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Alteração 539
Marine Le Pen

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea c)

Proposta de resolução Alteração

c) Relativamente aos entraves não 
pautais:

i) assegurar que o capítulo relativo à 
cooperação em matéria de 
regulamentação promove um ambiente 
económico eficaz e favorável à 
concorrência, através da facilitação do 
comércio e do investimento, criando e 
garantindo ao mesmo tempo níveis 
elevados de proteção da legislação em 
matéria de saúde e segurança, defesa do 
consumidor, trabalho e ambiente, bem 
como da diversidade cultural existente na 
UE; os negociadores de ambos os lados 
devem identificar e ser muito claros sobre 
as medidas e as normas regulamentares 
que são fundamentais e não podem ser 
postas em causa, sobre as que podem ser 
objeto de uma abordagem comum, sobre 
as áreas onde é desejável existir 
reconhecimento mútuo com base num 
padrão elevado comum e num forte 
sistema de fiscalização do mercado, bem 
como aquelas em que é possível 
simplesmente um melhor intercâmbio de 
informações, com base na experiência de 
ano e meio de conversações em curso;

Suprimido

ii) basear as negociações sobre medidas 
de OTC e MFS nos princípios 
fundamentais dos acordos multilaterais de 
OTC e MFS; visar sobretudo aumentar a 
transparência e a abertura, bem como o 
reforço do diálogo entre reguladores e a 
cooperação em organismos internacionais 
de normalização; reconhecer, nas 
negociações no âmbito das medidas de 
OTC e MFS, o direito de ambas as partes 
gerirem os riscos de acordo com o nível 
que cada uma considere necessário, a fim 
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de proteger a vida ou a saúde humana, 
animal ou vegetal; respeitar e assegurar 
as áreas sensíveis e os valores 
fundamentais de ambos os lados, como o 
princípio da precaução da UE;
iii) no que se refere ao capítulo relativo à 
cooperação regulamentar horizontal, dar 
prioridade à promoção da cooperação 
bilateral entre organismos reguladores, 
através de um intercâmbio de informações 
melhorado, bem como fomentar a adoção, 
reforço e aplicação atempada de 
instrumentos internacionais, com base em 
experiências internacionais de sucesso 
como, por exemplo, as normas ISO ou o 
Fórum Mundial para a Harmonização 
das Regulamentações aplicáveis a 
Veículos (WP.29) da Comissão 
Económica para a Europa das Nações 
Unidas (UNECE); definir que a avaliação 
prévia do impacto para o ato 
regulamentar, conforme definido nas 
disposições horizontais relativas à 
cooperação em matéria de 
regulamentação, deve medir igualmente o 
impacto nos consumidores e no ambiente, 
juntamente com o impacto no comércio e 
no investimento; enfrentar a possibilidade 
de promover a compatibilidade 
regulamentar com maior cuidado e 
unicamente sem comprometer objetivos 
legítimos em matéria de regulamentação e 
de políticas;
iv) definir claramente, no contexto da 
futura cooperação regulamentar, quais as 
medidas que dizem respeito aos OTC e a 
formalidades e encargos administrativos 
redundantes, bem como quais estão 
relacionadas com normas e regulamentos 
fundamentais e que não devem ser 
alteradas;
v) respeitar plenamente os sistemas 
regulamentares estabelecidos em ambos 
os lados do Atlântico, bem como o papel 
do Parlamento Europeu no âmbito do 
processo de tomada de decisão da UE e do 
seu controlo democrático relativamente a 
processos regulamentares da UE, 
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aquando da criação do quadro para a 
futura cooperação, estando 
simultaneamente vigilante quanto ao 
envolvimento equilibrado das partes 
interessadas nas consultas incluídas na 
elaboração de uma proposta 
regulamentar;

Or. fr

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

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea c) – parte introdutória

Proposta de resolução Alteração

c) Relativamente aos entraves não pautais: c) Relativamente ao pilar da cooperação e 
coerência regulamentar e aos entraves não 
pautais;

Or. en

Alteração 541
Christofer Fjellner

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea c) – subalínea -i) (nova)

Proposta de resolução Alteração

-i) incluir regimes transversais, visando 
assegurar a coerência e a transparência 
regulamentares, para o desenvolvimento e 
a aplicação de regulamentação relativa a 
produtos e serviços eficaz, 
financeiramente eficiente e mais 
compatível, incluindo consultas precoces 
sobre regulamentos importantes, 
utilização de estudos de impacto, 
avaliações, revisão periódica das normas 
regulamentares existentes e aplicação de 
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boas práticas em matéria de 
regulamentação;

Or. en

Alteração 542
Ulrike Müller

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea c) – subalínea i)

Proposta de resolução Alteração

i) assegurar que o capítulo relativo à 
cooperação em matéria de regulamentação 
promove um ambiente económico eficaz e 
favorável à concorrência, através da
facilitação do comércio e do investimento, 
criando e garantindo ao mesmo tempo 
níveis elevados de proteção da legislação 
em matéria de saúde e segurança, defesa do 
consumidor, trabalho e ambiente, bem 
como da diversidade cultural existente na 
UE; os negociadores de ambos os lados 
devem identificar e ser muito claros sobre 
as medidas e as normas regulamentares que 
são fundamentais e não podem ser postas 
em causa, sobre as que podem ser objeto de 
uma abordagem comum, sobre as áreas 
onde é desejável existir reconhecimento 
mútuo com base num padrão elevado 
comum e num forte sistema de fiscalização 
do mercado, bem como aquelas em que é 
possível simplesmente um melhor 
intercâmbio de informações, com base na 
experiência de ano e meio de conversações 
em curso;

i) assegurar que o capítulo relativo à 
cooperação em matéria de regulamentação 
exclui qualquer possibilidade de criação 
de efeitos dissuasores na legislação futura 
ao nível da UE e dos Estados-Membros, 
bem como de novas obrigações de 
prestação de contas para os legisladores 
nacionais; a cooperação em matéria de 
regulamentação deve promover um 
ambiente económico eficaz e favorável à 
concorrência, através da facilitação do 
comércio e do investimento, criando e 
garantindo ao mesmo tempo níveis 
elevados de proteção da legislação em 
matéria de saúde e segurança, defesa do 
consumidor, trabalho e ambiente, bem 
como da diversidade cultural existente na 
UE; os negociadores de ambos os lados 
devem identificar e ser muito claros sobre 
as medidas e as normas regulamentares que 
são fundamentais e não podem ser postas 
em causa, sobre as que podem ser objeto de 
uma abordagem comum, sobre as áreas 
onde é desejável existir reconhecimento 
mútuo com base num padrão elevado 
comum e num forte sistema de fiscalização 
do mercado, bem como aquelas em que é 
possível simplesmente um melhor 
intercâmbio de informações, com base na 
experiência de ano e meio de conversações 
em curso;

Or. en
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Alteração 543
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea c) – ponto i)

Proposta de resolução Alteração

i) assegurar que o capítulo relativo à 
cooperação em matéria de regulamentação 
promove um ambiente económico eficaz e 
favorável à concorrência, através da 
facilitação do comércio e do investimento, 
criando e garantindo ao mesmo tempo 
níveis elevados de proteção da legislação 
em matéria de saúde e segurança, defesa do 
consumidor, trabalho e ambiente, bem 
como da diversidade cultural existente na 
UE; os negociadores de ambos os lados 
devem identificar e ser muito claros sobre 
as medidas e as normas regulamentares que 
são fundamentais e não podem ser postas 
em causa, sobre as que podem ser objeto de 
uma abordagem comum, sobre as áreas 
onde é desejável existir reconhecimento 
mútuo com base num padrão elevado 
comum e num forte sistema de fiscalização 
do mercado, bem como aquelas em que é 
possível simplesmente um melhor 
intercâmbio de informações, com base na 
experiência de ano e meio de conversações 
em curso;

i) assegurar que o capítulo relativo à 
cooperação em matéria de regulamentação 
promove um ambiente económico eficaz e 
favorável à concorrência, através da 
facilitação do comércio e do investimento, 
criando e garantindo, ao mesmo tempo, no 
respeito do princípio da precaução 
consagrado no artigo 191.º do TFUE,
níveis elevados de proteção da legislação 
em matéria de saúde e segurança, defesa do 
consumidor, trabalho e ambiente, bem 
como da diversidade cultural existente na 
UE; os negociadores de ambos os lados 
devem identificar e ser muito claros sobre 
as medidas e as normas regulamentares que 
são fundamentais e não podem ser postas 
em causa, sobre as que podem ser objeto de 
uma abordagem comum, sobre as áreas 
onde é desejável existir reconhecimento 
mútuo com base num padrão elevado 
comum e num forte sistema de fiscalização 
do mercado, bem como aquelas em que é 
possível simplesmente um melhor 
intercâmbio de informações, com base na 
experiência de ano e meio de conversações 
em curso;

Or. es

Alteração 544
Dita Charanzová

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea c) – subalínea i)
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Proposta de resolução Alteração

i) assegurar que o capítulo relativo à 
cooperação em matéria de regulamentação 
promove um ambiente económico eficaz e 
favorável à concorrência, através da 
facilitação do comércio e do investimento, 
criando e garantindo ao mesmo tempo 
níveis elevados de proteção da legislação 
em matéria de saúde e segurança, defesa 
do consumidor, trabalho e ambiente, bem 
como da diversidade cultural existente na 
UE; os negociadores de ambos os lados 
devem identificar e ser muito claros sobre 
as medidas e as normas regulamentares 
que são fundamentais e não podem ser 
postas em causa, sobre as que podem ser 
objeto de uma abordagem comum, sobre 
as áreas onde é desejável existir 
reconhecimento mútuo com base num 
padrão elevado comum e num forte 
sistema de fiscalização do mercado, bem 
como aquelas em que é possível 
simplesmente um melhor intercâmbio de 
informações, com base na experiência de 
ano e meio de conversações em curso;

i) assegurar que o capítulo relativo à 
cooperação em matéria de regulamentação 
promove um ambiente económico eficaz e 
favorável à concorrência, através da 
facilitação do comércio e do investimento, 
criando e garantindo ao mesmo tempo 
padrões europeus elevados; apoiar, no 
pleno respeito da autonomia 
regulamentar, o estabelecimento de um 
diálogo e cooperação estruturais e 
obrigatórios entre os reguladores e insistir 
em que isso envolva mecanismos de alerta 
precoce e intercâmbios aquando da 
elaboração de regulamentação; ter em 
conta que as diferenças em matéria de 
regulamentação constituem o principal 
entrave não pautal ao comércio e que os 
reguladores devem explorar formas de 
promover a compatibilidade, como o 
reconhecimento mútuo, a harmonização 
ou o alinhamento de requisitos;

Or. en

Alteração 545
Bendt Bendtsen

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea c) – subalínea i)

Proposta de resolução Alteração

i) assegurar que o capítulo relativo à 
cooperação em matéria de regulamentação 
promove um ambiente económico eficaz e 
favorável à concorrência, através da 
facilitação do comércio e do investimento, 
criando e garantindo ao mesmo tempo 
níveis elevados de proteção da legislação 
em matéria de saúde e segurança, defesa do 

i) assegurar que o capítulo relativo à 
cooperação em matéria de regulamentação 
promove um ambiente económico eficaz e 
favorável à concorrência, através da 
facilitação do comércio e do investimento, 
criando e garantindo ao mesmo tempo 
níveis elevados de proteção da legislação 
em matéria de saúde e segurança, defesa do 
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consumidor, trabalho e ambiente, bem 
como da diversidade cultural existente na 
UE; os negociadores de ambos os lados 
devem identificar e ser muito claros sobre 
as medidas e as normas regulamentares que 
são fundamentais e não podem ser postas 
em causa, sobre as que podem ser objeto de 
uma abordagem comum, sobre as áreas 
onde é desejável existir reconhecimento 
mútuo com base num padrão elevado 
comum e num forte sistema de fiscalização 
do mercado, bem como aquelas em que é 
possível simplesmente um melhor 
intercâmbio de informações, com base na 
experiência de ano e meio de conversações 
em curso;

consumidor, trabalho e ambiente, bem 
como da diversidade cultural existente na 
UE; a existência de quadros 
regulamentares diferentes na União 
Europeia e nos EUA implica custos para 
as indústrias de ambos os lados do 
Atlântico e poderão ser obtidos ganhos de 
eficiência significativos com a 
harmonização das abordagens 
regulamentares, sem que isso prejudique 
a manutenção e a consecução pelas 
autoridades da União Europeia e dos 
Estados Unidos de padrões elevados e de 
níveis elevados de segurança para os seus 
cidadãos; os negociadores de ambos os 
lados devem identificar e ser muito claros 
sobre as medidas e as normas 
regulamentares que são fundamentais e não 
podem ser postas em causa, sobre as que 
podem ser objeto de uma abordagem 
comum, sobre as áreas onde é desejável 
existir reconhecimento mútuo, como por 
exemplo a inspeção de unidades de 
produção farmacêutica, com base num 
padrão elevado comum e num forte sistema 
de fiscalização do mercado, bem como 
aquelas em que é possível simplesmente 
um melhor intercâmbio de informações, 
com base na experiência de ano e meio de 
conversações em curso;

Or. en

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

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea c) – subalínea i)

