os EUA pode 
promover a reindustrialização da Europa e 
ajudar a atingir o objetivo de aumentar de 
15 % para 20 % o PIB gerado pela 
indústria da UE até 2020; que tem 
potencial para criar oportunidades, 
especialmente para as PME, que são mais 
afetadas por entraves não pautais do que 
as empresas de maiores dimensões; que 
um acordo entre os dois maiores blocos 
económicos mundiais pode criar padrões, 
normas e regras que serão adotados a nível 
mundial, o que seria igualmente vantajoso 
para países terceiros;

A. Considerando que as avaliações de 
impacto econométricas sobre a TTIP 
apresentam resultados muito diferentes e 
que algumas preveem que a celebração de 
um acordo ambicioso com os EUA pode 
promover a reindustrialização da Europa e 
ao mesmo tempo conduzir a uma perda 
significativa e prolongada de empregos; 
que tem potencial para criar oportunidades, 
especialmente para as PME orientadas 
para a exportação, podendo ao mesmo 
tempo conduzir a um aumento das 
pressões sobre as PME não orientadas 
para a exportação cujas preocupações 
devem ser devidamente tidas em conta; 
que um acordo entre os dois maiores 
blocos económicos mundiais pode criar 
padrões, normas e regras que serão 
adotados a nível mundial;

Or. en

Alteração 44
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Dariusz 
Rosati, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Bolesław G. Piecha, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Mariya 
Gabriel, Emil Radev, Vladimir Urutchev
Proposta de resolução
Considerando A

Proposta de resolução Alteração

A. Considerando que a celebração de um 
acordo ambicioso com os EUA pode 

A. Considerando que a celebração de um 
acordo ambicioso e equilibrado com os 
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promover a reindustrialização da Europa e 
ajudar a atingir o objetivo de aumentar de 
15 % para 20 % o PIB gerado pela 
indústria da UE até 2020; que tem 
potencial para criar oportunidades, 
especialmente para as PME, que são mais 
afetadas por entraves não pautais do que as 
empresas de maiores dimensões; que um 
acordo entre os dois maiores blocos 
económicos mundiais pode criar padrões, 
normas e regras que serão adotados a nível 
mundial, o que seria igualmente vantajoso 
para países terceiros;

EUA pode promover a reindustrialização 
da Europa e ajudar a atingir o objetivo de 
aumentar de 15 % para 20 % o PIB gerado 
pela indústria da UE até 2020; que tem 
potencial para criar oportunidades, 
especialmente para as PME, que são mais 
afetadas por entraves não pautais do que as 
empresas de maiores dimensões; que um 
acordo entre os dois maiores blocos 
económicos mundiais pode criar padrões, 
normas e regras que serão adotados a nível 
mundial, o que seria igualmente vantajoso 
para países terceiros;

Or. en

Alteração 45
David Borrelli
Proposta de resolução
Considerando A

Proposta de resolução Alteração

A. Considerando que a celebração de um 
acordo ambicioso com os EUA pode 
promover a reindustrialização da Europa e 
ajudar a atingir o objetivo de aumentar de 
15 % para 20 % o PIB gerado pela 
indústria da UE até 2020; que tem 
potencial para criar oportunidades, 
especialmente para as PME, que são mais 
afetadas por entraves não pautais do que as 
empresas de maiores dimensões; que um 
acordo entre os dois maiores blocos 
económicos mundiais pode criar padrões, 
normas e regras que serão adotados a nível 
mundial, o que seria igualmente vantajoso 
para países terceiros;

A. Considerando que a celebração de um 
acordo ambicioso com os EUA pode 
promover a reindustrialização da Europa e 
ajudar a atingir o objetivo de aumentar de 
15 % para 20 % o PIB gerado pela 
indústria da UE até 2020; que este acordo
tem potencial para criar oportunidades 
macroeconómicas, mas há que considerar 
que as PME, quando comparadas com 
empresas de maiores dimensões, são mais 
afetadas no que se refere ao acesso ao 
crédito, à falta de inovação e às barreiras 
culturais/linguísticas do que aos entraves 
não pautais; que um acordo entre os dois 
maiores blocos económicos mundiais pode 
criar padrões, normas e regras que serão 
adotados a nível mundial, o que seria 
igualmente vantajoso para países terceiros;

Or. en

Alteração 46
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
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Petras Auštrevičius, Dita Charanzová
Proposta de resolução
Considerando A

Proposta de resolução Alteração

A. Considerando que a celebração de um 
acordo ambicioso com os EUA pode 
promover a reindustrialização da Europa e 
ajudar a atingir o objetivo de aumentar de 
15 % para 20 % o PIB gerado pela 
indústria da UE até 2020; que tem 
potencial para criar oportunidades, 
especialmente para as PME, que são mais 
afetadas por entraves não pautais do que as 
empresas de maiores dimensões; que um 
acordo entre os dois maiores blocos 
económicos mundiais pode criar padrões, 
normas e regras que serão adotados a nível 
mundial, o que seria igualmente vantajoso 
para países terceiros;

A. Considerando que o PIB da UE está 
fortemente dependente do comércio e das 
exportações e beneficia de regras 
baseadas no comércio e no investimento;
que a celebração de um acordo ambicioso 
com os EUA deve promover a 
reindustrialização da Europa e ajudar a 
atingir o objetivo de aumentar de 15 % 
para 20 % o PIB gerado pela indústria da 
UE até 2020, ao reforçar o comércio 
transatlântico de bens e serviços; que deve
criar oportunidades, especialmente para as 
PME, que são mais afetadas por entraves 
não pautais do que as empresas de maiores 
dimensões; que um acordo entre os dois 
maiores blocos económicos mundiais tem 
como objetivo criar padrões, normas e 
regras que serão adotados a nível mundial, 
o que seria igualmente vantajoso para 
países terceiros;

Or. en

Alteração 47
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha
Proposta de resolução
Considerando A

Proposta de resolução Alteração

A. Considerando que a celebração de um 
acordo ambicioso com os EUA pode 
promover a reindustrialização da Europa e 
ajudar a atingir o objetivo de aumentar de 
15 % para 20 % o PIB gerado pela 
indústria da UE até 2020; que tem 
potencial para criar oportunidades, 
especialmente para as PME, que são mais 
afetadas por entraves não pautais do que as 
empresas de maiores dimensões; que um 

A. Considerando que a celebração de um 
acordo ambicioso com os EUA irá 
promover a reindustrialização da Europa e 
ajudar a atingir o objetivo de aumentar de 
15 % para 20 % o PIB gerado pela 
indústria da UE até 2020; que tem 
potencial para criar oportunidades, 
especialmente para as PME, que são mais 
afetadas por entraves não pautais do que as 
empresas de maiores dimensões; 
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acordo entre os dois maiores blocos 
económicos mundiais pode criar padrões, 
normas e regras que serão adotados a 
nível mundial, o que seria igualmente 
vantajoso para países terceiros;

Or. en

Alteração 48
Tiziana Beghin
Proposta de resolução
Considerando A

Proposta de resolução Alteração

A. Considerando que a celebração de um 
acordo ambicioso com os EUA pode 
promover a reindustrialização da Europa e
ajudar a atingir o objetivo de aumentar de 
15 % para 20 % o PIB gerado pela 
indústria da UE até 2020; que tem 
potencial para criar oportunidades, 
especialmente para as PME, que são mais 
afetadas por entraves não pautais do que 
as empresas de maiores dimensões; que um 
acordo entre os dois maiores blocos 
económicos mundiais pode criar padrões, 
normas e regras que serão adotados a nível 
mundial, o que seria igualmente vantajoso 
para países terceiros;

A. Considerando que a celebração de um 
acordo com os EUA não irá promover a 
reindustrialização da Europa, uma vez que 
os preços da energia continuarão a ser 
mais baixos nos EUA, nem irá ajudar a 
atingir o objetivo de aumentar de 15 % 
para 20 % o PIB gerado pela indústria da 
UE até 2020; que tem potencial para 
prejudicar as PME, que serão afetadas 
pela concorrência sem proteção das 
empresas de maiores dimensões sem 
beneficiarem de proteção; que um acordo 
entre os dois maiores blocos económicos 
mundiais pode criar padrões, normas e 
regras que serão adotados a nível mundial, 
aos quais os países terceiros terão de se 
adaptar;

Or. en

Alteração 49
Ramon Tremosa i Balcells
Proposta de resolução
Considerando A-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

A-A. Salienta a importância fundamental 
de alcançar um acordo ambicioso e 
abrangente, já que o mesmo permitirá à 
Europa multiplicar os seus laços 
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comerciais com um dos maiores mercados 
e um dos países democráticos mais fiáveis 
do mundo. Este acordo criará um 
precedente para futuros acordos 
comerciais;

Or. en

Alteração 50
Franck Proust
Proposta de resolução
Considerando A-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

A-A. Considerando que nove 
Estados-Membros da União Europeia já 
assinaram um acordo bilateral com os 
Estados Unidos e que a TTIP pode 
inspirar-se em boas práticas e responder 
melhor às dificuldades sentidas por estes 
Estados-Membros;

Or. fr

Alteração 51
Markus Pieper, Markus Ferber, Paul Rübig, Antonio Tajani, Othmar Karas, Michał 
Boni, Bendt Bendtsen, Sven Schulze
Proposta de resolução
Considerando A-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

A-A. Considerando que a carga 
burocrática e os custos administrativos 
decorrentes dos entraves pautais e não 
pautais ao comércio afetam 
desproporcionadamente mais as pequenas 
e médias empresas (PME) do que as 
empresas de grandes dimensões;

Or. en

Alteração 52
Helmut Scholz
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em nome do Grupo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric
Proposta de resolução
Considerando A-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

A-A. Considerando que a abolição das 
tarifas aduaneiras entre a UE e os EUA 
se traduz diretamente em perdas de vários 
mil milhões de euros para o orçamento da 
UE em termos de recursos próprios;

Or. en

Alteração 53
Patrick Le Hyaric
Proposta de resolução
Considerando A-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

A-A. Considerando que os entraves 
pautais entre os Estados Unidos e a União 
Europeia são quase inexistentes em 
diversos setores, pelo que um acordo 
transatlântico pode incidir essencialmente 
nas normas americanas e europeias 
através das quais o legislador tentou dar 
resposta às questões económicas, sociais, 
ambientais e societais;

Or. fr

Alteração 54
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Dita Charanzová
Proposta de resolução
Considerando A-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

A-A. Considerando que uma TTIP 
ambiciosa e abrangente irá provavelmente 
ter efeitos geopolíticos por via do reforço 
de um sistema comercial global baseado 
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em regras, da diversificação das 
exportações da UE e do reforço da 
relação transatlântica entre os dois 
maiores e mais abertos blocos económicos 
do mundo, cujas bases assentam num 
compromisso mútuo face aos direitos 
humanos, às liberdades fundamentais, à 
aplicação de normas e ao reforço dos 
nossos valores a nível global;

Or. en

Alteração 55
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha
Proposta de resolução
Considerando A-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

A-A. Considerando que um acordo entre 
os dois maiores blocos económicos 
mundiais tem potencial para criar 
padrões, normas e regras que terão de ser 
adotados ao nível mundial, o que seria 
igualmente vantajoso para países 
terceiros, em especial para os países em 
desenvolvimento; considerando que a não 
negociação de um acordo implica que 
outros países terceiros com normas e 
valores diferentes venham por seu turno 
assumir este papel;

Or. en

Alteração 56
Ramon Tremosa i Balcells
Proposta de resolução
Considerando A-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

A-B. Considerando que os principais 
beneficiários do acordo TTIP podem ser 
as PME, pois as grandes empresas têm 
economias de escala que lhes permitem 
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aceder mais facilmente aos mercados de 
ambos os lados do Atlântico. As PME não 
dispõem de recursos financeiros, jurídicos 
ou humanos para lidar com as 
divergências regulamentares e outras 
barreiras ao comércio;

