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Ändringsförslag 539
Marine Le Pen

Förslag till resolution
Punkt 1 – led c

Förslag till resolution Ändringsförslag

c) Kommissionen uppmanas när det gäller 
icke-tariffära handelshinder att

utgår

i) säkerställa att kapitlet om 
regleringssamarbete främjar effektiva och 
konkurrensfrämjande ekonomiska
förhållanden genom att underlätta handel 
och investeringar samtidigt som man 
utvecklar och garanterar höga standarder 
när det gäller skydd för hälsa, säkerhet, 
konsumenter, arbetsrätts- och 
miljölagstiftning och den kulturella 
mångfalden inom EU; de båda parternas 
förhandlare måste fastställa och vara 
mycket tydliga med vilka 
regleringsåtgärder och 
regleringsstandarder som är av 
grundläggande karaktär och inte får 
äventyras och vilka som kan bli föremål 
för en gemensam strategi, samt inom vilka 
områden ömsesidigt erkännande baserat 
på gemensamma höga standarder och ett 
starkt system för marknadsövervakning är 
önskvärt och inom vilka områden endast 
ett förbättrat informationsutbyte är 
möjligt, baserat på erfarenheterna av ett 
och ett halvt års pågående diskussioner,

ii) basera förhandlingarna om sanitära 
och fytosanitära åtgärder (SPS) och 
åtgärder för tekniska handelshinder 
(TBT) på de grundläggande principerna 
för de multilaterala SPS- och TBT-
avtalen; i första hand sträva efter att öka 
transparens och öppenhet, stärka 
dialogen mellan regleringsorganen och 
stärka samarbetet inom internationella 
standardiseringsorgan; i samband med 
SPS- och TBT-förhandlingarna, erkänna 
de båda parternas rätt att hantera 
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riskerna på den nivå de anser lämplig för 
att skydda människornas, djurens och 
växternas liv och hälsa; respektera och 
bevara de särdrag och grundläggande 
värderingar som kännetecknar de båda 
sidorna, till exempel EU:s 
försiktighetsprincip,

iii) när det gäller kapitlet om det 
horisontella regleringssamarbetet, 
prioritera främjandet av bilateralt 
samarbete mellan regleringsorgan genom 
förstärkt informationsutbyte, och stödja 
antagandet, stärkandet och ett snabbt 
genomförande av internationella 
instrument på grundval av framgångsrika 
internationella erfarenheter, till exempel 
ISO-standarder eller inom FN:s 
ekonomiska kommission för Europa 
(Unece) - Världsforumet för 
harmonisering av föreskrifter om fordon 
(Unece WP29); fastställa att den 
konsekvensbedömning som görs på 
förhand för en rättsakt, i enlighet med de
horisontella bestämmelserna om 
regleringssamarbete, också bör undersöka 
konsekvenserna för konsumenterna och 
miljön vid sidan av konsekvenserna för 
handel och investeringar; behandla 
möjligheten att främja förenlighet mellan 
regelverken med stor försiktighet och 
endast om det inte äventyrar legitima 
regleringsmål och politiska mål,

iv) inom ramen för det framtida 
regleringssamarbetet, tydligt fastställa 
vilka åtgärder som gäller tekniska 
handelshinder och onödiga administrativa 
bördor och formaliteter och vilka som 
gäller grundläggande standarder och 
bestämmelser som inte bör ändras,

v) fullt ut respektera de gällande 
lagstiftningssystemen på båda sidorna av 
Atlanten liksom Europaparlamentets roll i 
EU:s beslutsprocess och dess 
demokratiska kontroll av EU:s 
lagstiftningsprocess i samband med 
inrättandet av ramen för det framtida 
samarbetet, och samtidigt säkerställa ett 



AM\1055773SV.doc 5/57 PE552.129v01-00

SV

balanserat deltagande av berörda aktörer 
i de samråd som ingår i utvecklingen av 
ett lagstiftningsförslag.