Proposta de resolução Alteração

i) assegurar que o capítulo relativo à 
cooperação em matéria de regulamentação 
promove um ambiente económico eficaz e 
favorável à concorrência, através da 

i) assegurar que o capítulo relativo à 
cooperação em matéria de regulamentação 
garante os mais elevados níveis de 
proteção da legislação em matéria de 
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facilitação do comércio e do investimento, 
criando e garantindo ao mesmo tempo 
níveis elevados de proteção da legislação 
em matéria de saúde e segurança, defesa 
do consumidor, trabalho e ambiente, bem 
como da diversidade cultural existente na 
UE; os negociadores de ambos os lados 
devem identificar e ser muito claros sobre 
as medidas e as normas regulamentares
que são fundamentais e não podem ser 
postas em causa, sobre as que podem ser 
objeto de uma abordagem comum, sobre as 
áreas onde é desejável existir 
reconhecimento mútuo com base num 
padrão elevado comum e num forte sistema 
de fiscalização do mercado, bem como 
aquelas em que é possível simplesmente 
um melhor intercâmbio de informações, 
com base na experiência de ano e meio de 
conversações em curso;

saúde e de segurança, incluindo
segurança e qualidade alimentares, defesa 
do consumidor, trabalho e ambiente, bem 
como da diversidade cultural existente na 
UE, promovendo, simultaneamente, um 
ambiente económico eficaz e favorável à 
concorrência, através da facilitação do 
comércio e do investimento; rejeitar 
qualquer harmonização normativa que 
implique uma diminuição dos padrões 
europeus bem como o reconhecimento 
mútuo de normas não equivalentes; velar 
por que a cooperação em matéria de 
regulamentação não comprometa o 
direito dos Estados a legislarem; garantir 
que o processo de cooperação 
regulamentar seja tão transparente e 
inclusivo quanto possível, envolvendo 
nomeadamente os parceiros sociais; os 
negociadores de ambos os lados devem 
identificar e ser muito claros sobre os
procedimentos técnicos e as normas que 
são fundamentais e não podem ser postas 
em causa, sobre as que podem ser objeto de 
uma abordagem comum, sobre as áreas 
onde é desejável existir reconhecimento 
mútuo com base num padrão elevado 
comum e num forte sistema de fiscalização 
do mercado, bem como aquelas em que é 
possível simplesmente um melhor 
intercâmbio de informações, com base na 
experiência de ano e meio de conversações 
em curso; os negociadores devem 
assegurar que a cooperação em matéria 
de regulamentação não se traduza num 
abrandamento dos processos legislativos e 
que não abranja setores excluídos da 
negociação nem regulamentação nacional 
ou subcentral;

Or. en

Alteração 547
Salvatore Cicu
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Proposta de resolução
N.º 1 – alínea c) – subalínea i)

Proposta de resolução Alteração

i) assegurar que o capítulo relativo à 
cooperação em matéria de regulamentação 
promove um ambiente económico eficaz e 
favorável à concorrência, através da 
facilitação do comércio e do investimento, 
criando e garantindo ao mesmo tempo 
níveis elevados de proteção da legislação 
em matéria de saúde e segurança, defesa do 
consumidor, trabalho e ambiente, bem 
como da diversidade cultural existente na 
UE; os negociadores de ambos os lados 
devem identificar e ser muito claros sobre 
as medidas e as normas regulamentares que 
são fundamentais e não podem ser postas 
em causa, sobre as que podem ser objeto de 
uma abordagem comum, sobre as áreas 
onde é desejável existir reconhecimento 
mútuo com base num padrão elevado 
comum e num forte sistema de fiscalização 
do mercado, bem como aquelas em que é 
possível simplesmente um melhor 
intercâmbio de informações, com base na 
experiência de ano e meio de conversações
em curso;

i) assegurar que o capítulo relativo à 
cooperação em matéria de regulamentação 
promove um ambiente económico eficaz e 
favorável à concorrência, através da 
facilitação do comércio e do investimento, 
criando e garantindo ao mesmo tempo 
níveis elevados de proteção da legislação 
em matéria de saúde e segurança, defesa do 
consumidor, trabalho e ambiente, bem 
como da diversidade cultural existente na 
UE; os negociadores de ambos os lados 
devem identificar e ser muito claros sobre 
as medidas e as normas regulamentares que 
são fundamentais e não podem ser postas 
em causa, sobre as que podem ser objeto de 
uma abordagem comum, sobre as áreas 
onde é desejável existir reconhecimento 
mútuo com base num padrão elevado
comum e num forte sistema de fiscalização 
do mercado, bem como aquelas em que é 
possível simplesmente um melhor 
intercâmbio de informações, com base na 
experiência de vários anos de 
conversações no âmbito de uma variedade 
de fóruns dedicados a esta matéria, como, 
por exemplo, o Conselho Económico 
Transatlântico e o Fórum de Alto Nível 
sobre a Cooperação;

Or. it

Alteração 548
Christofer Fjellner

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea c) – subalínea i)

Proposta de resolução Alteração

i) assegurar que o capítulo relativo à 
cooperação em matéria de regulamentação 

i) assegurar que o capítulo relativo à 
cooperação em matéria de regulamentação,
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promove um ambiente económico eficaz e 
favorável à concorrência, através da 
facilitação do comércio e do investimento, 
criando e garantindo ao mesmo tempo 
níveis elevados de proteção da legislação 
em matéria de saúde e segurança, defesa do 
consumidor, trabalho e ambiente, bem 
como da diversidade cultural existente na 
UE; os negociadores de ambos os lados 
devem identificar e ser muito claros sobre 
as medidas e as normas regulamentares que 
são fundamentais e não podem ser postas 
em causa, sobre as que podem ser objeto 
de uma abordagem comum, sobre as áreas 
onde é desejável existir reconhecimento 
mútuo com base num padrão elevado 
comum e num forte sistema de fiscalização 
do mercado, bem como aquelas em que é 
possível simplesmente um melhor 
intercâmbio de informações, com base na 
experiência de ano e meio de conversações 
em curso;

que estabelece um Conselho de 
Cooperação Regulamentar, promove um 
ambiente económico eficaz e favorável à 
concorrência, através da identificação e 
prevenção de potenciais futuras barreiras 
não pautais ao comércio e do diálogo 
regulamentar para facilitar o comércio e o
investimento, criando e garantindo ao 
mesmo tempo níveis elevados de proteção 
da legislação em matéria de saúde e 
segurança, defesa do consumidor, trabalho 
e ambiente, bem como da diversidade 
cultural existente na UE; velar por que a 
cooperação em matéria de 
regulamentação seja levada a cabo tanto 
a um nível central como não central; os 
negociadores de ambos os lados devem 
identificar e ser muito claros sobre as 
medidas e as normas regulamentares que 
devem ser objeto de uma abordagem 
comum, sobre as áreas onde é desejável 
existir reconhecimento mútuo com base 
num padrão elevado comum e num forte 
sistema de fiscalização do mercado, bem 
como aquelas em que é possível 
simplesmente um melhor intercâmbio de 
informações, com base na experiência de 
ano e meio de conversações em curso;

Or. en

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

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea c) – subalínea i)

Proposta de resolução Alteração

i) assegurar que o capítulo relativo à 
cooperação em matéria de regulamentação 
promove um ambiente económico eficaz e 
favorável à concorrência, através da 
facilitação do comércio e do investimento, 
criando e garantindo ao mesmo tempo 
níveis elevados de proteção da legislação 

i) assegurar que o capítulo relativo à 
cooperação em matéria de regulamentação 
promove um diálogo amplo, profundo e 
estruturado com os EUA e um ambiente
económico eficaz e favorável à 
concorrência, através da facilitação do 
comércio e do investimento, criando e 
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em matéria de saúde e segurança, defesa do 
consumidor, trabalho e ambiente, bem 
como da diversidade cultural existente na 
UE; os negociadores de ambos os lados 
devem identificar e ser muito claros sobre 
as medidas e as normas regulamentares que 
são fundamentais e não podem ser postas 
em causa, sobre as que podem ser objeto de 
uma abordagem comum, sobre as áreas 
onde é desejável existir reconhecimento 
mútuo com base num padrão elevado 
comum e num forte sistema de fiscalização 
do mercado, bem como aquelas em que é 
possível simplesmente um melhor 
intercâmbio de informações, com base na 
experiência de ano e meio de conversações 
em curso;

garantindo ao mesmo tempo níveis 
elevados de proteção da legislação em 
matéria de saúde e segurança, defesa do 
consumidor, trabalho e ambiente, bem 
como da diversidade cultural existente na 
UE; velar pela definição de padrões e de 
normas de elevada qualidade em matéria 
de defesa dos consumidores, estabelecidos 
com base nos padrões mais elevados de 
cada setor, tendo em conta que os 
resultados alcançados se tornarão 
padrões internacionais de facto; os 
negociadores de ambos os lados devem 
assim identificar e ser muito claros sobre 
as medidas e as normas regulamentares que 
são fundamentais e não podem ser postas 
em causa, sobre as que podem ser objeto de
uma abordagem comum, sobre as áreas 
onde é desejável existir reconhecimento 
mútuo com base num padrão elevado 
comum e num forte sistema de fiscalização 
do mercado, bem como aquelas em que é 
possível simplesmente um melhor 
intercâmbio de informações, com base na 
experiência de ano e meio de conversações 
em curso; destaca que as barreiras 
não pautais afetam as PME de forma 
desproporcionada;

Or. en

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

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea c) – subalínea i)

Proposta de resolução Alteração

i) assegurar que o capítulo relativo à 
cooperação em matéria de regulamentação 
promove um ambiente económico eficaz e 

i) assegurar que o capítulo relativo à 
cooperação em matéria de regulamentação 
promove um ambiente económico eficaz e 
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favorável à concorrência, através da 
facilitação do comércio e do investimento, 
criando e garantindo ao mesmo tempo 
níveis elevados de proteção da legislação 
em matéria de saúde e segurança, defesa do 
consumidor, trabalho e ambiente, bem 
como da diversidade cultural existente na 
UE; os negociadores de ambos os lados 
devem identificar e ser muito claros sobre 
as medidas e as normas regulamentares que 
são fundamentais e não podem ser postas 
em causa, sobre as que podem ser objeto de 
uma abordagem comum, sobre as áreas 
onde é desejável existir reconhecimento 
mútuo com base num padrão elevado 
comum e num forte sistema de fiscalização 
do mercado, bem como aquelas em que é 
possível simplesmente um melhor 
intercâmbio de informações, com base na 
experiência de ano e meio de conversações 
em curso;

favorável à concorrência, através da 
facilitação do comércio e do investimento, 
criando e garantindo ao mesmo tempo 
níveis elevados de proteção da legislação 
em matéria de saúde e segurança, defesa do 
consumidor, trabalho e ambiente, bem 
como da diversidade cultural existente na 
UE; os negociadores de ambos os lados 
devem esforçar-se por alcançar os 
melhores resultados em cada setor; no 
entanto, devem identificar e ser muito 
claros sobre as medidas e as normas 
regulamentares que são fundamentais e não 
podem ser postas em causa, sobre as que 
podem ser objeto de uma abordagem 
comum, sobre as áreas onde é desejável 
existir reconhecimento mútuo com base 
num padrão elevado comum e num forte 
sistema de fiscalização do mercado, bem 
como aquelas em que é possível 
simplesmente um melhor intercâmbio de 
informações, com base na experiência de 
ano e meio de conversações em curso;

Or. en

Alteração 551
Franck Proust, Tokia Saïfi

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea c) – subalínea i)

Proposta de resolução Alteração

i) assegurar que o capítulo relativo à 
cooperação em matéria de regulamentação 
promove um ambiente económico eficaz e 
favorável à concorrência, através da 
facilitação do comércio e do investimento, 
criando e garantindo ao mesmo tempo 
níveis elevados de proteção da legislação 
em matéria de saúde e segurança, defesa do 
consumidor, trabalho e ambiente, bem 
como da diversidade cultural existente na 
UE; os negociadores de ambos os lados 
devem identificar e ser muito claros sobre 

i) assegurar que o capítulo relativo à 
cooperação em matéria de regulamentação 
promove um ambiente económico justo,
eficaz e favorável à concorrência, através 
da facilitação do comércio e do 
investimento, criando e garantindo ao 
mesmo tempo os níveis mais elevados de 
proteção da legislação em matéria de saúde 
e segurança humana e animal, defesa do 
consumidor, trabalho, ambiente, normas 
sanitárias e fitossanitárias, bem como da 
diversidade cultural existente na UE; os 
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as medidas e as normas regulamentares que 
são fundamentais e não podem ser postas 
em causa, sobre as que podem ser objeto de 
uma abordagem comum, sobre as áreas 
onde é desejável existir reconhecimento 
mútuo com base num padrão elevado 
comum e num forte sistema de fiscalização 
do mercado, bem como aquelas em que é 
possível simplesmente um melhor 
intercâmbio de informações, com base na 
experiência de ano e meio de conversações 
em curso;

negociadores de ambos os lados devem 
identificar e ser muito claros sobre as 
medidas e as normas regulamentares que 
são fundamentais e não podem ser postas 
em causa, sobre as que podem ser objeto de 
uma abordagem comum, sobre as áreas 
onde é desejável existir reconhecimento 
mútuo com base num padrão elevado 
comum e num forte sistema de fiscalização 
do mercado, bem como aquelas em que é 
possível simplesmente um melhor 
intercâmbio de informações, com base na 
experiência de ano e meio de conversações 
em curso;

Or. fr

Alteração 552
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea c) – subalínea i)

