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Ændringsforslag 539
Marine Le Pen

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra c

Forslag til beslutning Ændringsforslag

c) hvad angår ikke-toldmæssige 
handelshindringer:

i) at sikre, at kapitlet om det 
reguleringsmæssige samarbejde fremmer 
et effektivt, konkurrencebetonet 
økonomisk miljø gennem fremme af 
handel og investeringer, idet der udvikles 
og sikres et højt niveau af beskyttelse af 
sundhed og sikkerhed, forbruger-, 
arbejds- og miljølovgivning og af den 
kulturelle mangfoldighed, der findes 
inden for EU; forhandlere på begge sider 
skal identificere og være meget klare med 
hensyn til hvilke 
reguleringsforanstaltninger, der er vigtige 
og ikke kan forbigås, hvilke der kan være 
genstand for en fælles tilgang; på hvilke 
områder, det vil være ønskeligt med 
gensidig anerkendelse baseret på en 
fælles høj standard og et stærkt system af 
markedsovervågning, og på hvilke 
områder, der er mulighed for en forbedret 
udveksling af oplysninger, baseret på 
erfaringerne fra halvandet års løbende 
forhandlinger;

udgår

ii) at lade forhandlingerne om sundheds-
og plantesundhedsforanstaltninger tage 
udgangspunkt i de vigtigste principper i 
de multilaterale aftaler om sundheds- og 
plantesundhedsforanstaltninger; i første 
omgang at tilstræbe at øge 
gennemsigtigheden og åbenheden, styrke 
dialogen mellem 
reguleringsmyndighederne og styrke 
samarbejdet inden for internationale 
standardiseringsorganer; i 
forhandlingerne om sundheds- og 
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plantesundhedsforanstaltninger at 
anerkende begge parters ret til at forvalte 
risiko i overensstemmelse med det niveau, 
de finder passende til at beskytte 
menneskers, dyrs eller planters liv eller 
sundhed. at respektere og værne om begge 
parters følsomme områder og 
grundlæggende værdier, som f.eks. EU's 
forsigtighedsprincip.
iii) med hensyn til kapitlet om horisontalt 
reguleringsmæssigt samarbejde at 
prioritere fremme af det bilaterale 
samarbejde mellem lovgivningsorganer 
gennem øget udveksling af oplysninger og 
fremme vedtagelse, styrkelse og rettidig 
gennemførelse af internationale 
instrumenter på grundlag af positive 
internationale erfaringer, såsom for 
eksempel ISO-standarder, eller under De 
Forenede Nationers Økonomiske 
Kommission for Europa's (UNECE) 
World Forum for Harmonisation of 
Vehicle Regulations (WP.29) 
(Verdensforum for harmonisering af 
køretøjsbestemmelser); at fastslå, at den 
foregående konsekvensvurdering af 
lovgivningsakten som fastlagt i de 
horisontale bestemmelser om 
reguleringsmæssigt samarbejde også bør 
vurdere virkningerne for forbrugerne og 
miljøet foruden virkninger for handel og 
investeringer; at gå meget forsigtigt frem i 
forbindelse med muligheden for at 
fremme reguleringsmæssig forenelighed 
og undgå at sætte legitime 
reguleringsmæssige og politiske 
målsætninger på spil;
iv) i forbindelse med fremtidigt 
reguleringsmæssigt samarbejde klart at 
definere, hvilke foranstaltninger der 
vedrører tekniske handelshindringer og 
overflødige administrative byrder og 
formaliteter, og hvilke der er knyttet til 
grundlæggende standarder og 
bestemmelser og ikke bør ændres;
v) fuldt ud at respektere det etablerede 
reguleringssystemer på begge sider af 
Atlanten såvel som Europa-Parlamentets 
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rolle inden for EU's beslutningsproces og 
dets demokratiske kontrol over EU's 
lovgivningsprocesser, når der skabes 
rammer for fremtidigt samarbejde, og 
samtidig lægge vægt på ligelig inddragelse 
af berørte parter i høringerne som led i 
udviklingen af et lovgivningsforslag;

Or. fr

Ændringsforslag 540
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra c – indledning

Forslag til beslutning Ændringsforslag

c) hvad angår ikke-toldmæssige 
handelshindringer:

c) hvad angår søjlen for 
reguleringssamarbejde og konsekvens 
samt ikke-toldmæssige handelshindringer:

Or. en

Ændringsforslag 541
Christofer Fjellner

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra c – nr. -i (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

-i) at medtage tværgående områder 
vedrørende sammenhæng i lovgivningen 
og gennemsigtighed med henblik på 
udvikling og gennemførelse af effektive, 
omkostningseffektive og mere forenelige 
bestemmelser om varer og tjenesteydelser, 
herunder tidlige høringer om vigtige 
bestemmelser, brugen af 
konsekvensanalyser, evalueringer, 
regelmæssig revision af eksisterende
reguleringsmæssige foranstaltninger og 
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anvendelse af god lovgivningspraksis;

Or. en

Ændringsforslag 542
Ulrike Müller

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra c – nr. i

Forslag til beslutning Ændringsforslag

i) at sikre, at kapitlet om det 
reguleringsmæssige samarbejde fremmer et 
effektivt, konkurrencebetonet økonomisk 
miljø gennem fremme af handel og 
investeringer, idet der udvikles og sikres et 
højt niveau af beskyttelse af sundhed og 
sikkerhed, forbruger-, arbejds- og 
miljølovgivning og af den kulturelle 
mangfoldighed, der findes inden for EU; 
forhandlere på begge sider skal identificere 
og være meget klare med hensyn til hvilke 
reguleringsforanstaltninger, der er vigtige 
og ikke kan forbigås, hvilke der kan være 
genstand for en fælles tilgang; på hvilke 
områder, det vil være ønskeligt med 
gensidig anerkendelse baseret på en fælles 
høj standard og et stærkt system af 
markedsovervågning, og på hvilke 
områder, der er mulighed for en forbedret 
udveksling af oplysninger, baseret på 
erfaringerne fra halvandet års løbende 
forhandlinger;

i) at sikre, at kapitlet om det 
reguleringsmæssige samarbejde garanterer 
en fuldstændig udelukkelse af enhver 
mulig afkølingseffekt på kommende 
lovgivning i EU og medlemsstaterne samt 
nye rapporteringskrav for de nationale 
lovgivere; at sikre, at det 
reguleringsmæssige samarbejde fremmer 
et effektivt, konkurrencebetonet 
økonomisk miljø gennem fremme af 
handel og investeringer, idet der udvikles 
og sikres et højt niveau af beskyttelse af 
sundhed og sikkerhed, forbruger-, arbejds-
og miljølovgivning og af den kulturelle 
mangfoldighed, der findes inden for EU; 
forhandlere på begge sider skal identificere 
og være meget klare med hensyn til hvilke 
reguleringsforanstaltninger, der er vigtige 
og ikke kan forbigås, hvilke der kan være 
genstand for en fælles tilgang; på hvilke 
områder, det vil være ønskeligt med 
gensidig anerkendelse baseret på en fælles 
høj standard og et stærkt system af 
markedsovervågning, og på hvilke 
områder, der er mulighed for en forbedret 
udveksling af oplysninger, baseret på 
erfaringerne fra halvandet års løbende 
forhandlinger;

Or. en
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Ændringsforslag 543
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra c – nr. i

Forslag til beslutning Ændringsforslag

i) at sikre, at kapitlet om det 
reguleringsmæssige samarbejde fremmer et 
effektivt, konkurrencebetonet økonomisk 
miljø gennem fremme af handel og 
investeringer, idet der udvikles og sikres et 
højt niveau af beskyttelse af sundhed og 
sikkerhed, forbruger-, arbejds- og 
miljølovgivning og af den kulturelle 
mangfoldighed, der findes inden for EU; 
forhandlere på begge sider skal identificere 
og være meget klare med hensyn til hvilke 
reguleringsforanstaltninger, der er vigtige 
og ikke kan forbigås, hvilke der kan være 
genstand for en fælles tilgang; på hvilke 
områder, det vil være ønskeligt med 
gensidig anerkendelse baseret på en fælles 
høj standard og et stærkt system af 
markedsovervågning, og på hvilke 
områder, der er mulighed for en forbedret 
udveksling af oplysninger, baseret på 
erfaringerne fra halvandet års løbende 
forhandlinger;

at sikre, at kapitlet om det 
reguleringsmæssige samarbejde fremmer et 
effektivt, konkurrencebetonet økonomisk 
miljø gennem fremme af handel og 
investeringer, idet der under hensyntagen 
til det forsigtighedsprincip, der er fastlagt 
i artikel 191 i TEUF, udvikles og sikres et 
højt niveau af beskyttelse af sundhed og 
sikkerhed, forbruger-, arbejds- og 
miljølovgivning og af den kulturelle 
mangfoldighed, der findes inden for EU;
forhandlere på begge sider skal identificere 
og være meget klare med hensyn til hvilke 
reguleringsforanstaltninger, der er vigtige 
og ikke kan forbigås, hvilke der kan være 
genstand for en fælles tilgang; på hvilke 
områder, det vil være ønskeligt med 
gensidig anerkendelse baseret på en fælles 
høj standard og et stærkt system af 
markedsovervågning, og på hvilke 
områder, der er mulighed for en forbedret 
udveksling af oplysninger, baseret på 
erfaringerne fra halvandet års løbende 
forhandlinger;

Or. es

Ændringsforslag 544
Dita Charanzová

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra c – nr. i

Forslag til beslutning Ændringsforslag

i) at sikre, at kapitlet om det 
reguleringsmæssige samarbejde fremmer et 
effektivt, konkurrencebetonet økonomisk 

(i) at sikre, at kapitlet om det 
reguleringsmæssige samarbejde fremmer et 
effektivt, konkurrencebetonet økonomisk 
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miljø gennem fremme af handel og 
investeringer, idet der udvikles og sikres et
højt niveau af beskyttelse af sundhed og 
sikkerhed, forbruger-, arbejds- og 
miljølovgivning og af den kulturelle 
mangfoldighed, der findes inden for EU; 
forhandlere på begge sider skal 
identificere og være meget klare med 
hensyn til hvilke 
reguleringsforanstaltninger, der er vigtige 
og ikke kan forbigås, hvilke der kan være 
genstand for en fælles tilgang; på hvilke 
områder, det vil være ønskeligt med
gensidig anerkendelse baseret på en fælles 
høj standard og et stærkt system af 
markedsovervågning, og på hvilke 
områder, der er mulighed for en forbedret 
udveksling af oplysninger, baseret på 
erfaringerne fra halvandet års løbende 
forhandlinger;

miljø gennem fremme af handel og 
investeringer, idet der udvikles og sikres
høje europæiske standarder; at støtte, med 
fuld respekt for den reguleringsmæssige 
autonomi, etableringen af en obligatorisk 
strukturel dialog og et obligatorisk 
strukturelt samarbejde mellem 
reguleringsmyndighederne, og at 
understrege, at dette bør omfatte 
mekanismer til tidlig varsling og 
informationsudveksling i forbindelse med 
udarbejdelse af forskrifter; at tage højde 
for, at reguleringsmæssige forskelle er 
den største ikke-toldmæssige 
handelshindring, og at 
reguleringsmyndighederne bør undersøge 
mulighederne for at fremme forenelighed 
såsom gensidig anerkendelse, 
harmonisering eller tilpasning af krav;

Or. en

Ændringsforslag 545
Bendt Bendtsen

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra c – nr. i

Forslag til beslutning Ændringsforslag

i) at sikre, at kapitlet om det 
reguleringsmæssige samarbejde fremmer et 
effektivt, konkurrencebetonet økonomisk 
miljø gennem fremme af handel og 
investeringer, idet der udvikles og sikres et 
højt niveau af beskyttelse af sundhed og 
sikkerhed, forbruger-, arbejds- og 
miljølovgivning og af den kulturelle 
mangfoldighed, der findes inden for EU; 
forhandlere på begge sider skal identificere 
og være meget klare med hensyn til hvilke 
reguleringsforanstaltninger, der er vigtige 
og ikke kan forbigås, hvilke der kan være 
genstand for en fælles tilgang; på hvilke 
områder, det vil være ønskeligt med 

i) at sikre, at kapitlet om det 
reguleringsmæssige samarbejde fremmer et 
effektivt, konkurrencebetonet økonomisk 
miljø gennem fremme af handel og 
investeringer, idet der udvikles og sikres et 
højt niveau af beskyttelse af sundhed og 
sikkerhed, forbruger-, arbejds- og 
miljølovgivning og af den kulturelle 
mangfoldighed, der findes inden for EU;
forskellige lovgivningsmæssige tilgange i 
EU og USA er dyre for industrierne på 
begge sider af Atlanterhavet, og der er 
betydelige effektivitetsgevinster at hente 
ved at ensrette de lovgivningsmæssige 
tilgange i EU og i USA for at fastholde og 
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gensidig anerkendelse baseret på en fælles 
høj standard og et stærkt system af 
markedsovervågning, og på hvilke 
områder, der er mulighed for en forbedret 
udveksling af oplysninger, baseret på 
erfaringerne fra halvandet års løbende 
forhandlinger;

opnå standarder og sikkerhed af høj 
kvalitet for borgerne; forhandlere på begge 
sider skal identificere og være meget klare 
med hensyn til hvilke 
reguleringsforanstaltninger, der er vigtige 
og ikke kan forbigås, hvilke der kan være 
genstand for en fælles tilgang; på hvilke 
områder, det vil være ønskeligt med 
gensidig anerkendelse, f.eks. inspektion af 
fabrikker, der fremstiller lægemidler,
baseret på en fælles høj standard og et 
stærkt system af markedsovervågning, og 
på hvilke områder, der er mulighed for en 
forbedret udveksling af oplysninger, 
baseret på erfaringerne fra halvandet års 
løbende forhandlinger;

Or. en

Ændringsforslag 546
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra c – nr. i