Or. en

Alteração 57
Ramon Tremosa i Balcells
Proposta de resolução
Considerando A-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

A-B. Considerando que o crescimento 
económico, se tivermos em conta as 
tendências democráticas em alguns 
Estados-Membros, os elevados níveis de 
desemprego, a falta de procura interna e o 
elevado nível de endividamento de vários 
Estados-Membros, não pode advir da 
criação de mais dívida pública, mas sim 
da abertura de novos mercados, decorre 
daqui que o comércio deve ser o 
instrumento privilegiado para o 
crescimento;

Or. en

Alteração 58
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric
Proposta de resolução
Considerando A-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

A-B. Considerando que a criação de um 
mercado comum transatlântico é 
promovida pelo Diálogo Empresarial 
Transatlântico há duas décadas, uma vez 
que beneficiaria empresas de grandes 
dimensões e grande influência, inclusive 
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no setor financeiro, à custa das pequenas 
e médias empresas, sendo os orçamentos 
públicos a suportar os custos de 
ajustamento; considerando que, 
atualmente, sem a TTIP, os EUA e a UE 
já são os respetivos principais parceiros 
comerciais aplicando tarifas aduaneiras 
baixas na maior parte dos setores e que a 
balança comercial pende constantemente 
a favor da UE; considerando que a UE 
deve procurar diversificar mais os seus 
parceiros comerciais, concentrando-se em 
reforçar os seus valores e objetivos em 
termos de produção sustentável, direitos 
sociais e laborais, proteção ambiental e 
diversidade cultural;

Or. en

Alteração 59
Patrick Le Hyaric
Proposta de resolução
Considerando A-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

A-B. Considerando que estas normas são 
inspiradas por histórias, culturas e 
relações de poder diferentes, divergem 
tanto em termos de abordagens como em 
termos de respostas, são aplicadas em 
quadros legislativos e administrativos 
diferentes e considerando que uma 
aproximação destas normas com base 
num acordo de comércio pode 
desequilibrar todo o seu enquadramento e 
fazê-las perder a relevância tornando-as 
ineficazes, desfazendo assim o trabalho do 
legislador;

Or. fr

Alteração 60
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius, Dita Charanzová
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Proposta de resolução
Considerando A-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

A-B. Considerando que as recentes crises 
nas fronteiras da UE e os 
desenvolvimentos em todo o mundo 
revelam a necessidade de investir na 
governação global e num sistema baseado 
em regras e valores;

Or. en

Alteração 61
Patrick Le Hyaric
Proposta de resolução
Considerando A-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

A-C. Considerando que um acordo 
comercial abrangente com os Estados 
Unidos pode reduzir a capacidade de 
legislar do legislador europeu enquanto 
nacional, pondo em causa a soberania dos 
cidadãos, minando as bases democráticas 
do projeto europeu, reduzindo os seus 
meios de intervenção e inserindo o leque 
de políticas europeias num contexto 
económico e não político;

Or. fr

Alteração 62
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric
Proposta de resolução
Considerando A-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

A-C. Considerando que a celebração de 
um acordo de comércio livre entre a UE e 
os EUA parece ser incompatível com o 
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progresso da União Europeia no sentido 
da autodeterminação e da promoção dos 
seus objetivos em termos de proteção 
ambiental, aplicação do princípio da 
precaução, coesão social, empregos 
decentes, defesa das liberdades civis, 
especialmente no que diz respeito à 
proteção de dados, acesso aos serviços de 
saúde, políticas culturais e diversidade 
cultural, segurança alimentar e 
salvaguarda da agricultura familiar; 
considerando que a redução de algumas 
disposições regulamentares 
desnecessárias e de algumas diferenças 
deve fazer parte dos processos 
multilaterais e não de um acordo de 
comércio livre bilateral;

Or. en

Alteração 63
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius, Dita Charanzová
Proposta de resolução
Considerando A-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

A-C. Considerando que o impacto 
negativo das sanções à Rússia nos 
exportadores da UE deve incentivar a 
Comissão a fazer mais para abrir novos 
mercados às empresas da UE, grandes e 
pequenas;

Or. en

Alteração 64
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric
Proposta de resolução
Considerando A-D (novo)
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Proposta de resolução Alteração

A-D. Considerando que o representante 
dos EUA para o comércio denuncia 
anualmente os regulamentos da UE e dos 
Estados-Membros em matéria de proteção 
ambiental, segurança alimentar e 
informações ao consumidor, bem como a 
aplicação do princípio da precaução;

Or. en

Alteração 65
Patrick Le Hyaric
Proposta de resolução
Considerando A-D (novo)

Proposta de resolução Alteração

A-D. Considerando a ausência de 
transparência nas avaliações de impacto 
sobre o acordo transatlântico, a falta de 
análises e de dados sobre este novo tipo de 
acordo, sabendo que este pode ter um 
impacto considerável nos setores 
agrícolas, industriais e dos serviços 
europeus, bem como nos direitos dos 
trabalhadores, dos consumidores e dos 
cidadãos europeus;

Or. fr

Alteração 66
Patrick Le Hyaric
Proposta de resolução
Considerando A-E (novo)

Proposta de resolução Alteração

A-E. Considerando irrealista e 
irresponsável o objetivo de concluir as 
negociações até final de 2015, tal como 
anunciaram os chefes de Estado aquando 
do Conselho de 19 e 20 de março;
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Or. fr

Alteração 67
Franck Proust
Proposta de resolução
Considerando B

Proposta de resolução Alteração

B. Considerando que, dada a crescente 
interligação dos mercados mundiais (até 
40 % dos produtos da indústria europeia 
são fabricados a partir de produtos a 
montante), é essencial que os decisores 
políticos moldem a forma como estes 
mercados interagem; que é fundamental a 
existência de regras de comércio 
apropriadas para a criação de valor 
acrescentado na Europa, já que a produção 
industrial se realiza em cadeias de valor 
mundiais;

B. Considerando que, dada a crescente 
interligação dos mercados mundiais (até 
40 % dos produtos da indústria europeia 
são fabricados a partir de produtos a 
montante), é essencial que os negociadores 
e os decisores políticos moldem a forma 
como estes mercados interagem; que é 
fundamental a existência de regras de 
comércio apropriadas para a criação de 
valor acrescentado na Europa, já que a 
produção industrial se realiza em cadeias 
de valor mundiais; para tal, convém 
definir claramente a questão das regras 
de origem dos produtos, tando em termos 
do local de fabrico como em termos da 
transformação dos produtos que circulam 
no mercado em resultado da TTIP;

Or. fr

Alteração 68
Marine Le Pen
Proposta de resolução
Considerando B

Proposta de resolução Alteração

B. Considerando que, dada a crescente 
interligação dos mercados mundiais (até 
40 % dos produtos da indústria europeia 
são fabricados a partir de produtos a 
montante), é essencial que os decisores 
políticos moldem a forma como estes 
mercados interagem; que é fundamental a 
existência de regras de comércio 
apropriadas para a criação de valor 
acrescentado na Europa, já que a 

B. Considerando que, dada a crescente 
interligação dos mercados mundiais (até 
40 % dos produtos da indústria europeia 
são fabricados a partir de produtos a 
montante), e dado que as balanças 
comerciais dos Estados-Membros são 
muito desiguais, é essencial que as regras 
de comércio dos Estados-Membros sejam 
elaboradas de forma independente com 
vista a aproximá-las dos interesses 
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produção industrial se realiza em cadeias 
de valor mundiais;

nacionais;

Or. fr

Alteração 69
Matteo Salvini
Proposta de resolução
Considerando B

Proposta de resolução Alteração

B. Considerando que, dada a crescente 
interligação dos mercados mundiais (até 
40 % dos produtos da indústria europeia 
são fabricados a partir de produtos a 
montante), é essencial que os decisores 
políticos moldem a forma como estes 
mercados interagem; que é fundamental a 
existência de regras de comércio 
apropriadas para a criação de valor 
acrescentado na Europa, já que a produção 
industrial se realiza em cadeias de valor 
mundiais;

B. Considerando que, dada a crescente 
interligação dos mercados mundiais (até 
40 % dos produtos da indústria europeia 
são fabricados a partir de produtos a 
montante), é essencial que os decisores 
políticos moldem a forma como estes 
mercados interagem; que é fundamental a 
existência de regras de comércio 
apropriadas para a criação de valor 
acrescentado na Europa, já que a produção 
industrial se realiza em cadeias de valor 
mundiais, mas que as políticas das 
instituições europeias promovem, com 
demasiada frequência, a deslocalização 
da produção para países terceiros;

Or. it

Alteração 70
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric
Proposta de resolução
Considerando B

Proposta de resolução Alteração

B. Considerando que, dada a crescente 
interligação dos mercados mundiais (até 40 
% dos produtos da indústria europeia são 
fabricados a partir de produtos a montante), 
é essencial que os decisores políticos
moldem a forma como estes mercados 
interagem; que é fundamental a existência 

B. Considerando que, dada a crescente 
interligação dos mercados mundiais (até 40 
% dos produtos da indústria europeia são 
fabricados a partir de produtos a montante), 
é essencial que os parlamentos e a 
sociedade civil moldem a forma como 
estes mercados interagem; que a existência 
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de regras de comércio apropriadas para a 
criação de valor acrescentado na Europa, 
já que a produção industrial se realiza em 
cadeias de valor mundiais;

de regras de comércio apropriadas propicia
a criação de valor acrescentado, a 
aplicação do Pacto Internacional das 
Nações Unidas sobre os Direitos 
Económicos, Sociais e Culturais ganhou 
uma importância fundamental, já que a 
produção industrial se realiza em cadeias 
de valor mundiais;

Or. en

Alteração 71
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl
Proposta de resolução
Considerando B

Proposta de resolução Alteração

B. Considerando que, dada a crescente 
interligação dos mercados mundiais (até 
40 % dos produtos da indústria europeia 
são fabricados a partir de produtos a 
montante), é essencial que os decisores 
políticos moldem a forma como estes 
mercados interagem; que é fundamental a 
existência de regras de comércio 
apropriadas para a criação de valor 
acrescentado na Europa, já que a produção 
industrial se realiza em cadeias de valor 
mundiais;

B. Considerando que, dada a crescente 
interligação dos mercados mundiais (até 
40 % dos produtos da indústria europeia 
são fabricados a partir de produtos a 
montante), é essencial que os decisores 
políticos moldem e promovam a forma 
como estes mercados interagem; que é 
fundamental a existência de regras de 
comércio apropriadas para a criação de 
valor acrescentado na Europa, já que a 
produção industrial se realiza em cadeias 
de valor mundiais;

Or. de

Alteração 72
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Ulrike Müller, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová
Proposta de resolução
Considerando B

Proposta de resolução Alteração

B. Considerando que, dada a crescente 
interligação dos mercados mundiais (até 40 
% dos produtos da indústria europeia são 
fabricados a partir de produtos a montante), 
é essencial que os decisores políticos 

B. Considerando que, dada a crescente 
interligação dos mercados mundiais (até 40 
% dos produtos da indústria europeia são 
fabricados a partir de produtos a montante), 
é essencial que os decisores políticos 
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moldem a forma como estes mercados 
interagem; que é fundamental a existência 
de regras de comércio apropriadas para a 
criação de valor acrescentado na Europa, já 
que a produção industrial se realiza em 
cadeias de valor mundiais;

moldem a forma como estes mercados 
interagem; que é fundamental a existência 
de regras de comércio apropriadas e a 
eliminação de entraves desnecessários
para a criação de valor acrescentado na 
Europa, já que a produção industrial se 
realiza em cadeias de valor mundiais;

Or. en

Alteração 73
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Dariusz 
Rosati, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Danuta 
Jazłowiecka, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bolesław G. Piecha, Andrey Kovatchev, 
Eva Paunova, Mariya Gabriel, Emil Radev, Vladimir Urutchev
Proposta de resolução
Considerando B

Proposta de resolução Alteração

B. Considerando que, dada a crescente 
interligação dos mercados mundiais (até 40 
% dos produtos da indústria europeia são 
fabricados a partir de produtos a 
montante), é essencial que os decisores 
políticos moldem a forma como estes 
mercados interagem; que é fundamental a 
existência de regras de comércio 
apropriadas para a criação de valor 
acrescentado na Europa, já que a 
produção industrial se realiza em cadeias 
de valor mundiais;

B. Considerando que, dada a crescente 
interligação dos mercados mundiais, é 
essencial que a Europa beneficie da sua 
participação em cadeias de valor 
mundiais, ao mesmo tempo que mantém e 
desenvolve uma base industrial sólida, 
competitiva e diversificada na Europa;

(For consistency with the Recital A 
European added value should not be bulit 
only on e.g. costs of marketing, storage 
and/or distribution of imports. Also 
resolution should not quote data without 
reference to sources. TTIP should first and 
foremost promote trade of goods 
manufactured in the EU or the US but the 
imported goods only 
repacked/relabelled/assebbled in the EU or 
the US.)