Proposta de resolução Alteração

i) assegurar que o capítulo relativo à 
cooperação em matéria de regulamentação 
promove um ambiente económico eficaz e 
favorável à concorrência, através da 
facilitação do comércio e do investimento, 
criando e garantindo ao mesmo tempo 
níveis elevados de proteção da legislação 
em matéria de saúde e segurança, defesa do 
consumidor, trabalho e ambiente, bem 
como da diversidade cultural existente na 
UE; os negociadores de ambos os lados 
devem identificar e ser muito claros sobre 
as medidas e as normas regulamentares que 
são fundamentais e não podem ser postas 
em causa, sobre as que podem ser objeto de 
uma abordagem comum, sobre as áreas 
onde é desejável existir reconhecimento 
mútuo com base num padrão elevado 
comum e num forte sistema de fiscalização 
do mercado, bem como aquelas em que é 
possível simplesmente um melhor 

i) assegurar que o capítulo relativo à 
cooperação em matéria de regulamentação 
promove um ambiente económico eficaz e 
favorável à concorrência, através da 
facilitação do comércio e do investimento, 
criando e garantindo ao mesmo tempo 
níveis elevados de proteção da legislação 
em matéria de saúde e segurança, defesa do 
consumidor, trabalho e ambiente, bem 
como da diversidade cultural existente na 
UE; os negociadores de ambos os lados 
deveriam identificar e ser muito claros 
sobre as medidas e as normas 
regulamentares que são fundamentais e não 
podem ser postas em causa, sobre as que 
podem ser objeto de uma abordagem 
comum, sobre as áreas onde é desejável 
existir reconhecimento mútuo com base 
num padrão elevado comum e num forte 
sistema de fiscalização do mercado, bem 
como aquelas em que é possível 
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intercâmbio de informações, com base na 
experiência de ano e meio de conversações 
em curso;

simplesmente um melhor intercâmbio de 
informações, com base na experiência de 
ano e meio de conversações em curso;

Or. de

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

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea c) – subalínea i)

Proposta de resolução Alteração

i) assegurar que o capítulo relativo à
cooperação em matéria de regulamentação 
promove um ambiente económico eficaz e 
favorável à concorrência, através da 
facilitação do comércio e do investimento,
criando e garantindo ao mesmo tempo 
níveis elevados de proteção da legislação 
em matéria de saúde e segurança, defesa 
do consumidor, trabalho e ambiente, bem 
como da diversidade cultural existente na 
UE; os negociadores de ambos os lados 
devem identificar e ser muito claros sobre 
as medidas e as normas regulamentares 
que são fundamentais e não podem ser 
postas em causa, sobre as que podem ser 
objeto de uma abordagem comum, sobre 
as áreas onde é desejável existir 
reconhecimento mútuo com base num 
padrão elevado comum e num forte sistema 
de fiscalização do mercado, bem como 
aquelas em que é possível simplesmente 
um melhor intercâmbio de informações, 
com base na experiência de ano e meio de 
conversações em curso;

i) assegurar que a cooperação 
transparente, efetiva e eficaz e a coerência 
em matéria de regulamentação promovem 
e facilitam o comércio e o investimento, 
garantindo ao mesmo tempo níveis 
elevados de proteção de saúde, do
consumidor, do trabalho, do ambiente, bem 
como da diversidade cultural na UE; os 
negociadores de ambos os lados devem 
identificar e ser muito claros sobre as 
áreas que serão objeto de consistência 
regulamentar ou de cooperação em 
matéria de regulamentação e sobre as 
áreas que serão excluídas, sobre as áreas 
onde é desejável existir reconhecimento 
mútuo com base num padrão elevado 
comum e num forte sistema de fiscalização 
do mercado;

Or. de

Alteração 554
Yannick Jadot, Ska Keller
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Proposta de resolução
N.º 1 – alínea c) – subalínea i)

Proposta de resolução Alteração

i) assegurar que o capítulo relativo à 
cooperação em matéria de regulamentação 
promove um ambiente económico eficaz e 
favorável à concorrência, através da 
facilitação do comércio e do investimento, 
criando e garantindo ao mesmo tempo
níveis elevados de proteção da legislação 
em matéria de saúde e segurança, defesa do 
consumidor, trabalho e ambiente, bem 
como da diversidade cultural existente na 
UE; os negociadores de ambos os lados 
devem identificar e ser muito claros sobre 
as medidas e as normas regulamentares que 
são fundamentais e não podem ser postas 
em causa, sobre as que podem ser objeto de 
uma abordagem comum, sobre as áreas 
onde é desejável existir reconhecimento 
mútuo com base num padrão elevado 
comum e num forte sistema de fiscalização 
do mercado, bem como aquelas em que é 
possível simplesmente um melhor 
intercâmbio de informações, com base na 
experiência de ano e meio de conversações 
em curso;

i) assegurar que o capítulo relativo à 
cooperação em matéria de regulamentação 
se aplica somente a domínios setoriais 
claramente definidos nos quais os EUA e 
a UE tenham níveis de proteção 
semelhantes e prever explicitamente que 
nenhuma disposição da TTIP em matéria 
de cooperação regulamentar possa 
estabelecer requisitos formais para a 
adoção de atos da União que incidam 
nessa matéria, nem criar direitos 
executáveis a esse respeito; velar por que 
a TTIP promova e garanta níveis elevados 
de proteção da legislação em matéria de 
saúde e segurança, defesa do consumidor, 
trabalho e ambiente, bem como da 
diversidade cultural existente na UE; os 
negociadores de ambos os lados devem 
identificar e ser muito claros sobre as 
medidas e as normas regulamentares que 
são fundamentais e não podem ser postas 
em causa, sobre as que podem ser objeto de 
uma abordagem comum com base num 
padrão elevado comum e num forte sistema 
de fiscalização do mercado, bem como 
aquelas em que é possível simplesmente 
um melhor intercâmbio de informações, 
com base na experiência de ano e meio de 
conversações em curso;

Or. en

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

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea c) – subalínea i)
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Proposta de resolução Alteração

i) assegurar que o capítulo relativo à
cooperação em matéria de regulamentação 
promove um ambiente económico eficaz e 
favorável à concorrência, através da 
facilitação do comércio e do investimento, 
criando e garantindo ao mesmo tempo 
níveis elevados de proteção da legislação 
em matéria de saúde e segurança, defesa do 
consumidor, trabalho e ambiente, bem 
como da diversidade cultural existente na 
UE; os negociadores de ambos os lados 
devem identificar e ser muito claros sobre 
as medidas e as normas regulamentares 
que são fundamentais e não podem ser 
postas em causa, sobre as que podem ser 
objeto de uma abordagem comum, sobre as 
áreas onde é desejável existir 
reconhecimento mútuo com base num 
padrão elevado comum e num forte sistema 
de fiscalização do mercado, bem como 
aquelas em que é possível simplesmente 
um melhor intercâmbio de informações, 
com base na experiência de ano e meio de 
conversações em curso;

i) assegurar que a cooperação e a 
coerência em matéria de regulamentação 
promovem um ambiente económico eficaz, 
transparente e favorável à concorrência, 
através da facilitação do comércio e do 
investimento, criando e garantindo ao 
mesmo tempo níveis elevados de proteção 
da legislação em matéria de saúde e 
segurança, defesa do consumidor, trabalho 
e ambiente, bem como da diversidade 
cultural em ambos os lados do Atlântico;
observa que em alguns domínios poderá 
ser difícil chegar a acordo, mas insiste em 
que os negociadores determinem as áreas
que podem ser objeto de uma abordagem 
comum e onde é desejável existir 
reconhecimento mútuo com base num 
padrão elevado comum e num forte sistema 
de fiscalização do mercado;

Or. en

Alteração 556
Tiziana Beghin, David Borrelli

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea c) – subalínea i)

Proposta de resolução Alteração

i) assegurar que o capítulo relativo à 
cooperação em matéria de regulamentação 
promove um ambiente económico eficaz e 
favorável à concorrência, através da 
facilitação do comércio e do investimento, 
criando e garantindo ao mesmo tempo 
níveis elevados de proteção da legislação 
em matéria de saúde e segurança, defesa do 

i) assegurar que o capítulo relativo à 
cooperação em matéria de regulamentação 
promove um ambiente económico eficaz e 
favorável à concorrência, através da 
facilitação do comércio e do investimento, 
criando e garantindo ao mesmo tempo 
níveis elevados de proteção da legislação 
em matéria de saúde e segurança, defesa do 
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consumidor, trabalho e ambiente, bem 
como da diversidade cultural existente na 
UE; os negociadores de ambos os lados 
devem identificar e ser muito claros sobre 
as medidas e as normas regulamentares que 
são fundamentais e não podem ser postas 
em causa, sobre as que podem ser objeto de 
uma abordagem comum, sobre as áreas 
onde é desejável existir reconhecimento 
mútuo com base num padrão elevado 
comum e num forte sistema de fiscalização 
do mercado, bem como aquelas em que é 
possível simplesmente um melhor 
intercâmbio de informações, com base na 
experiência de ano e meio de conversações 
em curso;

consumidor, trabalho, saúde animal e 
ambiente, bem como da diversidade 
cultural existente na UE; os negociadores 
de ambos os lados devem identificar e ser 
muito claros sobre as medidas e as normas 
regulamentares que são fundamentais e não 
podem ser postas em causa, sobre as que 
podem ser objeto de uma abordagem 
comum, sobre as áreas onde é desejável 
existir reconhecimento mútuo com base 
num padrão elevado comum, e num forte 
sistema de fiscalização do mercado e de 
rastreabilidade dos produtos agrícolas e 
industriais, bem como aquelas em que é 
possível simplesmente um melhor 
intercâmbio de informações, com base na 
experiência de ano e meio de conversações 
em curso;

Or. en

Alteração 557
Eleonora Forenza

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea c) – subalínea i)

Proposta de resolução Alteração

i) assegurar que o capítulo relativo à
cooperação em matéria de regulamentação 
promove um ambiente económico eficaz e 
favorável à concorrência, através da 
facilitação do comércio e do investimento, 
criando e garantindo ao mesmo tempo 
níveis elevados de proteção da legislação
em matéria de saúde e segurança, defesa 
do consumidor, trabalho e ambiente, bem 
como da diversidade cultural existente na 
UE; os negociadores de ambos os lados 
devem identificar e ser muito claros sobre 
as medidas e as normas regulamentares 
que são fundamentais e não podem ser 
postas em causa, sobre as que podem ser 
objeto de uma abordagem comum, sobre 
as áreas onde é desejável existir 

i) encarar a cooperação em matéria de 
regulamentação como uma ameaça que 
pode conduzir à diminuição das 
prerrogativas e da responsabilidade dos 
órgãos democraticamente eleitos, 
especialmente em aspetos cruciais como 
as normas em matéria de segurança,
trabalho e defesa do consumidor, bem 
como limitar seriamente o debate público; 
sublinha igualmente os riscos de esse 
mecanismo travar a criação de legislação 
de interesse público, mesmo antes de esta 
ser discutida por um órgão eleito;
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reconhecimento mútuo com base num 
padrão elevado comum e num forte 
sistema de fiscalização do mercado, bem 
como aquelas em que é possível 
simplesmente um melhor intercâmbio de 
informações, com base na experiência de 
ano e meio de conversações em curso;

Or. en

Alteração 558
Goffredo Maria Bettini

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea c) – subalínea i)

Proposta de resolução Alteração

i) assegurar que o capítulo relativo à 
cooperação em matéria de regulamentação 
promove um ambiente económico eficaz e 
favorável à concorrência, através da 
facilitação do comércio e do investimento, 
criando e garantindo ao mesmo tempo 
níveis elevados de proteção da legislação 
em matéria de saúde e segurança, defesa do 
consumidor, trabalho e ambiente, bem 
como da diversidade cultural existente na 
UE; os negociadores de ambos os lados 
devem identificar e ser muito claros sobre 
as medidas e as normas regulamentares que 
são fundamentais e não podem ser postas 
em causa, sobre as que podem ser objeto de 
uma abordagem comum, sobre as áreas 
onde é desejável existir reconhecimento 
mútuo com base num padrão elevado 
comum e num forte sistema de fiscalização 
do mercado, bem como aquelas em que é 
possível simplesmente um melhor 
intercâmbio de informações, com base na 
experiência de ano e meio de conversações 
em curso;

i) assegurar que o capítulo relativo à 
cooperação em matéria de regulamentação 
promove um diálogo amplo, profundo e 
estruturado com os EUA e um ambiente 
económico eficaz e favorável à 
concorrência, através da facilitação do 
comércio e do investimento, criando e 
garantindo ao mesmo tempo níveis 
elevados de proteção da legislação em 
matéria de saúde e segurança, defesa do 
consumidor, trabalho e ambiente, bem 
como da diversidade cultural existente na 
UE; velar pela definição de padrões e de 
normas de elevada qualidade em matéria 
de defesa dos consumidores, estabelecidos 
com base nos padrões mais elevados de 
cada setor, tendo em conta que os 
resultados alcançados se tornarão normas 
internacionais de facto; os negociadores 
de ambos os lados devem assim identificar 
e ser muito claros sobre as medidas e as 
normas regulamentares que são 
fundamentais e não podem ser postas em 
causa, sobre as que podem ser objeto de 
uma abordagem comum, sobre as áreas 
onde é desejável existir reconhecimento 
mútuo com base num padrão elevado 
comum e num forte sistema de fiscalização 
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do mercado, bem como aquelas em que é 
possível simplesmente um melhor 
intercâmbio de informações, com base na 
experiência de ano e meio de conversações 
em curso; destaca que as barreiras 
não pautais afetam as PME de forma 
desproporcionada;

Or. en

Alteração 559
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea c) – ponto i-A) (novo)