Forslag til beslutning Ændringsforslag

i) at sikre, at kapitlet om det 
reguleringsmæssige samarbejde fremmer 
et effektivt, konkurrencebetonet 
økonomisk miljø gennem fremme af 
handel og investeringer, idet der udvikles 
og sikres et højt niveau af beskyttelse af 
sundhed og sikkerhed, forbruger-, arbejds-
og miljølovgivning og af den kulturelle 
mangfoldighed, der findes inden for EU; 
forhandlere på begge sider skal identificere 
og være meget klare med hensyn til hvilke
reguleringsforanstaltninger, der er vigtige 
og ikke kan forbigås, hvilke der kan være 
genstand for en fælles tilgang; på hvilke 
områder, det vil være ønskeligt med 
gensidig anerkendelse baseret på en fælles 
høj standard og et stærkt system af 
markedsovervågning, og på hvilke 

i) at sikre, at kapitlet om det 
reguleringsmæssige samarbejde garanterer 
det højest mulige niveau af beskyttelse af 
sundhed og sikkerhed, herunder 
fødevaresikkerhed og -kvalitet, forbruger-, 
arbejds- og miljølovgivning og af den 
kulturelle mangfoldighed, der findes inden 
for EU, alt imens den fremmer et effektivt, 
konkurrencebetonet økonomisk miljø 
gennem fremme af handel og 
investeringer; at forkaste enhver 
nedadgående harmonisering af 
standarder eller en gensidig anerkendelse 
af ikke-ækvivalente standarder; at sikre, 
at det reguleringsmæssige samarbejde 
ikke undergraver den nationale 
reguleringsret; at sikre, at processen for 
det reguleringsmæssige samarbejde er 
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områder, der er mulighed for en forbedret 
udveksling af oplysninger, baseret på 
erfaringerne fra halvandet års løbende 
forhandlinger;

udformet på en så gennemsigtig og 
inklusiv måde som muligt, hvor navnlig 
arbejdsmarkedets parter er involveret;
forhandlere på begge sider skal identificere 
og være meget klare med hensyn til hvilke
tekniske procedurer, der er vigtige og ikke 
kan forbigås, hvilke der kan være genstand 
for en fælles tilgang; på hvilke områder, 
det vil være ønskeligt med gensidig 
anerkendelse baseret på en fælles høj 
standard og et stærkt system af 
markedsovervågning, og på hvilke 
områder, der er mulighed for en forbedret 
udveksling af oplysninger, baseret på 
erfaringerne fra halvandet års løbende 
forhandlinger; forhandlerne skal sikre, at 
det reguleringsmæssige samarbejde ikke 
giver sig udslag i forsinkelser i 
lovgivningsprocesserne, og at det ikke 
dækker de sektorer, der er udelukket fra 
forhandlingerne, eller nationale retsakter 
eller retsakter på lavere niveau;

Or. en

Ændringsforslag 547
Salvatore Cicu

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra c – nr. i

Forslag til beslutning Ændringsforslag

i) at sikre, at kapitlet om det 
reguleringsmæssige samarbejde fremmer et 
effektivt, konkurrencebetonet økonomisk 
miljø gennem fremme af handel og 
investeringer, idet der udvikles og sikres et 
højt niveau af beskyttelse af sundhed og 
sikkerhed, forbruger-, arbejds- og 
miljølovgivning og af den kulturelle 
mangfoldighed, der findes inden for EU; 
forhandlere på begge sider skal identificere 
og være meget klare med hensyn til hvilke 
reguleringsforanstaltninger, der er vigtige 
og ikke kan forbigås, hvilke der kan være 

i) at sikre, at kapitlet om det 
reguleringsmæssige samarbejde fremmer et 
effektivt, konkurrencebetonet økonomisk 
miljø gennem fremme af handel og 
investeringer, idet der udvikles og sikres et 
højt niveau af beskyttelse af sundhed og 
sikkerhed, forbruger-, arbejds- og 
miljølovgivning og af den kulturelle 
mangfoldighed, der findes inden for EU; 
forhandlere på begge sider skal identificere 
og være meget klare med hensyn til hvilke 
reguleringsforanstaltninger, der er vigtige 
og ikke kan forbigås, hvilke der kan være 
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genstand for en fælles tilgang; på hvilke 
områder, det vil være ønskeligt med 
gensidig anerkendelse baseret på en fælles 
høj standard og et stærkt system af 
markedsovervågning, og på hvilke 
områder, der er mulighed for en forbedret 
udveksling af oplysninger, baseret på 
erfaringerne fra halvandet års løbende
forhandlinger;

genstand for en fælles tilgang; på hvilke 
områder, det vil være ønskeligt med 
gensidig anerkendelse baseret på en fælles 
høj standard og et stærkt system af 
markedsovervågning, og på hvilke 
områder, der er mulighed for en forbedret 
udveksling af oplysninger, baseret på 
erfaringerne fra flere års forhandlinger i en 
lang række fora herom, f.eks. Det 
Transatlantiske Økonomiske Råd og det 
højtstående forum for 
lovgivningssamarbejde;

Or. it

Ændringsforslag 548
Christofer Fjellner

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra c – nr. i

Forslag til beslutning Ændringsforslag

i) at sikre, at kapitlet om det 
reguleringsmæssige samarbejde fremmer et 
effektivt, konkurrencebetonet økonomisk 
miljø gennem fremme af handel og 
investeringer, idet der udvikles og sikres et 
højt niveau af beskyttelse af sundhed og 
sikkerhed, forbruger-, arbejds- og 
miljølovgivning og af den kulturelle 
mangfoldighed, der findes inden for EU; 
forhandlere på begge sider skal identificere 
og være meget klare med hensyn til hvilke 
reguleringsforanstaltninger, der er vigtige 
og ikke kan forbigås, hvilke der kan være 
genstand for en fælles tilgang; på hvilke 
områder, det vil være ønskeligt med 
gensidig anerkendelse baseret på en fælles 
høj standard og et stærkt system af 
markedsovervågning, og på hvilke 
områder, der er mulighed for en forbedret 
udveksling af oplysninger, baseret på 
erfaringerne fra halvandet års løbende 
forhandlinger;

i) at sikre, at kapitlet om det 
reguleringsmæssige samarbejde, der 
opretter et Råd for 
Reguleringssamarbejde, fremmer et 
effektivt, konkurrencebetonet økonomisk 
miljø gennem identifikation og 
forebyggelse af potentielle fremtidige 
ikke-toldmæssige handelshindringer, hvor 
en reguleringsdialog kan fremme handel 
og investeringer, idet der udvikles og sikres 
et højt niveau af beskyttelse af sundhed og 
sikkerhed, forbruger-, arbejds- og 
miljølovgivning og af den kulturelle 
mangfoldighed, der findes inden for EU; at 
sikre, at det reguleringsmæssige 
samarbejde sker både på centralt og ikke-
centralt plan; forhandlere på begge sider 
skal identificere og være meget klare med 
hensyn til, hvilke 
reguleringsforanstaltninger der skal være 
genstand for en fælles tilgang; på hvilke 
områder, det vil være ønskeligt med 
gensidig anerkendelse baseret på en fælles 
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høj standard og et stærkt system af 
markedsovervågning, og på hvilke 
områder, der er mulighed for en forbedret 
udveksling af oplysninger, baseret på 
erfaringerne fra halvandet års løbende 
forhandlinger;

Or. en

Ændringsforslag 549
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca, Pedro Silva Pereira, Sorin Moisă

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra c – nr. i

Forslag til beslutning Ændringsforslag

i) at sikre, at kapitlet om det 
reguleringsmæssige samarbejde fremmer et 
effektivt, konkurrencebetonet økonomisk 
miljø gennem fremme af handel og
investeringer, idet der udvikles og sikres et 
højt niveau af beskyttelse af sundhed og 
sikkerhed, forbruger-, arbejds- og 
miljølovgivning og af den kulturelle 
mangfoldighed, der findes inden for EU; 
forhandlere på begge sider skal identificere 
og være meget klare med hensyn til hvilke 
reguleringsforanstaltninger, der er vigtige 
og ikke kan forbigås, hvilke der kan være 
genstand for en fælles tilgang; på hvilke 
områder, det vil være ønskeligt med 
gensidig anerkendelse baseret på en fælles 
høj standard og et stærkt system af 
markedsovervågning, og på hvilke 
områder, der er mulighed for en forbedret 
udveksling af oplysninger, baseret på 
erfaringerne fra halvandet års løbende 
forhandlinger;

i) at sikre, at kapitlet om det 
reguleringsmæssige samarbejde fremmer
en bred, vidtrækkende og struktureret 
dialog med USA og et effektivt, 
konkurrencebetonet økonomisk miljø 
gennem fremme af handel og investeringer, 
idet der udvikles og sikres et højt niveau af 
beskyttelse af sundhed og sikkerhed, 
forbruger-, arbejds- og miljølovgivning og 
af den kulturelle mangfoldighed, der findes 
inden for EU; at sigte mod at fastlægge 
forbrugerstandarder og -love af høj 
kvalitet, som udformes på baggrund af de 
højest mulige standarder inden for hver 
enkelt sektor, med tanke på at de opnåede 
resultater vil blive de facto internationale 
standarder; forhandlere på begge sider 
skal derfor identificere og være meget 
klare med hensyn til hvilke 
reguleringsforanstaltninger, der er vigtige 
og ikke kan forbigås, hvilke der kan være 
genstand for en fælles tilgang; på hvilke 
områder, det vil være ønskeligt med 
gensidig anerkendelse baseret på en fælles 
høj standard og et stærkt system af 
markedsovervågning, og på hvilke 
områder, der er mulighed for en forbedret 
udveksling af oplysninger, baseret på 
erfaringerne fra halvandet års løbende 
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forhandlinger; understreger, at SMV'er i 
uforholdsmæssig høj grad er ramt af ikke-
toldmæssige handelshindringer;

Or. en

Ændringsforslag 550
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Dariusz 
Rosati, Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Bolesław G. Piecha, Michał Boni

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra c – nr. i

Forslag til beslutning Ændringsforslag

i) at sikre, at kapitlet om det 
reguleringsmæssige samarbejde fremmer et 
effektivt, konkurrencebetonet økonomisk 
miljø gennem fremme af handel og 
investeringer, idet der udvikles og sikres et 
højt niveau af beskyttelse af sundhed og 
sikkerhed, forbruger-, arbejds- og 
miljølovgivning og af den kulturelle 
mangfoldighed, der findes inden for EU; 
forhandlere på begge sider skal identificere 
og være meget klare med hensyn til hvilke 
reguleringsforanstaltninger, der er vigtige 
og ikke kan forbigås, hvilke der kan være 
genstand for en fælles tilgang; på hvilke 
områder, det vil være ønskeligt med 
gensidig anerkendelse baseret på en fælles 
høj standard og et stærkt system af 
markedsovervågning, og på hvilke 
områder, der er mulighed for en forbedret 
udveksling af oplysninger, baseret på 
erfaringerne fra halvandet års løbende 
forhandlinger;

i) at sikre, at kapitlet om det 
reguleringsmæssige samarbejde fremmer et 
effektivt, konkurrencebetonet økonomisk 
miljø gennem fremme af handel og 
investeringer, idet der udvikles og sikres et 
højt niveau af beskyttelse af sundhed og 
sikkerhed, forbruger-, arbejds- og 
miljølovgivning og af den kulturelle 
mangfoldighed, der findes inden for EU; 
forhandlere på begge sider skal stræbe 
efter at nå de bedste resultater inden for 
hver enkelt sektor; de skal dog også
identificere og være meget klare med 
hensyn til hvilke 
reguleringsforanstaltninger, der er vigtige 
og ikke kan forbigås, hvilke der kan være 
genstand for en fælles tilgang; på hvilke 
områder, det vil være ønskeligt med 
gensidig anerkendelse baseret på en fælles 
høj standard og et stærkt system af 
markedsovervågning, og på hvilke 
områder, der er mulighed for en forbedret 
udveksling af oplysninger, baseret på 
erfaringerne fra halvandet års løbende 
forhandlinger;

Or. en
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Ændringsforslag 551
Franck Proust, Tokia Saïfi

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra c – nr. i

Forslag til beslutning Ændringsforslag

i) at sikre, at kapitlet om det 
reguleringsmæssige samarbejde fremmer et 
effektivt, konkurrencebetonet økonomisk 
miljø gennem fremme af handel og 
investeringer, idet der udvikles og sikres et 
højt niveau af beskyttelse af sundhed og 
sikkerhed, forbruger-, arbejds- og 
miljølovgivning og af den kulturelle 
mangfoldighed, der findes inden for EU; 
forhandlere på begge sider skal identificere 
og være meget klare med hensyn til hvilke 
reguleringsforanstaltninger, der er vigtige 
og ikke kan forbigås, hvilke der kan være 
genstand for en fælles tilgang; på hvilke 
områder, det vil være ønskeligt med 
gensidig anerkendelse baseret på en fælles 
høj standard og et stærkt system af 
markedsovervågning, og på hvilke 
områder, der er mulighed for en forbedret 
udveksling af oplysninger, baseret på 
erfaringerne fra halvandet års løbende 
forhandlinger;

i) at sikre, at kapitlet om det 
reguleringsmæssige samarbejde fremmer et
retfærdigt, effektivt, konkurrencebetonet 
økonomisk miljø gennem fremme af 
handel og investeringer, idet der udvikles 
og sikres et højt niveau af beskyttelse af
menneskers og dyrs sundhed og sikkerhed, 
forbruger-, arbejds- og miljølovgivning, 
høje sundheds- og
plantesundhedsstandarder og af den 
kulturelle mangfoldighed, der findes inden 
for EU; forhandlere på begge sider skal 
identificere og være meget klare med 
hensyn til hvilke 
reguleringsforanstaltninger, der er vigtige 
og ikke kan forbigås, hvilke der kan være 
genstand for en fælles tilgang; på hvilke 
områder, det vil være ønskeligt med 
gensidig anerkendelse baseret på en fælles 
høj standard og et stærkt system af 
markedsovervågning, og på hvilke 
områder, der er mulighed for en forbedret 
udveksling af oplysninger, baseret på 
erfaringerne fra halvandet års løbende 
forhandlinger;

Or. fr

Ændringsforslag 552
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra c – nr. i