Or. en



AM\1054991PT.doc 43/84 PE552.035v01-00

PT

Alteração 74
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha
Proposta de resolução
Considerando B

Proposta de resolução Alteração

B. Considerando que, dada a crescente 
interligação dos mercados mundiais (até 40 
% dos produtos da indústria europeia são 
fabricados a partir de produtos a montante), 
é essencial que os decisores políticos 
moldem a forma como estes mercados 
interagem; que é fundamental a existência 
de regras de comércio apropriadas para a 
criação de valor acrescentado na Europa, já 
que a produção industrial se realiza em 
cadeias de valor mundiais;

B. Considerando que, dada a crescente 
interligação dos mercados mundiais (até 40 
% dos produtos da indústria europeia são 
fabricados a partir de produtos a montante), 
é essencial que os decisores políticos 
moldem a forma como estes mercados 
interagem; que é fundamental a existência 
de regras de comércio apropriadas para a 
criação de valor acrescentado na Europa, já 
que a produção industrial realizar-se-á 
cada vez mais em cadeias de valor 
mundiais;

Or. en

Alteração 75
Artis Pabriks, Daniel Caspary
Proposta de resolução
Considerando B-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

B-A. Considerando que a criação bem-
sucedida de um mercado transatlântico 
constituiria uma oportunidade histórica 
para a UE e os EUA definirem «padrões 
de referência» na próxima fase da 
globalização em conjunto com parceiros 
que se unem tradicionalmente, que 
pensam de forma semelhante e que se 
regem por valores idênticos, fomentando 
assim a segurança e a cooperação com 
parceiros transatlânticos num mundo 
onde os conflitos e a insegurança em 
torno da Europa são cada vez maiores, em 
vez de deixar esta questão de importância 
geopolítica para a região transpacífica e, 
consequentemente, enfraquecendo a 
posição da Europa numa altura em que os 
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seus valores e segurança estão cada vez 
mais ameaçados por vários conflitos;

Or. en

Alteração 76
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric
Proposta de resolução
Considerando B-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

B-A. Considerando que 62 % do comércio 
da UE corresponde a trocas comerciais 
intra-UE e que os estudos de avaliação de 
impacto preveem que a TTIP pode 
provocar uma diminuição de 30 % do 
comércio intra-UE e expor os produtores 
da UE, em particular as PME, a uma 
concorrência feroz por parte dos 
produtores dos EUA em muitos setores, 
uma vez que estes beneficiam de custos de 
produção relativamente baixos devido a 
normas ambientais, de segurança dos 
consumidores e laborais menos rigorosas 
e têm acesso a energia a preços reduzidos 
conseguidos através de métodos de 
geração insustentáveis, como a fraturação 
hidráulica;

Or. en

Alteração 77
Viviane Reding
Proposta de resolução
Considerando B-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

B-A. Considerando que, segundo os 
cálculos da Comissão Europeia, os 
serviços representaram 35,5 % das 
exportações da UE para os EUA e 42,7 % 
das exportações dos EUA para a UE em 
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2013; considerando que estas 
percentagens facilmente ultrapassariam 
os 50 % se a parte de serviços incorporada 
nas exportações de bens fosse 
considerada; considerando que a maior 
parte dos investimentos estrangeiros 
diretos da UE para os EUA e dos EUA 
para a UE ocorrem no setor dos serviços, 
um acordo ambicioso deveria reconhecer 
a importância dos serviços no comércio 
transatlântico;

Or. en

Alteração 78
Jarosław Wałęsa, Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-
Rajewicz, Andrzej Grzyb, Bogdan Brunon Wenta, Julia Pitera, Róża Gräfin von Thun 
und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bolesław G. Piecha
Proposta de resolução
Considerando B-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

B-A. Considerando que as tentativas da 
UE em dar resposta às alterações 
climáticas, à proteção ambiental e à 
segurança dos consumidores resultaram 
em elevados custos regulamentares para 
as empresas da UE, a juntar aos elevados 
preços da eletricidade e das 
matérias-primas energéticas, algo que, se 
não for abordado na TTIP, pode acelerar 
o processo de deslocalização, 
desindustrialização e perdas de postos de 
trabalho, ameaçando desta forma a 
reindustrialização da UE e os objetivos 
relativos ao emprego, o que também 
impedirá a consecução dos objetivos 
políticos que os regulamentos da UE 
tentam alcançar;

Or. en

Alteração 79
Tiziana Beghin, David Borrelli
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Proposta de resolução
Considerando B-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

B-A. Considerando que se reconhece que 
a TTIP terá efeitos consideráveis no 
comércio intra-UE, reduzindo os fluxos 
comerciais entre todos os países da UE, 
em alguns casos chegando aos 40 %; 
considerando que tal pode resultar numa 
maior desintegração europeia e afetará 
particularmente os 87 % de PME 
europeias que não exportam para fora da 
UE e que dependem largamente do 
comércio nacional e intra-UE;

Or. en

Alteração 80
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric
Proposta de resolução
Considerando B-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

B-B. Considerando que 87 % das mais de 
20 milhões de PME da UE dependem da 
procura nacional e não participam no 
comércio internacional e que, para estas, 
é muito mais importante aprofundar o 
desenvolvimento local, regional e do 
mercado comum europeu;

Or. en

Alteração 81
Christofer Fjellner
Proposta de resolução
Considerando C

Proposta de resolução Alteração

C. Considerando que estamos perante um C. Considerando que um acordo de 
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cenário não regulamentado de 
globalização e que um acordo de comércio 
bem concebido pode contribuir para a 
exploração da liberalização; que um tal 
acordo deve, além de se concentrar na 
diminuição das tarifas e dos entraves não 
pautais, constituir um instrumento de 
proteção dos trabalhadores, dos 
consumidores e do ambiente; que um 
acordo de comércio forte e ambicioso 
constitui uma oportunidade para criar um 
enquadramento através do reforço da 
regulamentação segundo os padrões mais 
elevados a nível mundial, a fim de 
prevenir o dumping social e ambiental;

comércio bem concebido pode contribuir 
para a exploração da liberalização; que um 
tal acordo deve, além de se concentrar na 
diminuição das tarifas e dos entraves não 
pautais, constituir um instrumento de 
proteção dos trabalhadores, dos 
consumidores e do ambiente; que um 
acordo de comércio forte e ambicioso 
constitui uma oportunidade para criar um 
enquadramento através do reforço da 
regulamentação segundo os padrões mais 
elevados a nível mundial;

Or. en

Alteração 82
Ulrike Müller
Proposta de resolução
Considerando C

Proposta de resolução Alteração

C. Considerando que estamos perante um 
cenário não regulamentado de globalização 
e que um acordo de comércio bem 
concebido pode contribuir para a 
exploração da liberalização; que um tal 
acordo deve, além de se concentrar na 
diminuição das tarifas e dos entraves não 
pautais, constituir um instrumento de 
proteção dos trabalhadores, dos 
consumidores e do ambiente; que um 
acordo de comércio forte e ambicioso 
constitui uma oportunidade para criar um 
enquadramento através do reforço da 
regulamentação segundo os padrões mais 
elevados a nível mundial, a fim de prevenir 
o dumping social e ambiental;

C. Considerando que estamos perante um 
cenário não regulamentado de globalização 
e que um acordo de comércio bem
concebido pode contribuir para a 
exploração da liberalização; que um tal 
acordo deve, além de se concentrar na 
diminuição das tarifas e dos entraves não 
pautais, constituir um instrumento de 
proteção dos trabalhadores, dos 
consumidores e do ambiente; que um 
acordo de comércio forte e ambicioso 
constitui uma oportunidade para criar um 
enquadramento através do reforço da 
regulamentação segundo os padrões mais 
elevados a nível mundial, a fim de prevenir 
o dumping social e ambiental e assegurar 
um elevado nível de proteção dos 
consumidores;

Or. en
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Alteração 83
Matteo Salvini
Proposta de resolução
Considerando C

Proposta de resolução Alteração

C. Considerando que estamos perante um 
cenário não regulamentado de globalização 
e que um acordo de comércio bem 
concebido pode contribuir para a 
exploração da liberalização; que um tal
acordo deve, além de se concentrar na
diminuição das tarifas e dos entraves não 
pautais, constituir um instrumento de 
proteção dos trabalhadores, dos 
consumidores e do ambiente; que um 
acordo de comércio forte e ambicioso 
constitui uma oportunidade para criar um 
enquadramento através do reforço da 
regulamentação segundo os padrões mais 
elevados a nível mundial, a fim de prevenir 
o dumping social e ambiental;

C. Considerando que estamos perante um 
cenário não regulamentado de 
globalização; que um acordo não deve 
prever a diminuição das tarifas, mas, 
eventualmente, apenas dos entraves não 
pautais; que um acordo deve constituir um 
instrumento de proteção dos trabalhadores, 
dos consumidores e do ambiente; que um 
acordo de comércio forte e ambicioso 
constitui uma oportunidade para criar um 
enquadramento através do reforço da 
regulamentação segundo os padrões mais 
elevados a nível mundial, a fim de prevenir 
o dumping social e ambiental;

Or. it

Alteração 84
Dita Charanzová
Proposta de resolução
Considerando C

Proposta de resolução Alteração

C. Considerando que estamos perante um 
cenário não regulamentado de 
globalização e que um acordo de comércio 
bem concebido pode contribuir para a 
exploração da liberalização; que um tal 
acordo deve, além de se concentrar na 
diminuição das tarifas e dos entraves não 
pautais, constituir um instrumento de 
proteção dos trabalhadores, dos 
consumidores e do ambiente; que um 
acordo de comércio forte e ambicioso 
constitui uma oportunidade para criar um 
enquadramento através do reforço da 
regulamentação segundo os padrões mais 

C. Considerando que um acordo de 
comércio sólido e ambicioso constitui uma 
oportunidade não apenas para nos 
concentrarmos na diminuição das tarifas e 
dos entraves não pautais, mas também no 
reforço da regulamentação segundo os 
padrões mais elevados a nível mundial;
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elevados a nível mundial, a fim de 
prevenir o dumping social e ambiental;

Or. en

Alteração 85
Franck Proust
Proposta de resolução
Considerando C

Proposta de resolução Alteração

C. Considerando que estamos perante um 
cenário não regulamentado de globalização 
e que um acordo de comércio bem 
concebido pode contribuir para a 
exploração da liberalização; que um tal 
acordo deve, além de se concentrar na 
diminuição das tarifas e dos entraves não 
pautais, constituir um instrumento de 
proteção dos trabalhadores, dos 
consumidores e do ambiente; que um 
acordo de comércio forte e ambicioso 
constitui uma oportunidade para criar um 
enquadramento através do reforço da 
regulamentação segundo os padrões mais 
elevados a nível mundial, a fim de prevenir 
o dumping social e ambiental;