Or. fr

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

Förslag till resolution
Punkt 1 – led c – inledningen

Förslag till resolution Ändringsförslag

c) Kommissionen uppmanas när det gäller 
icke-tariffära handelshinder att

c) Kommissionen uppmanas när det gäller 
pelaren för regleringssamarbete och 
enhetlighet mellan regelverken samt icke-
tariffära handelshinder att

Or. en

Ändringsförslag 541
Christofer Fjellner

Förslag till resolution
Punkt 1 – led c – led -i (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

-i) inkludera övergripande bestämmelser 
om enhetlighet mellan regelverken och 
öppenhet i syfte att bidra till utarbetandet 
och tillämpningen av verkningsfulla, 
kostnadseffektiva och mer förenliga 
regelverk för varor och tjänster, 
inbegripet tidiga samråd om viktiga 
föreskrifter, användning av 
konsekvensbedömningar, utvärderingar, 
regelbundna översyner av gällande 
regleringsåtgärder och tillämpning av god 
regleringssed,

Or. en
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Ändringsförslag 542
Ulrike Müller

Förslag till resolution
Punkt 1 – led c – led i

Förslag till resolution Ändringsförslag

i) säkerställa att kapitlet om 
regleringssamarbete främjar effektiva och 
konkurrensfrämjande ekonomiska 
förhållanden genom att underlätta handel 
och investeringar samtidigt som man 
utvecklar och garanterar höga standarder 
när det gäller skydd för hälsa, säkerhet, 
konsumenter, arbetsrätts- och 
miljölagstiftning och den kulturella 
mångfalden inom EU; de båda parternas 
förhandlare måste fastställa och vara 
mycket tydliga med vilka 
regleringsåtgärder och regleringsstandarder 
som är av grundläggande karaktär och inte 
får äventyras och vilka som kan bli föremål 
för en gemensam strategi, samt inom vilka 
områden ömsesidigt erkännande baserat på 
gemensamma höga standarder och ett 
starkt system för marknadsövervakning är 
önskvärt och inom vilka områden endast 
ett förbättrat informationsutbyte är möjligt, 
baserat på erfarenheterna av ett och ett 
halvt års pågående diskussioner,

i) säkerställa att kapitlet om 
regleringssamarbete garanterar att alla 
eventuella negativa effekter på framtida 
lagstiftning i EU och dess medlemsstater 
helt kan uteslutas liksom nya 
rapporteringskrav för nationella 
lagstiftare; regleringssamarbetet ska 
främja effektiva och konkurrensfrämjande 
ekonomiska förhållanden genom att 
underlätta handel och investeringar 
samtidigt som man utvecklar och 
garanterar höga standarder när det gäller 
skydd för hälsa, säkerhet, konsumenter, 
arbetsrätts- och miljölagstiftning och den 
kulturella mångfalden inom EU; de båda 
parternas förhandlare måste fastställa och 
vara mycket tydliga med vilka 
regleringsåtgärder och regleringsstandarder 
som är av grundläggande karaktär och inte 
får äventyras och vilka som kan bli föremål 
för en gemensam strategi, samt inom vilka 
områden ömsesidigt erkännande baserat på 
gemensamma höga standarder och ett 
starkt system för marknadsövervakning är 
önskvärt och inom vilka områden endast 
ett förbättrat informationsutbyte är möjligt, 
baserat på erfarenheterna av ett och ett 
halvt års pågående diskussioner,

Or. en

Ändringsförslag 543
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Förslag till resolution
Punkt 1 – led c – led i
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Förslag till resolution Ändringsförslag

i) säkerställa att kapitlet om 
regleringssamarbete främjar effektiva och 
konkurrensfrämjande ekonomiska 
förhållanden genom att underlätta handel 
och investeringar samtidigt som man 
utvecklar och garanterar höga standarder 
när det gäller skydd för hälsa, säkerhet, 
konsumenter, arbetsrätts- och 
miljölagstiftning och den kulturella 
mångfalden inom EU; de båda parternas 
förhandlare måste fastställa och vara 
mycket tydliga med vilka 
regleringsåtgärder och regleringsstandarder 
som är av grundläggande karaktär och inte 
får äventyras och vilka som kan bli föremål 
för en gemensam strategi, samt inom vilka 
områden ömsesidigt erkännande baserat på 
gemensamma höga standarder och ett 
starkt system för marknadsövervakning är 
önskvärt och inom vilka områden endast 
ett förbättrat informationsutbyte är möjligt, 
baserat på erfarenheterna av ett och ett 
halvt års pågående diskussioner,