Forslag til beslutning Ændringsforslag

i) at sikre, at kapitlet om det 
reguleringsmæssige samarbejde fremmer et 

i) at sikre, at kapitlet om det 
reguleringsmæssige samarbejde fremmer et 
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effektivt, konkurrencebetonet økonomisk 
miljø gennem fremme af handel og 
investeringer, idet der udvikles og sikres et 
højt niveau af beskyttelse af sundhed og 
sikkerhed, forbruger-, arbejds- og 
miljølovgivning og af den kulturelle 
mangfoldighed, der findes inden for EU; 
forhandlere på begge sider skal identificere 
og være meget klare med hensyn til hvilke 
reguleringsforanstaltninger, der er vigtige 
og ikke kan forbigås, hvilke der kan være 
genstand for en fælles tilgang; på hvilke 
områder, det vil være ønskeligt med 
gensidig anerkendelse baseret på en fælles 
høj standard og et stærkt system af 
markedsovervågning, og på hvilke 
områder, der er mulighed for en forbedret 
udveksling af oplysninger, baseret på 
erfaringerne fra halvandet års løbende 
forhandlinger;

effektivt, konkurrencebetonet økonomisk 
miljø gennem fremme af handel og 
investeringer, idet der udvikles og sikres et 
højt niveau af beskyttelse af sundhed og 
sikkerhed, forbruger-, arbejds- og 
miljølovgivning og af den kulturelle 
mangfoldighed, der findes inden for EU; 
forhandlere på begge sider bør identificere 
og være meget klare med hensyn til hvilke 
reguleringsforanstaltninger, der er vigtige 
og ikke kan forbigås, hvilke der kan være 
genstand for en fælles tilgang; på hvilke 
områder, det vil være ønskeligt med 
gensidig anerkendelse baseret på en fælles 
høj standard og et stærkt system af 
markedsovervågning, og på hvilke 
områder, der er mulighed for en forbedret 
udveksling af oplysninger, baseret på 
erfaringerne fra halvandet års løbende 
forhandlinger;

Or. de

Ændringsforslag 553
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra c – nr. i

Forslag til beslutning Ændringsforslag

i) at sikre, at kapitlet om det 
reguleringsmæssige samarbejde fremmer
et effektivt, konkurrencebetonet 
økonomisk miljø gennem fremme af
handel og investeringer, idet der udvikles 
og sikres et højt niveau af beskyttelse af 
sundhed og sikkerhed, forbruger-, 
arbejds- og miljølovgivning og af den 
kulturelle mangfoldighed, der findes inden 
for EU; forhandlere på begge sider skal 
identificere og være meget klare med 
hensyn til hvilke
reguleringsforanstaltninger, der er vigtige 
og ikke kan forbigås, hvilke der kan være
genstand for en fælles tilgang; på hvilke 

i) at sikre, at et gennemsigtigt og effektivt 
reguleringsmæssigt samarbejde og 
samhørighed fremmer og forenkler handel 
og investeringer, idet der sikres et højt 
niveau af beskyttelse af sundhed, 
forbrugere, arbejde, miljø og af den 
kulturelle mangfoldighed, der findes inden 
for EU; forhandlere på begge sider skal 
identificere og være meget klare med 
hensyn til hvilke områder, der skal indgå i 
den reguleringsmæssige sammenhæng 
eller det reguleringsmæssige samarbejde, 
og hvilke der vil være undtaget; på hvilke 
områder, det vil være ønskeligt med 
gensidig anerkendelse baseret på en fælles
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områder, det vil være ønskeligt med 
gensidig anerkendelse baseret på en fælles 
høj standard og et stærkt system af 
markedsovervågning, og på hvilke 
områder, der er mulighed for en forbedret 
udveksling af oplysninger, baseret på 
erfaringerne fra halvandet års løbende 
forhandlinger;

høj standard og et stærkt system af 
markedsovervågning;

Or. de

Ændringsforslag 554
Yannick Jadot, Ska Keller

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra c – nr. i

Forslag til beslutning Ændringsforslag

i) at sikre, at kapitlet om det 
reguleringsmæssige samarbejde fremmer 
et effektivt, konkurrencebetonet 
økonomisk miljø gennem fremme af 
handel og investeringer, idet der udvikles 
og sikres et højt niveau af beskyttelse af 
sundhed og sikkerhed, forbruger-, arbejds-
og miljølovgivning og af den kulturelle 
mangfoldighed, der findes inden for EU; 
forhandlere på begge sider skal identificere 
og være meget klare med hensyn til hvilke 
reguleringsforanstaltninger, der er vigtige 
og ikke kan forbigås, hvilke der kan være 
genstand for en fælles tilgang; på hvilke 
områder, det vil være ønskeligt med
gensidig anerkendelse baseret på en fælles 
høj standard og et stærkt system af 
markedsovervågning, og på hvilke 
områder, der er mulighed for en forbedret 
udveksling af oplysninger, baseret på 
erfaringerne fra halvandet års løbende 
forhandlinger;

i) at sikre, at kapitlet om det 
reguleringsmæssige samarbejde
udelukkende gælder for klart definerede 
områder, hvor USA og EU har ensartede 
beskyttelsesniveauer, idet det skal 
præciseres, at bestemmelserne vedrørende 
reguleringssamarbejde i TTIP ikke fører 
til et proceduremæssigt krav om 
vedtagelse af EU-retsakter, som vedrører 
den, og heller ikke fører til rettigheder,
der kan håndhæves, i denne henseende; at 
sikre, at TTIP fremmer og sikrer et højt 
niveau af beskyttelse af sundhed og 
sikkerhed, forbruger-, arbejds- og 
miljølovgivning og af den kulturelle 
mangfoldighed, der findes inden for EU; 
forhandlere på begge sider skal identificere 
og være meget klare med hensyn til hvilke 
reguleringsforanstaltninger, der er vigtige 
og ikke kan forbigås, hvilke der kan være 
genstand for en fælles tilgang, som kan
være genstand for gensidig anerkendelse 
baseret på en fælles høj standard og et 
stærkt system af markedsovervågning, og 
på hvilke områder, der er mulighed for en 
forbedret udveksling af oplysninger, 
baseret på erfaringerne fra halvandet års 
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løbende forhandlinger;

Or. en

Ændringsforslag 555
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra c – nr. i

Forslag til beslutning Ændringsforslag

i) at sikre, at kapitlet om det 
reguleringsmæssige samarbejde fremmer et 
effektivt, konkurrencebetonet økonomisk 
miljø gennem fremme af handel og 
investeringer, idet der udvikles og sikres et 
højt niveau af beskyttelse af sundhed og 
sikkerhed, forbruger-, arbejds- og 
miljølovgivning og af den kulturelle 
mangfoldighed, der findes inden for EU; 
forhandlere på begge sider skal 
identificere og være meget klare med 
hensyn til hvilke 
reguleringsforanstaltninger, der er vigtige 
og ikke kan forbigås, hvilke der kan være 
genstand for en fælles tilgang; på hvilke 
områder, det vil være ønskeligt med 
gensidig anerkendelse baseret på en fælles 
høj standard og et stærkt system af 
markedsovervågning, og på hvilke 
områder, der er mulighed for en forbedret 
udveksling af oplysninger, baseret på 
erfaringerne fra halvandet års løbende 
forhandlinger;

i) at sikre, at det reguleringsmæssige 
samarbejde og reguleringsmæssig 
konsekvens fremmer et effektivt,
gennemsigtigt, konkurrencebetonet 
økonomisk miljø gennem fremme af 
handel og investeringer, idet der udvikles 
og sikres et højt niveau af beskyttelse af 
sundhed og sikkerhed, forbruger-, arbejds-
og miljølovgivning og af den kulturelle 
mangfoldighed på begge sider; bemærker, 
at nogle områder kan være udfordrende
med hensyn til at nå frem til en aftale,
men insisterer på, at forhandlerne skal 
fastlægge, hvilke der kan være genstand 
for en fælles tilgang; på hvilke områder, 
det vil være ønskeligt med gensidig 
anerkendelse baseret på en fælles høj 
standard og et stærkt system af 
markedsovervågning;

Or. en

Ændringsforslag 556
Tiziana Beghin, David Borrelli

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra c – nr. i
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

i) at sikre, at kapitlet om det 
reguleringsmæssige samarbejde fremmer et 
effektivt, konkurrencebetonet økonomisk 
miljø gennem fremme af handel og 
investeringer, idet der udvikles og sikres et 
højt niveau af beskyttelse af sundhed og 
sikkerhed, forbruger-, arbejds- og 
miljølovgivning og af den kulturelle 
mangfoldighed, der findes inden for EU; 
forhandlere på begge sider skal identificere 
og være meget klare med hensyn til hvilke 
reguleringsforanstaltninger, der er vigtige 
og ikke kan forbigås, hvilke der kan være 
genstand for en fælles tilgang; på hvilke 
områder, det vil være ønskeligt med 
gensidig anerkendelse baseret på en fælles 
høj standard og et stærkt system af 
markedsovervågning, og på hvilke 
områder, der er mulighed for en forbedret 
udveksling af oplysninger, baseret på 
erfaringerne fra halvandet års løbende 
forhandlinger;

i) at sikre, at kapitlet om det 
reguleringsmæssige samarbejde fremmer et 
effektivt, konkurrencebetonet økonomisk 
miljø gennem fremme af handel og 
investeringer, idet der udvikles og sikres et 
højt niveau af beskyttelse af sundhed og 
sikkerhed, forbruger-, arbejds-, 
dyresundheds- og miljølovgivning og af 
den kulturelle mangfoldighed, der findes 
inden for EU; forhandlere på begge sider 
skal identificere og være meget klare med 
hensyn til hvilke 
reguleringsforanstaltninger, der er vigtige 
og ikke kan forbigås, hvilke der kan være 
genstand for en fælles tilgang; på hvilke 
områder, det vil være ønskeligt med 
gensidig anerkendelse baseret på en fælles 
høj standard og et stærkt system af 
markedsovervågning og sporbarhed for 
landbrugsvarer og industrivarer, og på 
hvilke områder, der er mulighed for en 
forbedret udveksling af oplysninger, 
baseret på erfaringerne fra halvandet års 
løbende forhandlinger;

Or. en

Ændringsforslag 557
Eleonora Forenza

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra c – nr. i

Forslag til beslutning Ændringsforslag

i) at sikre, at kapitlet om det 
reguleringsmæssige samarbejde fremmer 
et effektivt, konkurrencebetonet 
økonomisk miljø gennem fremme af 
handel og investeringer, idet der udvikles 
og sikres et højt niveau af beskyttelse af 
sundhed og sikkerhed, forbruger-, 
arbejds- og miljølovgivning og af den 

i) at betragte det reguleringsmæssige 
samarbejde som en trussel, der risikerer at 
svække de demokratisk valgte organers 
beføjelser og ansvarlighed, navnlig med 
hensyn til vigtige aspekter såsom 
sikkerhedsstandarder,
beskæftigelsespolitikker og
forbrugerbeskyttelse, og at medføre en 
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kulturelle mangfoldighed, der findes 
inden for EU; forhandlere på begge sider 
skal identificere og være meget klare med 
hensyn til hvilke 
reguleringsforanstaltninger, der er vigtige
og ikke kan forbigås, hvilke der kan være 
genstand for en fælles tilgang; på hvilke 
områder, det vil være ønskeligt med 
gensidig anerkendelse baseret på en 
fælles høj standard og et stærkt system af 
markedsovervågning, og på hvilke 
områder, der er mulighed for en forbedret 
udveksling af oplysninger, baseret på 
erfaringerne fra halvandet års løbende 
forhandlinger;

alvorlig begrænsning af den offentlige 
debat; understreger også risikoen for, at 
en sådan mekanisme kunne standse 
regulering i offentlighedens interesse, 
inden den overhovedet bliver drøftet i et 
valgt organ;

Or. en

Ændringsforslag 558
Goffredo Maria Bettini

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra c – nr. i

Forslag til beslutning Ændringsforslag

i) at sikre, at kapitlet om det 
reguleringsmæssige samarbejde fremmer et 
effektivt, konkurrencebetonet økonomisk 
miljø gennem fremme af handel og 
investeringer, idet der udvikles og sikres et 
højt niveau af beskyttelse af sundhed og 
sikkerhed, forbruger-, arbejds- og 
miljølovgivning og af den kulturelle 
mangfoldighed, der findes inden for EU; 
forhandlere på begge sider skal identificere 
og være meget klare med hensyn til hvilke 
reguleringsforanstaltninger, der er vigtige 
og ikke kan forbigås, hvilke der kan være 
genstand for en fælles tilgang; på hvilke 
områder, det vil være ønskeligt med 
gensidig anerkendelse baseret på en fælles 
høj standard og et stærkt system af 
markedsovervågning, og på hvilke 
områder, der er mulighed for en forbedret 
udveksling af oplysninger, baseret på 

i) at sikre, at kapitlet om det 
reguleringsmæssige samarbejde fremmer
en bred, vidtrækkende og struktureret 
dialog med USA og et effektivt, 
konkurrencebetonet økonomisk miljø 
gennem fremme af handel og investeringer, 
idet der udvikles og sikres et højt niveau af 
beskyttelse af sundhed og sikkerhed, 
forbruger-, arbejds- og miljølovgivning og 
af den kulturelle mangfoldighed, der findes 
inden for EU; at sigte mod at fastlægge 
forbrugerstandarder og -love af høj 
kvalitet, som udformes på baggrund af de 
højest mulige standarder inden for hver 
enkelt sektor, med tanke på at de opnåede 
resultater vil blive de facto internationale 
standarder; forhandlere på begge sider 
skal derfor identificere og være meget 
klare med hensyn til hvilke 
reguleringsforanstaltninger, der er vigtige 
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erfaringerne fra halvandet års løbende 
forhandlinger;

og ikke kan forbigås, hvilke der kan være 
genstand for en fælles tilgang; på hvilke 
områder, det vil være ønskeligt med 
gensidig anerkendelse baseret på en fælles 
høj standard og et stærkt system af 
markedsovervågning, og på hvilke 
områder, der er mulighed for en forbedret 
udveksling af oplysninger, baseret på 
erfaringerne fra halvandet års løbende 
forhandlinger; understreger, at SMV'er i 
uforholdsmæssig høj grad er ramt af ikke-
toldmæssige handelshindringer;

Or. en

Ændringsforslag 559
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra c – nr. i a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

ia) at tilstræbe, at målsætningen om 
overholdelse og fremme af høje 
beskyttelsesstandarder indgår i alle 
handelsaftaler, og at disse aftaler 
respekterer regeringernes ret til at 
regulere standarderne for beskyttelse af 
forbrugernes sundhed og sikkerhed til det 
niveau, de finder passende; i denne 
forbindelse bør alle områder, hvor EU og 
USA har meget forskellige regler eller 
strategier, udelukkes fra forhandlingerne;

Or. es

Ændringsforslag 560
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra c – nr. i a (nyt)
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

ia) at tage højde for, at ikke-toldmæssige 
handelshindringer udgør et af 
hovedspørgsmålene i forhandlingerne for 
EU; at sikre, at forhandlingerne på dette 
område bliver gennemført med de højeste 
standarder for gennemsigtighed, 
herunder en opgørelse over alle de ikke-
toldmæssige handelshindringer, der 
sandsynligvis vil blive ophævet som følge 
af aftalen; minder om, at visse ikke-
toldmæssige handelshindringer i Europa 
er direkte forbundet med de europæiske 
borgeres kollektive præferencer og livsstil 
og derfor bør bevares;