Proposta de resolução Alteração

i-A) definir que o respeito e a promoção 
dos elevados padrões de proteção devem 
ser um objetivo subjacente a qualquer 
acordo comercial e que todos os acordos 
desta natureza devem respeitar o direito 
dos governos de regularem as normas de 
proteção da saúde e da segurança dos 
consumidores ao nível que considerarem 
mais adequado. Neste sentido, devem ser 
excluídos das negociações todos os 
domínios em que se verifique uma 
substancial disparidade entre as regras e 
as abordagens da UE e dos EUA;

Or. es

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

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea c) – subalínea i-A) (nova)

Proposta de resolução Alteração

i-A) ter em consideração que os entraves 
não pautais constituem um dos aspetos 
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mais importantes das negociações para a 
UE; assegurar que as negociações neste 
domínio são conduzidas com o mais 
elevado nível de transparência, incluindo 
a elaboração de um inventário de todos os 
entraves não pautais que poderão ser 
levantados com o acordo; lembra que 
determinados entraves não pautais da UE 
estão diretamente relacionados com as 
preferências coletivas e o estilo de vida 
dos cidadãos e devem, por conseguinte, 
ser mantidos;

Or. en

Alteração 561
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea c) – subalínea i-A) (nova)

Proposta de resolução Alteração

i-A) assegurar que o acordo, se for 
aprovado, não prejudicará o acesso 
universal aos medicamentos;

Or. en

Alteração 562
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea c) – subalínea i-A) (nova)

Proposta de resolução Alteração

i-A) assegurar que as disposições da TTIP
não se aplicam ao setor agrícola e à sua 
regulamentação, nem têm efeitos 
negativos sobre eles, desviando os 
esforços de produção alimentar local e de 
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cadeias de abastecimento mais pequenas 
para um comércio e uma duplicação de 
sistemas desnecessários;

Or. en

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

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea c) – subalínea i-A) (nova)

Proposta de resolução Alteração

i-A) resolver as questões aduaneiras que 
ultrapassam o quadro das normas do 
acordo de facilitação do comércio da 
OMC (TFA) e salientar que, a fim de 
conseguir suprimir verdadeiramente os 
encargos administrativos, é necessário 
procurar alcançar um nível máximo de 
harmonização regulamentar em matéria 
de políticas e de práticas relativas às 
alfândegas e às fronteiras;

Or. en

Alteração 564
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea c) – subalínea i-B) (nova)

Proposta de resolução Alteração

i-B) especificar, nomeadamente, os 
setores e subsetores agrícolas a excluir do 
âmbito da cooperação regulamentar da 
TTIP, incluindo as áreas sensíveis em que 
a legislação da UE e dos EUA difere 
significativamente, o que inclui mas não 
se restringe à legislação relativa ao bem-
estar animal, aos organismos 
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geneticamente modificados, aos clones e 
descendentes de clones, ao 
branqueamento com cloro das carcaças 
das aves de capoeira, à utilização de 
hormonas de crescimento na produção de 
carne e de leite, à utilização de 
antibióticos na criação de gado, e aos 
produtos agroquímicos e 
fitofarmacêuticos;

Or. en

Alteração 565
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea c) – subalínea i-C) (nova)

Proposta de resolução Alteração

i-C) rejeitar, em particular, as disposições 
seguintes, que podem, na prática, tornar 
mais difícil para a UE ir além do mínimo 
denominador comum em termos de 
instrumentos internacionais:

– permitir intercâmbios em matéria de 
regulamentação com os EUA no que 
respeita à adoção de legislação nacional 
pelos Estados-Membros, incluindo a 
avaliação conjunta de formas de 
promover a compatibilidade entre os 
quadros regulamentares;

– conceder aos EUA direitos efetivos 
relativamente a atos de execução adotados 
nos termos do artigo 291.º do TFUE,
sobre os quais o Parlamento Europeu não 
tem qualquer competência de controlo,

Or. en

Alteração 566
Yannick Jadot, Ska Keller
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Proposta de resolução
N.º 1 – alínea c) – subalínea i-D) (nova)

Proposta de resolução Alteração

i-D) considerar os regulamentos da UE 
normas necessárias para assegurar a 
saúde pública e a saúde animal, a 
segurança alimentar e a sustentabilidade 
ambiental, entre outros fatores legítimos; 
rejeitar, por conseguinte, a sua inclusão 
na categoria de Barreiras Técnicas ao 
Comércio;

Or. en

Alteração 567
Franck Proust

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea c) – subalínea ii)

Proposta de resolução Alteração

ii) basear as negociações sobre medidas de 
OTC e MFS nos princípios fundamentais 
dos acordos multilaterais de OTC e MFS; 
visar sobretudo aumentar a transparência e 
a abertura, bem como o reforço do diálogo 
entre reguladores e a cooperação em 
organismos internacionais de 
normalização; reconhecer, nas negociações 
no âmbito das medidas de OTC e MFS, o 
direito de ambas as partes gerirem os riscos 
de acordo com o nível que cada uma 
considere necessário, a fim de proteger a 
vida ou a saúde humana, animal ou 
vegetal; respeitar e assegurar as áreas 
sensíveis e os valores fundamentais de 
ambos os lados, como o princípio da 
precaução da UE;

ii) basear as negociações sobre medidas de 
OTC e MFS nos princípios fundamentais 
dos acordos multilaterais de OTC e MFS; 
visar sobretudo aumentar a transparência e 
a abertura, bem como o reforço do diálogo 
entre reguladores e a cooperação em 
organismos internacionais de 
normalização; reconhecer, nas negociações 
no âmbito das medidas de OTC e MFS, o 
direito de ambas as partes gerirem os riscos 
de acordo com o nível que cada uma 
considere necessário, a fim de proteger a 
vida ou a saúde humana, animal ou 
vegetal; respeitar e assegurar as áreas 
sensíveis e os valores fundamentais de 
ambos os lados, como o princípio da 
precaução e a defesa do interesse geral da 
UE;

Or. fr
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Alteração 568
Seán Kelly

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea c) – subalínea ii)

Proposta de resolução Alteração

ii) basear as negociações sobre medidas de
OTC e MFS nos princípios fundamentais 
dos acordos multilaterais de OTC e MFS; 
visar sobretudo aumentar a transparência e 
a abertura, bem como o reforço do diálogo 
entre reguladores e a cooperação em 
organismos internacionais de 
normalização; reconhecer, nas 
negociações no âmbito das medidas de 
OTC e MFS, o direito de ambas as partes 
gerirem os riscos de acordo com o nível 
que cada uma considere necessário, a fim 
de proteger a vida ou a saúde humana, 
animal ou vegetal; respeitar e assegurar as 
áreas sensíveis e os valores fundamentais 
de ambos os lados, como o princípio da 
precaução da UE;

ii) basear as negociações sobre medidas de 
OTC e MFS nos princípios fundamentais 
dos acordos multilaterais de OTC e MFS; 
visar sobretudo aumentar a transparência e 
a abertura, bem como o reforço do diálogo 
entre reguladores e a cooperação em 
organismos internacionais de 
normalização; garantir, nas negociações 
no âmbito das medidas de OTC e MFS, 
que as elevadas normas aplicadas na UE 
para proteger a vida ou a saúde humana, 
animal ou vegetal não são de forma 
alguma postas em causa; respeitar e 
assegurar as áreas sensíveis e os valores 
fundamentais de ambos os lados, como o 
princípio da precaução da UE;

Or. en

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

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea c) – subalínea ii)

Proposta de resolução Alteração

ii) basear as negociações sobre medidas de 
OTC e MFS nos princípios fundamentais 
dos acordos multilaterais de OTC e MFS; 
visar sobretudo aumentar a transparência e 
a abertura, bem como o reforço do diálogo 
entre reguladores e a cooperação em 
organismos internacionais de 
normalização; reconhecer, nas negociações 
no âmbito das medidas de OTC e MFS, o 

ii) basear as negociações sobre medidas de 
OTC e MFS nos princípios fundamentais 
dos acordos multilaterais de OTC e MFS; 
visar sobretudo aumentar a transparência e 
a abertura, bem como o reforço do diálogo 
entre reguladores e a cooperação em 
organismos internacionais de 
normalização; reconhecer, nas negociações 
no âmbito das medidas de OTC e MFS, o 
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direito de ambas as partes gerirem os riscos 
de acordo com o nível que cada uma 
considere necessário, a fim de proteger a 
vida ou a saúde humana, animal ou 
vegetal; respeitar e assegurar as áreas 
sensíveis e os valores fundamentais de 
ambos os lados, como o princípio da 
precaução da UE;

direito de ambas as partes a avaliarem e
gerirem os riscos de acordo com o nível 
que cada uma considere necessário, a fim 
de proteger a vida ou a saúde humana, 
animal ou vegetal; garantir que outros 
fatores legítimos além da avaliação de 
riscos sejam tidos em consideração na 
definição de políticas no domínio da 
alimentação, tais como a abordagem «do 
prado para o prato», e a verificação, 
controlo e auditoria pelas partes da 
aplicação das suas próprias normas 
sanitárias e fitossanitárias; respeitar e 
assegurar as áreas sensíveis e os valores 
fundamentais de ambos os lados, como o 
princípio da precaução da UE, bem como 
garantir que as partes conservam o direito 
de seguir uma abordagem baseada no 
risco, nomeadamente no que diz respeito 
aos cosméticos e aos químicos;

Or. en

Alteração 570
Tonino Picula

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea c) – subalínea ii)

Proposta de resolução Alteração

ii) basear as negociações sobre medidas de 
OTC e MFS nos princípios fundamentais 
dos acordos multilaterais de OTC e MFS; 
visar sobretudo aumentar a transparência e 
a abertura, bem como o reforço do diálogo 
entre reguladores e a cooperação em 
organismos internacionais de 
normalização; reconhecer, nas negociações 
no âmbito das medidas de OTC e MFS, o 
direito de ambas as partes gerirem os riscos 
de acordo com o nível que cada uma 
considere necessário, a fim de proteger a 
vida ou a saúde humana, animal ou 
vegetal; respeitar e assegurar as áreas 
sensíveis e os valores fundamentais de 

ii) basear as negociações sobre medidas de 
OTC e MFS nos princípios fundamentais 
dos acordos multilaterais de OTC e MFS; 
visar sobretudo aumentar a transparência e 
a abertura, bem como o reforço do diálogo 
entre reguladores e a cooperação em 
organismos internacionais de 
normalização; reconhecer, nas negociações 
no âmbito das medidas de OTC e MFS, o 
direito de ambas as partes gerirem os riscos 
de acordo com o nível que cada uma 
considere necessário, a fim de 
salvaguardar a segurança alimentar e
proteger a vida ou a saúde humana, animal 
ou vegetal; respeitar e assegurar as áreas 
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ambos os lados, como o princípio da 
precaução da UE;

sensíveis e os valores fundamentais de 
ambos os lados, como o princípio da 
precaução da UE respeitante à distribuição 
de organismos geneticamente 
modificados;

Or. hr

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

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea c) – subalínea ii)

Proposta de resolução Alteração

ii) basear as negociações sobre medidas de 
OTC e MFS nos princípios fundamentais 
dos acordos multilaterais de OTC e MFS; 
visar sobretudo aumentar a transparência e 
a abertura, bem como o reforço do diálogo 
entre reguladores e a cooperação em 
organismos internacionais de 
normalização; reconhecer, nas negociações 
no âmbito das medidas de OTC e MFS, o 
direito de ambas as partes gerirem os riscos 
de acordo com o nível que cada uma 
considere necessário, a fim de proteger a 
vida ou a saúde humana, animal ou 
vegetal; respeitar e assegurar as áreas 
sensíveis e os valores fundamentais de 
ambos os lados, como o princípio da 
precaução da UE;

ii) basear as negociações sobre medidas de 
OTC e MFS nos princípios fundamentais 
dos acordos multilaterais de OTC e MFS e 
respeitar as normas e os procedimentos 
sanitários e fitossanitários da UE; visar 
sobretudo aumentar a transparência e a 
abertura, bem como o reforço do diálogo 
entre reguladores e a cooperação em 
organismos internacionais de 
normalização; reconhecer, nas negociações 
no âmbito das medidas de OTC e MFS, o 
direito de ambas as partes gerirem os riscos 
de acordo com o nível que cada uma 
considere necessário, a fim de proteger a 
vida ou a saúde humana, animal ou 
vegetal; respeitar e assegurar as áreas 
sensíveis e os valores fundamentais de 
ambos os lados, como o princípio da 
precaução da UE;

Or. fr

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

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea c) – subalínea ii)
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Proposta de resolução Alteração

ii) basear as negociações sobre medidas de 
OTC e MFS nos princípios fundamentais 
dos acordos multilaterais de OTC e MFS; 
visar sobretudo aumentar a transparência e 
a abertura, bem como o reforço do diálogo 
entre reguladores e a cooperação em 
organismos internacionais de 
normalização; reconhecer, nas negociações 
no âmbito das medidas de OTC e MFS, o 
direito de ambas as partes gerirem os riscos 
de acordo com o nível que cada uma 
considere necessário, a fim de proteger a 
vida ou a saúde humana, animal ou 
vegetal; respeitar e assegurar as áreas 
sensíveis e os valores fundamentais de 
ambos os lados, como o princípio da 
precaução da UE;

ii) basear as negociações sobre medidas de 
OTC e MFS nos princípios fundamentais 
dos acordos multilaterais de OTC e MFS; 
visar sobretudo a supressão ou uma 
significativa redução das medidas 
excessivamente pesadas de MFS, 
incluindo dos procedimentos de 
importação associados; assegurar, em 
particular, que as aprovações prévias, os 
protocolos obrigatórios ou as inspeções 
antes do desalfandegamento não são 
aplicadas como medidas de importação 
permanentes; aumentar a transparência e a 
abertura, bem como reforçar o diálogo 
entre reguladores e a cooperação em 
organismos internacionais de 
normalização; reconhecer, nas negociações 
no âmbito das medidas de OTC e MFS, o 
direito de ambas as partes gerirem os riscos 
de acordo com o nível que cada uma 
considere necessário, a fim de proteger a 
vida ou a saúde humana, animal ou 
vegetal; respeitar e assegurar as áreas 
sensíveis e os valores fundamentais de 
ambos os lados, como o princípio da 
precaução da UE;