i) säkerställa att kapitlet om 
regleringssamarbete främjar effektiva och 
konkurrensfrämjande ekonomiska 
förhållanden genom att underlätta handel 
och investeringar samtidigt som man med 
iakttagande av den försiktighetsprincip 
som är inskriven i artikel 191 i EUF-
fördraget utvecklar och garanterar höga 
standarder när det gäller skydd för hälsa, 
säkerhet, konsumenter, arbetsrätts- och 
miljölagstiftning och den kulturella 
mångfalden inom EU; de båda parternas 
förhandlare måste fastställa och vara 
mycket tydliga med vilka 
regleringsåtgärder och regleringsstandarder 
som är av grundläggande karaktär och inte 
får äventyras och vilka som kan bli föremål 
för en gemensam strategi, samt inom vilka 
områden ömsesidigt erkännande baserat på 
gemensamma höga standarder och ett 
starkt system för marknadsövervakning är 
önskvärt och inom vilka områden endast 
ett förbättrat informationsutbyte är möjligt, 
baserat på erfarenheterna av ett och ett 
halvt års pågående diskussioner,

Or. es

Ändringsförslag 544
Dita Charanzová

Förslag till resolution
Punkt 1 – led c – led i

Förslag till resolution Ändringsförslag

i) säkerställa att kapitlet om 
regleringssamarbete främjar effektiva och 
konkurrensfrämjande ekonomiska 
förhållanden genom att underlätta handel 
och investeringar samtidigt som man 
utvecklar och garanterar höga standarder 
när det gäller skydd för hälsa, säkerhet, 

i) säkerställa att kapitlet om 
regleringssamarbete främjar effektiva och 
konkurrensfrämjande ekonomiska 
förhållanden genom att underlätta handel 
och investeringar samtidigt som man 
utvecklar och garanterar höga europeiska 
standarder; med fullt iakttagande av den 



PE552.129v01-00 8/57 AM\1055773SV.doc

SV

konsumenter, arbetsrätts- och 
miljölagstiftning och den kulturella 
mångfalden inom EU; de båda parternas 
förhandlare måste fastställa och vara 
mycket tydliga med vilka 
regleringsåtgärder och 
regleringsstandarder som är av 
grundläggande karaktär och inte får 
äventyras och vilka som kan bli föremål 
för en gemensam strategi, samt inom vilka 
områden ömsesidigt erkännande baserat 
på gemensamma höga standarder och ett 
starkt system för marknadsövervakning är 
önskvärt och inom vilka områden endast 
ett förbättrat informationsutbyte är 
möjligt, baserat på erfarenheterna av ett 
och ett halvt års pågående diskussioner,

lagstiftningsmässiga självständigheten, 
stödja inrättandet av en obligatorisk 
strukturerad dialog och samarbete mellan 
lagstiftare, och betona att detta bör 
omfatta mekanismer för tidig varning och 
utbyten i samband med att lagstiftningen 
utarbetas; beakta att skillnader i 
lagstiftning är det viktigaste icke-tariffära 
handelshindret, och lagstiftarna bör 
undersöka olika sätt att främja 
kompatibiliteten, såsom ömsesidigt 
erkännande, harmonisering eller 
anpassning av krav,