Or. en

Ændringsforslag 561
Helmut Scholz
for GUE/NGL-Gruppen
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra c – nr. i a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

ia) at sikre, at aftalen ikke vil have en 
negativ indvirkning på den universelle 
adgang til lægemidler, hvis den vedtages;

Or. en

Ændringsforslag 562
Yannick Jadot, Ska Keller

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra c – nr. i a (nyt)
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

ia) at sikre, at TTIP-aftalens 
bestemmelser ikke gælder for eller berører 
landbrugssektoren og dens regulering, 
hvor den bevæger sig væk fra lokal 
fødevareproduktion og kortere 
forsyningskæder i retning af unødvendige 
og dobbelte handelspraksisser;

Or. en

Ændringsforslag 563
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius, Dita Charanzová

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra c – nr. i a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

ia) at behandle toldspørgsmål, der ligger 
uden for WTO's Trade Facilitation 
Agreement (TFA), og at understrege, at 
det er nødvendigt at gennemføre den 
størst mulige tilpasning af politikkerne og 
praksis vedrørende told og 
grænserelaterede spørgsmål med henblik 
på at opnå en reel fjernelse af 
administrative byrder;

Or. en

Ændringsforslag 564
Yannick Jadot, Ska Keller

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra c – nr. i b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

ib) navnlig at præcisere de 
landbrugssektorer og -undersektorer, der 
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skal udelukkes fra anvendelsesområdet 
for reguleringssamarbejde inden for 
TTIP, herunder følsomme områder, hvor 
EU's og USA's lovgivning afviger 
væsentligt, samt, men ikke begrænset til,
lovgivningen om dyrevelfærd, genetisk 
modificerede organismer, kloner og 
efterkommere af kloner, klorblegning af 
fjerkrækroppe, væksthormoner i kød- og 
mælkeproduktion, antibiotika i 
husdyrhold, agrokemikalier og 
plantebeskyttelsesmidler;

Or. en

Ændringsforslag 565
Yannick Jadot, Ska Keller

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra c – nr. i c (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

ic) navnlig at afvise de bestemmelser, der 
reelt kan gøre det vanskeligere for EU at 
gå ud over den laveste fællesnævner for 
de internationale instrumenter, og som:

- vil give USA ret til at indgå i 
reguleringsmæssige samtaler om 
medlemsstaternes vedtagelse af national 
lovgivning, herunder fælles undersøgelse 
af mulige metoder til at fremme 
reguleringsmæssig kompatibilitet, og

- vil give USA formelle rettigheder med 
hensyn til vedtagelsen af 
gennemførelsesretsakter i henhold til 
artikel 291 i TEUF, mens Europa-
Parlamentet ikke har nogen som helst ret 
til indsigt vedrørende 
gennemførelsesretsakter;

Or. en
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Ændringsforslag 566
Yannick Jadot, Ska Keller

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra c – nr. i d (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

id) at betragte EU-reglerne som 
nødvendige standarder for at sikre folke-
og dyresundhed, fødevaresikkerhed og 
miljømæssig bæredygtighed blandt andre 
legitime faktorer og dermed at afvise 
kategoriseringen som "tekniske 
handelshindringer";

Or. en

Ændringsforslag 567
Franck Proust

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra c – nr. ii

Forslag til beslutning Ændringsforslag

ii) at lade forhandlingerne om sundheds-
og plantesundhedsforanstaltninger tage 
udgangspunkt i de vigtigste principper i de 
multilaterale aftaler om sundheds- og 
plantesundhedsforanstaltninger; i første 
omgang at tilstræbe at øge 
gennemsigtigheden og åbenheden, styrke 
dialogen mellem 
reguleringsmyndighederne og styrke 
samarbejdet inden for internationale 
standardiseringsorganer; i forhandlingerne 
om sundheds- og 
plantesundhedsforanstaltninger at 
anerkende begge parters ret til at forvalte 
risiko i overensstemmelse med det niveau, 
de finder passende til at beskytte 
menneskers, dyrs eller planters liv eller 
sundhed. at respektere og værne om begge 
parters følsomme områder og 
grundlæggende værdier, som f.eks. EU's 

ii) at lade forhandlingerne om sundheds-
og plantesundhedsforanstaltninger tage 
udgangspunkt i de vigtigste principper i de 
multilaterale aftaler om sundheds- og 
plantesundhedsforanstaltninger; i første 
omgang at tilstræbe at øge 
gennemsigtigheden og åbenheden, styrke 
dialogen mellem 
reguleringsmyndighederne og styrke 
samarbejdet inden for internationale 
standardiseringsorganer; i forhandlingerne 
om sundheds- og 
plantesundhedsforanstaltninger at 
anerkende begge parters ret til at forvalte 
risiko i overensstemmelse med det niveau, 
de finder passende til at beskytte 
menneskers, dyrs eller planters liv eller 
sundhed; at respektere og værne om begge 
parters følsomme områder og 
grundlæggende værdier, som f.eks. EU's 
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forsigtighedsprincip. forsigtighedsprincip og beskyttelsen af 
EU's overordnede interesser.

Or. fr

Ændringsforslag 568
Seán Kelly

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra c – nr. ii

Forslag til beslutning Ændringsforslag

ii) at lade forhandlingerne om sundheds-
og plantesundhedsforanstaltninger tage 
udgangspunkt i de vigtigste principper i de 
multilaterale aftaler om sundheds- og 
plantesundhedsforanstaltninger; i første 
omgang at tilstræbe at øge 
gennemsigtigheden og åbenheden, styrke 
dialogen mellem 
reguleringsmyndighederne og styrke 
samarbejdet inden for internationale 
standardiseringsorganer; i forhandlingerne 
om sundheds- og 
plantesundhedsforanstaltninger at
anerkende begge parters ret til at forvalte 
risiko i overensstemmelse med det niveau, 
de finder passende til at beskytte 
menneskers, dyrs eller planters liv eller 
sundhed. at respektere og værne om begge 
parters følsomme områder og 
grundlæggende værdier, som f.eks. EU's 
forsigtighedsprincip.

ii) at lade forhandlingerne om sundheds-
og plantesundhedsforanstaltninger tage 
udgangspunkt i de vigtigste principper i de 
multilaterale aftaler om sundheds- og 
plantesundhedsforanstaltninger; i første 
omgang at tilstræbe at øge 
gennemsigtigheden og åbenheden, styrke 
dialogen mellem 
reguleringsmyndighederne og styrke 
samarbejdet inden for internationale 
standardiseringsorganer; i forhandlingerne 
om sundheds- og 
plantesundhedsforanstaltninger at sikre, at
der er taget højde for høje standarder for 
at beskytte menneskers, dyrs eller planters 
liv eller sundhed i EU, som ikke på nogen 
måde må bringes i fare; at respektere og 
værne om begge parters følsomme områder 
og grundlæggende værdier, som f.eks. EU's 
forsigtighedsprincip.

Or. en

Ændringsforslag 569
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra c – nr. ii
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

ii) at lade forhandlingerne om sundheds-
og plantesundhedsforanstaltninger tage 
udgangspunkt i de vigtigste principper i de 
multilaterale aftaler om sundheds- og 
plantesundhedsforanstaltninger; i første 
omgang at tilstræbe at øge 
gennemsigtigheden og åbenheden, styrke 
dialogen mellem 
reguleringsmyndighederne og styrke 
samarbejdet inden for internationale 
standardiseringsorganer; i forhandlingerne 
om sundheds- og 
plantesundhedsforanstaltninger at 
anerkende begge parters ret til at forvalte 
risiko i overensstemmelse med det niveau, 
de finder passende til at beskytte 
menneskers, dyrs eller planters liv eller 
sundhed. at respektere og værne om begge 
parters følsomme områder og 
grundlæggende værdier, som f.eks. EU's 
forsigtighedsprincip.

ii) at lade forhandlingerne om sundheds-
og plantesundhedsforanstaltninger tage 
udgangspunkt i de vigtigste principper i de 
multilaterale aftaler om sundheds- og 
plantesundhedsforanstaltninger; i første 
omgang at tilstræbe at øge 
gennemsigtigheden og åbenheden, styrke 
dialogen mellem 
reguleringsmyndighederne og styrke 
samarbejdet inden for internationale 
standardiseringsorganer; i forhandlingerne 
om sundheds- og 
plantesundhedsforanstaltninger at 
anerkende begge parters ret til at vurdere 
og forvalte risiko i overensstemmelse med 
det niveau, de finder passende til at 
beskytte menneskers, dyrs eller planters liv 
eller sundhed; at sikre, at der tages hensyn 
til andre legitime faktorer end 
risikovurdering under udformningen af 
fødevarepolitik, såsom "jord til bord"-
princippet, og at efterprøve, kontrollere og 
auditere gennemførelsen af deres egne 
sundheds- og 
plantesundhedsforanstaltninger; at
respektere og værne om begge parters 
følsomme områder og grundlæggende 
værdier, som f.eks. EU's 
forsigtighedsprincip, og at sikre, at 
parterne beholder retten til en 
risikobaseret tilgang, navnlig med hensyn 
til kosmetik og kemikalier.

Or. en

Ændringsforslag 570
Tonino Picula

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra c – nr. ii
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

ii) at lade forhandlingerne om sundheds-
og plantesundhedsforanstaltninger tage 
udgangspunkt i de vigtigste principper i de 
multilaterale aftaler om sundheds- og 
plantesundhedsforanstaltninger; i første 
omgang at tilstræbe at øge 
gennemsigtigheden og åbenheden, styrke 
dialogen mellem 
reguleringsmyndighederne og styrke 
samarbejdet inden for internationale 
standardiseringsorganer; i forhandlingerne 
om sundheds- og 
plantesundhedsforanstaltninger at 
anerkende begge parters ret til at forvalte 
risiko i overensstemmelse med det niveau, 
de finder passende til at beskytte 
menneskers, dyrs eller planters liv eller
sundhed. at respektere og værne om begge 
parters følsomme områder og 
grundlæggende værdier, som f.eks. EU's 
forsigtighedsprincip.

ii) at lade forhandlingerne om sundheds-
og plantesundhedsforanstaltninger tage 
udgangspunkt i de vigtigste principper i de 
multilaterale aftaler om sundheds- og 
plantesundhedsforanstaltninger; i første 
omgang at tilstræbe at øge 
gennemsigtigheden og åbenheden, styrke 
dialogen mellem 
reguleringsmyndighederne og styrke 
samarbejdet inden for internationale 
standardiseringsorganer; i forhandlingerne 
om sundheds- og 
plantesundhedsforanstaltninger at 
anerkende begge parters ret til at forvalte 
risiko i overensstemmelse med det niveau, 
de finder passende til at sikre 
fødevaresikkerheden og beskytte 
menneskers, dyrs eller planters liv og
sundhed; at respektere og værne om begge 
parters følsomme områder og 
grundlæggende værdier, som f.eks. EU's 
forsigtighedsprincip, hvad angår 
udbredelsen af genetisk modificerede 
organismer.

Or. hr

Ændringsforslag 571
Tokia Saïfi, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Marielle de Sarnez

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra c – nr. ii

Forslag til beslutning Ændringsforslag

ii) at lade forhandlingerne om sundheds-
og plantesundhedsforanstaltninger tage 
udgangspunkt i de vigtigste principper i de 
multilaterale aftaler om sundheds- og 
plantesundhedsforanstaltninger; i første 
omgang at tilstræbe at øge 
gennemsigtigheden og åbenheden, styrke 
dialogen mellem 
reguleringsmyndighederne og styrke 

ii) at lade forhandlingerne om sundheds-
og plantesundhedsforanstaltninger tage 
udgangspunkt i de vigtigste principper i de
multilaterale aftaler om sundheds- og 
plantesundhedsforanstaltninger og 
overholdelsen af de europæiske sundheds-
og plantesundhedsstandarder og 
-procedurer; i første omgang at tilstræbe at 
øge gennemsigtigheden og åbenheden, 
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samarbejdet inden for internationale 
standardiseringsorganer; i forhandlingerne 
om sundheds- og 
plantesundhedsforanstaltninger at 
anerkende begge parters ret til at forvalte 
risiko i overensstemmelse med det niveau, 
de finder passende til at beskytte 
menneskers, dyrs eller planters liv eller 
sundhed. at respektere og værne om begge 
parters følsomme områder og 
grundlæggende værdier, som f.eks. EU's 
forsigtighedsprincip.

styrke dialogen mellem 
reguleringsmyndighederne og styrke 
samarbejdet inden for internationale 
standardiseringsorganer; i forhandlingerne 
om sundheds- og 
plantesundhedsforanstaltninger at 
anerkende begge parters ret til at forvalte 
risiko i overensstemmelse med det niveau, 
de finder passende til at beskytte 
menneskers, dyrs eller planters liv eller 
sundhed; at respektere og værne om begge 
parters følsomme områder og 
grundlæggende værdier, som f.eks. EU's 
forsigtighedsprincip.

Or. fr

Ændringsforslag 572
Sorin Moisă, Pedro Silva Pereira, Alessia Maria Mosca, Nicola Danti

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra c – nr. ii

Forslag til beslutning Ændringsforslag

ii) at lade forhandlingerne om sundheds-
og plantesundhedsforanstaltninger tage 
udgangspunkt i de vigtigste principper i de 
multilaterale aftaler om sundheds- og 
plantesundhedsforanstaltninger; i første 
omgang at tilstræbe at øge 
gennemsigtigheden og åbenheden, styrke 
dialogen mellem 
reguleringsmyndighederne og styrke 
samarbejdet inden for internationale 
standardiseringsorganer; i forhandlingerne 
om sundheds- og 
plantesundhedsforanstaltninger at 
anerkende begge parters ret til at forvalte 
risiko i overensstemmelse med det niveau, 
de finder passende til at beskytte 
menneskers, dyrs eller planters liv eller 
sundhed. at respektere og værne om begge 
parters følsomme områder og 
grundlæggende værdier, som f.eks. EU's 

ii) at lade forhandlingerne om sundheds-
og plantesundhedsforanstaltninger tage 
udgangspunkt i de vigtigste principper i de 
multilaterale aftaler om sundheds- og 
plantesundhedsforanstaltninger; i første 
omgang at tilstræbe en afskaffelse eller 
væsentlig reduktion af alt for byrdefulde 
sundheds- og 
plantesundhedsforanstaltninger, 
herunder de relaterede importprocedurer; 
navnlig at sikre, at forudgående 
godkendelser, obligatoriske protokoller 
eller inspektioner inden toldbehandling 
ikke anvendes som en permanent 
importforanstaltning; at opnå en øget 
gennemsigtighed og åbenhed, styrke 
dialogen mellem 
reguleringsmyndighederne og styrke 
samarbejdet inden for internationale 
standardiseringsorganer; i forhandlingerne 
om sundheds- og 
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forsigtighedsprincip. plantesundhedsforanstaltninger at 
anerkende begge parters ret til at forvalte 
risiko i overensstemmelse med det niveau, 
de finder passende til at beskytte 
menneskers, dyrs eller planters liv eller 
sundhed; at respektere og værne om begge 
parters følsomme områder og 
grundlæggende værdier, som f.eks. EU's 
forsigtighedsprincip.