Or. en

Alteração 573
Christofer Fjellner

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea c) – subalínea ii)

Proposta de resolução Alteração

ii) basear as negociações sobre medidas de 
OTC e MFS nos princípios fundamentais 
dos acordos multilaterais de OTC e MFS; 
visar sobretudo aumentar a transparência e 
a abertura, bem como o reforço do diálogo 
entre reguladores e a cooperação em 

ii) basear as negociações sobre medidas de 
OTC e MFS nos princípios fundamentais 
dos acordos multilaterais de OTC e MFS; 
visar sobretudo aumentar a transparência e 
a abertura, bem como o reforço do diálogo 
entre reguladores e a cooperação em 
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organismos internacionais de 
normalização; reconhecer, nas 
negociações no âmbito das medidas de 
OTC e MFS, o direito de ambas as partes 
gerirem os riscos de acordo com o nível 
que cada uma considere necessário, a fim 
de proteger a vida ou a saúde humana, 
animal ou vegetal; respeitar e assegurar as 
áreas sensíveis e os valores fundamentais 
de ambos os lados, como o princípio da 
precaução da UE;

organismos internacionais de 
normalização; incluir disposições que 
prevejam a obrigatoriedade de as medidas 
introduzidas por cada uma das partes se 
basearem em normas científicas e 
internacionais ou em avaliações de risco 
científicas, reconhecendo, ao mesmo 
tempo, o direito de ambas as partes gerirem 
os riscos de acordo com o nível que cada 
uma considere necessário, a fim de 
proteger a vida ou a saúde humana, animal 
ou vegetal; respeitar e assegurar as áreas 
sensíveis e os valores fundamentais de 
ambos os lados;

Or. en

Alteração 574
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea c) – subalínea ii)

Proposta de resolução Alteração

ii) basear as negociações sobre medidas de 
OTC e MFS nos princípios fundamentais 
dos acordos multilaterais de OTC e MFS; 
visar sobretudo aumentar a transparência e 
a abertura, bem como o reforço do diálogo 
entre reguladores e a cooperação em 
organismos internacionais de 
normalização; reconhecer, nas negociações 
no âmbito das medidas de OTC e MFS, o 
direito de ambas as partes gerirem os riscos 
de acordo com o nível que cada uma 
considere necessário, a fim de proteger a 
vida ou a saúde humana, animal ou 
vegetal; respeitar e assegurar as áreas 
sensíveis e os valores fundamentais de 
ambos os lados, como o princípio da 
precaução da UE;

ii) basear as negociações sobre medidas de 
OTC e MFS nos princípios fundamentais 
dos acordos multilaterais de OTC e MFS; 
visar sobretudo aumentar a transparência e 
a abertura, bem como o reforço do diálogo 
entre reguladores e a cooperação em 
organismos internacionais de 
normalização; reconhecer, nas negociações 
no âmbito das medidas de OTC e MFS, o 
direito de ambas as partes gerirem os riscos
de acordo com o nível que cada uma 
considere necessário, a fim de proteger a 
vida ou a saúde humana, animal ou vegetal,
como ilustra a abordagem «do prado para 
o prato»; respeitar e assegurar as áreas 
sensíveis e os valores fundamentais de 
ambos os lados, incluindo o princípio da 
precaução da UE e o direito de ambas as 
partes de basearem as suas decisões em 
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matéria de política alimentar noutros 
fatores legítimos além da avaliação de 
riscos; garantir que ambas as partes 
mantêm o direito, a nível central e 
subcentral, de seguir uma abordagem 
baseada no risco, nomeadamente no que 
se refere aos cosméticos, aos químicos, 
aos pesticidas e aos OGM;

Or. en

Alteração 575
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea c) – subalínea ii)

Proposta de resolução Alteração

ii) basear as negociações sobre medidas de 
OTC e MFS nos princípios fundamentais 
dos acordos multilaterais de OTC e MFS; 
visar sobretudo aumentar a transparência e 
a abertura, bem como o reforço do diálogo 
entre reguladores e a cooperação em 
organismos internacionais de 
normalização; reconhecer, nas negociações 
no âmbito das medidas de OTC e MFS, o 
direito de ambas as partes gerirem os riscos 
de acordo com o nível que cada uma 
considere necessário, a fim de proteger a 
vida ou a saúde humana, animal ou 
vegetal; respeitar e assegurar as áreas 
sensíveis e os valores fundamentais de 
ambos os lados, como o princípio da 
precaução da UE;

ii) basear as negociações sobre medidas de 
OTC e MFS nos princípios fundamentais 
dos acordos multilaterais de OTC e MFS; 
visar sobretudo aumentar a transparência e 
a abertura, bem como o reforço do diálogo 
entre reguladores e a cooperação em 
organismos internacionais de 
normalização; reconhecer, nas negociações 
no âmbito das medidas de OTC e MFS, o 
direito de ambas as partes gerirem os riscos 
de acordo com o nível que cada uma 
considere necessário, a fim de proteger a 
vida ou a saúde humana, animal ou 
vegetal;

Or. de

Alteração 576
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea c) – subalínea ii)
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Proposta de resolução Alteração

ii) basear as negociações sobre medidas de 
OTC e MFS nos princípios fundamentais 
dos acordos multilaterais de OTC e MFS; 
visar sobretudo aumentar a transparência e 
a abertura, bem como o reforço do diálogo 
entre reguladores e a cooperação em 
organismos internacionais de 
normalização; reconhecer, nas negociações 
no âmbito das medidas de OTC e MFS, o 
direito de ambas as partes gerirem os riscos 
de acordo com o nível que cada uma 
considere necessário, a fim de proteger a 
vida ou a saúde humana, animal ou 
vegetal; respeitar e assegurar as áreas 
sensíveis e os valores fundamentais de 
ambos os lados, como o princípio da 
precaução da UE;

ii) basear as negociações sobre medidas de 
OTC e MFS nos princípios fundamentais 
dos acordos multilaterais de OTC e MFS; 
visar sobretudo aumentar a transparência e 
a abertura, bem como o reforço do diálogo 
entre reguladores e a cooperação em 
organismos internacionais de 
normalização; reconhecer, nas negociações 
no âmbito das medidas de OTC e MFS, o 
direito de ambas as partes gerirem os riscos 
de acordo com o nível que cada uma 
considere necessário, a fim de proteger a 
vida ou a saúde humana, animal ou 
vegetal; respeitar plenamente e assegurar 
as áreas sensíveis e os valores 
fundamentais de ambos os lados,
nomeadamente o princípio da precaução 
da UE; excluir as disposições que poderão 
conduzir, na prática, a que seja mais 
difícil para a UE e para os seus Estados-
Membros irem além do mínimo 
denominador comum em termos de 
instrumentos internacionais;

Or. en

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

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea c) – subalínea ii)

Proposta de resolução Alteração

ii) basear as negociações sobre medidas de 
OTC e MFS nos princípios fundamentais 
dos acordos multilaterais de OTC e MFS; 
visar sobretudo aumentar a transparência e 
a abertura, bem como o reforço do diálogo 
entre reguladores e a cooperação em 
organismos internacionais de 
normalização; reconhecer, nas negociações 

ii) assegurar que as negociações vão além 
dos acordos da OMC em matéria de OTC 
e MFS; visar sobretudo aumentar a 
transparência, a coerência, a abertura, o 
reconhecimento mútuo e o intercâmbio de 
boas práticas, bem como o reforço do 
diálogo entre reguladores e a cooperação 
em organismos internacionais de 
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no âmbito das medidas de OTC e MFS, o 
direito de ambas as partes gerirem os riscos 
de acordo com o nível que cada uma 
considere necessário, a fim de proteger a 
vida ou a saúde humana, animal ou 
vegetal; respeitar e assegurar as áreas 
sensíveis e os valores fundamentais de 
ambos os lados, como o princípio da 
precaução da UE;

normalização, eliminando, ao mesmo 
tempo, todos os obstáculos ao comércio e 
ao investimento desnecessários e 
assegurando que os reguladores criem 
medidas proporcionadas com base em 
factos científicos e em normas 
internacionais; reconhecer, nas 
negociações no âmbito das medidas de 
OTC e MFS, o direito de ambas as partes 
gerirem os riscos de acordo com o nível 
que cada uma considere necessário, a fim 
de proteger a vida ou a saúde humana, 
animal ou vegetal, no pleno respeito dos 
quadros jurídicos de ambos os lados;

Or. en

Alteração 578
Tiziana Beghin, David Borrelli

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea c) – subalínea ii)

Proposta de resolução Alteração

ii) basear as negociações sobre medidas de 
OTC e MFS nos princípios fundamentais 
dos acordos multilaterais de OTC e MFS; 
visar sobretudo aumentar a transparência e 
a abertura, bem como o reforço do diálogo 
entre reguladores e a cooperação em 
organismos internacionais de 
normalização; reconhecer, nas negociações 
no âmbito das medidas de OTC e MFS, o 
direito de ambas as partes gerirem os riscos 
de acordo com o nível que cada uma 
considere necessário, a fim de proteger a 
vida ou a saúde humana, animal ou 
vegetal; respeitar e assegurar as áreas 
sensíveis e os valores fundamentais de 
ambos os lados, como o princípio da 
precaução da UE;

ii) basear as negociações sobre medidas de 
OTC e MFS nos princípios fundamentais 
dos acordos multilaterais de OTC e MFS; 
visar sobretudo aumentar a transparência e 
a abertura, bem como o reforço do diálogo 
entre reguladores e partes interessadas e a 
cooperação em organismos internacionais 
de normalização; reconhecer, nas 
negociações no âmbito das medidas de 
OTC e MFS, o direito de ambas as partes 
gerirem os riscos de acordo com o nível 
que cada uma considere necessário, a fim 
de proteger a vida ou a saúde humana, 
animal ou vegetal; respeitar e assegurar as 
áreas sensíveis e os valores fundamentais 
de ambos os lados, como o princípio da 
precaução da UE, condicionando a 
aprovação da TTIP à assunção do 
compromisso de respeitar este princípio;

Or. en
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Alteração 579
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea c) – subalínea ii-A) (nova)

Proposta de resolução Alteração

ii-A) insistir em que o princípio da 
precaução é um dos princípios 
fundamentais da política europeia em 
matéria ambiental, sanitária, e de defesa 
do consumidor, e que nele assenta a ação 
célere e proativa desenvolvida com vista a 
evitar riscos para a saúde das pessoas, dos 
animais e das plantas ou de degradação 
do ambiente; assegurar que as 
negociações não resultem no 
enfraquecimento do princípio da 
precaução pelo qual se rege a UE, em 
particular nos domínios da proteção do 
ambiente, da saúde e dos alimentos, bem 
como da defesa do consumidor;

Or. en

Alteração 580
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea c) – subalínea ii-A) (nova)

Proposta de resolução Alteração

ii-A) reforçar as garantias e a proteção 
relativas ao direito da UE de legislar 
sobre rotulagem e marcação, inscrevendo 
este direito no quadro relativo à 
rastreabilidade e informação ao 
consumidor, em vez de o considerar como 
um obstáculo técnico ao comércio; 
assegurar que a TTIP não prejudica de 
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forma alguma a capacidade da UE no que 
toca a garantir a rastreabilidade dos 
produtos alimentares e informar os 
consumidores através de regulamentação 
relativa à rotulagem do país de origem, 
rotulagem dos métodos de produção ou 
outras formas de rotulagem alimentar;

Or. en

Alteração 581
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea c) – subalínea ii-B) (nova)

Proposta de resolução Alteração

ii-B) reconhecer que as diferenças 
existentes em matéria de regulamentação 
têm frequentemente origem em 
abordagens culturais e políticas distintas e 
que o seu valor é em muitos casos 
superior aos custos que representam como 
entraves não pautais ao comércio; 
assinalar que as medidas para fazer face 
às consequências da desregulação podem 
significar custos extremamente elevados 
para os erários públicos;

Or. en

Alteração 582
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea c) – subalínea ii-B) (nova)

Proposta de resolução Alteração

ii-B) garantir que o objetivo visado com a 
harmonização das normas 
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regulamentares no que diz respeito ao 
bem-estar animal é elevar ao máximo a 
qualidade das normas e não a diminui-la, 
e definir o respeito das normas de 
produção com vista ao bem-estar animal 
como um requisito para a importação de 
bens pela UE;

Or. en

Alteração 583
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea c) – subalínea ii-C) (nova)

Proposta de resolução Alteração

ii-C) assinalar que a maior parte da 
população na maioria dos Estados-
Membros se opõe firmemente ao cultivo, 
importação e processamento de 
organismos geneticamente modificados 
(OGM);

Or. en

Alteração 584
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea c) – subalínea ii-D) (nova)