C. Considerando que estamos perante um 
cenário não regulamentado de globalização 
e que um acordo de comércio bem 
concebido pode contribuir para a 
exploração da abertura dos mercados e 
para o aumento das trocas comerciais; 
que um tal acordo deve, além de se 
concentrar na diminuição das tarifas e dos 
entraves não pautais, constituir um 
instrumento que permita sublinhar o 
interesse geral ao proteger os
trabalhadores, os consumidores, as 
empresas e o ambiente; que um acordo de 
comércio forte e ambicioso constitui uma 
oportunidade para criar um enquadramento 
através do reforço da regulamentação 
segundo os padrões mais elevados a nível 
mundial, bem como através da elaboração 
de nova regulamentação, a fim de prevenir 
o dumping fiscal, social e ambiental;

Or. fr

Alteração 86
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric
Proposta de resolução
Considerando C

Proposta de resolução Alteração

C. Considerando que estamos perante um 
cenário não regulamentado de 

C. Considerando que estamos perante uma 
globalização pouco regulamentada, um 
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globalização e que um acordo de 
comércio bem concebido pode contribuir 
para a exploração da liberalização; que 
um tal acordo deve, além de se concentrar 
na diminuição das tarifas e dos entraves 
não pautais, constituir um instrumento de 
proteção dos trabalhadores, dos 
consumidores e do ambiente; que um 
acordo de comércio forte e ambicioso 
constitui uma oportunidade para criar um 
enquadramento através do reforço da 
regulamentação segundo os padrões mais 
elevados a nível mundial, a fim de prevenir 
o dumping social e ambiental;

acordo de comércio centrado numa maior 
desregulamentação ao visar 
principalmente os entraves não pautais 
existentes e futuros seria prejudicial para 
os direitos dos trabalhadores e dos 
consumidores, ao mesmo tempo que as 
grandes empresas e os fundos de 
investimento tirariam partido deste tipo de 
liberalização; considerando que é 
necessário um acordo de cooperação 
centrado na proteção dos trabalhadores, 
dos consumidores e do ambiente; que um 
acordo de comércio deveria apenas 
complementar um tão grande esforço 
para reforçar a regulamentação segundo 
os padrões mais elevados a nível mundial, 
a fim de prevenir o dumping social e 
ambiental;

Or. en

Alteração 87
Marine Le Pen
Proposta de resolução
Considerando C

Proposta de resolução Alteração

C. Considerando que estamos perante um 
cenário não regulamentado de globalização 
e que um acordo de comércio bem 
concebido pode contribuir para a 
exploração da liberalização; que um tal 
acordo deve, além de se concentrar na 
diminuição das tarifas e dos entraves não 
pautais, constituir um instrumento de 
proteção dos trabalhadores, dos 
consumidores e do ambiente; que um 
acordo de comércio forte e ambicioso 
constitui uma oportunidade para criar um 
enquadramento através do reforço da 
regulamentação segundo os padrões mais 
elevados a nível mundial, a fim de 
prevenir o dumping social e ambiental;

C. Considerando que estamos perante um 
cenário não regulamentado de globalização 
e que um acordo de comércio desta 
magnitude pode favorecer um movimento 
de liberalização que venha ameaçar os
trabalhadores, os consumidores, o 
ambiente, as atividades económicas 
nacionais estratégicas e os serviços 
públicos nacionais;

Or. fr
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Alteração 88
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl
Proposta de resolução
Considerando C

Proposta de resolução Alteração

C. Considerando que estamos perante um 
cenário não regulamentado de globalização 
e que um acordo de comércio bem 
concebido pode contribuir para a 
exploração da liberalização; que um tal 
acordo deve, além de se concentrar na 
diminuição das tarifas e dos entraves não 
pautais, constituir um instrumento de 
proteção dos trabalhadores, dos 
consumidores e do ambiente; que um 
acordo de comércio forte e ambicioso 
constitui uma oportunidade para criar um 
enquadramento através do reforço da 
regulamentação segundo os padrões mais 
elevados a nível mundial, a fim de prevenir 
o dumping social e ambiental;

C. Considerando que estamos perante um 
cenário insuficientemente regulamentado 
de globalização e que um acordo de 
comércio bem concebido pode contribuir 
para a exploração da liberalização; que um 
tal acordo deve, além de se concentrar na 
diminuição das tarifas e dos entraves não 
pautais, constituir um instrumento de 
proteção dos trabalhadores, dos 
empresários, dos consumidores e do 
ambiente; que um acordo de comércio forte 
e ambicioso constitui uma oportunidade 
para criar um enquadramento através do 
reforço da regulamentação segundo os 
padrões mais elevados a nível mundial, a 
fim de prevenir o dumping social e 
ambiental;

Or. de

Alteração 89
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary
Proposta de resolução
Considerando C

Proposta de resolução Alteração

C. Considerando que estamos perante um 
cenário não regulamentado de 
globalização e que um acordo de comércio 
bem concebido pode contribuir para a 
exploração da liberalização; que um tal 
acordo deve, além de se concentrar na 
diminuição das tarifas e dos entraves não 
pautais, constituir um instrumento de 
proteção dos trabalhadores, dos 
consumidores e do ambiente; que um 
acordo de comércio forte e ambicioso 
constitui uma oportunidade para criar um 
enquadramento através do reforço da 

C. Considerando que estamos perante um 
cenário de globalização em constante 
evolução e que um acordo de comércio 
bem concebido pode contribuir para a 
exploração do grande impacto da 
liberalização; que um tal acordo deve, além 
de se concentrar na diminuição das tarifas e 
dos entraves não pautais, constituir um 
instrumento de proteção dos trabalhadores, 
dos consumidores e do ambiente; que um 
acordo de comércio forte e ambicioso 
constitui uma oportunidade para criar um 
enquadramento através do reforço da 
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regulamentação segundo os padrões mais 
elevados a nível mundial, a fim de prevenir 
o dumping social e ambiental;

regulamentação segundo os padrões mais 
elevados a nível mundial, a fim de prevenir 
o dumping social e ambiental;

Or. de

Alteração 90
Yannick Jadot, Ska Keller
Proposta de resolução
Considerando C

Proposta de resolução Alteração

C. Considerando que estamos perante um 
cenário não regulamentado de globalização 
e que um acordo de comércio bem 
concebido pode contribuir para a 
exploração da liberalização; que um tal 
acordo deve, além de se concentrar na 
diminuição das tarifas e dos entraves não 
pautais, constituir um instrumento de 
proteção dos trabalhadores, dos 
consumidores e do ambiente; que um 
acordo de comércio forte e ambicioso 
constitui uma oportunidade para criar um 
enquadramento através do reforço da 
regulamentação segundo os padrões mais 
elevados a nível mundial, a fim de prevenir 
o dumping social e ambiental;

C. Considerando que estamos perante um 
cenário não regulamentado de globalização 
e que um acordo de comércio bem 
concebido pode contribuir para a 
exploração da regulamentação; que um tal 
acordo deve, além de se concentrar na 
diminuição das tarifas e dos entraves não 
pautais, constituir um instrumento de 
proteção dos trabalhadores, dos 
consumidores e do ambiente; que um 
acordo de comércio forte e ambicioso 
constitui uma oportunidade para criar um 
enquadramento através do reforço da 
regulamentação segundo os padrões mais 
elevados a nível mundial, a fim de prevenir 
o dumping social e ambiental; que, 
contudo, os primeiros 20 meses de 
negociações revelaram haver uma 
orientação para as preocupações da 
indústria relacionadas com a redução de 
custos;

Or. en

Alteração 91
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius
Proposta de resolução
Considerando C

Proposta de resolução Alteração

C. Considerando que estamos perante um C. Considerando que um acordo de 
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cenário não regulamentado de 
globalização e que um acordo de comércio 
bem concebido pode contribuir para a 
exploração da liberalização; que um tal 
acordo deve, além de se concentrar na 
diminuição das tarifas e dos entraves não 
pautais, constituir um instrumento de
proteção dos trabalhadores, dos 
consumidores e do ambiente; que um 
acordo de comércio forte e ambicioso 
constitui uma oportunidade para criar um 
enquadramento através do reforço da 
regulamentação segundo os padrões mais 
elevados a nível mundial, a fim de 
prevenir o dumping social e ambiental;

comércio bem concebido deve contribuir 
para uma maior liberalização do comércio, 
ao mesmo tempo que defende normas e 
valores; que um tal acordo deve, além de 
se concentrar na di-minuição das tarifas e 
dos entraves não pautais, assegurar a 
proteção dos trabalhadores, dos 
consumidores e do ambiente; que um 
acordo de comércio forte e ambicioso 
constitui uma oportunidade para criar um 
enquadramento que defina os padrões mais 
elevados a nível mundial em linha com os 
valores defendidos e prezados nos dois 
lados do Atlântico;

Or. en

Alteração 92
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Bolesław G. Piecha
Proposta de resolução
Considerando C

Proposta de resolução Alteração

C. Considerando que estamos perante um 
cenário não regulamentado de 
globalização e que um acordo de comércio 
bem concebido pode contribuir para a 
exploração da liberalização; que um tal 
acordo deve, além de se concentrar na 
diminuição das tarifas e dos entraves não 
pautais, constituir um instrumento de 
proteção dos trabalhadores, dos 
consumidores e do ambiente; que um 
acordo de comércio forte e ambicioso 
constitui uma oportunidade para criar um 
enquadramento através do reforço da 
regulamentação segundo os padrões mais 
elevados a nível mundial, a fim de 
prevenir o dumping social e ambiental;

C. Considerando que a UE está perante um 
cenário de globalização em rápida 
evolução e que um acordo de comércio 
bem concebido pode contribuir para 
assegurar a existência de repercussões 
positivas da liberalização; que um tal 
acordo deve, além de se concentrar na 
diminuição das tarifas e dos entraves não 
pautais, constituir um instrumento de 
proteção dos trabalhadores, dos 
consumidores e do ambiente; que um 
acordo de comércio forte e ambicioso 
constitui uma oportunidade para criar um 
enquadramento através do reforço da 
regulamentação segundo os padrões mais 
elevados a nível mundial, tendo em conta 
o objetivo partilhado de assegurar uma 
concorrência livre e aberta em igualdade 
de condições;

Or. en
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Alteração 93
Bernd Lange
Proposta de resolução
Considerando C-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

C-A. Considerando que um potencial 
aumento dos fluxos comerciais reforça a 
necessidade de atenuar as emissões e de 
internacionalizar os custos externos no 
setor dos transportes, nomeadamente o 
transporte aéreo, marítimo e rodoviário;

Or. en

Alteração 94
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric
Proposta de resolução
Considerando C-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

C-A. Considerando que a cooperação 
regulamentar institucionalizada, como 
propõe atualmente a Comissão, prejudica 
as prerrogativas legislativas do 
Parlamento Europeu, bem como as dos 
parlamentos nacionais e, por conseguinte, 
tem um efeito dissuasor na aplicação dos 
valores da União tal como estabelecidos 
no artigo 2.º do Tratado da União 
Europeia;

Or. en

Alteração 95
Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Pedro Silva Pereira
Proposta de resolução
Considerando C-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

C-A. Considerando que, no setor agrícola, 
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uma redução dos entraves pautais tem 
necessariamente de ser acompanhada da 
eliminação ou da redução significativa 
das medidas sanitárias e fitossanitárias 
(MSF) e dos obstáculos técnicos ao 
comércio (OTC) aplicados pelos EUA, de 
modo que os produtores agrícolas da UE 
beneficiem de um acesso real ao mercado 
dos EUA;

Or. en

Alteração 96
Ramon Tremosa i Balcells
Proposta de resolução
Considerando D

Proposta de resolução Alteração

D. Considerando que, apesar de os padrões 
comuns elevados serem do interesse dos 
consumidores, deve registar-se que fazem 
igualmente sentido de um ponto de vista 
económico, visto que os custos superiores 
decorrentes de padrões mais elevados são 
compensados por maiores economias de 
escala num mercado de 850 milhões de 
consumidores;