Or. en

Ändringsförslag 545
Bendt Bendtsen

Förslag till resolution
Punkt 1 – led c – led i

Förslag till resolution Ändringsförslag

i) säkerställa att kapitlet om 
regleringssamarbete främjar effektiva och 
konkurrensfrämjande ekonomiska 
förhållanden genom att underlätta handel 
och investeringar samtidigt som man 
utvecklar och garanterar höga standarder 
när det gäller skydd för hälsa, säkerhet, 
konsumenter, arbetsrätts- och 
miljölagstiftning och den kulturella 
mångfalden inom EU; de båda parternas 
förhandlare måste fastställa och vara 
mycket tydliga med vilka 
regleringsåtgärder och regleringsstandarder 
som är av grundläggande karaktär och inte 
får äventyras och vilka som kan bli föremål 
för en gemensam strategi, samt inom vilka 
områden ömsesidigt erkännande baserat på 
gemensamma höga standarder och ett 

i) säkerställa att kapitlet om 
regleringssamarbete främjar effektiva och 
konkurrensfrämjande ekonomiska 
förhållanden genom att underlätta handel 
och investeringar samtidigt som man
utvecklar och garanterar höga standarder 
när det gäller skydd för hälsa, säkerhet, 
konsumenter, arbetsrätts- och 
miljölagstiftning och den kulturella 
mångfalden inom EU; olika 
regleringsstrategier i Europeiska unionen 
och USA är kostsamma för industrierna
på båda sidor av Atlanten och stora 
effektivitetsvinster kan göras om man 
samordnar dessa strategier, samtidigt som 
det fortfarande är möjligt för 
myndigheterna i EU och USA att behålla 
och uppnå höga kvalitetsstandarder och 
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starkt system för marknadsövervakning är 
önskvärt och inom vilka områden endast 
ett förbättrat informationsutbyte är möjligt, 
baserat på erfarenheterna av ett och ett 
halvt års pågående diskussioner,

säkerhet för sina medborgare; de båda 
parternas förhandlare måste fastställa och 
vara mycket tydliga med vilka 
regleringsåtgärder och regleringsstandarder 
som är av grundläggande karaktär och inte 
får äventyras och vilka som kan bli föremål 
för en gemensam strategi, samt inom vilka 
områden ömsesidigt erkännande, t.ex. 
inspektion av anläggningar där läkemedel 
tillverkas, baserat på gemensamma höga 
standarder och ett starkt system för 
marknadsövervakning är önskvärt och 
inom vilka områden endast ett förbättrat 
informationsutbyte är möjligt, baserat på 
erfarenheterna av ett och ett halvt års 
pågående diskussioner,

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 1 – led c – led i

Förslag till resolution Ändringsförslag

i) säkerställa att kapitlet om 
regleringssamarbete främjar effektiva och 
konkurrensfrämjande ekonomiska 
förhållanden genom att underlätta handel 
och investeringar samtidigt som man 
utvecklar och garanterar höga standarder 
när det gäller skydd för hälsa, säkerhet, 
konsumenter, arbetsrätts- och 
miljölagstiftning och den kulturella 
mångfalden inom EU; de båda parternas 
förhandlare måste fastställa och vara 
mycket tydliga med vilka 
regleringsåtgärder och 
regleringsstandarder som är av 
grundläggande karaktär och inte får 
äventyras och vilka som kan bli föremål för 
en gemensam strategi, samt inom vilka 
områden ömsesidigt erkännande baserat på 

i) säkerställa att kapitlet om 
regleringssamarbete garanterar högsta 
möjliga skydd för folkhälsan och 
säkerheten, inbegripet livsmedelssäkerhet 
och livsmedelskvalitet, konsument-, 
arbetsmarknads- och miljölagstiftningen 
och den kulturella mångfalden i EU, och 
samtidigt främjar effektiva och 
konkurrensfrämjande ekonomiska 
förhållanden genom att underlätta handel 
och investeringar; förkasta all 
harmonisering som innebär en 
standardsänkning eller ömsesidigt 
erkännande av icke likvärdiga 
standarder; säkerställa att 
regleringssamarbetet inte undergräver 
statens rätt att reglera; säkerställa att den 
process som omger regleringssamarbetet 
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gemensamma höga standarder och ett 
starkt system för marknadsövervakning är 
önskvärt och inom vilka områden endast 
ett förbättrat informationsutbyte är möjligt, 
baserat på erfarenheterna av ett och ett 
halvt års pågående diskussioner,