Or. en

Ændringsforslag 573
Christofer Fjellner

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra c – nr. ii

Forslag til beslutning Ændringsforslag

ii) at lade forhandlingerne om sundheds-
og plantesundhedsforanstaltninger tage 
udgangspunkt i de vigtigste principper i de 
multilaterale aftaler om sundheds- og 
plantesundhedsforanstaltninger; i første 
omgang at tilstræbe at øge 
gennemsigtigheden og åbenheden, styrke 
dialogen mellem 
reguleringsmyndighederne og styrke 
samarbejdet inden for internationale 
standardiseringsorganer; i forhandlingerne 
om sundheds- og 
plantesundhedsforanstaltninger at 
anerkende begge parters ret til at forvalte 
risiko i overensstemmelse med det niveau, 
de finder passende til at beskytte 
menneskers, dyrs eller planters liv eller 
sundhed. at respektere og værne om begge 
parters følsomme områder og 
grundlæggende værdier, som f.eks. EU's 
forsigtighedsprincip.

ii) at lade forhandlingerne om sundheds-
og plantesundhedsforanstaltninger tage 
udgangspunkt i de vigtigste principper i de 
multilaterale aftaler om sundheds- og 
plantesundhedsforanstaltninger; i første 
omgang at tilstræbe at øge 
gennemsigtigheden og åbenheden, styrke 
dialogen mellem 
reguleringsmyndighederne og styrke 
samarbejdet inden for internationale 
standardiseringsorganer; at medtage krav 
om, at foranstaltninger indført af hver af 
parterne skal være baseret på videnskab 
og på internationale standarder eller 
videnskabelige risikovurderinger, idet 
man anerkender begge parters ret til at 
forvalte risiko i overensstemmelse med det 
niveau, de finder passende til at beskytte 
menneskers, dyrs eller planters liv eller 
sundhed; at respektere og værne om begge 
parters følsomme områder og 
grundlæggende værdier.

Or. en
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Ændringsforslag 574
Helmut Scholz
for GUE/NGL-Gruppen
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra c – nr. ii

Forslag til beslutning Ændringsforslag

ii) at lade forhandlingerne om sundheds-
og plantesundhedsforanstaltninger tage 
udgangspunkt i de vigtigste principper i de 
multilaterale aftaler om sundheds- og 
plantesundhedsforanstaltninger; i første 
omgang at tilstræbe at øge 
gennemsigtigheden og åbenheden, styrke 
dialogen mellem 
reguleringsmyndighederne og styrke 
samarbejdet inden for internationale 
standardiseringsorganer; i forhandlingerne 
om sundheds- og 
plantesundhedsforanstaltninger at 
anerkende begge parters ret til at forvalte 
risiko i overensstemmelse med det niveau, 
de finder passende til at beskytte 
menneskers, dyrs eller planters liv eller 
sundhed. at respektere og værne om begge 
parters følsomme områder og 
grundlæggende værdier, som f.eks. EU's 
forsigtighedsprincip.

ii) at lade forhandlingerne om sundheds-
og plantesundhedsforanstaltninger tage 
udgangspunkt i de vigtigste principper i de 
multilaterale aftaler om sundheds- og 
plantesundhedsforanstaltninger; i første 
omgang at tilstræbe at øge 
gennemsigtigheden og åbenheden, styrke 
dialogen mellem 
reguleringsmyndighederne og styrke 
samarbejdet inden for internationale 
standardiseringsorganer; i forhandlingerne 
om sundheds- og 
plantesundhedsforanstaltninger at 
anerkende begge parters ret til at forvalte 
risiko i overensstemmelse med det niveau, 
de finder passende til at beskytte 
menneskers, dyrs eller planters liv eller 
sundhed, sådan som det fremgår af "jord 
til bord"-princippet; at respektere og 
værne om begge parters følsomme områder 
og grundlæggende værdier, herunder EU's 
forsigtighedsprincip, såvel som begge 
parters ret til at basere deres 
fødevarepolitiske beslutninger på andre 
legitime faktorer end risikovurdering; at 
sikre, at begge parter fastholder deres ret 
til på centralt niveau og på et lavere 
niveau at følge en risikobaseret tilgang, 
navnlig når det gælder kosmetik, 
kemikalier, pesticider og gmo'er.

Or. en

Ændringsforslag 575
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary
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Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra c – nr. ii

Forslag til beslutning Ændringsforslag

ii) at lade forhandlingerne om sundheds-
og plantesundhedsforanstaltninger tage 
udgangspunkt i de vigtigste principper i de 
multilaterale aftaler om sundheds- og 
plantesundhedsforanstaltninger; i første 
omgang at tilstræbe at øge 
gennemsigtigheden og åbenheden, styrke 
dialogen mellem 
reguleringsmyndighederne og styrke 
samarbejdet inden for internationale 
standardiseringsorganer; i forhandlingerne 
om sundheds- og 
plantesundhedsforanstaltninger at 
anerkende begge parters ret til at forvalte 
risiko i overensstemmelse med det niveau, 
de finder passende til at beskytte 
menneskers, dyrs eller planters liv eller 
sundhed. at respektere og værne om begge 
parters følsomme områder og 
grundlæggende værdier, som f.eks. EU's 
forsigtighedsprincip.

ii) at lade forhandlingerne om sundheds-
og plantesundhedsforanstaltninger tage 
udgangspunkt i de vigtigste principper i de 
multilaterale aftaler om sundheds- og 
plantesundhedsforanstaltninger; i første 
omgang at tilstræbe at øge 
gennemsigtigheden og åbenheden, styrke 
dialogen mellem 
reguleringsmyndighederne og styrke 
samarbejdet inden for internationale 
standardiseringsorganer; i forhandlingerne 
om sundheds- og 
plantesundhedsforanstaltninger at 
anerkende begge parters ret til at forvalte 
risiko i overensstemmelse med det niveau, 
de finder passende til at beskytte 
menneskers, dyrs eller planters liv eller 
sundhed

Or. de

Ændringsforslag 576
Yannick Jadot, Ska Keller

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra c – nr. ii

Forslag til beslutning Ændringsforslag

ii) at lade forhandlingerne om sundheds-
og plantesundhedsforanstaltninger tage 
udgangspunkt i de vigtigste principper i de 
multilaterale aftaler om sundheds- og 
plantesundhedsforanstaltninger; i første 
omgang at tilstræbe at øge 
gennemsigtigheden og åbenheden, styrke 
dialogen mellem 
reguleringsmyndighederne og styrke 

ii) at lade forhandlingerne om sundheds-
og plantesundhedsforanstaltninger tage 
udgangspunkt i de vigtigste principper i de 
multilaterale aftaler om sundheds- og 
plantesundhedsforanstaltninger; i første 
omgang at tilstræbe at øge 
gennemsigtigheden og åbenheden, styrke 
dialogen mellem 
reguleringsmyndighederne og styrke 
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samarbejdet inden for internationale 
standardiseringsorganer; i forhandlingerne 
om sundheds- og 
plantesundhedsforanstaltninger at 
anerkende begge parters ret til at forvalte 
risiko i overensstemmelse med det niveau, 
de finder passende til at beskytte 
menneskers, dyrs eller planters liv eller 
sundhed. at respektere og værne om begge 
parters følsomme områder og 
grundlæggende værdier, som f.eks. EU's 
forsigtighedsprincip.

samarbejdet inden for internationale 
standardiseringsorganer; i forhandlingerne 
om sundheds- og 
plantesundhedsforanstaltninger at 
anerkende begge parters ret til at forvalte 
risiko i overensstemmelse med det niveau, 
de finder passende til at beskytte 
menneskers, dyrs eller planters liv eller 
sundhed; fuldt ud at respektere og værne 
om begge parters følsomme områder og 
grundlæggende værdier, navnlig EU's 
forsigtighedsprincip; at udelukke de 
bestemmelser, der reelt kan gøre det 
vanskeligere for EU og medlemsstaterne 
at gå ud over den laveste fællesnævner for 
de internationale instrumenter.

Or. en

Ændringsforslag 577
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra c – nr. ii

Forslag til beslutning Ændringsforslag

ii) at lade forhandlingerne om sundheds-
og plantesundhedsforanstaltninger tage 
udgangspunkt i de vigtigste principper i 
de multilaterale aftaler om sundheds- og 
plantesundhedsforanstaltninger; i første 
omgang at tilstræbe at øge 
gennemsigtigheden og åbenheden, styrke 
dialogen mellem 
reguleringsmyndighederne og styrke 
samarbejdet inden for internationale 
standardiseringsorganer; i forhandlingerne 
om sundheds- og 
plantesundhedsforanstaltninger at 
anerkende begge parters ret til at forvalte 
risiko i overensstemmelse med det niveau, 
de finder passende til at beskytte 
menneskers, dyrs eller planters liv eller 
sundhed. at respektere og værne om begge 

ii) at sikre, at forhandlingerne går længere 
end WTO-aftalerne om sundheds- og 
plantesundhedsforanstaltninger; i første 
omgang at tilstræbe at øge 
gennemsigtigheden, konsekvensen og 
åbenheden, gensidig anerkendelse og 
udveksling af bedste praksis, styrke 
dialogen mellem 
reguleringsmyndighederne og styrke 
samarbejdet inden for internationale 
standardiseringsorganer samt fjerne alle 
unødige handels- og 
investeringshindringer og sikre, at 
lovgiverne sørger for forholdsmæssige 
foranstaltninger, der bygger på 
videnskabelig dokumentation og 
internationale standarder; i 
forhandlingerne om sundheds- og 
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parters følsomme områder og 
grundlæggende værdier, som f.eks. EU's 
forsigtighedsprincip.

plantesundhedsforanstaltninger at 
anerkende begge parters ret til at forvalte 
risiko i overensstemmelse med det niveau, 
de finder passende til at beskytte 
menneskers, dyrs eller planters liv eller 
sundhed med fuld respekt for lovgivningen 
på begge sider.

Or. en

Ændringsforslag 578
Tiziana Beghin, David Borrelli

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra c – nr. ii

Forslag til beslutning Ændringsforslag

ii) at lade forhandlingerne om sundheds-
og plantesundhedsforanstaltninger tage 
udgangspunkt i de vigtigste principper i de 
multilaterale aftaler om sundheds- og 
plantesundhedsforanstaltninger; i første 
omgang at tilstræbe at øge 
gennemsigtigheden og åbenheden, styrke 
dialogen mellem 
reguleringsmyndighederne og styrke 
samarbejdet inden for internationale 
standardiseringsorganer; i forhandlingerne 
om sundheds- og 
plantesundhedsforanstaltninger at 
anerkende begge parters ret til at forvalte 
risiko i overensstemmelse med det niveau, 
de finder passende til at beskytte 
menneskers, dyrs eller planters liv eller 
sundhed. at respektere og værne om begge 
parters følsomme områder og 
grundlæggende værdier, som f.eks. EU's 
forsigtighedsprincip.

ii) at lade forhandlingerne om sundheds-
og plantesundhedsforanstaltninger tage 
udgangspunkt i de vigtigste principper i de 
multilaterale aftaler om sundheds- og 
plantesundhedsforanstaltninger; i første 
omgang at tilstræbe at øge 
gennemsigtigheden og åbenheden, styrke 
dialogen mellem 
reguleringsmyndighederne og de berørte 
parter og styrke samarbejdet inden for 
internationale standardiseringsorganer; i 
forhandlingerne om sundheds- og 
plantesundhedsforanstaltninger at 
anerkende begge parters ret til at forvalte 
risiko i overensstemmelse med det niveau, 
de finder passende til at beskytte 
menneskers, dyrs eller planters liv eller 
sundhed; at respektere og værne om begge 
parters følsomme områder og 
grundlæggende værdier, som f.eks. EU's 
forsigtighedsprincip, og at forpligte sig til 
at overholde forsigtighedsprincippet, som 
er en forudsætning for TTIP's vedtagelse.