D. Considerando que, apesar de os padrões 
comuns elevados serem do interesse dos 
consumidores, deve registar-se que fazem 
igualmente sentido de um ponto de vista 
económico, visto que os custos superiores 
decorrentes de padrões mais elevados são 
compensados por maiores economias de 
escala num potencial mercado conjunto de 
850 milhões de consumidores;

Or. en

Alteração 97
Dita Charanzová
Proposta de resolução
Considerando D

Proposta de resolução Alteração

D. Considerando que, apesar de os padrões 
comuns elevados serem do interesse dos 
consumidores, deve registar-se que fazem 
igualmente sentido de um ponto de vista 
económico, visto que os custos superiores 
decorrentes de padrões mais elevados são 
compensados por maiores economias de 
escala num mercado de 850 milhões de 

D. Considerando que os padrões comuns 
elevados são do interesse tanto dos 
consumidores como das empresas, uma 
vez que os padrões ajudarão a criar 
maiores economias de escala num mercado 
de 850 milhões de consumidores, reduzir 
os custos e trazer benefícios para os dois 
lados;
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consumidores;

Or. en

Alteração 98
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric
Proposta de resolução
Considerando D

Proposta de resolução Alteração

D. Considerando que, apesar de os padrões 
comuns elevados serem do interesse dos 
consumidores, deve registar-se que fazem 
igualmente sentido de um ponto de vista 
económico, visto que os custos superiores 
decorrentes de padrões mais elevados são 
compensados por maiores economias de 
escala num mercado de 850 milhões de 
consumidores;

D. Considerando que a existência de 
padrões elevados na UE e nos 
regulamentos dos Estados-Membros, bem 
como nos regulamentos de alguns 
domínios em que os EUA ou os Estados 
Federais estão avançados, é do interesse 
dos consumidores e deve ser encarado 
como um objetivo comum em termos de 
procedimentos legislativos paralelos, visto 
que os custos superiores decorrentes de 
padrões mais elevados são compensados 
por maiores economias de escala num 
mercado de 850 milhões de consumidores; 
que a desregulamentação provou ser 
conducente a custos orçamentais 
extremamente elevados decorrentes de um 
aumento dos problemas de saúde, da 
insegurança, dos danos ambientais ou da 
instabilidade financeira;

Or. en

Alteração 99
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl
Proposta de resolução
Considerando D

Proposta de resolução Alteração

D. Considerando que, apesar de os padrões 
comuns elevados serem do interesse dos 
consumidores , deve registar-se que fazem 
igualmente sentido de um ponto de vista 

D. Considerando que os padrões comuns 
elevados são do interesse dos 
consumidores, visto que os custos 
superiores decorrentes de padrões mais 
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económico, visto que os custos superiores 
decorrentes de padrões mais elevados são 
compensados por maiores economias de 
escala num mercado de 850 milhões de 
consumidores;

elevados são mais facilmente
compensados por maiores economias de 
escala num mercado de 850 milhões de 
consumidores;

Or. de

Alteração 100
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Ulrike Müller, Petras Auštrevičius
Proposta de resolução
Considerando D

Proposta de resolução Alteração

D. Considerando que, apesar de os padrões 
comuns elevados serem do interesse dos 
consumidores, deve registar-se que fazem 
igualmente sentido de um ponto de vista 
económico, visto que os custos superiores 
decorrentes de padrões mais elevados são 
compensados por maiores economias de 
escala num mercado de 850 milhões de 
consumidores;

Considerando que os padrões comuns 
elevados são do interesse dos 
consumidores, deve registar-se que fazem 
igualmente sentido de um ponto de vista 
económico, visto que os custos superiores 
decorrentes de padrões mais elevados são 
compensados por maiores economias de 
escala num mercado de 850 milhões de 
consumidores;

Or. en

Alteração 101
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha
Proposta de resolução
Considerando D

Proposta de resolução Alteração

D. Considerando que, apesar de os padrões 
comuns elevados serem do interesse dos 
consumidores, deve registar-se que fazem
igualmente sentido de um ponto de vista 
económico, visto que os custos superiores 
decorrentes de padrões mais elevados são
compensados por maiores economias de 
escala num mercado de 850 milhões de 
consumidores;

D. Considerando que, apesar de os padrões 
comuns elevados serem do interesse dos 
consumidores, deve registar-se que a 
convergência faz igualmente sentido de 
um ponto de vista económico, visto que os 
custos superiores decorrentes de padrões 
mais elevados podem ser compensados por 
maiores economias de escala num mercado 
de 850 milhões de consumidores;
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Or. en

Alteração 102
Louis Michel, Frédérique Ries, Gérard Deprez
Proposta de resolução
Considerando D-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

D-A. Considerando que a diversidade do 
aprovisionamento energético é crucial 
para a União Europeia e que a TTIP pode 
ser um motor de desenvolvimento de uma 
parceria estratégica transatlântica em 
matéria de energia;

Or. fr

Alteração 103
Salvatore Cicu
Proposta de resolução
Considerando D-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

D-A. Considerando que a agricultura é 
um setor importante e sensível nas 
negociações TTIP, a Comissão Europeia 
deve prosseguir as negociações neste 
domínio com vista a garantir um maior 
acesso aos diferentes setores do mercado 
norte-americano, resolvendo 
paralelamente a questão dos entraves não 
pautais e protegendo os interesses dos 
setores sensíveis da UE;

Or. it

Alteração 104
Tiziana Beghin, David Borrelli
Proposta de resolução
Considerando D-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

D-A. Considerando que existem 
profundas diferenças existentes entre os 
mercados de trabalho da UE e dos EUA; 
considerando que é necessário reconhecer 
que a TTIP irá deslocalizar 1,3 milhões de 
trabalhadores em toda a Europa e pôr em 
prática todas as medidas necessárias para 
suportar os custos de ajustamento 
prolongados e substanciais no mercado de 
trabalho;

Or. en

Alteração 105
Ramon Tremosa i Balcells
Proposta de resolução
Considerando E

Proposta de resolução Alteração

E. Considerando que muitos estudos de 
impacto económico sobre a TTIP devem 
ser encarados com precaução, uma vez que 
se baseiam em modelos económicos de 
equilíbrio geral calculáveis, com previsões 
muito otimistas relativamente à capacidade 
de a UE e dos EUA reduzirem as barreiras 
regulamentares ao comércio; que a TTIP só 
por si não irá resolver os problemas 
económicos da UE, pelo que não se devem 
criar falsas esperanças ou expectativas 
nesta matéria;

E. Considerando que muitos estudos de 
impacto económico sobre a TTIP devem 
ser encarados com precaução, uma vez que 
se baseiam em modelos económicos de 
equilíbrio geral calculáveis, com previsões 
muito otimistas relativamente à capacidade 
de a UE e dos EUA reduzirem as barreiras 
regulamentares ao comércio; que a TTIP só 
por si não irá resolver os problemas 
económicos da UE, contudo, se tivermos 
em conta os elevados níveis de 
desemprego, a falta de procura interna e o 
elevado nível de endividamento de vários 
Estados-Membros, o crescimento 
económico não pode advir da criação de 
mais dívida pública, mas sim da abertura 
de novos mercados, decorrendo daqui que 
o comércio deve ser o instrumento 
privilegiado para o crescimento;

Or. en
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Alteração 106
Artis Pabriks, Daniel Caspary
Proposta de resolução
Considerando E

Proposta de resolução Alteração

E. Considerando que muitos estudos de 
impacto económico sobre a TTIP devem 
ser encarados com precaução, uma vez
que se baseiam em modelos económicos de 
equilíbrio geral calculáveis, com previsões 
muito otimistas relativamente à 
capacidade de a UE e dos EUA reduzirem 
as barreiras regulamentares ao comércio; 
que a TTIP só por si não irá resolver os 
problemas económicos da UE, pelo que 
não se devem criar falsas esperanças ou 
expectativas nesta matéria;

E. Considerando que os estudos de impacto 
económico sobre a TTIP que se baseiam 
nos mais adequados modelos económicos 
de equilíbrio geral calculáveis devem ser 
tidos em conta no tocante à ambição de a 
UE e dos EUA reduzirem os entraves 
pautais, os entraves não pautais e as 
barreiras regulamentares ao comércio;

que a TTIP dará o impulso necessário ao 
crescimento económico e criará regras e 
normas para os nossos outros parceiros 
económicos ao nível global;

Or. en

Alteração 107
Reimer Böge
Proposta de resolução
Considerando E

Proposta de resolução Alteração

E. Considerando que muitos estudos de 
impacto económico sobre a TTIP devem 
ser encarados com precaução, uma vez 
que se baseiam em modelos económicos de 
equilíbrio geral calculáveis, com previsões 
muito otimistas relativamente à capacidade 
de a UE e dos EUA reduzirem as barreiras 
regulamentares ao comércio; que a TTIP só 
por si não irá resolver os problemas 
económicos da UE, pelo que não se devem 
criar falsas esperanças ou expectativas 
nesta matéria;

E. Considerando que todos os estudos 
científicos de impacto económico sobre a 
TTIP concluem invariavelmente que a 
TTIP terá um impacto positivo no 
desenvolvimento da economia 
europeia; que alguns estudos se baseiam 
em modelos económicos de equilíbrio geral 
calculáveis, com previsões muito otimistas 
relativamente à capacidade de a UE e dos 
EUA reduzirem as barreiras 
regulamentares ao comércio; que a TTIP só 
por si não irá resolver os problemas 
económicos da UE;
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Or. de

Alteração 108
Dita Charanzová
Proposta de resolução
Considerando E

Proposta de resolução Alteração

E. Considerando que muitos estudos de 
impacto económico sobre a TTIP devem 
ser encarados com precaução, uma vez 
que se baseiam em modelos económicos 
de equilíbrio geral calculáveis, com 
previsões muito otimistas relativamente à 
capacidade de a UE e dos EUA reduzirem 
as barreiras regulamentares ao comércio; 
que a TTIP só por si não irá resolver os 
problemas económicos da UE, pelo que 
não se devem criar falsas esperanças ou 
expectativas nesta matéria;

E. Considerando que a TTIP pode ajudar 
a complementar as iniciativas da União 
noutros domínios políticos, bem como o 
trabalho da União que visa concluir o 
mercado único; que a TTIP só por si não 
irá resolver todos os problemas 
económicos atuais da UE, mas pode 
servir, juntamente com as reformas 
internas, de impulso positivo para 
recolocar a Europa no caminho do 
crescimento;

Or. en

Alteração 109
Franck Proust
Proposta de resolução
Considerando E

Proposta de resolução Alteração

E. Considerando que muitos estudos de 
impacto económico sobre a TTIP devem 
ser encarados com precaução, uma vez que 
se baseiam em modelos económicos de 
equilíbrio geral calculáveis, com previsões 
muito otimistas relativamente à capacidade 
de a UE e dos EUA reduzirem as barreiras 
regulamentares ao comércio; que a TTIP só 
por si não irá resolver os problemas 
económicos da UE, pelo que não se devem 
criar falsas esperanças ou expectativas
nesta matéria;

E. Considerando que muitos estudos de 
impacto económico sobre a TTIP devem, 
infelizmente, ser encarados com 
precaução, uma vez que se baseiam em 
modelos económicos de equilíbrio geral 
calculáveis, com previsões muito otimistas 
relativamente à capacidade de a UE e dos 
EUA reduzirem as barreiras 
regulamentares ao comércio; que a TTIP só 
por si não irá resolver os problemas 
económicos da UE, pelo que não se devem 
interpretar estes estudos com o objetivo de 
criar falsas esperanças ou polémicas nesta 
matéria;
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Or. fr

Alteração 110
Franck Proust
Proposta de resolução
Considerando E

Proposta de resolução Alteração

E. Considerando que muitos estudos de 
impacto económico sobre a TTIP devem 
ser encarados com precaução, uma vez que 
se baseiam em modelos económicos de 
equilíbrio geral calculáveis, com previsões 
muito otimistas relativamente à capacidade 
de a UE e dos EUA reduzirem as barreiras 
regulamentares ao comércio; que a TTIP 
só por si não irá resolver os problemas 
económicos da UE, pelo que não se devem 
criar falsas esperanças ou expectativas 
nesta matéria;