utformas på ett så transparent och 
inkluderande sätt som möjligt, med 
medverkan av i synnerhet 
arbetsmarknadens parter; de båda 
parternas förhandlare måste fastställa och 
vara mycket tydliga med vilka tekniska 
förfaranden och regleringsstandarder som 
är av grundläggande karaktär och inte får 
äventyras och vilka som kan bli föremål för 
en gemensam strategi, samt inom vilka 
områden ömsesidigt erkännande baserat på 
gemensamma höga standarder och ett 
starkt system för marknadsövervakning är 
önskvärt och inom vilka områden endast 
ett förbättrat informationsutbyte är möjligt, 
baserat på erfarenheterna av ett och ett 
halvt års pågående diskussioner;
förhandlarna bör säkerställa att 
regleringssamarbetet inte medför att 
lagstiftningsprocessen bromsas upp och 
att det inte omfattar sektorer som står 
utanför förhandlingarna eller rättsakter 
som antagits på nationell eller lägre nivå,

Or. en

Ändringsförslag 547
Salvatore Cicu

Förslag till resolution
Punkt 1 – led c – led i

Förslag till resolution Ändringsförslag

i) säkerställa att kapitlet om 
regleringssamarbete främjar effektiva och 
konkurrensfrämjande ekonomiska 
förhållanden genom att underlätta handel 
och investeringar samtidigt som man 
utvecklar och garanterar höga standarder 
när det gäller skydd för hälsa, säkerhet, 
konsumenter, arbetsrätts- och 
miljölagstiftning och den kulturella 
mångfalden inom EU; de båda parternas 
förhandlare måste fastställa och vara 
mycket tydliga med vilka 

i) säkerställa att kapitlet om 
regleringssamarbete främjar effektiva och 
konkurrensfrämjande ekonomiska 
förhållanden genom att underlätta handel 
och investeringar samtidigt som man 
utvecklar och garanterar höga standarder 
när det gäller skydd för hälsa, säkerhet, 
konsumenter, arbetsrätts- och 
miljölagstiftning och den kulturella 
mångfalden inom EU; de båda parternas 
förhandlare måste fastställa och vara 
mycket tydliga med vilka 
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regleringsåtgärder och regleringsstandarder 
som är av grundläggande karaktär och inte 
får äventyras och vilka som kan bli föremål 
för en gemensam strategi, samt inom vilka 
områden ömsesidigt erkännande baserat på 
gemensamma höga standarder och ett 
starkt system för marknadsövervakning är 
önskvärt och inom vilka områden endast 
ett förbättrat informationsutbyte är möjligt, 
baserat på erfarenheterna av ett och ett
halvt års pågående diskussioner,

regleringsåtgärder och regleringsstandarder 
som är av grundläggande karaktär och inte 
får äventyras och vilka som kan bli föremål 
för en gemensam strategi, samt inom vilka 
områden ömsesidigt erkännande baserat på 
gemensamma höga standarder och ett 
starkt system för marknadsövervakning är 
önskvärt och inom vilka områden endast 
ett förbättrat informationsutbyte är möjligt, 
baserat på erfarenheterna av flera års 
pågående diskussioner i olika för 
ändamålet specifika forum, t.ex. 
Transatlantiska ekonomiska rådet och 
forumet på hög nivå för 
lagstiftningssamarbete,

Or. it

Ändringsförslag 548
Christofer Fjellner

Förslag till resolution
Punkt 1 – led c – led i

Förslag till resolution Ändringsförslag

i) säkerställa att kapitlet om 
regleringssamarbete främjar effektiva och 
konkurrensfrämjande ekonomiska 
förhållanden genom att underlätta handel 
och investeringar samtidigt som man 
utvecklar och garanterar höga standarder 
när det gäller skydd för hälsa, säkerhet, 
konsumenter, arbetsrätts- och 
miljölagstiftning och den kulturella 
mångfalden inom EU; de båda parternas 
förhandlare måste fastställa och vara 
mycket tydliga med vilka 
regleringsåtgärder och regleringsstandarder 
som är av grundläggande karaktär och 
inte får äventyras och vilka som kan bli 
föremål för en gemensam strategi, samt 
inom vilka områden ömsesidigt 
erkännande baserat på gemensamma höga 
standarder och ett starkt system för 
marknadsövervakning är önskvärt och 