Proposta de resolução Alteração

ii-D) assegurar que, por razões que se 
prendem com a proteção dos 
consumidores e da saúde, sejam 
elaboradas disposições especiais para o 
setor agrícola, ao abrigo das quais a 
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exportação para a UE de certos produtos 
não seja autorizada, em especial no que 
diz respeito aos produtos não conformes 
com a diretiva da UE relativa à 
rotulagem; aos produtos constituídos por 
OGM ou produzidos a partir de OGM; aos 
animais tratados com hormonas de 
crescimento; e à colocação no mercado de
alimentos provenientes de animais 
clonados, bem como aos géneros 
alimentícios tratados com produtos que 
são ou serão proibidos na UE;

Or. en

Alteração 585
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea c) – subalínea ii-E) (nova)

Proposta de resolução Alteração

ii-E) tornar claro que a produção 
alimentar assenta na agrobiodiversidade e 
velar por que os acordos comerciais não 
resultem em restrições relativas a antigas 
sementes ou no enfraquecimento das 
nossas culturas tradicionais, nem criem 
obstáculos à agricultura de alta qualidade 
de orientação ecológica;

Or. en

Alteração 586
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea c) – subalínea ii-F) (nova)
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Proposta de resolução Alteração

ii-F) encomendar a uma entidade 
independente um estudo de impacto sobre 
as possíveis consequências de um acordo 
comercial com os EUA para a agricultura 
europeia à escala familiar, bem como 
para as políticas da UE no domínio da 
agricultura, da segurança alimentar, da 
rastreabilidade dos alimentos e produtos e 
do ambiente;

Or. en

Alteração 587
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea c) – subalínea ii-G) (nova)

Proposta de resolução Alteração

ii-G) assegurar a exclusão de todos os 
capítulos relativos à cooperação 
regulamentar horizontal e de todos os 
anexos setoriais da TTIP de quaisquer 
disposições que envolvam a 
regulamentação de produtos químicos e 
de pesticidas e que afetem a abordagem 
integrada da UE para a segurança 
alimentar, incluindo legislação da UE 
relativa a OGM e a hormonas, ou 
eventual legislação que seja necessário 
adotar no futuro, nomeadamente relativa 
a alimentos que contêm substâncias 
endócrinas;

Or. en

Alteração 588
Helmut Scholz
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em nome do Grupo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea c) – subalínea ii-H) (nova)

Proposta de resolução Alteração

ii-H) proteger firmemente a abordagem 
«do prado ao prato» da UE em matéria de
higiene alimentar que obriga à adoção de 
boas práticas de higiene ao longo da 
cadeia de produção, a fim de garantir que 
os alimentos vendidos ao consumidor 
final são seguros, opor-se à delegação de 
funções de controlo alimentar em 
operadores privados, defender com 
firmeza a convicção de que um sistema 
alimentar baseado em inspeções de 
segurança efetuadas por terceiros não 
pode ser considerado equivalente a um 
sistema baseado em inspeções 
independentes conduzidas por autoridades 
públicas.

Or. en

Alteração 589
Ulrike Müller

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea c) – subalínea iii)

Proposta de resolução Alteração

iii) no que se refere ao capítulo relativo à 
cooperação regulamentar horizontal, dar 
prioridade à promoção da cooperação 
bilateral entre organismos reguladores, 
através de um intercâmbio de informações 
melhorado, bem como fomentar a adoção, 
reforço e aplicação atempada de 
instrumentos internacionais, com base em 
experiências internacionais de sucesso 
como, por exemplo, as normas ISO ou o 
Fórum Mundial para a Harmonização das 

iii) no que se refere ao capítulo relativo à 
cooperação regulamentar horizontal, dar 
prioridade à promoção da cooperação 
bilateral entre organismos reguladores, 
através de um intercâmbio de informações 
melhorado, bem como fomentar a adoção, 
reforço e aplicação atempada de 
instrumentos internacionais, com base em 
experiências internacionais de sucesso 
como, por exemplo, as normas ISO ou o 
Fórum Mundial para a Harmonização das 
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Regulamentações aplicáveis a Veículos 
(WP.29) da Comissão Económica para a 
Europa das Nações Unidas (UNECE); 
definir que a avaliação prévia do impacto 
para o ato regulamentar, conforme definido 
nas disposições horizontais relativas à 
cooperação em matéria de regulamentação, 
deve medir igualmente o impacto nos 
consumidores e no ambiente, juntamente 
com o impacto no comércio e no 
investimento; enfrentar a possibilidade de 
promover a compatibilidade regulamentar 
com maior cuidado e unicamente sem 
comprometer objetivos legítimos em 
matéria de regulamentação e de políticas;

Regulamentações aplicáveis a Veículos 
(WP.29) da Comissão Económica para a 
Europa das Nações Unidas (UNECE); 
definir que a avaliação prévia do impacto 
para o ato regulamentar, conforme definido 
nas disposições horizontais relativas à 
cooperação em matéria de regulamentação, 
deve medir igualmente o impacto nos 
consumidores e no ambiente, juntamente 
com o impacto no comércio e no 
investimento; enfrentar a possibilidade de 
promover a compatibilidade regulamentar 
com contenção e com maior cuidado e 
unicamente sem comprometer objetivos 
legítimos em matéria de regulamentação e 
de políticas;

Or. en

Alteração 590
Reimer Böge

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea c) – subalínea iii)

Proposta de resolução Alteração

iii) no que se refere ao capítulo relativo à 
cooperação regulamentar horizontal, dar 
prioridade à promoção da cooperação 
bilateral entre organismos reguladores, 
através de um intercâmbio de informações 
melhorado, bem como fomentar a adoção, 
reforço e aplicação atempada de 
instrumentos internacionais, com base em 
experiências internacionais de sucesso 
como, por exemplo, as normas ISO ou o 
Fórum Mundial para a Harmonização das 
Regulamentações aplicáveis a Veículos 
(WP.29) da Comissão Económica para a 
Europa das Nações Unidas (UNECE); 
definir que a avaliação prévia do impacto 
para o ato regulamentar, conforme definido 
nas disposições horizontais relativas à 
cooperação em matéria de regulamentação, 
deve medir igualmente o impacto nos 

iii) no que se refere ao capítulo relativo à 
cooperação regulamentar horizontal, dar 
prioridade à promoção da cooperação 
bilateral entre organismos reguladores, 
através de um intercâmbio de informações 
melhorado, bem como fomentar a adoção, 
reforço e aplicação atempada de 
instrumentos internacionais, com base em 
experiências internacionais de sucesso 
como, por exemplo, as normas ISO ou o 
Fórum Mundial para a Harmonização das 
Regulamentações aplicáveis a Veículos 
(WP.29) da Comissão Económica para a 
Europa das Nações Unidas (UNECE); 
definir que a avaliação prévia do impacto 
para o ato regulamentar, conforme definido 
nas disposições horizontais relativas à 
cooperação em matéria de regulamentação, 
deve medir igualmente o impacto nos 
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consumidores e no ambiente, juntamente 
com o impacto no comércio e no 
investimento; enfrentar a possibilidade de 
promover a compatibilidade regulamentar 
com maior cuidado e unicamente sem 
comprometer objetivos legítimos em 
matéria de regulamentação e de políticas;

consumidores e no ambiente, juntamente 
com o impacto no comércio e no 
investimento; enfrentar a possibilidade de 
promover a compatibilidade regulamentar 
com maior cuidado e unicamente sem 
comprometer objetivos legítimos ou 
competências em matéria de 
regulamentação e de políticas;

Or. de

Alteração 591
Dita Charanzová

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea c) – subalínea iii)

Proposta de resolução Alteração

iii) no que se refere ao capítulo relativo à 
cooperação regulamentar horizontal, dar 
prioridade à promoção da cooperação 
bilateral entre organismos reguladores, 
através de um intercâmbio de informações 
melhorado, bem como fomentar a adoção, 
reforço e aplicação atempada de 
instrumentos internacionais, com base em 
experiências internacionais de sucesso 
como, por exemplo, as normas ISO ou o 
Fórum Mundial para a Harmonização 
das Regulamentações aplicáveis a 
Veículos (WP.29) da Comissão Económica 
para a Europa das Nações Unidas 
(UNECE); definir que a avaliação prévia 
do impacto para o ato regulamentar, 
conforme definido nas disposições 
horizontais relativas à cooperação em 
matéria de regulamentação, deve medir 
igualmente o impacto nos consumidores e 
no ambiente, juntamente com o impacto 
no comércio e no investimento; enfrentar 
a possibilidade de promover a 
compatibilidade regulamentar com maior 
cuidado e unicamente sem comprometer 
objetivos legítimos em matéria de 

iii) no que se refere ao capítulo relativo à 
cooperação regulamentar horizontal, dar 
prioridade à promoção da cooperação 
bilateral entre organismos reguladores, 
através de um intercâmbio de informações 
melhorado, bem como fomentar a adoção, 
reforço e aplicação atempada de 
instrumentos internacionais, com base em 
experiências internacionais de sucesso 
como, por exemplo, as normas ISO ou no 
âmbito da Comissão Económica para a 
Europa das Nações Unidas (UNECE),
especialmente no que respeita às novas 
tecnologias; recordar que o 
reconhecimento da equivalência do maior 
número possível de disposições em 
matéria de segurança de veículos 
constituiria uma das conquistas mais 
importantes da TTIP e que, para tal, será 
necessário verificar se os níveis de 
proteção oferecidos pelas 
regulamentações da UE e dos EUA são 
semelhantes; considera que este é um 
passo obrigatório rumo à plena 
convergência em matéria de 
regulamentação neste e noutros setores;
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regulamentação e de políticas;

Or. en

Alteração 592
Bendt Bendtsen

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea c) – subalínea iii)

Proposta de resolução Alteração

iii) no que se refere ao capítulo relativo à 
cooperação regulamentar horizontal, dar 
prioridade à promoção da cooperação 
bilateral entre organismos reguladores, 
através de um intercâmbio de informações 
melhorado, bem como fomentar a adoção, 
reforço e aplicação atempada de 
instrumentos internacionais, com base em 
experiências internacionais de sucesso 
como, por exemplo, as normas ISO ou o 
Fórum Mundial para a Harmonização das 
Regulamentações aplicáveis a Veículos 
(WP.29) da Comissão Económica para a 
Europa das Nações Unidas (UNECE); 
definir que a avaliação prévia do impacto
para o ato regulamentar, conforme definido 
nas disposições horizontais relativas à 
cooperação em matéria de regulamentação, 
deve medir igualmente o impacto nos 
consumidores e no ambiente, juntamente 
com o impacto no comércio e no 
investimento; enfrentar a possibilidade de 
promover a compatibilidade regulamentar 
com maior cuidado e unicamente sem 
comprometer objetivos legítimos em 
matéria de regulamentação e de políticas;

iii) no que se refere ao capítulo relativo à 
cooperação regulamentar horizontal, dar 
prioridade à promoção da cooperação 
bilateral entre organismos reguladores, 
através de um intercâmbio de informações 
melhorado, bem como fomentar a adoção, 
reforço e aplicação atempada de 
instrumentos internacionais, com base em 
experiências internacionais de sucesso 
como, por exemplo, as normas ISO ou o 
Fórum Mundial para a Harmonização das 
Regulamentações aplicáveis a Veículos 
(WP.29) da Comissão Económica para a 
Europa das Nações Unidas (UNECE);
reconhecer que a regulamentação no 
domínio da exportação e importação de 
bens é importante para ambos os lados e 
exortar os organismos de normalização 
americanos e europeus a trabalharem em 
conjunto com vista ao estabelecimento de 
normas comuns e ao reconhecimento 
mútuo de normas, em benefício da 
competitividade da UE e dos EUA e da 
liberdade de escolha dos consumidores, 
mantendo, ao mesmo tempo, normas 
elevadas de segurança e de defesa do 
consumidor; definir que a avaliação prévia 
do impacto para o ato regulamentar, 
conforme definido nas disposições 
horizontais relativas à cooperação em 
matéria de regulamentação, deve medir 
igualmente o impacto nos consumidores e 
no ambiente, juntamente com o impacto no 
comércio e no investimento; enfrentar a 
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possibilidade de promover a 
compatibilidade regulamentar com maior 
cuidado e unicamente sem comprometer 
objetivos legítimos em matéria de 
regulamentação e de políticas;

Or. en

Alteração 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

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea c) – subalínea iii)

Proposta de resolução Alteração

iii) no que se refere ao capítulo relativo à 
cooperação regulamentar horizontal, dar 
prioridade à promoção da cooperação 
bilateral entre organismos reguladores, 
através de um intercâmbio de informações 
melhorado, bem como fomentar a adoção, 
reforço e aplicação atempada de 
instrumentos internacionais, com base em 
experiências internacionais de sucesso 
como, por exemplo, as normas ISO ou o 
Fórum Mundial para a Harmonização das 
Regulamentações aplicáveis a Veículos 
(WP.29) da Comissão Económica para a 
Europa das Nações Unidas (UNECE); 
definir que a avaliação prévia do impacto 
para o ato regulamentar, conforme definido 
nas disposições horizontais relativas à 
cooperação em matéria de regulamentação, 
deve medir igualmente o impacto nos 
consumidores e no ambiente, juntamente 
com o impacto no comércio e no 
investimento; enfrentar a possibilidade de 
promover a compatibilidade regulamentar 
com maior cuidado e unicamente sem 
comprometer objetivos legítimos em 

iii) no que se refere ao capítulo relativo à 
cooperação regulamentar horizontal, dar 
prioridade à promoção da cooperação 
bilateral entre organismos reguladores, 
através de um intercâmbio de informações 
melhorado, bem como fomentar a adoção, 
reforço e aplicação atempada de 
instrumentos internacionais, com base em 
experiências internacionais de sucesso 
como, por exemplo, as normas ISO ou o 
Fórum Mundial para a Harmonização das 
Regulamentações aplicáveis a Veículos 
(WP.29) da Comissão Económica para a 
Europa das Nações Unidas (UNECE); 
definir que a avaliação prévia do impacto
para o ato regulamentar, conforme definido 
nas disposições horizontais relativas à 
cooperação em matéria de regulamentação, 
deve medir igualmente o impacto nos 
consumidores, no ambiente e nas relações 
de género, impacto esse que deve ter 
prioridade sobre o impacto no comércio e 
no investimento; enfrentar a possibilidade 
de promover a compatibilidade 
regulamentar com maior cuidado e 
unicamente sem comprometer objetivos 
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matéria de regulamentação e de políticas; legítimos em matéria de regulamentação e 
de políticas;