Or. en
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Ændringsforslag 579
Helmut Scholz
for GUE/NGL-Gruppen
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra c – nr. ii a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

iia) at præcisere, at 
forsigtighedsprincippet er et af de 
grundlæggende principper i den 
europæiske miljø-, sundheds- og 
forbrugerbeskyttelsespolitik og er 
grundlaget for rettidige og proaktive 
forhandlinger for at undgå risici for 
menneskers, dyrs og planters sundhed og 
skader på miljøet; at sikre, at 
forhandlingerne ikke fører til en 
svækkelse af det forsigtighedsprincip, der 
er gældende i EU, navnlig inden for 
miljø- og sundhedsbeskyttelse, 
fødevaresikkerhed og 
forbrugerbeskyttelse;

Or. en

Ændringsforslag 580
Yannick Jadot, Ska Keller

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra c – nr. ii a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

iia) at styrke garantien og beskyttelsen af 
EU's ret til at lovgive om etikettering og 
mærkning, som sikrer sporbarhed og 
forbrugeroplysning og ikke udgør en 
teknisk handelshindring; at sikre, at TTIP 
på ingen måde underminerer EU's evne 
til at sikre sporbarhed for fødevarer og 
forbrugeroplysning gennem bestemmelser 
om mærkning af oprindelsesland, 
fremstillingsmetoder eller andre former 
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for fødevaremærkning;

Or. en

Ændringsforslag 581
Helmut Scholz
for GUE/NGL-Gruppen
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra c – nr. ii b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

iib) at forsvare det synspunkt, at de 
eksisterende reguleringsmæssige forskelle 
ofte skyldes forskellige kulturelle og 
politiske tilgange, og at deres værdi ofte 
kan overstige deres omkostninger som en 
ikke-toldmæssig handelshindring; at 
påpege, at omkostningerne ved at tackle 
konsekvenserne af deregulering kan være 
ekstremt høje for de offentlige budgetter;

Or. en

Ændringsforslag 582
Yannick Jadot, Ska Keller

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra c – nr. ii b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

iib) at sikre, at målet med at tilpasse de 
reguleringsmæssige standarder for 
dyrevelfærd er at hæve standarderne til 
det højeste niveau i stedet for at sænke 
dem, og at medtage 
dyrevelfærdsstandarder som et krav i 
forbindelse med import af varer til EU;

Or. en
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Ændringsforslag 583
Helmut Scholz
for GUE/NGL-Gruppen
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra c – nr. ii c (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

iic) at påpege, at langt størstedelen af 
befolkningen i de fleste medlemsstater er 
stærke modstandere af dyrkning, import 
og forarbejdning af genetisk modificerede 
organismer (gmo'er);

Or. en

Ændringsforslag 584
Helmut Scholz
for GUE/NGL-Gruppen
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra c – nr. ii d (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

iid) at sikre, at der af hensyn til forbruger-
og sundhedsbeskyttelsen indføres særlige 
bestemmelser for landbrugssektoren, 
ifølge hvilke import af visse produkter til 
EU ikke er tilladt, navnlig for alle 
produkter, som ikke opfylder EU's 
mærkningsdirektiv, produkter, som består 
af eller er fremstillet af gmo, dyr, som er 
behandlet med væksthormoner, 
markedsføring af fødevarer fremstillet af 
klonede dyr samt for fødevarer, som er 
behandlet med stoffer, der er eller bliver 
forbudt i EU;

Or. en
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Ændringsforslag 585
Helmut Scholz
for GUE/NGL-Gruppen
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra c – nr. ii e (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

iie) at påpege, at biologisk mangfoldighed 
i landbruget er grundlaget for 
produktionen af fødevarer, og at sikre, at 
handelsaftaler hverken fører til 
begrænsning af gammelt frømateriale, 
forarmning af vores traditionelle 
kulturplanter eller hindringer for 
landbrug af høj kvalitet eller økologisk 
landbrug;

Or. en

Ændringsforslag 586
Helmut Scholz
for GUE/NGL-Gruppen
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra c – nr. ii f (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

iif) at bestille en uafhængig 
konsekvensanalyse af de mulige 
konsekvenser af en handelsaftale med 
USA for europæiske familielandbrug og 
for EU's landbrugspolitik, 
fødevaresikkerheden, fødevarers og 
produkters sporbarhed og miljøet.

Or. en
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Ændringsforslag 587
Helmut Scholz
for GUE/NGL-Gruppen
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra c – nr. ii g (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

iig) at sikre udelukkelsen af enhver 
bestemmelse i alle de horisontale kapitler 
og alle de sektorspecifikke bilag til TTIP, 
der vil involvere lovgivning om kemikalier 
og pesticider og påvirke EU's integrerede 
tilgang til fødevaresikkerhed, herunder 
EU-lovgivningen om gmo'er og hormoner 
samt en eventuel kommende nødvendig 
lovgivning om f.eks. hormonforstyrrende 
stoffer.

Or. en

Ændringsforslag 588
Helmut Scholz
for GUE/NGL-Gruppen
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra c – nr. ii h (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

iih) kraftigt at beskytte EU's tilgang til 
fødevarehygiejne "fra jord til bord", i 
henhold til hvilken god hygiejnepraksis 
skal være at finde i hele 
produktionskæden for at garantere, at 
fødevarer, der sælges til den endelige 
forbruger, er sikre; at afvise uddelegering 
af fødevarekontrolopgaver til private 
erhvervsdrivende; at stå fast på, at et 
fødevaresystem baseret på 
sikkerhedskontroller foretaget af 
tredjepart ikke må sidestilles med et 
system baseret på uafhængige offentlige 
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kontroller.

Or. en

Ændringsforslag 589
Ulrike Müller

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra c – nr. iii

Forslag til beslutning Ændringsforslag

iii) med hensyn til kapitlet om horisontalt 
reguleringsmæssigt samarbejde at 
prioritere fremme af det bilaterale 
samarbejde mellem lovgivningsorganer 
gennem øget udveksling af oplysninger og 
fremme vedtagelse, styrkelse og rettidig 
gennemførelse af internationale 
instrumenter på grundlag af positive 
internationale erfaringer, såsom for 
eksempel ISO-standarder, eller under De 
Forenede Nationers Økonomiske 
Kommission for Europa's (UNECE) World 
Forum for Harmonisation of Vehicle 
Regulations (WP.29) (Verdensforum for 
harmonisering af køretøjsbestemmelser); at 
fastslå, at den foregående 
konsekvensvurdering af lovgivningsakten 
som fastlagt i de horisontale bestemmelser 
om reguleringsmæssigt samarbejde også 
bør vurdere virkningerne for forbrugerne 
og miljøet foruden virkninger for handel og 
investeringer; at gå meget forsigtigt frem i 
forbindelse med muligheden for at fremme 
reguleringsmæssig forenelighed og undgå 
at sætte legitime reguleringsmæssige og 
politiske målsætninger på spil;

iii) med hensyn til kapitlet om horisontalt 
reguleringsmæssigt samarbejde at 
prioritere fremme af det bilaterale 
samarbejde mellem lovgivningsorganer
udelukkende gennem øget udveksling af 
oplysninger og fremme vedtagelse, 
styrkelse og rettidig gennemførelse af 
internationale instrumenter på grundlag af 
positive internationale erfaringer, såsom 
for eksempel ISO-standarder, eller under 
De Forenede Nationers Økonomiske 
Kommission for Europa's (UNECE) World 
Forum for Harmonisation of Vehicle 
Regulations (WP.29) (Verdensforum for 
harmonisering af køretøjsbestemmelser); at 
fastslå, at den foregående 
konsekvensvurdering af lovgivningsakten 
som fastlagt i de horisontale bestemmelser 
om reguleringsmæssigt samarbejde også 
bør vurdere virkningerne for forbrugerne 
og miljøet foruden virkninger for handel og 
investeringer; at gå meget beskedent og
forsigtigt frem i forbindelse med 
muligheden for at fremme 
reguleringsmæssig forenelighed og undgå 
at sætte legitime reguleringsmæssige og 
politiske målsætninger på spil;

Or. en

Ændringsforslag 590
Reimer Böge
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Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra c – nr. iii

Forslag til beslutning Ændringsforslag

iii) med hensyn til kapitlet om horisontalt 
reguleringsmæssigt samarbejde at 
prioritere fremme af det bilaterale 
samarbejde mellem lovgivningsorganer 
gennem øget udveksling af oplysninger og 
fremme vedtagelse, styrkelse og rettidig 
gennemførelse af internationale 
instrumenter på grundlag af positive 
internationale erfaringer, såsom for 
eksempel ISO-standarder, eller under De 
Forenede Nationers Økonomiske 
Kommission for Europa's (UNECE) World 
Forum for Harmonisation of Vehicle 
Regulations (WP.29) (Verdensforum for 
harmonisering af køretøjsbestemmelser); at 
fastslå, at den foregående 
konsekvensvurdering af lovgivningsakten 
som fastlagt i de horisontale bestemmelser 
om reguleringsmæssigt samarbejde også 
bør vurdere virkningerne for forbrugerne 
og miljøet foruden virkninger for handel og 
investeringer; at gå meget forsigtigt frem i 
forbindelse med muligheden for at fremme 
reguleringsmæssig forenelighed og undgå 
at sætte legitime reguleringsmæssige og 
politiske målsætninger på spil;

iii) med hensyn til kapitlet om horisontalt 
reguleringsmæssigt samarbejde at 
prioritere fremme af det bilaterale 
samarbejde mellem lovgivningsorganer 
gennem øget udveksling af oplysninger og 
fremme vedtagelse, styrkelse og rettidig 
gennemførelse af internationale 
instrumenter på grundlag af positive 
internationale erfaringer, såsom for 
eksempel ISO-standarder, eller under De 
Forenede Nationers Økonomiske 
Kommission for Europa's (UNECE) World 
Forum for Harmonisation of Vehicle 
Regulations (WP.29) (Verdensforum for 
harmonisering af køretøjsbestemmelser); at 
fastslå, at den foregående 
konsekvensvurdering af lovgivningsakten 
som fastlagt i de horisontale bestemmelser 
om reguleringsmæssigt samarbejde også 
bør vurdere virkningerne for forbrugerne 
og miljøet foruden virkninger for handel og 
investeringer; at gå meget forsigtigt frem i 
forbindelse med muligheden for at fremme 
reguleringsmæssig forenelighed og undgå 
at sætte legitime reguleringsmæssige og 
politiske målsætninger eller kompetencer
på spil;

Or. de

Ændringsforslag 591
Dita Charanzová

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra c – nr. iii

Forslag til beslutning Ændringsforslag

iii) med hensyn til kapitlet om horisontalt 
reguleringsmæssigt samarbejde at 

iii) med hensyn til kapitlet om horisontalt 
reguleringsmæssigt samarbejde at 
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prioritere fremme af det bilaterale 
samarbejde mellem lovgivningsorganer 
gennem øget udveksling af oplysninger og 
fremme vedtagelse, styrkelse og rettidig 
gennemførelse af internationale 
instrumenter på grundlag af positive 
internationale erfaringer, såsom for 
eksempel ISO-standarder, eller under De 
Forenede Nationers Økonomiske 
Kommission for Europa's (UNECE) World 
Forum for Harmonisation of Vehicle 
Regulations (WP.29) (Verdensforum for 
harmonisering af køretøjsbestemmelser); 
at fastslå, at den foregående 
konsekvensvurdering af lovgivningsakten 
som fastlagt i de horisontale bestemmelser 
om reguleringsmæssigt samarbejde også 
bør vurdere virkningerne for forbrugerne 
og miljøet foruden virkninger for handel 
og investeringer; at gå meget forsigtigt 
frem i forbindelse med muligheden for at 
fremme reguleringsmæssig forenelighed 
og undgå at sætte legitime 
reguleringsmæssige og politiske 
målsætninger på spil;

prioritere fremme af det bilaterale 
samarbejde mellem lovgivningsorganer 
gennem øget udveksling af oplysninger og 
fremme vedtagelse, styrkelse og rettidig 
gennemførelse af internationale 
instrumenter på grundlag af positive 
internationale erfaringer, såsom for 
eksempel ISO-standarder, eller under De 
Forenede Nationers Økonomiske 
Kommission for Europa's (UNECE), 
navnlig med hensyn til ny teknologi; at
huske, at anerkendelse af 
overensstemmelse mellem det størst 
mulige antal sikkerhedsforskrifter for 
køretøjer ville være et af aftalens vigtigste 
resultater, og at dette vil kræve en kontrol 
af, at der i de europæiske og amerikanske 
forskrifter fastsættes et tilsvarende 
beskyttelsesniveau; mener, at dette skal 
være et skridt hen imod fuld 
lovgivningsmæssig tilnærmelse for denne 
sektor og andre sektorer;

Or. en

Ændringsforslag 592
Bendt Bendtsen

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra c – nr. iii

Forslag til beslutning Ændringsforslag

iii) med hensyn til kapitlet om horisontalt 
reguleringsmæssigt samarbejde at 
prioritere fremme af det bilaterale 
samarbejde mellem lovgivningsorganer 
gennem øget udveksling af oplysninger og 
fremme vedtagelse, styrkelse og rettidig 
gennemførelse af internationale 
instrumenter på grundlag af positive 
internationale erfaringer, såsom for 
eksempel ISO-standarder, eller under De 

iii) med hensyn til kapitlet om horisontalt 
reguleringsmæssigt samarbejde at 
prioritere fremme af det bilaterale 
samarbejde mellem lovgivningsorganer 
gennem øget udveksling af oplysninger og 
fremme vedtagelse, styrkelse og rettidig 
gennemførelse af internationale 
instrumenter på grundlag af positive 
internationale erfaringer, såsom for 
eksempel ISO-standarder, eller under De 



PE552.129v01-00 42/58 AM\1055773DA.doc

DA

Forenede Nationers Økonomiske 
Kommission for Europa's (UNECE) World 
Forum for Harmonisation of Vehicle 
Regulations (WP.29) (Verdensforum for 
harmonisering af køretøjsbestemmelser); at 
fastslå, at den foregående 
konsekvensvurdering af lovgivningsakten 
som fastlagt i de horisontale bestemmelser 
om reguleringsmæssigt samarbejde også 
bør vurdere virkningerne for forbrugerne 
og miljøet foruden virkninger for handel og 
investeringer; at gå meget forsigtigt frem i 
forbindelse med muligheden for at fremme 
reguleringsmæssig forenelighed og undgå 
at sætte legitime reguleringsmæssige og 
politiske målsætninger på spil;

Forenede Nationers Økonomiske 
Kommission for Europa's (UNECE) World 
Forum for Harmonisation of Vehicle 
Regulations (WP.29) (Verdensforum for 
harmonisering af køretøjsbestemmelser);
anerkender, at standarder er vigtige for 
eksport og import af varer på begge sider, 
og opfordrer de amerikanske og 
europæiske standardiseringsorganer til at 
samarbejde om fælles standarder og 
gensidig anerkendelse af standarder til 
gavn for EU's og USA's konkurrenceevne 
og forbrugernes valgmuligheder, alt 
imens man fastholder høje 
sikkerhedsstandarder og 
forbrugerbeskyttelse; at fastslå, at den 
foregående konsekvensvurdering af 
lovgivningsakten som fastlagt i de 
horisontale bestemmelser om 
reguleringsmæssigt samarbejde også bør 
vurdere virkningerne for forbrugerne og 
miljøet foruden virkninger for handel og 
investeringer; at gå meget forsigtigt frem i 
forbindelse med muligheden for at fremme 
reguleringsmæssig forenelighed og undgå 
at sætte legitime reguleringsmæssige og 
politiske målsætninger på spil;