i) säkerställa att kapitlet om 
regleringssamarbete i det att det inrättar 
ett råd för lagstiftningssamarbete främjar 
effektiva och konkurrensfrämjande 
ekonomiska förhållanden genom att 
identifiera och förebygga potentiella 
framtida icke-tariffära handelshinder, för 
vilka en regleringsdialog kan underlätta 
handel och investeringar, samtidigt som 
man utvecklar och garanterar höga 
standarder när det gäller skydd för hälsa, 
säkerhet, konsumenter, arbetsrätts- och 
miljölagstiftning och den kulturella 
mångfalden inom EU; säkerställa att 
regleringssamarbete sker både på central 
nivå och lägre nivåer; de båda parternas 
förhandlare måste fastställa och vara 
mycket tydliga med vilka 
regleringsåtgärder och regleringsstandarder 
som ska bli föremål för en gemensam 
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inom vilka områden endast ett förbättrat 
informationsutbyte är möjligt, baserat på 
erfarenheterna av ett och ett halvt års 
pågående diskussioner,

strategi, samt inom vilka områden 
ömsesidigt erkännande baserat på 
gemensamma höga standarder och ett 
starkt system för marknadsövervakning är 
önskvärt och inom vilka områden endast 
ett förbättrat informationsutbyte är möjligt, 
baserat på erfarenheterna av ett och ett 
halvt års pågående diskussioner,

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 1 – led c – led i

Förslag till resolution Ändringsförslag

i) säkerställa att kapitlet om 
regleringssamarbete främjar effektiva och 
konkurrensfrämjande ekonomiska 
förhållanden genom att underlätta handel 
och investeringar samtidigt som man 
utvecklar och garanterar höga standarder 
när det gäller skydd för hälsa, säkerhet, 
konsumenter, arbetsrätts- och 
miljölagstiftning och den kulturella 
mångfalden inom EU; de båda parternas 
förhandlare måste fastställa och vara 
mycket tydliga med vilka 
regleringsåtgärder och regleringsstandarder 
som är av grundläggande karaktär och inte 
får äventyras och vilka som kan bli föremål 
för en gemensam strategi, samt inom vilka 
områden ömsesidigt erkännande baserat på 
gemensamma höga standarder och ett 
starkt system för marknadsövervakning är 
önskvärt och inom vilka områden endast 
ett förbättrat informationsutbyte är möjligt, 
baserat på erfarenheterna av ett och ett 
halvt års pågående diskussioner,

i) säkerställa att kapitlet om 
regleringssamarbete främjar en bred, 
långtgående och strukturerad dialog med 
USA och effektiva och 
konkurrensfrämjande ekonomiska 
förhållanden genom att underlätta handel 
och investeringar samtidigt som man 
utvecklar och garanterar höga standarder 
när det gäller skydd för hälsa, säkerhet, 
konsumenter, arbetsrätts- och 
miljölagstiftning och den kulturella 
mångfalden inom EU;

söka fastställa högkvalitativa standarder 
och lagar för konsumenterna, på 
grundval av de högsta standarderna i 
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varje sektor, med beaktande av att de 
uppnådda resultaten kommer att bli 
internationella standarder; de båda 
parternas förhandlare måste således
fastställa och vara mycket tydliga med 
vilka regleringsåtgärder och 
regleringsstandarder som är av 
grundläggande karaktär och inte får 
äventyras och vilka som kan bli föremål för 
en gemensam strategi, samt inom vilka 
områden ömsesidigt erkännande baserat på 
gemensamma höga standarder och ett 
starkt system för marknadsövervakning är 
önskvärt och inom vilka områden endast 
ett förbättrat informationsutbyte är möjligt, 
baserat på erfarenheterna av ett och ett 
halvt års pågående diskussioner; betona att 
små och medelstora företag påverkas 
oproportionerligt av icke-tariffära 
handelshinder,