Or. en

Alteração 594
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea c) – subalínea iii)

Proposta de resolução Alteração

iii) no que se refere ao capítulo relativo à 
cooperação regulamentar horizontal, dar 
prioridade à promoção da cooperação 
bilateral entre organismos reguladores, 
através de um intercâmbio de informações 
melhorado, bem como fomentar a adoção, 
reforço e aplicação atempada de 
instrumentos internacionais, com base em 
experiências internacionais de sucesso 
como, por exemplo, as normas ISO ou o 
Fórum Mundial para a Harmonização das 
Regulamentações aplicáveis a Veículos 
(WP.29) da Comissão Económica para a 
Europa das Nações Unidas (UNECE); 
definir que a avaliação prévia do impacto 
para o ato regulamentar, conforme definido 
nas disposições horizontais relativas à 
cooperação em matéria de regulamentação, 
deve medir igualmente o impacto nos 
consumidores e no ambiente, juntamente 
com o impacto no comércio e no 
investimento; enfrentar a possibilidade de 
promover a compatibilidade regulamentar 
com maior cuidado e unicamente sem 
comprometer objetivos legítimos em 
matéria de regulamentação e de políticas;

iii) no que se refere ao capítulo relativo à 
cooperação regulamentar horizontal, dar 
prioridade à promoção da cooperação 
bilateral entre organismos reguladores, 
através de um intercâmbio de informações 
melhorado, bem como fomentar a adoção, 
reforço e aplicação atempada de 
instrumentos internacionais, com base em 
experiências internacionais de sucesso 
como, por exemplo, as normas ISO ou o 
Fórum Mundial para a Harmonização das 
Regulamentações aplicáveis a Veículos 
(WP.29) da Comissão Económica para a 
Europa das Nações Unidas (UNECE); 
definir que a avaliação prévia do impacto 
para o ato regulamentar, conforme definido 
nas disposições horizontais relativas à 
cooperação em matéria de regulamentação, 
deve medir igualmente o impacto nos 
consumidores e no ambiente, juntamente 
com o impacto no comércio e no 
investimento; enfrentar a possibilidade de 
promover a compatibilidade regulamentar 
com maior cuidado e unicamente sem 
comprometer objetivos legítimos em 
matéria de regulamentação e de políticas e 
competências dos legisladores de ambos 
os lados do Atlântico;

Or. de
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Alteração 595
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea c) – subalínea iii)

Proposta de resolução Alteração

iii) no que se refere ao capítulo relativo à 
cooperação regulamentar horizontal, dar 
prioridade à promoção da cooperação 
bilateral entre organismos reguladores, 
através de um intercâmbio de informações 
melhorado, bem como fomentar a adoção, 
reforço e aplicação atempada de 
instrumentos internacionais, com base em 
experiências internacionais de sucesso 
como, por exemplo, as normas ISO ou o 
Fórum Mundial para a Harmonização das 
Regulamentações aplicáveis a Veículos 
(WP.29) da Comissão Económica para a 
Europa das Nações Unidas (UNECE); 
definir que a avaliação prévia do impacto 
para o ato regulamentar, conforme 
definido nas disposições horizontais 
relativas à cooperação em matéria de 
regulamentação, deve medir igualmente o 
impacto nos consumidores e no ambiente, 
juntamente com o impacto no comércio e 
no investimento; enfrentar a possibilidade 
de promover a compatibilidade 
regulamentar com maior cuidado e 
unicamente sem comprometer objetivos 
legítimos em matéria de regulamentação e 
de políticas;

iii) no que se refere ao capítulo relativo à 
cooperação regulamentar horizontal, dar 
prioridade à promoção da cooperação 
bilateral entre organismos reguladores, 
através de um intercâmbio de informações 
melhorado, bem como fomentar a adoção, 
reforço e aplicação atempada de 
instrumentos internacionais, com base em 
experiências internacionais de sucesso 
como, por exemplo, as normas ISO ou o 
Fórum Mundial para a Harmonização das 
Regulamentações aplicáveis a Veículos 
(WP.29) da Comissão Económica para a 
Europa das Nações Unidas (UNECE);

Or. de

Alteração 596
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea c) – subalínea iii)
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Proposta de resolução Alteração

iii) no que se refere ao capítulo relativo à 
cooperação regulamentar horizontal, dar 
prioridade à promoção da cooperação 
bilateral entre organismos reguladores, 
através de um intercâmbio de informações 
melhorado, bem como fomentar a adoção, 
reforço e aplicação atempada de 
instrumentos internacionais, com base em 
experiências internacionais de sucesso 
como, por exemplo, as normas ISO ou o 
Fórum Mundial para a Harmonização das 
Regulamentações aplicáveis a Veículos 
(WP.29) da Comissão Económica para a 
Europa das Nações Unidas (UNECE); 
definir que a avaliação prévia do impacto 
para o ato regulamentar, conforme definido 
nas disposições horizontais relativas à 
cooperação em matéria de regulamentação, 
deve medir igualmente o impacto nos 
consumidores e no ambiente, juntamente 
com o impacto no comércio e no 
investimento; enfrentar a possibilidade de 
promover a compatibilidade regulamentar 
com maior cuidado e unicamente sem 
comprometer objetivos legítimos em 
matéria de regulamentação e de políticas;

iii) no que se refere ao capítulo relativo à 
cooperação regulamentar horizontal, dar 
prioridade à promoção da cooperação 
bilateral entre organismos reguladores, 
através de um intercâmbio de informações 
melhorado, bem como fomentar a adoção, 
reforço e aplicação atempada de 
instrumentos internacionais, com base em 
experiências internacionais de sucesso 
como, por exemplo, as normas ISO ou o 
Fórum Mundial para a Harmonização das 
Regulamentações aplicáveis a Veículos 
(WP.29) da Comissão Económica para a 
Europa das Nações Unidas (UNECE); 
garantir que a avaliação prévia do impacto 
para o ato regulamentar, conforme definido 
nas disposições horizontais relativas à 
cooperação em matéria de regulamentação, 
se baseie totalmente na metodologia da 
UE que dá prioridade aos impactos nos 
domínios social, dos direitos humanos e 
do ambiente; enfrentar a possibilidade de 
promover a compatibilidade regulamentar 
com maior cuidado e unicamente sem 
comprometer objetivos legítimos em 
matéria de regulamentação e de políticas;

Or. en

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

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea c) – subalínea iii)

Proposta de resolução Alteração

iii) no que se refere ao capítulo relativo à 
cooperação regulamentar horizontal, dar 
prioridade à promoção da cooperação 
bilateral entre organismos reguladores, 
através de um intercâmbio de informações 

iii) no que se refere ao capítulo relativo à 
cooperação regulamentar horizontal, dar 
prioridade à promoção da cooperação 
bilateral entre organismos reguladores, que 
podem ajudar a desenvolver definições 
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melhorado, bem como fomentar a adoção, 
reforço e aplicação atempada de 
instrumentos internacionais, com base em 
experiências internacionais de sucesso 
como, por exemplo, as normas ISO ou o 
Fórum Mundial para a Harmonização das 
Regulamentações aplicáveis a Veículos 
(WP.29) da Comissão Económica para a 
Europa das Nações Unidas (UNECE); 
definir que a avaliação prévia do impacto 
para o ato regulamentar, conforme definido 
nas disposições horizontais relativas à 
cooperação em matéria de regulamentação, 
deve medir igualmente o impacto nos 
consumidores e no ambiente, juntamente 
com o impacto no comércio e no 
investimento; enfrentar a possibilidade de 
promover a compatibilidade regulamentar 
com maior cuidado e unicamente sem 
comprometer objetivos legítimos em 
matéria de regulamentação e de políticas;

comuns e evitar divergências 
desnecessárias no futuro, especialmente 
no que diz respeito às novas tecnologias e 
serviços, tais como os carros elétricos, as 
grelhas inteligentes, as nanotecnologias e 
os produtos ecológicos; para esse fim, 
promover um melhor intercâmbio de 
informações, bem como fomentar a 
adoção, reforço e aplicação atempada de 
instrumentos internacionais, com base em 
experiências internacionais de sucesso 
como, por exemplo, as normas ISO ou o 
Fórum Mundial para a Harmonização das 
Regulamentações aplicáveis a Veículos 
(WP.29) da Comissão Económica para a 
Europa das Nações Unidas (UNECE); 
definir que a avaliação prévia do impacto 
para o ato regulamentar, conforme definido 
nas disposições horizontais relativas à 
cooperação em matéria de regulamentação, 
deve medir igualmente o impacto nos 
consumidores e no ambiente, juntamente 
com o impacto no comércio e no 
investimento; enfrentar a possibilidade de 
promover a compatibilidade regulamentar 
com maior cuidado e unicamente sem 
comprometer objetivos legítimos em 
matéria de regulamentação e de políticas;

Or. en

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

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea c) – subalínea iii)

Proposta de resolução Alteração

iii) no que se refere ao capítulo relativo à 
cooperação regulamentar horizontal, dar 
prioridade à promoção da cooperação 
bilateral entre organismos reguladores, 
através de um intercâmbio de informações 
melhorado, bem como fomentar a adoção, 

iii) no que se refere ao capítulo relativo à 
cooperação regulamentar horizontal, dar 
prioridade à promoção da cooperação 
bilateral entre organismos reguladores, 
através de um intercâmbio de informações 
melhorado, bem como fomentar a adoção, 
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reforço e aplicação atempada de 
instrumentos internacionais, com base em 
experiências internacionais de sucesso 
como, por exemplo, as normas ISO ou o 
Fórum Mundial para a Harmonização 
das Regulamentações aplicáveis a 
Veículos (WP.29) da Comissão 
Económica para a Europa das Nações 
Unidas (UNECE); definir que a avaliação 
prévia do impacto para o ato 
regulamentar, conforme definido nas 
disposições horizontais relativas à 
cooperação em matéria de 
regulamentação, deve medir igualmente o 
impacto nos consumidores e no ambiente, 
juntamente com o impacto no comércio e 
no investimento; enfrentar a possibilidade 
de promover a compatibilidade 
regulamentar com maior cuidado e 
unicamente sem comprometer objetivos 
legítimos em matéria de regulamentação e 
de políticas;

reforço e aplicação atempada de 
instrumentos internacionais no pleno 
respeito do princípio de subsidiariedade, 
com base num mecanismo de cooperação 
específico e permanente de consulta e de 
regulação, que assegure a criação de um 
acordo «vivo»;

Or. en

Alteração 599
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea c) – subalínea iii-A) (nova)

Proposta de resolução Alteração

iii-A) estabelecer um mecanismo 
ambicioso e eficaz de cooperação entre o 
Congresso dos EUA e o Parlamento 
Europeu, com o objetivo de criar as mais 
elevadas normas comuns e de evitar 
divergências não intencionais em 
legislação futura relativa a setores-chave; 
promover normas comuns elevadas em 
todos os fóruns internacionais;

Or. en
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Alteração 600
Tiziana Beghin, David Borrelli

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea c) – subalínea iii-A) (nova)

Proposta de resolução Alteração

iii-A) velar pela utilização de uma 
linguagem clara e inequívoca no capítulo 
da cooperação em matéria de 
regulamentação, a fim de garantir que a 
cooperação regulamentar não possa ser 
utilizada para contornar processos de 
decisão legítimos e democráticos, reduzir 
o nível de proteção dos cidadãos europeus 
ou impedir os legisladores de tomar 
decisões no interesse do público;

Or. en

Alteração 601
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea c) – subalínea iii-B) (nova)

Proposta de resolução Alteração

iii-B) opor-se à sugestão de criação de 
uma forma institucionalizada de 
cooperação regulamentar extensiva, que, 
na fase pré-legislativa ou legislativa do 
processo legislativo da UE ou dos EUA, 
dos Estados-Membros ou dos Estados 
federados, bem como das autoridades 
municipais e regionais, conceda aos 
parceiros comerciais e de investimento, 
bem como aos grupos de empresas um 
direito privilegiado de consulta ou a 
possibilidade de atrasar ou parar 
procedimentos legislativos, através, por 
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exemplo, da apresentação de um pedido 
para a elaboração de estudos de impacto 
da legislação sobre o comércio e os 
investimentos;

Or. en

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

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea c) – subalínea iv)

Proposta de resolução Alteração

iv) definir claramente, no contexto da 
futura cooperação regulamentar, quais as 
medidas que dizem respeito aos OTC e a 
formalidades e encargos administrativos 
redundantes, bem como quais estão 
relacionadas com normas e regulamentos 
fundamentais e que não devem ser 
alteradas;

Suprimido

Or. de

Alteração 603
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Bolesław G. Piecha

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea c) – subalínea iv)

Proposta de resolução Alteração

iv) definir claramente, no contexto da 
futura cooperação regulamentar, quais as 
medidas que dizem respeito aos OTC e a 
formalidades e encargos administrativos 
redundantes, bem como quais estão 
relacionadas com normas e regulamentos 
fundamentais e que não devem ser 
alteradas;