Or. en

Ændringsforslag 593
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

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra c – nr. iii

Forslag til beslutning Ændringsforslag

iii) med hensyn til kapitlet om horisontalt 
reguleringsmæssigt samarbejde at 
prioritere fremme af det bilaterale 
samarbejde mellem lovgivningsorganer 

iii) med hensyn til kapitlet om horisontalt 
reguleringsmæssigt samarbejde at 
prioritere fremme af det bilaterale 
samarbejde mellem lovgivningsorganer 
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gennem øget udveksling af oplysninger og 
fremme vedtagelse, styrkelse og rettidig 
gennemførelse af internationale 
instrumenter på grundlag af positive 
internationale erfaringer, såsom for 
eksempel ISO-standarder, eller under De 
Forenede Nationers Økonomiske 
Kommission for Europa's (UNECE) World 
Forum for Harmonisation of Vehicle 
Regulations (WP.29) (Verdensforum for 
harmonisering af køretøjsbestemmelser); at 
fastslå, at den foregående 
konsekvensvurdering af lovgivningsakten 
som fastlagt i de horisontale bestemmelser 
om reguleringsmæssigt samarbejde også 
bør vurdere virkningerne for forbrugerne 
og miljøet foruden virkninger for handel 
og investeringer; at gå meget forsigtigt 
frem i forbindelse med muligheden for at 
fremme reguleringsmæssig forenelighed og 
undgå at sætte legitime reguleringsmæssige 
og politiske målsætninger på spil;

gennem øget udveksling af oplysninger og 
fremme vedtagelse, styrkelse og rettidig 
gennemførelse af internationale 
instrumenter på grundlag af positive 
internationale erfaringer, såsom for 
eksempel ISO-standarder, eller under De 
Forenede Nationers Økonomiske 
Kommission for Europa's (UNECE) World 
Forum for Harmonisation of Vehicle 
Regulations (WP.29) (Verdensforum for 
harmonisering af køretøjsbestemmelser); at 
fastslå, at den foregående 
konsekvensvurdering af lovgivningsakten 
som fastlagt i de horisontale bestemmelser 
om reguleringsmæssigt samarbejde også 
bør vurdere og prioritere virkningerne for 
forbrugerne, miljøet og forholdet mellem 
kønnene højere end virkninger for handel 
og investeringer; at gå meget forsigtigt 
frem i forbindelse med muligheden for at 
fremme reguleringsmæssig forenelighed og 
undgå at sætte legitime reguleringsmæssige 
og politiske målsætninger på spil;

Or. en

Ændringsforslag 594
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra c – nr. iii

Forslag til beslutning Ændringsforslag

iii) med hensyn til kapitlet om horisontalt 
reguleringsmæssigt samarbejde at 
prioritere fremme af det bilaterale 
samarbejde mellem lovgivningsorganer 
gennem øget udveksling af oplysninger og 
fremme vedtagelse, styrkelse og rettidig 
gennemførelse af internationale 
instrumenter på grundlag af positive 
internationale erfaringer, såsom for 
eksempel ISO-standarder, eller under De 
Forenede Nationers Økonomiske 
Kommission for Europa's (UNECE) World 

iii) med hensyn til kapitlet om horisontalt 
reguleringsmæssigt samarbejde at 
prioritere fremme af det bilaterale 
samarbejde mellem lovgivningsorganer 
gennem øget udveksling af oplysninger og 
fremme vedtagelse, styrkelse og rettidig 
gennemførelse af internationale 
instrumenter på grundlag af positive 
internationale erfaringer, såsom for 
eksempel ISO-standarder, eller under De 
Forenede Nationers Økonomiske 
Kommission for Europa's (UNECE) World 
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Forum for Harmonisation of Vehicle 
Regulations (WP.29) (Verdensforum for 
harmonisering af køretøjsbestemmelser); at 
fastslå, at den foregående 
konsekvensvurdering af lovgivningsakten 
som fastlagt i de horisontale bestemmelser 
om reguleringsmæssigt samarbejde også 
bør vurdere virkningerne for forbrugerne 
og miljøet foruden virkninger for handel og 
investeringer; at gå meget forsigtigt frem i 
forbindelse med muligheden for at fremme 
reguleringsmæssig forenelighed og undgå 
at sætte legitime reguleringsmæssige og 
politiske målsætninger på spil;

Forum for Harmonisation of Vehicle 
Regulations (WP.29) (Verdensforum for 
harmonisering af køretøjsbestemmelser); at 
fastslå, at den foregående 
konsekvensvurdering af lovgivningsakten 
som fastlagt i de horisontale bestemmelser 
om reguleringsmæssigt samarbejde også 
bør vurdere virkningerne for forbrugerne 
og miljøet foruden virkninger for handel og 
investeringer; at gå meget forsigtigt frem i 
forbindelse med muligheden for at fremme 
reguleringsmæssig forenelighed og undgå 
at sætte legitime reguleringsmæssige og 
politiske målsætninger og lovgivernes 
kompetence på begge sider af Atlanten på
spil;

Or. de

Ændringsforslag 595
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra c – nr. iii

Forslag til beslutning Ændringsforslag

iii) med hensyn til kapitlet om horisontalt 
reguleringsmæssigt samarbejde at 
prioritere fremme af det bilaterale 
samarbejde mellem lovgivningsorganer 
gennem øget udveksling af oplysninger og 
fremme vedtagelse, styrkelse og rettidig 
gennemførelse af internationale 
instrumenter på grundlag af positive 
internationale erfaringer, såsom for 
eksempel ISO-standarder, eller under De 
Forenede Nationers Økonomiske 
Kommission for Europa's (UNECE) World 
Forum for Harmonisation of Vehicle 
Regulations (WP.29) (Verdensforum for 
harmonisering af køretøjsbestemmelser); at 
fastslå, at den foregående 
konsekvensvurdering af lovgivningsakten 
som fastlagt i de horisontale bestemmelser 
om reguleringsmæssigt samarbejde også 

iii) med hensyn til kapitlet om horisontalt 
reguleringsmæssigt samarbejde at 
prioritere fremme af det bilaterale 
samarbejde mellem lovgivningsorganer 
gennem øget udveksling af oplysninger og 
fremme vedtagelse, styrkelse og rettidig 
gennemførelse af internationale 
instrumenter på grundlag af positive 
internationale erfaringer, såsom for 
eksempel ISO-standarder, eller under De 
Forenede Nationers Økonomiske 
Kommission for Europa's (UNECE) World 
Forum for Harmonisation of Vehicle 
Regulations (WP.29) (Verdensforum for 
harmonisering af køretøjsbestemmelser);
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bør vurdere virkningerne for forbrugerne 
og miljøet foruden virkninger for handel 
og investeringer; at gå meget forsigtigt 
frem i forbindelse med muligheden for at 
fremme reguleringsmæssig forenelighed 
og undgå at sætte legitime 
reguleringsmæssige og politiske 
målsætninger på spil;

Or. de

Ændringsforslag 596
Yannick Jadot, Ska Keller

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra c – nr. iii

Forslag til beslutning Ændringsforslag

iii) med hensyn til kapitlet om horisontalt 
reguleringsmæssigt samarbejde at 
prioritere fremme af det bilaterale 
samarbejde mellem lovgivningsorganer 
gennem øget udveksling af oplysninger og 
fremme vedtagelse, styrkelse og rettidig 
gennemførelse af internationale 
instrumenter på grundlag af positive 
internationale erfaringer, såsom for 
eksempel ISO-standarder, eller under De 
Forenede Nationers Økonomiske 
Kommission for Europa's (UNECE) World 
Forum for Harmonisation of Vehicle 
Regulations (WP.29) (Verdensforum for 
harmonisering af køretøjsbestemmelser); at
fastslå, at den foregående 
konsekvensvurdering af lovgivningsakten 
som fastlagt i de horisontale bestemmelser 
om reguleringsmæssigt samarbejde også 
bør vurdere virkningerne for forbrugerne 
og miljøet foruden virkninger for handel 
og investeringer; at gå meget forsigtigt 
frem i forbindelse med muligheden for at 
fremme reguleringsmæssig forenelighed og 
undgå at sætte legitime reguleringsmæssige 
og politiske målsætninger på spil;

iii) med hensyn til kapitlet om horisontalt 
reguleringsmæssigt samarbejde at 
prioritere fremme af det bilaterale 
samarbejde mellem lovgivningsorganer 
gennem øget udveksling af oplysninger og 
fremme vedtagelse, styrkelse og rettidig 
gennemførelse af internationale 
instrumenter på grundlag af positive 
internationale erfaringer, såsom for 
eksempel ISO-standarder, eller under De 
Forenede Nationers Økonomiske 
Kommission for Europa's (UNECE) World 
Forum for Harmonisation of Vehicle 
Regulations (WP.29) (Verdensforum for 
harmonisering af køretøjsbestemmelser); at
sikre, at den foregående 
konsekvensvurdering af lovgivningsakten 
som fastlagt i de horisontale bestemmelser 
om reguleringsmæssigt samarbejde baseres 
fuldstændigt på EU-metodologien om, at 
man først og fremmest skal måle den 
sociale indvirkning, indvirkningen på 
menneskerettighederne og 
miljøindvirkningen; at gå meget forsigtigt 
frem i forbindelse med muligheden for at 
fremme reguleringsmæssig forenelighed og 
undgå at sætte legitime reguleringsmæssige 
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og politiske målsætninger på spil;

Or. en

Ændringsforslag 597
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra c – nr. iii

Forslag til beslutning Ændringsforslag

iii) med hensyn til kapitlet om horisontalt 
reguleringsmæssigt samarbejde at 
prioritere fremme af det bilaterale 
samarbejde mellem lovgivningsorganer 
gennem øget udveksling af oplysninger og 
fremme vedtagelse, styrkelse og rettidig 
gennemførelse af internationale 
instrumenter på grundlag af positive 
internationale erfaringer, såsom for 
eksempel ISO-standarder, eller under De 
Forenede Nationers Økonomiske 
Kommission for Europa's (UNECE) World 
Forum for Harmonisation of Vehicle 
Regulations (WP.29) (Verdensforum for 
harmonisering af køretøjsbestemmelser); at 
fastslå, at den foregående 
konsekvensvurdering af lovgivningsakten 
som fastlagt i de horisontale bestemmelser 
om reguleringsmæssigt samarbejde også 
bør vurdere virkningerne for forbrugerne 
og miljøet foruden virkninger for handel og 
investeringer; at gå meget forsigtigt frem i 
forbindelse med muligheden for at fremme 
reguleringsmæssig forenelighed og undgå 
at sætte legitime reguleringsmæssige og 
politiske målsætninger på spil;

iii) med hensyn til kapitlet om horisontalt 
reguleringsmæssigt samarbejde at 
prioritere fremme af det bilaterale 
samarbejde mellem lovgivningsorganer, 
som kunne bidrage til at fastlægge fælles 
definitioner og til at undgå unødige 
forskelle i fremtiden, navnlig når det 
gælder nye teknologier og tjenester såsom 
elbiler, intelligente net, nanoteknologi og 
grønne varer; at opnå dette gennem øget 
udveksling af oplysninger og fremme 
vedtagelse, styrkelse og rettidig 
gennemførelse af internationale 
instrumenter på grundlag af positive 
internationale erfaringer, såsom for 
eksempel ISO-standarder, eller under De 
Forenede Nationers Økonomiske 
Kommission for Europa's (UNECE) World 
Forum for Harmonisation of Vehicle 
Regulations (WP.29) (Verdensforum for 
harmonisering af køretøjsbestemmelser); at 
fastslå, at den foregående 
konsekvensvurdering af lovgivningsakten 
som fastlagt i de horisontale bestemmelser 
om reguleringsmæssigt samarbejde også 
bør vurdere virkningerne for forbrugerne 
og miljøet foruden virkninger for handel og 
investeringer; at gå meget forsigtigt frem i 
forbindelse med muligheden for at fremme 
reguleringsmæssig forenelighed og undgå 
at sætte legitime reguleringsmæssige og 
politiske målsætninger på spil;
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Or. en

Ændringsforslag 598
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra c – nr. iii

Forslag til beslutning Ændringsforslag

iii) med hensyn til kapitlet om horisontalt 
reguleringsmæssigt samarbejde at 
prioritere fremme af det bilaterale 
samarbejde mellem lovgivningsorganer 
gennem øget udveksling af oplysninger og 
fremme vedtagelse, styrkelse og rettidig 
gennemførelse af internationale 
instrumenter på grundlag af positive 
internationale erfaringer, såsom for 
eksempel ISO-standarder, eller under De 
Forenede Nationers Økonomiske 
Kommission for Europa's (UNECE) 
World Forum for Harmonisation of 
Vehicle Regulations (WP.29) 
(Verdensforum for harmonisering af 
køretøjsbestemmelser); at fastslå, at den 
foregående konsekvensvurdering af 
lovgivningsakten som fastlagt i de 
horisontale bestemmelser om 
reguleringsmæssigt samarbejde også bør 
vurdere virkningerne for forbrugerne og 
miljøet foruden virkninger for handel og 
investeringer; at gå meget forsigtigt frem i 
forbindelse med muligheden for at 
fremme reguleringsmæssig forenelighed 
og undgå at sætte legitime 
reguleringsmæssige og politiske 
målsætninger på spil;

iii) med hensyn til kapitlet om horisontalt 
reguleringsmæssigt samarbejde at 
prioritere fremme af det bilaterale 
samarbejde mellem lovgivningsorganer 
gennem øget udveksling af oplysninger og 
fremme vedtagelse, styrkelse og rettidig 
gennemførelse af internationale 
instrumenter med fuld respekt for 
nærhedsprincippet, på baggrund af en 
specifik og permanent mekanisme for 
regulerings- og høringssamarbejdet, som 
sikrer oprettelsen af en levende aftale;

Or. en

Ændringsforslag 599
Helmut Scholz



PE552.129v01-00 48/58 AM\1055773DA.doc

DA

for GUE/NGL-Gruppen
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra c – nr. iii a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

iiia) at oprette en ambitiøs og effektiv 
samarbejdsmekanisme mellem den 
amerikanske kongres og Europa-
Parlamentet, som har til formål at skabe 
de højeste fælles standarder og at undgå 
utilsigtede forskelle i fremtidige 
standarder i nøglesektorer; at fremme 
høje fælles standarder i alle 
internationale fora;

Or. en

Ændringsforslag 600
Tiziana Beghin, David Borrelli

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra c – nr. iii a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

iiia) at sikre, at der anvendes et klart og 
utvetydigt sprog i kapitlet om 
reguleringssamarbejde; at sikre, at der 
ikke vil blive anvendt nogen form for 
reguleringssamarbejde for at omgå de 
legitime og demokratiske 
beslutningsprocesser, mindske de 
europæiske borgeres beskyttelsesniveau 
eller hindre lovgiverne i at træffe 
beslutninger i offentlighedens interesse;

Or. en

Ændringsforslag 601
Helmut Scholz
for GUE/NGL-Gruppen
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Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra c – nr. iii b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

iiib) at modsætte sig forslaget om enhver 
institutionaliseret form for vidtgående 
lovgivningsmæssigt samarbejde, som ville 
give handels- og investeringspartneren 
samt koncerner en privilegeret ret til at 
deltage i det lovforberedende eller 
lovgivningsmæssige arbejde i EU eller 
USA, medlemsstaterne eller delstaterne og 
de kommunale og regionale organer eller 
give dem mulighed for at udsætte eller 
standse lovgivningsprojekter ved f.eks. at 
forlange analyser af konsekvenserne af 
lovgivning for handel og investeringer;