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 1 – led c – led i

Förslag till resolution Ändringsförslag

i) säkerställa att kapitlet om 
regleringssamarbete främjar effektiva och 
konkurrensfrämjande ekonomiska 
förhållanden genom att underlätta handel 
och investeringar samtidigt som man 
utvecklar och garanterar höga standarder 
när det gäller skydd för hälsa, säkerhet, 
konsumenter, arbetsrätts- och 
miljölagstiftning och den kulturella 
mångfalden inom EU; de båda parternas 
förhandlare måste fastställa och vara 
mycket tydliga med vilka 
regleringsåtgärder och regleringsstandarder 

i) säkerställa att kapitlet om 
regleringssamarbete främjar effektiva och 
konkurrensfrämjande ekonomiska 
förhållanden genom att underlätta handel 
och investeringar samtidigt som man 
utvecklar och garanterar höga standarder 
när det gäller skydd för hälsa, säkerhet, 
konsumenter, arbetsrätts- och 
miljölagstiftning och den kulturella 
mångfalden inom EU; de båda parternas 
förhandlare bör sträva efter att uppnå 
bästa möjliga resultat i varje sektor; de
måste dock fastställa och vara mycket 
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som är av grundläggande karaktär och inte 
får äventyras och vilka som kan bli föremål 
för en gemensam strategi, samt inom vilka 
områden ömsesidigt erkännande baserat på 
gemensamma höga standarder och ett 
starkt system för marknadsövervakning är 
önskvärt och inom vilka områden endast 
ett förbättrat informationsutbyte är möjligt, 
baserat på erfarenheterna av ett och ett 
halvt års pågående diskussioner,

tydliga med vilka regleringsåtgärder och 
regleringsstandarder som är av 
grundläggande karaktär och inte får 
äventyras och vilka som kan bli föremål för 
en gemensam strategi, samt inom vilka 
områden ömsesidigt erkännande baserat på 
gemensamma höga standarder och ett 
starkt system för marknadsövervakning är 
önskvärt och inom vilka områden endast 
ett förbättrat informationsutbyte är möjligt, 
baserat på erfarenheterna av ett och ett 
halvt års pågående diskussioner,

Or. en

Ändringsförslag 551
Franck Proust, Tokia Saïfi

Förslag till resolution
Punkt 1 – led c – led i

Förslag till resolution Ändringsförslag

i) säkerställa att kapitlet om 
regleringssamarbete främjar effektiva och 
konkurrensfrämjande ekonomiska 
förhållanden genom att underlätta handel 
och investeringar samtidigt som man 
utvecklar och garanterar höga standarder 
när det gäller skydd för hälsa, säkerhet, 
konsumenter, arbetsrätts- och 
miljölagstiftning och den kulturella 
mångfalden inom EU; de båda parternas 
förhandlare måste fastställa och vara 
mycket tydliga med vilka 
regleringsåtgärder och regleringsstandarder 
som är av grundläggande karaktär och inte 
får äventyras och vilka som kan bli föremål 
för en gemensam strategi, samt inom vilka 
områden ömsesidigt erkännande baserat på 
gemensamma höga standarder och ett 
starkt system för marknadsövervakning är 
önskvärt och inom vilka områden endast 
ett förbättrat informationsutbyte är möjligt, 
baserat på erfarenheterna av ett och ett 

i) säkerställa att kapitlet om 
regleringssamarbete främjar rättvisa,
effektiva och konkurrensfrämjande 
ekonomiska förhållanden genom att 
underlätta handel och investeringar 
samtidigt som man utvecklar och 
garanterar högsta möjliga standarder när 
det gäller skydd för människors och djurs
hälsa och säkerhet, konsumenter, 
arbetsrätts- och miljölagstiftning, högsta 
möjliga sanitära och fytosanitära regler 
och den kulturella mångfalden inom EU; 
de båda parternas förhandlare måste 
fastställa och vara mycket tydliga med 
vilka regleringsåtgärder och 
regleringsstandarder som är av 
grundläggande karaktär och inte får 
äventyras och vilka som kan bli föremål för 
en gemensam strategi, samt inom vilka 
områden ömsesidigt erkännande baserat på 
gemensamma höga standarder och ett 
starkt system för marknadsövervakning är 
önskvärt och inom vilka områden endast 
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halvt års pågående diskussioner, ett förbättrat informationsutbyte är möjligt, 
baserat på erfarenheterna av ett och ett 
halvt års pågående diskussioner,