E. Considerando que muitos estudos de 
impacto económico sobre a TTIP devem 
ser encarados com precaução, uma vez que 
se baseiam em modelos económicos 
diferentes e que não têm em conta os 
mesmos critérios, com previsões quer
muito otimistas quer muito pessimistas
relativamente à capacidade de a UE e dos 
EUA reduzirem as barreiras 
regulamentares ao comércio; neste 
contexto, lamenta que a Comissão 
Europeia não tenha decidido efetuar 
estudos mais sérios para poder aferir 
melhor a situação atual das trocas 
comerciais dos pontos de vista 
macroeconómico e microeconómico, com 
vista a poder incluir melhor a realidade 
das trocas comerciais atuais na sua 
comunicação ao público em geral, 
abrindo caminho aos estudos de impacto 
sobre a TTIP sem grande transparência 
sobre os autores, o financiamento ou os 
objetivos, o que pode induzir em erro 
tanto os cidadãos como os decisores 
políticos; relembra que a TTIP é um meio 
de dar resposta aos problemas económicos 
da União Europeia sem ser em si mesma 
um fim;

Or. fr

Alteração 111
Marine Le Pen
Proposta de resolução
Considerando E
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Proposta de resolução Alteração

E. Considerando que muitos estudos de 
impacto económico sobre a TTIP devem 
ser encarados com precaução, uma vez que 
se baseiam em modelos económicos de 
equilíbrio geral calculáveis, com previsões 
muito otimistas relativamente à capacidade 
de a UE e dos EUA reduzirem as barreiras 
regulamentares ao comércio; que a TTIP só 
por si não irá resolver os problemas 
económicos da UE, pelo que não se devem 
criar falsas esperanças ou expectativas 
nesta matéria;

E. Considerando que muitos estudos de 
impacto económico sobre a TTIP devem 
ser encarados com precaução, uma vez que 
se baseiam em modelos económicos de 
equilíbrio geral calculáveis, com previsões 
muito otimistas relativamente à capacidade 
de a UE e dos EUA reduzirem as barreiras 
regulamentares ao comércio; que a TTIP 
não irá resolver os problemas económicos 
da UE, pelo que não se devem criar falsas 
esperanças ou expectativas nesta matéria 
propondo um tal acordo;

Or. fr

Alteração 112
David Martin, Maria Arena, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, Emmanuel Maurel, 
Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim 
Schuster, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Victor 
Boștinaru, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Costas Mavrides, Pedro Silva Pereira, Marita 
Ulvskog, Martina Werner
Proposta de resolução
Considerando E

Proposta de resolução Alteração

E. Considerando que muitos estudos de
impacto económico sobre a TTIP devem 
ser encarados com precaução, uma vez 
que se baseiam em modelos económicos 
de equilíbrio geral calculáveis, com 
previsões muito otimistas relativamente à 
capacidade de a UE e dos EUA reduzirem 
as barreiras regulamentares ao comércio; 
que a TTIP só por si não irá resolver os 
problemas económicos da UE, pelo que 
não se devem criar falsas esperanças ou 
expectativas nesta matéria;

E. Considerando que o verdadeiro impacto 
da TTIP nas economias da UE e dos EUA 
é difícil de avaliar e prever enquanto 
estiverem a decorrer as negociações; que 
existem estudos de impacto económico 
sobre a TTIP contraditórios e que devem 
ser encarados com precaução 
relativamente à capacidade de a UE e dos 
EUA reduzirem as barreiras 
regulamentares desnecessárias ou 
injustificadas ao comércio e fomentarem o 
crescimento económico e a criação de 
emprego; que a TTIP só por si não irá 
resolver os problemas económicos da UE, 
pelo que não se devem criar falsas 
esperanças ou expectativas nesta matéria; 
que as esperanças e expectativas na TTIP 
devem ser proporcionais ao nível de 
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ambição alcançado setor a setor nas 
negociações;

Or. en

Alteração 113
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric
Proposta de resolução
Considerando E

Proposta de resolução Alteração

E. Considerando que muitos estudos de 
impacto económico sobre a TTIP devem 
ser encarados com precaução, uma vez que 
se baseiam em modelos económicos de 
equilíbrio geral calculáveis, com previsões 
muito otimistas relativamente à capacidade 
de a UE e dos EUA reduzirem as barreiras 
regulamentares ao comércio; que a TTIP só 
por si não irá resolver os problemas 
económicos da UE, pelo que não se devem 
criar falsas esperanças ou expectativas 
nesta matéria;

E. Considerando que muitos estudos de 
impacto económico sobre a TTIP devem 
ser encarados com precaução, uma vez que 
se baseiam em modelos económicos de 
equilíbrio geral calculáveis, com previsões 
muito otimistas relativamente à capacidade 
de a UE e dos EUA reduzirem as barreiras 
regulamentares ao comércio; que o Modelo 
de Política Global das Nações Unidas 
constitui um instrumento de avaliação de 
impacto mais adequado e inclusivo, 
devendo ser utilizado em futuros estudos 
de avaliação solicitados pela UE; que a 
TTIP só por si não irá resolver os 
problemas económicos da UE, podendo 
mesmo piorá-los em alguns 
Estados-Membros e em vários segmentos 
da sociedade, pelo que não se devem criar 
falsas esperanças ou expectativas nesta 
matéria;

Or. en

Alteração 114
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dariusz Rosati, 
Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bolesław G. 
Piecha
Proposta de resolução
Considerando E
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Proposta de resolução Alteração

E. Considerando que muitos estudos de 
impacto económico sobre a TTIP devem 
ser encarados com precaução, uma vez que 
se baseiam em modelos económicos de 
equilíbrio geral calculáveis, com previsões 
muito otimistas relativamente à capacidade 
de a UE e dos EUA reduzirem as barreiras 
regulamentares ao comércio; que a TTIP só 
por si não irá resolver os problemas 
económicos da UE, pelo que não se devem 
criar falsas esperanças ou expectativas 
nesta matéria;

E. Considerando que muitos estudos de 
impacto económico sobre a TTIP devem 
ser encarados com precaução, uma vez que 
se baseiam em muitos pressupostos de 
caráter geral e em previsões muito 
otimistas relativamente à capacidade de a 
UE e dos EUA reduzirem as barreiras 
regulamentares ao comércio; que a TTIP só 
por si não irá resolver os problemas 
económicos da UE, pelo que não se devem 
criar falsas esperanças ou expectativas 
nesta matéria;

Or. en

Alteração 115
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl
Proposta de resolução
Considerando E

Proposta de resolução Alteração

E. Considerando que muitos estudos de 
impacto económico sobre a TTIP devem 
ser encarados com precaução, uma vez 
que se baseiam em modelos económicos 
de equilíbrio geral calculáveis, com 
previsões muito otimistas relativamente à 
capacidade de a UE e dos EUA reduzirem 
as barreiras regulamentares ao comércio; 
que a TTIP só por si não irá resolver os 
problemas económicos da UE, pelo que 
não se devem criar falsas esperanças ou 
expectativas nesta matéria;

E. Considerando que os vários estudos de 
impacto económico sobre a TTIP preveem 
efeitos amplamente positivos; que a TTIP 
só por si não irá resolver os problemas 
económicos da UE, mas poderá contribuir 
para um maior crescimento e para a 
criação de mais emprego;

Or. de

Alteração 116
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Christofer Fjellner
Proposta de resolução
Considerando E
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Proposta de resolução Alteração

E. Considerando que muitos estudos de 
impacto económico sobre a TTIP devem 
ser encarados com precaução, uma vez 
que se baseiam em modelos económicos 
de equilíbrio geral calculáveis, com 
previsões muito otimistas relativamente à 
capacidade de a UE e dos EUA reduzirem 
as barreiras regulamentares ao comércio;
que a TTIP só por si não irá resolver os 
problemas económicos da UE, pelo que 
não se devem criar falsas esperanças ou 
expectativas nesta matéria;

E. Considerando que os diferentes estudos 
de impacto económico sobre a TTIP até 
agora realizados só podem naturalmente 
apresentar projeções, é, no entanto, 
possível verificar, ao mesmo tempo, que 
todos os estudos preveem um impacto 
fundamentalmente positivo;

Or. de

Alteração 117
Christofer Fjellner
Proposta de resolução
Considerando E

Proposta de resolução Alteração

E. Considerando que muitos estudos de 
impacto económico sobre a TTIP devem 
ser encarados com precaução, uma vez que 
se baseiam em modelos económicos de 
equilíbrio geral calculáveis, com previsões 
muito otimistas relativamente à capacidade 
de a UE e dos EUA reduzirem as barreiras 
regulamentares ao comércio; que a TTIP só 
por si não irá resolver os problemas 
económicos da UE, pelo que não se devem 
criar falsas esperanças ou expectativas 
nesta matéria;

E. Considerando que muitos estudos de 
impacto económico sobre a TTIP devem 
ser encarados com precaução, uma vez que 
se baseiam em modelos económicos de 
equilíbrio geral calculáveis, com previsões 
muito otimistas relativamente à capacidade 
de a UE e dos EUA reduzirem as barreiras 
regulamentares ao comércio; que a TTIP é 
o pacote de estímulo económico mais 
eficaz em termos de custos disponível de 
momento;

Or. en

Alteração 118
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius, Dita Charanzová
Proposta de resolução
Considerando E
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Proposta de resolução Alteração

E. Considerando que muitos estudos de 
impacto económico sobre a TTIP devem 
ser encarados com precaução, uma vez 
que se baseiam em modelos económicos 
de equilíbrio geral calculáveis, com 
previsões muito otimistas relativamente à 
capacidade de a UE e dos EUA reduzirem 
as barreiras regulamentares ao comércio; 
que a TTIP só por si não irá resolver os 
problemas económicos da UE, pelo que 
não se devem criar falsas esperanças ou 
expectativas nesta matéria;

E. Considerando que muitos estudos de 
impacto económico sobre a TTIP preveem 
crescimento nos dois lados do Atlântico; 
que a TTIP só por si não irá resolver os 
problemas económicos da UE, mas deve 
ser encarada como um elemento numa 
estratégia europeia mais alargada que 
visa criar emprego e crescimento e 
reforçar a nossa posição na economia 
global;

Or. en

Alteração 119
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García
Proposta de resolução
Considerando E

Proposta de resolução Alteração

E. Considerando que muitos estudos de 
impacto económico sobre a TTIP devem 
ser encarados com precaução, uma vez que 
se baseiam em modelos económicos de 
equilíbrio geral calculáveis, com previsões 
muito otimistas relativamente à 
capacidade de a UE e dos EUA reduzirem 
as barreiras regulamentares ao comércio; 
que a TTIP só por si não irá resolver os 
problemas económicos da UE, pelo que 
não se devem criar falsas esperanças ou 
expectativas nesta matéria;

E. Considerando a dificuldade de avaliar 
e prever o verdadeiro impacto da TTIP 
nas economias da UE e dos EUA 
enquanto as negociações não forem 
concluídas; considerando que existem
estudos de impacto económico 
contraditórios sobre a TTIP que devem ser 
encarados com precaução no referente à 
capacidade de a UE e dos EUA reduzirem 
as barreiras regulamentares ao comércio 
que se considerem desnecessárias ou 
injustificadas, bem como à capacidade de 
criarem conhecimento sustentável e 
emprego de qualidade; considerando 
ainda que a TTIP só por si não irá resolver 
os problemas económicos da UE, pelo que 
não se devem criar falsas esperanças ou 
expectativas nesta matéria; e que as 
esperanças e expectativas relativamente à 
TTIP devem ser proporcionais ao nível de 
ambição a ser alcançado em cada setor 
nas negociações;
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Or. es