Suprimido

Or. en
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Alteração 604
Franck Proust

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea c) – subalínea iv)

Proposta de resolução Alteração

iv) definir claramente, no contexto da 
futura cooperação regulamentar, quais as 
medidas que dizem respeito aos OTC e a 
formalidades e encargos administrativos 
redundantes, bem como quais estão 
relacionadas com normas e regulamentos 
fundamentais e que não devem ser 
alteradas;

iv) definir claramente, no contexto da 
futura cooperação regulamentar, quais as 
medidas que dizem respeito aos OTC e a 
formalidades e encargos administrativos 
duplicados ou redundantes, bem como 
quais estão relacionadas com normas e 
regulamentos fundamentais e que não 
devem ser alteradas;

Or. fr

Alteração 605
Christofer Fjellner

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea c) – subalínea iv)

Proposta de resolução Alteração

iv) definir claramente, no contexto da 
futura cooperação regulamentar, quais as 
medidas que dizem respeito aos OTC e a 
formalidades e encargos administrativos 
redundantes, bem como quais estão 
relacionadas com normas e regulamentos 
fundamentais e que não devem ser 
alteradas;

iv) definir claramente, no contexto da 
futura cooperação regulamentar, quais as 
medidas que dizem respeito aos OTC e a 
formalidades e encargos administrativos 
redundantes, bem como quais estão 
relacionadas com normas e regulamentos 
fundamentais;

Or. en

Alteração 606
Wim van de Camp
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Proposta de resolução
N.º 1 – alínea c) – subalínea iv)

Proposta de resolução Alteração

iv) definir claramente, no contexto da 
futura cooperação regulamentar, quais as 
medidas que dizem respeito aos OTC e a 
formalidades e encargos administrativos 
redundantes, bem como quais estão 
relacionadas com normas e regulamentos 
fundamentais e que não devem ser 
alteradas;

iv) definir claramente, no contexto da 
futura cooperação regulamentar, quais as 
medidas que dizem respeito aos OTC e a 
formalidades e encargos administrativos 
redundantes, bem como quais estão 
relacionadas com normas e regulamentos 
fundamentais e que não devem ser 
alteradas; tal deverá incluir os testes para 
homologação dos veículos a motor;

Or. en

Alteração 607
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea c) – subalínea iv)

Proposta de resolução Alteração

iv) definir claramente, no contexto da 
futura cooperação regulamentar, quais as 
medidas que dizem respeito aos OTC e a 
formalidades e encargos administrativos 
redundantes, bem como quais estão 
relacionadas com normas e regulamentos 
fundamentais e que não devem ser 
alteradas;

iv) definir claramente, no contexto da 
futura cooperação regulamentar, quais as 
medidas que dizem respeito aos OTC e a 
formalidades e encargos administrativos
redundantes, bem como quais estão 
relacionadas com normas e regulamentos 
fundamentais, ou com procedimentos que 
servem objetivos de política pública, e que 
não devem ser alteradas;

Or. en

Alteração 608
Gérard Deprez, Louis Michel, Frédérique Ries

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea c) – subalínea iv-A) (novo)



AM\1055773PT.doc 53/59 PE552.129v01-00

PT

Proposta de resolução Alteração

iv-A) assegurar que as decisões tomadas 
pelo órgão de cooperação regulamentar 
encarregado de estabelecer normas 
comuns para o futuro não possam privar 
os Estados europeus do direito de 
estabelecer normas mais estritas;

Or. fr

Alteração 609
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea c) – subalínea iv-A) (nova)

Proposta de resolução Alteração

iv-A) prestar informações sobre as 
eventuais consequências de acordos dos 
EUA ou da UE com países terceiros na 
cooperação regulamentar e, 
nomeadamente, esclarecer a forma como 
esses acordos se articulam, caso prevejam 
formas de cooperação regulamentar 
semelhantes;

Or. en

Alteração 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

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea c) – subalínea v)
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Proposta de resolução Alteração

v) respeitar plenamente os sistemas 
regulamentares estabelecidos em ambos os 
lados do Atlântico, bem como o papel do 
Parlamento Europeu no âmbito do processo 
de tomada de decisão da UE e do seu 
controlo democrático relativamente a 
processos regulamentares da UE, aquando 
da criação do quadro para a futura 
cooperação, estando simultaneamente 
vigilante quanto ao envolvimento 
equilibrado das partes interessadas nas 
consultas incluídas na elaboração de uma 
proposta regulamentar;

v) respeitar plenamente os sistemas 
regulamentares estabelecidos em ambos os 
lados do Atlântico, bem como o papel do 
Parlamento Europeu no âmbito do processo 
de tomada de decisão da UE e do seu 
controlo democrático relativamente a 
processos regulamentares da UE, aquando 
da criação do quadro para a futura 
cooperação, estando simultaneamente 
vigilante quanto ao envolvimento 
equilibrado das partes interessadas nas 
consultas incluídas na elaboração de uma 
proposta regulamentar, a fim de evitar que 
qualquer das partes exerça poderes de 
veto antes da apresentação oficial de uma 
proposta regulamentar pela outra parte; 
especificar o papel, a composição e a 
qualidade jurídica do Conselho de 
Cooperação Regulamentar, tendo 
presente que uma aplicação direta e 
obrigatória das suas recomendações 
constituiria uma violação dos 
procedimentos legislativos previstos nos 
tratados; velar por que as autoridades 
nacionais, regionais e locais conservem
plenamente a capacidade de criar
legislação para aplicar as suas próprias 
políticas, nomeadamente nos domínios 
social e ambiental;

Or. en

Alteração 611
Matteo Salvini

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea c) – subalínea v)

Proposta de resolução Alteração

v) respeitar plenamente os sistemas 
regulamentares estabelecidos em ambos os 
lados do Atlântico, bem como o papel do 

v) respeitar plenamente os sistemas 
regulamentares estabelecidos em ambos os 
lados do Atlântico, tendo em conta as 
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Parlamento Europeu no âmbito do processo 
de tomada de decisão da UE e do seu 
controlo democrático relativamente a 
processos regulamentares da UE, aquando 
da criação do quadro para a futura 
cooperação, estando simultaneamente 
vigilante quanto ao envolvimento 
equilibrado das partes interessadas nas 
consultas incluídas na elaboração de uma 
proposta regulamentar;

competências legislativas dos 
Estados-Membros da UE e das regiões 
com poderes legislativos, bem como o 
papel do Parlamento Europeu no âmbito do 
processo de tomada de decisão da UE e do 
seu controlo democrático relativamente a 
processos regulamentares da UE, aquando 
da criação do quadro para a futura 
cooperação, estando simultaneamente 
vigilante quanto ao envolvimento 
equilibrado das partes interessadas nas 
consultas incluídas na elaboração de uma 
proposta regulamentar;

Or. it

Alteração 612
Franck Proust, Tokia Saïfi

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea c) – subalínea v)

Proposta de resolução Alteração

v) respeitar plenamente os sistemas 
regulamentares estabelecidos em ambos os 
lados do Atlântico, bem como o papel do 
Parlamento Europeu no âmbito do processo 
de tomada de decisão da UE e do seu 
controlo democrático relativamente a 
processos regulamentares da UE, aquando 
da criação do quadro para a futura 
cooperação, estando simultaneamente 
vigilante quanto ao envolvimento 
equilibrado das partes interessadas nas 
consultas incluídas na elaboração de uma 
proposta regulamentar;

v) respeitar plenamente os sistemas 
regulamentares estabelecidos em ambos os 
lados do Atlântico, bem como o papel do 
Parlamento Europeu no âmbito do processo 
de tomada de decisão da UE e do seu 
controlo democrático relativamente a 
processos regulamentares da UE, aquando 
da criação do quadro para a futura 
cooperação, estando simultaneamente 
vigilante quanto ao envolvimento 
equilibrado das partes interessadas nas 
consultas incluídas na elaboração de uma 
proposta regulamentar; propor, a este 
respeito, que às revisões à margem da 
parceria para corrigir certos aspetos, se 
necessário, seja associado um controlo 
democrático e parlamentar;

Or. fr

Alteração 613
Yannick Jadot, Ska Keller
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Proposta de resolução
N.º 1 – alínea c) – subalínea v)

Proposta de resolução Alteração

v) respeitar plenamente os sistemas 
regulamentares estabelecidos em ambos os 
lados do Atlântico, bem como o papel do 
Parlamento Europeu no âmbito do processo 
de tomada de decisão da UE e do seu 
controlo democrático relativamente a 
processos regulamentares da UE, aquando 
da criação do quadro para a futura 
cooperação, estando simultaneamente 
vigilante quanto ao envolvimento 
equilibrado das partes interessadas nas 
consultas incluídas na elaboração de uma 
proposta regulamentar;

v) respeitar plenamente os sistemas 
regulamentares e de tomada de decisão 
democráticos estabelecidos em ambos os 
lados do Atlântico, bem como o papel do 
Parlamento Europeu no âmbito do processo 
de tomada de decisão da UE e do seu 
controlo democrático relativamente a 
processos regulamentares da UE, aquando 
da criação do quadro para a futura 
cooperação, estando simultaneamente 
vigilante quanto ao envolvimento 
equilibrado das partes interessadas,
nomeadamente das organizações 
não governamentais, nas consultas 
incluídas na elaboração de uma proposta 
regulamentar;

Or. en

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

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea c) – subalínea v)

Proposta de resolução Alteração

v) respeitar plenamente os sistemas 
regulamentares estabelecidos em ambos os 
lados do Atlântico, bem como o papel do 
Parlamento Europeu no âmbito do processo 
de tomada de decisão da UE e do seu 
controlo democrático relativamente a 
processos regulamentares da UE, aquando 
da criação do quadro para a futura 
cooperação, estando simultaneamente 
vigilante quanto ao envolvimento 
equilibrado das partes interessadas nas 
consultas incluídas na elaboração de uma 

v) respeitar plenamente os sistemas 
regulamentares estabelecidos em ambos os 
lados do Atlântico, bem como o papel do 
Parlamento Europeu no âmbito do processo 
de tomada de decisão da UE e do seu 
controlo democrático relativamente a 
processos regulamentares da UE, aquando 
da criação do quadro para a futura 
cooperação, assegurando 
simultaneamente a máxima transparência 
e o envolvimento de todas as partes 
interessadas relevantes;
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proposta regulamentar;

Or. en

Alteração 615
Eleonora Forenza

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea c) – subalínea v)

Proposta de resolução Alteração

v) respeitar plenamente os sistemas 
regulamentares estabelecidos em ambos os 
lados do Atlântico, bem como o papel do 
Parlamento Europeu no âmbito do processo 
de tomada de decisão da UE e do seu 
controlo democrático relativamente a 
processos regulamentares da UE, aquando 
da criação do quadro para a futura 
cooperação, estando simultaneamente 
vigilante quanto ao envolvimento 
equilibrado das partes interessadas nas 
consultas incluídas na elaboração de uma 
proposta regulamentar;

v) respeitar plenamente os sistemas 
regulamentares estabelecidos em ambos os 
lados do Atlântico, bem como o papel do 
Parlamento Europeu no âmbito do processo 
de tomada de decisão da UE e do seu 
controlo democrático relativamente a 
processos regulamentares da UE, aquando 
da criação do quadro para a futura 
cooperação, velando simultaneamente por 
que não seja concedido às empresas ou
partes interessadas qualquer acesso 
privilegiado aos decisores ou qualquer 
papel consultivo preferencial no quadro 
da cooperação regulamentar;

Or. en

Alteração 616
Viviane Reding

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea c) – subalínea v-A) (nova)

Proposta de resolução Alteração

v-A) reconhecer plenamente o direito de 
cada parte a não cooperar com a outra, se 
considerar que essa cooperação é 
desnecessária ou inapropriada; definir a 
natureza do mecanismo de cooperação 
como voluntária, tal como foi feito em 
relação ao Acordo Económico e 
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Comercial Global (AECG);

Or. en

Alteração 617
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea c) – subalínea v-A) (nova)

Proposta de resolução Alteração

v-A) tomar medidas urgentes para 
garantir a aplicação, em especial, da 
recomendação de desenvolvimento de 
uma estratégia para promover a 
independência informática da UE, bem 
como de uma estratégia de segurança 
cibernética da UE, incluída na Resolução 
do Parlamento Europeu, de 12 de 
março de 2014, sobre o programa de 
vigilância da Agência Nacional de 
Segurança dos EUA (NSA), os 
organismos de vigilância em diversos 
Estados-Membros e o seu impacto nos 
direitos fundamentais dos cidadãos da UE 
e na cooperação transatlântica no 
domínio da justiça e dos assuntos 
internos;

Or. en

Alteração 618
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea c) – subalínea v-B) (nova)



AM\1055773PT.doc 59/59 PE552.129v01-00

PT

Proposta de resolução Alteração

v-B) opor-se à inclusão de disposições 
relativas a normas de encriptação, ou à 
certificação das mesmas, na TTIP, tendo 
em conta que isso não representa 
qualquer benefício económico, mas 
potencialmente uma grave perda 
económica e social;

Or. en

Alteração 619
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea c) – subalínea v-C) (nova)

Proposta de resolução Alteração

v-C) assegurar a inclusão de uma 
disposição horizontal clara e abrangente 
que exclua por completo do âmbito de 
aplicação do acordo as regras da UE em 
matéria de proteção de dados pessoais, 
sem que esta esteja sujeita à 
conformidade com outras partes de 
qualquer acordo comercial;

Or. en