Or. en

Ændringsforslag 602
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra c – nr. iv

Forslag til beslutning Ændringsforslag

iv) i forbindelse med fremtidigt 
reguleringsmæssigt samarbejde klart at 
definere, hvilke foranstaltninger der 
vedrører tekniske handelshindringer og 
overflødige administrative byrder og 
formaliteter, og hvilke der er knyttet til 
grundlæggende standarder og 
bestemmelser og ikke bør ændres;

udgår

Or. de

Ændringsforslag 603
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Bolesław G. Piecha
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Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra c – nr. iv

Forslag til beslutning Ændringsforslag

iv) i forbindelse med fremtidigt 
reguleringsmæssigt samarbejde klart at 
definere, hvilke foranstaltninger der 
vedrører tekniske handelshindringer og 
overflødige administrative byrder og 
formaliteter, og hvilke der er knyttet til 
grundlæggende standarder og 
bestemmelser og ikke bør ændres;

udgår

Or. en

Ændringsforslag 604
Franck Proust

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra c – nr. iv

Forslag til beslutning Ændringsforslag

iv) i forbindelse med fremtidigt 
reguleringsmæssigt samarbejde klart at 
definere, hvilke foranstaltninger der 
vedrører tekniske handelshindringer og 
overflødige administrative byrder og 
formaliteter, og hvilke der er knyttet til 
grundlæggende standarder og 
bestemmelser og ikke bør ændres;

iv) i forbindelse med fremtidigt 
reguleringsmæssigt samarbejde klart at 
definere, hvilke foranstaltninger der 
vedrører tekniske handelshindringer og
overlappende eller overflødige 
administrative byrder og formaliteter, og 
hvilke der er knyttet til grundlæggende 
standarder og bestemmelser og ikke bør 
ændres;

Or. fr

Ændringsforslag 605
Christofer Fjellner

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra c – nr. iv
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

iv) i forbindelse med fremtidigt 
reguleringsmæssigt samarbejde klart at
definere, hvilke foranstaltninger der 
vedrører tekniske handelshindringer og 
overflødige administrative byrder og 
formaliteter, og hvilke der er knyttet til 
grundlæggende standarder og 
bestemmelser og ikke bør ændres;

iv) i forbindelse med fremtidigt 
reguleringsmæssigt samarbejde klart at 
definere, hvilke foranstaltninger der 
vedrører tekniske handelshindringer og 
overflødige administrative byrder og 
formaliteter, og hvilke der er knyttet til 
grundlæggende standarder og 
bestemmelser;

Or. en

Ændringsforslag 606
Wim van de Camp

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra c – nr. iv

Forslag til beslutning Ændringsforslag

iv) i forbindelse med fremtidigt 
reguleringsmæssigt samarbejde klart at 
definere, hvilke foranstaltninger der 
vedrører tekniske handelshindringer og 
overflødige administrative byrder og 
formaliteter, og hvilke der er knyttet til 
grundlæggende standarder og 
bestemmelser og ikke bør ændres;

iv) i forbindelse med fremtidigt 
reguleringsmæssigt samarbejde klart at 
definere, hvilke foranstaltninger der 
vedrører tekniske handelshindringer og 
overflødige administrative byrder og 
formaliteter, og hvilke der er knyttet til 
grundlæggende standarder og 
bestemmelser og ikke bør ændres, også 
hvad angår godkendelsestest for 
motorkøretøjer;

Or. en

Ændringsforslag 607
Yannick Jadot, Ska Keller

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra c – nr. iv

Forslag til beslutning Ændringsforslag

iv) i forbindelse med fremtidigt iv) i forbindelse med fremtidigt 
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reguleringsmæssigt samarbejde klart at 
definere, hvilke foranstaltninger der 
vedrører tekniske handelshindringer og 
overflødige administrative byrder og 
formaliteter, og hvilke der er knyttet til 
grundlæggende standarder og 
bestemmelser og ikke bør ændres;

reguleringsmæssigt samarbejde klart at 
definere, hvilke foranstaltninger der 
vedrører tekniske handelshindringer og 
overflødige administrative byrder og 
formaliteter, og hvilke der er knyttet til 
grundlæggende standarder og 
bestemmelser, eller procedurer, der tjener 
et offentligt politikmål, og ikke bør 
ændres;

Or. en

Ændringsforslag 608
Gérard Deprez, Louis Michel, Frédérique Ries

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra c – nr. iv a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

iva) at sikre, at de beslutninger, der 
træffes af organet for 
reguleringssamarbejde, som er ansvarligt 
for at fastlægge fælles fremtidige 
standarder, ikke kan fratage EU's 
medlemsstater retten til at fastlægge 
højere standarder;

Or. fr

Ændringsforslag 609
Helmut Scholz
for GUE/NGL-Gruppen
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra c – nr. iv a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

iva) at levere oplysninger om, hvordan en 
USA- eller EU-aftale med tredjelande kan 
påvirke det regulerede samarbejde, og 
navnlig præcisere, hvordan disse aftaler 
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vil indvirke på hinanden, hvis de muliggør 
et lignende reguleret samarbejde;

Or. en

Ændringsforslag 610
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

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra c – nr. v

Forslag til beslutning Ændringsforslag

v) fuldt ud at respektere det etablerede 
reguleringssystemer på begge sider af 
Atlanten såvel som Europa-Parlamentets 
rolle inden for EU's beslutningsproces og 
dets demokratiske kontrol over EU's 
lovgivningsprocesser, når der skabes 
rammer for fremtidigt samarbejde, og 
samtidig lægge vægt på ligelig inddragelse 
af berørte parter i høringerne som led i 
udviklingen af et lovgivningsforslag;

v) fuldt ud at respektere det etablerede 
reguleringssystemer på begge sider af 
Atlanten såvel som Europa-Parlamentets 
rolle inden for EU's beslutningsproces og 
dets demokratiske kontrol over EU's 
lovgivningsprocesser, når der skabes 
rammer for fremtidigt samarbejde, og 
samtidig lægge vægt på ligelig inddragelse 
af berørte parter i høringerne som led i 
udviklingen af et lovgivningsforslag for at 
undgå, at en af parterne nedlægger veto, 
inden den anden part officielt har stillet et 
lovgivningsforslag; at præcisere Rådet for 
Reguleringssamarbejdes rolle, 
sammensætning og juridiske kvalitet, idet 
der tages højde for, at enhver direkte og 
obligatorisk anvendelse af dets 
henstillinger ville indebære en 
tilsidesættelse af de 
lovgivningsprocedurer, der er fastsat i 
traktaterne; også at sørge for, at det fuldt 
ud bevarer de nationale, regionale og 
lokale myndigheders evne til at lovgive om 
deres egne politikker, navnlig social- og 
miljøpolitikkerne;

Or. en
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Ændringsforslag 611
Matteo Salvini

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra c – nr. v

Forslag til beslutning Ændringsforslag

v) fuldt ud at respektere det etablerede 
reguleringssystemer på begge sider af 
Atlanten såvel som Europa-Parlamentets 
rolle inden for EU's beslutningsproces og 
dets demokratiske kontrol over EU's 
lovgivningsprocesser, når der skabes 
rammer for fremtidigt samarbejde, og 
samtidig lægge vægt på ligelig inddragelse 
af berørte parter i høringerne som led i 
udviklingen af et lovgivningsforslag;

v) fuldt ud at respektere det etablerede 
reguleringssystemer på begge sider af 
Atlanten, idet der tages hensyn til 
lovgivningsbeføjelserne hos EU-
medlemsstaterne og de regioner, der har 
lovgivningsbeføjelser, såvel som Europa-
Parlamentets rolle inden for EU's 
beslutningsproces og dets demokratiske 
kontrol over EU's lovgivningsprocesser, 
når der skabes rammer for fremtidigt 
samarbejde, og samtidig lægge vægt på 
ligelig inddragelse af berørte parter i 
høringerne som led i udviklingen af et 
lovgivningsforslag;

Or. it

Ændringsforslag 612
Franck Proust, Tokia Saïfi

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra c – nr. v

Forslag til beslutning Ændringsforslag

v) fuldt ud at respektere det etablerede 
reguleringssystemer på begge sider af 
Atlanten såvel som Europa-Parlamentets 
rolle inden for EU's beslutningsproces og 
dets demokratiske kontrol over EU's 
lovgivningsprocesser, når der skabes 
rammer for fremtidigt samarbejde, og 
samtidig lægge vægt på ligelig inddragelse 
af berørte parter i høringerne som led i 
udviklingen af et lovgivningsforslag;

v) fuldt ud at respektere det etablerede 
reguleringssystemer på begge sider af 
Atlanten såvel som Europa-Parlamentets 
rolle inden for EU's beslutningsproces og 
dets demokratiske kontrol over EU's 
lovgivningsprocesser, når der skabes 
rammer for fremtidigt samarbejde, og 
samtidig lægge vægt på ligelig inddragelse 
af berørte parter i høringerne som led i 
udviklingen af et lovgivningsforslag; i den 
forbindelse at foreslå, at de opdateringer, 
der foretages for at ændre visse aspekter 
af partnerskabets begrænsninger, om 
nødvendigt bliver genstand for 
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demokratisk og parlamentarisk kontrol;

Or. fr

Ændringsforslag 613
Yannick Jadot, Ska Keller

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra c – nr. v

Forslag til beslutning Ændringsforslag

v) fuldt ud at respektere det etablerede
reguleringssystemer på begge sider af 
Atlanten såvel som Europa-Parlamentets 
rolle inden for EU's beslutningsproces og 
dets demokratiske kontrol over EU's 
lovgivningsprocesser, når der skabes 
rammer for fremtidigt samarbejde, og 
samtidig lægge vægt på ligelig inddragelse 
af berørte parter i høringerne som led i 
udviklingen af et lovgivningsforslag;

v) fuldt ud at respektere det etablerede
reguleringssystem og demokratiske 
beslutningstagningssystem på begge sider 
af Atlanten såvel som Europa-Parlamentets 
rolle inden for EU's beslutningsproces og 
dets demokratiske kontrol over EU's 
lovgivningsprocesser, når der skabes 
rammer for fremtidigt samarbejde, og 
samtidig lægge vægt på ligelig inddragelse 
af berørte parter, navnlig ngo'er, i 
høringerne som led i udviklingen af et 
lovgivningsforslag;

Or. en

Ændringsforslag 614
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra c – nr. v

Forslag til beslutning Ændringsforslag

v) fuldt ud at respektere det etablerede 
reguleringssystemer på begge sider af 
Atlanten såvel som Europa-Parlamentets 
rolle inden for EU's beslutningsproces og 
dets demokratiske kontrol over EU's 
lovgivningsprocesser, når der skabes 
rammer for fremtidigt samarbejde, og
samtidig lægge vægt på ligelig inddragelse 
af berørte parter i høringerne som led i 

v) fuldt ud at respektere det etablerede 
reguleringssystemer på begge sider af 
Atlanten såvel som Europa-Parlamentets 
rolle inden for EU's beslutningsproces og 
dets demokratiske kontrol over EU's 
lovgivningsprocesser, når der skabes 
rammer for fremtidigt samarbejde, og sikre 
den størst mulige gennemsigtighed og
inddragelse af alle relevante berørte parter;
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udviklingen af et lovgivningsforslag;

Or. en

Ændringsforslag 615
Eleonora Forenza

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra c – nr. v

Forslag til beslutning Ændringsforslag

v) fuldt ud at respektere det etablerede 
reguleringssystemer på begge sider af 
Atlanten såvel som Europa-Parlamentets 
rolle inden for EU's beslutningsproces og 
dets demokratiske kontrol over EU's 
lovgivningsprocesser, når der skabes 
rammer for fremtidigt samarbejde, og 
samtidig lægge vægt på ligelig inddragelse 
af berørte parter i høringerne som led i 
udviklingen af et lovgivningsforslag;

v) fuldt ud at respektere det etablerede 
reguleringssystemer på begge sider af 
Atlanten såvel som Europa-Parlamentets 
rolle inden for EU's beslutningsproces og 
dets demokratiske kontrol over EU's 
lovgivningsprocesser, når der skabes 
rammer for fremtidigt samarbejde, og 
samtidig lægge vægt på, at ingen 
privilegeret adgang til 
beslutningsprocessen eller præferentiel 
høringsrolle gives til virksomheders eller 
berørte parters interesser inden for 
rammerne af reguleringssamarbejdet;

Or. en

Ændringsforslag 616
Viviane Reding

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra c – nr. v a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

va) fuldt ud at anerkende hver parts ret til 
ikke at indgå et transatlantisk samarbejde, 
hvis det anses for unødvendigt eller 
uhensigtsmæssigt; at definere 
samarbejdsmekanismens karakter som 
frivillig, ligesom i CETA-aftalen;

Or. en
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Ændringsforslag 617
Helmut Scholz
for GUE/NGL-Gruppen
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra c – nr. v a (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

va) at træffe øjeblikkelige 
foranstaltninger for at sikre, at især 
henstillingen om at udarbejde en 
europæisk strategi for IT-uafhængighed 
og en EU-cyberstrategi, som indgik i 
Europa-Parlamentets beslutning af 
12. marts 2014 om USA's NSA-
overvågningsprogram, 
overvågningsorganer i forskellige 
medlemsstater og deres indvirkning på 
EU-borgernes grundlæggende rettigheder 
samt om det transatlantiske samarbejde 
inden for retlige og indre anliggender, 
gennemføres;

Or. en

Ændringsforslag 618
Helmut Scholz
for GUE/NGL-Gruppen
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra c – nr. v b (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

vb) at hindre medtagelsen af 
krypteringsstandarder eller 
certificeringen heraf i TTIP-aftalen, da 
der ikke er nogen økonomisk fordel, men 
derimod et alvorligt potentielt økonomisk 
og samfundsmæssigt tab knyttet til det.
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Or. en

Ændringsforslag 619
Helmut Scholz
for GUE/NGL-Gruppen
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Forslag til beslutning
Punkt 1 – litra c – nr. v c (nyt)

Forslag til beslutning Ændringsforslag

vc) at sikre, at en omfattende og utvetydig 
horisontal klausul om, at EU's 
bestemmelser om beskyttelse af 
personoplysninger ikke berøres af aftalen, 
medtages uden nogen forbehold for, at 
klausulen skal være i overensstemmelse 
med andre dele af nogen handelsaftaler;

Or. en