Alteração 120
David Borrelli
Proposta de resolução
Considerando E

Proposta de resolução Alteração

E. Considerando que muitos estudos de 
impacto económico sobre a TTIP devem 
ser encarados com precaução, uma vez 
que se baseiam em modelos económicos
de equilíbrio geral calculáveis, com 
previsões muito otimistas relativamente à 
capacidade de a UE e dos EUA reduzirem 
as barreiras regulamentares ao comércio; 
que a TTIP só por si não irá resolver os 
problemas económicos da UE, pelo que 
não se devem criar falsas esperanças ou 
expectativas nesta matéria;

E. Considerando que todos os estudos, 
investigações ou análises ex ante sobre o 
impacto da TTIP baseados no modelo de 
equilíbrio geral calculável não conseguem 
avaliar com clareza o impacto da TTIP 
nas PME e em todo o mercado europeu;

Or. en

Alteração 121
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha
Proposta de resolução
Considerando E

Proposta de resolução Alteração

E. Considerando que muitos estudos de 
impacto económico sobre a TTIP devem 
ser encarados com precaução, uma vez que 
se baseiam em modelos económicos de 
equilíbrio geral calculáveis, com previsões 
muito otimistas relativamente à 
capacidade de a UE e dos EUA reduzirem 
as barreiras regulamentares ao comércio; 
que a TTIP só por si não irá resolver os 
problemas económicos da UE, pelo que 
não se devem criar falsas esperanças ou 
expectativas nesta matéria;

E. Considerando que muitos estudos de 
impacto económico ex ante sobre a TTIP 
devem ser encarados como ilustrativos, 
uma vez que se baseiam em modelos 
económicos de equilíbrio geral calculáveis 
que não conseguem ter suficientemente 
em conta a natureza dinâmica das futuras 
oportunidades económicas nem as suas 
repercussões positivas resultantes de um 
acordo ambicioso; que a TTIP só por si 
não irá resolver os problemas económicos 
estruturais de longa data da UE nem as 
causas subjacentes aos mesmos;
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Or. en

Alteração 122
Tiziana Beghin
Proposta de resolução
Considerando E

Proposta de resolução Alteração

E. Considerando que muitos estudos de 
impacto económico sobre a TTIP devem 
ser encarados com precaução, uma vez que 
se baseiam em modelos económicos de 
equilíbrio geral calculáveis, com previsões 
muito otimistas relativamente à capacidade 
de a UE e dos EUA reduzirem as barreiras 
regulamentares ao comércio; que a TTIP só 
por si não irá resolver os problemas 
económicos da UE, pelo que não se devem 
criar falsas esperanças ou expectativas 
nesta matéria;

E. Considerando que muitos estudos de 
impacto económico sobre a TTIP devem 
ser encarados com precaução, uma vez que 
se baseiam em modelos económicos de 
equilíbrio geral calculáveis, com 
resultados excessivamente otimistas e 
previsões igualmente otimistas 
relativamente à capacidade de a UE e dos 
EUA reduzirem as barreiras 
regulamentares ao comércio; que a 
Comissão escolheu a dedo alguns destes 
resultados para apoiar o seu argumento 
sobre a TTIP; que a TTIP só por si não irá 
resolver os problemas económicos da UE, 
nem tornará por si só os agregados 
familiares europeus mais ricos, pelo que 
não se devem criar falsas esperanças ou 
expectativas nesta matéria;

Or. en

Alteração 123
Tiziana Beghin
Proposta de resolução
Considerando E

Proposta de resolução Alteração

E. Considerando que muitos estudos de 
impacto económico sobre a TTIP devem 
ser encarados com precaução, uma vez que 
se baseiam em modelos económicos de 
equilíbrio geral calculáveis, com previsões 
muito otimistas relativamente à capacidade 
de a UE e dos EUA reduzirem as barreiras 
regulamentares ao comércio; que a TTIP só 
por si não irá resolver os problemas 

E. Considerando que muitos estudos de 
impacto económico sobre a TTIP devem 
ser encarados com precaução, uma vez que 
se baseiam em modelos económicos de 
equilíbrio geral calculáveis, com 
resultados excessivamente otimistas e 
previsões igualmente otimistas 
relativamente à capacidade de a UE e dos 
EUA reduzirem as barreiras 
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económicos da UE, pelo que não se devem 
criar falsas esperanças ou expectativas 
nesta matéria;

regulamentares ao comércio; que outros 
estudos baseados em modelos económicos 
diferentes chegam a conclusões opostas; 
que a TTIP só por si não irá resolver os 
problemas económicos da UE, nem 
tornará por si só os agregados familiares 
europeus mais ricos, pelo que não se 
devem criar falsas esperanças ou 
expectativas nesta matéria;

Or. en

Alteração 124
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric
Proposta de resolução
Considerando E-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

E-A. Considerando que, mesmo utilizando 
o modelo de equilíbrio geral calculável 
mais otimista, os estudos solicitados pela 
Comissão preveem que a TTIP 
contribuirá apenas com 0,30 % de 
crescimento adicional após dez anos de 
aplicação do acordo; que a publicação 
por parte da Comissão da avaliação de 
impacto sobre a sustentabilidade tem sido 
consecutivamente adiada; que o 
economista-chefe da DG do Comércio 
confirmou no dia 5 de março de 2015, no 
Parlamento Europeu, que a Comissão 
estima que, no mínimo, um milhão de 
empregos na UE terão de ser transferidos 
em consequência de alterações 
relacionadas com a TTIP;

Or. en

Alteração 125
Maria Noichl
Proposta de resolução
Considerando E-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

E-A. Considerando que se espera que a 
celebração do acordo de comércio livre 
tenha pouco ou nenhum impacto positivo 
no setor agrícola e que, em geral, se deve 
contar com uma redução de 0,5 % do 
valor acrescentado agrícola na Europa;

Kommentar: (Die Studie des Europäischen 
Parlaments "Risks and Opportunities for 
the EU agri-food sector in a possible EU-
US trade agreement" sagt einen solchen 
Rückgang voraus.)

Or. de

Alteração 126
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius, Dita Charanzová
Proposta de resolução
Considerando E-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

E-A. Considerando que os acordos 
comerciais anteriores têm resultado em 
benefícios significativos para a economia 
europeia;

Or. en

Alteração 127
Eleonora Forenza
Proposta de resolução
Considerando E-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

E-A. Considerando que, todos os anos, 
nos Estados Unidos da América, se estima 
que 9 milhões de pessoas adoeçam, 
55 000 sejam hospitalizadas e 1 000 
morram de doenças transmitidas por 
alimentos e causadas por organismos 
patogénicos como Salmonella, 
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Escherichia coli O157 (E. coli O157), 
Listeria monocytogenes (Lm) e 
Campylobacter2, Escherichia coli O157 
(E. coli O157), Listeria monocytogenes 
(Lm), e Campylobacter3, ao passo que a 
Europa registou apenas 55 453 doenças 
transmitidas por alimentos, 5 118 
hospitalizações e 41 mortes4;

Or. en

Alteração 128
Maria Noichl
Proposta de resolução
Considerando E-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

E-B. Considerando que, devido à 
ausência de uma lista positiva, não será 
possível, nem mesmo futuramente, limitar 
o objeto do acordo e que as decisões sobre 
normas relativas aos consumidores, 
normas ambientais e normas relativas aos 
animais poderão ser, no futuro, tomadas 
de forma não democrática pelos 
chamados comités de coordenação 
setoriais ou através de cooperação 
regulamentar;

Or. de

Alteração 129
Matteo Salvini
Proposta de resolução
Considerando E-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

E-B. Considerando que, no estudo 
principal em que se baseia a avaliação da 
TTIP por parte da Comissão, ou seja, no 
estudo realizado pelo CEPR:

a) São propostas como vantagens certas e 
determinantes vantagens aleatórias e 
irrisórias: por exemplo, o aumento de 
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0,48 % no PIB europeu, em 13 anos;

b) Não são quantificadas as possíveis 
desvantagens, dado que os métodos de 
análise adotados assentam numa 
confiança anacrónica e cega na 
capacidade de autoequilíbrio do mercado;

c) O efeito positivo da TTIP no emprego 
real, fator determinante de avaliação num 
momento de crise económica, não foi 
suficientemente aprofundado;

Or. it

Alteração 130
Eleonora Forenza
Proposta de resolução
Considerando E-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

E-B. Considerando que os representantes 
dos EUA para o comércio denunciam 
repetidamente as normas da UE em 
matéria de proteção ambiental, segurança 
alimentar e informações ao consumidor, 
bem como a existência do princípio da 
precaução e a falta de normalização na 
situação comercial dos produtos 
biotecnológicas entre a UE e os EUA;

Or. en

Alteração 131
Matteo Salvini
Proposta de resolução
Considerando E-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

E-C. Considerando que outros estudos, 
não contemplados pela Comissão, através 
da utilização de diferentes metodologias 
(como o Modelo de Política Global da 
ONU), apresentam resultados muito 
menos otimistas para a UE: 
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nomeadamente, perda líquida do 
rendimento do trabalho, perda de postos 
de trabalho e diminuição do peso dos 
rendimentos do trabalho no rendimento 
total;

Or. it

Alteração 132
Maria Noichl
Proposta de resolução
Considerando E-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

E-C. Considerando que o direito das 
grandes corporações de interpor recurso 
contra o Estado impede os representantes 
do povo democraticamente eleitos de 
aplicar decisões democráticas;

Or. de

Alteração 133
Matteo Salvini
Proposta de resolução
Considerando E-D (novo)

Proposta de resolução Alteração

E-D. Considerando que o estudo 
encomendado pela Comissão 
ITRE23-C conclui, designadamente, que:

a) O efeito da TTIP nalguns setores da 
indústria transformadora europeia, como 
o siderúrgico e o da maquinaria elétrica, 
resultará provavelmente no declínio das 
exportações, com repercussões negativas 
no emprego;

b) A visão da Comissão sobre o emprego é 
extremamente simplista, na medida em 
que pressupõe uma flexibilidade total 
irrealista na circulação da mão de obra;

__________________
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23-C

http://www.europarl.europa.eu/RegData/e
tudes/STUD/2015/536316/IPOL_STU(201
5)536316_EN.pdf

Or. it

Alteração 134
Maria Noichl
Proposta de resolução
Considerando E-D (novo)

Proposta de resolução Alteração

E-D. Considerando que a abolição das 
barreiras pautais e não pautais no futuro 
acordo de comércio livre irá exercer uma 
pressão na produção agrícola nos países 
em desenvolvimento, devido à perda de 
quotas de mercado;

Or. de

Alteração 135
Matteo Salvini
Proposta de resolução
Considerando F

Proposta de resolução Alteração

F. Considerando que o bem-estar dos 
cidadãos comuns, dos trabalhadores e dos 
consumidores deve constituir a base de um 
acordo de comércio; que a TTIP deve ser
um modelo para um acordo de comércio 
adequado, que responda a estas exigências;

F. Considerando que o bem-estar dos 
cidadãos comuns, dos trabalhadores e dos 
consumidores deve constituir a base de um 
acordo de comércio; que a TTIP não é um 
modelo para um acordo de comércio 
adequado, que responda a estas exigências;

Or. it

Alteração 136
Dita Charanzová
Proposta de resolução
Considerando F
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Proposta de resolução Alteração

F. Considerando que o bem-estar dos 
cidadãos comuns, dos trabalhadores e dos 
consumidores deve constituir a base de um 
acordo de comércio; que a TTIP deve ser 
um modelo para um acordo de comércio 
adequado, que responda a estas exigências;

F. Considerando que o bem-estar dos 
cidadãos comuns, dos trabalhadores e dos 
consumidores sempre constituiu a base de 
referência da Comissão Europeia quando 
negoceia acordos de comércio; que a TTIP 
deve ser um modelo para um acordo de 
comércio adequado, que responda a estas 
exigências;

Or. en

Alteração 137
Salvatore Cicu
Proposta de resolução
Considerando F

Proposta de resolução Alteração

F. Considerando que o bem-estar dos 
cidadãos comuns, dos trabalhadores e dos 
consumidores deve constituir a base de um 
acordo de comércio; que a TTIP deve ser 
um modelo para um acordo de comércio 
adequado, que responda a estas exigências;

F. Considerando que o bem-estar das 
empresas, dos cidadãos comuns, dos 
trabalhadores e dos consumidores deve 
constituir a base de um acordo de 
comércio; que a TTIP deve ser um modelo 
para um acordo de comércio adequado, que 
responda a estas exigências;

Or. it

Alteração 138
Frédérique Ries, Gérard Deprez
Proposta de resolução
Considerando F

Proposta de resolução Alteração

F. Considerando que o bem-estar dos 
cidadãos comuns, dos trabalhadores e dos 
consumidores deve constituir a base de 
um acordo de comércio; que a TTIP deve 
ser um modelo para um acordo de 
comércio adequado, que responda a estas 
exigências;

F. Considerando que a TTIP deve ser 
considerada um modelo de bom acordo 
comercial que responde às exigências 
plurais, facilitando em particular a 
atividade dos produtores de bens e 
serviços, dos exportadores e dos 
importadores ao dar resposta aos objetivos 
sociais e ambientais em prol do bem-estar 
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das populações em causa;

Or. fr

Alteração 139
Marine Le Pen
Proposta de resolução
Considerando F

Proposta de resolução Alteração

F. Considerando que o bem-estar dos 
cidadãos comuns, dos trabalhadores e dos 
consumidores deve constituir a base de um 
acordo de comércio; que a TTIP deve ser 
um modelo para um acordo de comércio 
adequado, que responda a estas 
exigências;

F. Considerando que o bem-estar dos 
cidadãos comuns, dos trabalhadores e dos 
consumidores, assim como os interesses 
económicos dos Estados-Membros devem 
constituir as bases de um acordo de 
comércio; que o respeito não é a priori 
respeitado nestas negociações;

Or. fr

Alteração 140
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric
Proposta de resolução
Considerando F

Proposta de resolução Alteração

F. Considerando que o bem-estar dos 
cidadãos comuns, dos trabalhadores e dos 
consumidores deve constituir a base de um 
acordo de comércio; que a TTIP deve ser 
um modelo para um acordo de comércio 
adequado, que responda a estas 
exigências;

F. Considerando que o bem-estar dos 
cidadãos comuns, dos trabalhadores e dos 
consumidores deve constituir a base da 
política comercial da UE; que 1,6 milhões 
de cidadãos assinaram uma petição a 
requerer uma Iniciativa de Cidadania 
Europeia relativamente às negociações da 
TTIP; que a Comissão continua a ignorar 
esta extraordinária solicitação de 
participação e consulta públicas; que a 
TTIP não poderá ser um modelo para um 
acordo de comércio adequado enquanto as 
negociações não forem suspensas com 
vista à realização de uma consulta 
abrangente no sentido de definir 
claramente as preocupações e as 
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necessidades dos cidadãos como 
pré-condição para dar resposta a estas 
exigências;

Or. en

Alteração 141
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl
Proposta de resolução
Considerando F

Proposta de resolução Alteração

F. Considerando que o bem-estar dos 
cidadãos comuns, dos trabalhadores e dos 
consumidores deve constituir a base de um
acordo de comércio; que a TTIP deve ser 
um modelo para um acordo de comércio 
adequado, que responda a estas exigências;

F. Considerando que o bem-estar dos 
cidadãos comuns, dos trabalhadores e dos 
consumidores deve constituir a base do 
nosso acordo de comércio; que a TTIP 
deve ser um modelo para um acordo de 
comércio adequado, que responda a estas 
exigências;

Or. de

Alteração 142
Franck Proust, Tokia Saïfi
Proposta de resolução
Considerando F

Proposta de resolução Alteração

F. Considerando que o bem-estar dos 
cidadãos comuns, dos trabalhadores e dos 
consumidores deve constituir a base de um 
acordo de comércio; que a TTIP deve ser 
um modelo para um acordo de comércio 
adequado, que responda a estas exigências;

F. Considerando que o bem-estar dos 
cidadãos comuns, dos trabalhadores e dos 
consumidores deve constituir a base de um 
acordo de comércio; que a TTIP deve ser 
um modelo para um acordo de comércio 
adequado, que responda a estas exigências, 
com vista a servir de base a futuras 
negociações com os países nossos 
parceiros;

Or. fr

Alteração 143
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Christofer Fjellner
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Proposta de resolução
Considerando F

Proposta de resolução Alteração

F. Considerando que o bem-estar dos 
cidadãos comuns, dos trabalhadores e dos 
consumidores deve constituir a base de 
um acordo de comércio; que a TTIP deve 
ser um modelo para um acordo de 
comércio adequado, que responda a estas 
exigências;

F. Considerando que a TTIP deve ser um 
modelo adequado para futuros acordos de 
comércio;

Or. de

Alteração 144
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius
Proposta de resolução
Considerando F

Proposta de resolução Alteração

F. Considerando que o bem-estar dos 
cidadãos comuns, dos trabalhadores e dos
consumidores deve constituir a base de um 
acordo de comércio; que a TTIP deve ser 
um modelo para um acordo de comércio 
adequado, que responda a estas exigências;

F. Considerando que o bem-estar dos 
cidadãos comuns, dos trabalhadores e dos 
consumidores, bem como o aumento das 
oportunidades para as empresas enquanto 
motores de crescimento e de criação de 
emprego, deve constituir a base de um 
acordo de comércio; que a TTIP deve ser 
um modelo para um acordo de comércio 
adequado, que responda a estas exigências;

Or. en

Alteração 145
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García
Proposta de resolução
Considerando F

Proposta de resolução Alteração

F. Considerando que o bem-estar dos 
cidadãos comuns, dos trabalhadores e dos 
consumidores deve constituir a base de um
acordo de comércio; que a TTIP deve ser 

F. Considerando que o comércio e o 
investimento não são, só por si, objetivos 
finais, sendo meios para atingir a 
melhoria do nível e da qualidade de vida 
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um modelo para um acordo de comércio 
adequado, que responda a estas exigências;

dos cidadãos e, consequentemente, o 
bem-estar dos cidadãos, dos trabalhadores 
e dos consumidores deve constituir a base 
de qualquer acordo de comércio; que a 
TTIP deve ser um modelo para um acordo 
de comércio adequado, que responda a 
estas exigências;

Or. es

Alteração 146
Pablo Zalba Bidegain
Proposta de resolução
Considerando F

Proposta de resolução Alteração

F. Considerando que o bem-estar dos 
cidadãos comuns, dos trabalhadores e dos 
consumidores deve constituir a base de um 
acordo de comércio; que a TTIP deve ser 
um modelo para um acordo de comércio 
adequado, que responda a estas exigências;

F. Considerando que o bem-estar dos 
cidadãos comuns, dos trabalhadores e dos 
consumidores, bem como a melhoria do 
clima negocial, devem constituir a base de 
um acordo de comércio; que a TTIP deve 
ser um modelo para um acordo de 
comércio adequado, que responda a estas 
exigências;

Or. es

Alteração 147
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha
Proposta de resolução
Considerando F

Proposta de resolução Alteração

F. Considerando que o bem-estar dos 
cidadãos comuns, dos trabalhadores e dos 
consumidores deve constituir a base de 
um acordo de comércio; que a TTIP deve 
ser um modelo para um acordo de 
comércio adequado, que responda a estas 
exigências;

F. Considerando que o principal objetivo 
de um acordo comercial de elevada 
qualidade é reforçar o comércio e o 
investimento através da criação de 
melhores condições para a livre 
circulação de bens, serviços e capital 
entre fronteiras, conduzindo assim à 
criação de emprego e ao crescimento;

Or. en
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Alteração 148
David Borrelli, Tiziana Beghin
Proposta de resolução
Considerando F

Proposta de resolução Alteração

F. Considerando que o bem-estar dos 
cidadãos comuns, dos trabalhadores e dos 
consumidores deve constituir a base de um 
acordo de comércio; que a TTIP deve ser 
um modelo para um acordo de comércio 
adequado, que responda a estas exigências;

F. Considerando que o bem-estar dos 
cidadãos comuns, dos trabalhadores e dos 
consumidores e o desenvolvimento das 
nossas sociedades deve constituir o 
principal objetivo de um acordo de 
comércio; que a TTIP deve ser um modelo 
para um acordo de comércio adequado, que 
responda a estas exigências; que os efeitos 
deste tratado não devem restringir-se ao 
nível macroeconómico, devendo também 
ter um impacto positivo e concreto nas 
condições de vida dos cidadãos dos nossos 
países;

Or. en

Alteração 149
Tonino Picula
Proposta de resolução
Considerando F-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

F-A. Considerando que, tradicionalmente, 
os vistos de curta duração não são objeto 
dos acordos comerciais da UE, mas que a 
falta de reciprocidade pode afetar a 
circulação de pessoas singulares da UE 
que viajam para o território de um país 
com o qual a UE tenha assinado um 
acordo comercial para prestação de 
serviços (a denominada quarta categoria 
da prestação de serviços);

Or. hr

Alteração 150
Yannick Jadot, Ska Keller
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Proposta de resolução
Considerando F-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

F-A. Considerando que a lei federal dos 
EUA relativa ao bem-estar animal está 
bem abaixo do nível de exigência do 
regulamento da UE, não existindo 
inclusive legislação relativa às normas de 
bem-estar dos animais de criação antes do 
abate; que, infelizmente, o bem-estar 
animal não é considerado pela Comissão 
uma preocupação comercial como 
acontece com a segurança alimentar ou a 
saúde animal para fins de requisitos de 
importação;

Or. en

Alteração 151
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric
Proposta de resolução
Considerando F-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

F-A. Considerando que existem 
diferenças significativas na abordagem à 
segurança alimentar ao longo da cadeia 
alimentar; considerando que, na UE, a 
segurança alimentar é garantida através 
da abordagem integrada dita «do prado 
ao prato», enquanto o sistema americano 
incide sobretudo na verificação da 
segurança do produto final e cria, deste 
modo, uma tendência para o recurso 
acrescido a tratamentos de redução de 
organismos patogénicos;

Or. en

Alteração 152
Tiziana Beghin, David Borrelli
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Proposta de resolução
Considerando F-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

F-A. Considerando que o Acordo 
Abrangente em matéria de Economia e 
Comércio (AAEC) não deve ser 
considerado uma referência para a TTIP 
porque, entre outras coisas, se baseia 
numa abordagem de «lista negativa», 
inclui disposições não satisfatórias sobre 
resolução de litígios entre investidores e 
Estado e não conseguiu proteger muitas 
indicações geográficas europeias;

Or. en

Alteração 153
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric
Proposta de resolução
Considerando F-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

F-B. Considerando que os consumidores 
europeus são informados da presença de 
OGM em alimentos graças à rotulagem 
obrigatória, ao passo que, nos EUA, a 
FDA reconhece os OGM como 
«substancialmente equivalentes» aos seus 
congéneres não geneticamente 
modificados;

Or. en

Alteração 154
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric
Proposta de resolução
Considerando F-C (novo)
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Proposta de resolução Alteração

F-C. Considerando que, contrariamente a 
mais de 150 países do mundo, os EUA 
não ratificaram importantes convenções 
internacionais relativas a substâncias 
químicas (nomeadamente, a Convenção 
de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos 
Persistentes ou a Convenção de Roterdão 
sobre o comércio de certas substâncias 
químicas e agrotóxicos perigosos), o que 
demonstra o isolamento dos EUA em 
matéria de políticas internacionais 
relativas a substâncias químicas; 
considerando, para além disso, que os 
EUA recusam aplicar a componente 
ambiental do Sistema Mundial 
Harmonizado de Classificação e 
Rotulagem de Produtos Químicos, o que 
ilustra o desacordo ao nível mais básico 
entre os EUA e a UE no que diz respeito a 
substâncias químicas;

Or. en