Or. fr

Ändringsförslag 552
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Förslag till resolution
Punkt 1 – led c – led i

Förslag till resolution Ändringsförslag

i) säkerställa att kapitlet om 
regleringssamarbete främjar effektiva och 
konkurrensfrämjande ekonomiska 
förhållanden genom att underlätta handel 
och investeringar samtidigt som man 
utvecklar och garanterar höga standarder 
när det gäller skydd för hälsa, säkerhet, 
konsumenter, arbetsrätts- och 
miljölagstiftning och den kulturella 
mångfalden inom EU; de båda parternas
förhandlare måste fastställa och vara 
mycket tydliga med vilka 
regleringsåtgärder och regleringsstandarder 
som är av grundläggande karaktär och inte 
får äventyras och vilka som kan bli föremål 
för en gemensam strategi, samt inom vilka 
områden ömsesidigt erkännande baserat på 
gemensamma höga standarder och ett 
starkt system för marknadsövervakning är 
önskvärt och inom vilka områden endast 
ett förbättrat informationsutbyte är möjligt, 
baserat på erfarenheterna av ett och ett 
halvt års pågående diskussioner,

i) säkerställa att kapitlet om 
regleringssamarbete främjar effektiva och 
konkurrensfrämjande ekonomiska 
förhållanden genom att underlätta handel 
och investeringar samtidigt som man 
utvecklar och garanterar höga standarder 
när det gäller skydd för hälsa, säkerhet, 
konsumenter, arbetsrätts- och 
miljölagstiftning och den kulturella 
mångfalden inom EU; de båda parternas 
förhandlare bör fastställa och vara mycket 
tydliga med vilka regleringsåtgärder och 
regleringsstandarder som är av 
grundläggande karaktär och inte får 
äventyras och vilka som kan bli föremål för 
en gemensam strategi, samt inom vilka 
områden ömsesidigt erkännande baserat på 
gemensamma höga standarder och ett 
starkt system för marknadsövervakning är 
önskvärt och inom vilka områden endast 
ett förbättrat informationsutbyte är möjligt, 
baserat på erfarenheterna av ett och ett 
halvt års pågående diskussioner,

Or. de

Ändringsförslag 553
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary
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Förslag till resolution
Punkt 1 – led c – led i

Förslag till resolution Ändringsförslag

i) säkerställa att kapitlet om 
regleringssamarbete främjar effektiva och 
konkurrensfrämjande ekonomiska 
förhållanden genom att underlätta handel 
och investeringar samtidigt som man 
utvecklar och garanterar höga standarder 
när det gäller skydd för hälsa, säkerhet, 
konsumenter, arbetsrätts- och 
miljölagstiftning och den kulturella
mångfalden inom EU; de båda parternas 
förhandlare måste fastställa och vara 
mycket tydliga med vilka 
regleringsåtgärder och 
regleringsstandarder som är av 
grundläggande karaktär och inte får 
äventyras och vilka som kan bli föremål 
för en gemensam strategi, samt inom vilka 
områden ömsesidigt erkännande baserat på 
gemensamma höga standarder och ett 
starkt system för marknadsövervakning är 
önskvärt och inom vilka områden endast 
ett förbättrat informationsutbyte är 
möjligt, baserat på erfarenheterna av ett 
och ett halvt års pågående diskussioner,

i) säkerställa att ett transparent, effektivt 
och ändamålsenligt kapitel om 
regleringssamarbete och enhetlighet 
mellan regelverken främjar och 
underlättar handel och investeringar 
samtidigt som det garanterar den höga
standarden när det gäller skydd för hälsa, 
konsumenter, arbetsrätt, miljö och 
kulturell mångfald i EU; de båda parternas 
förhandlare måste fastställa och vara 
mycket tydliga med vilka områden som 
kommer att vara föremål för åtgärder för 
att uppnå enhetlighet mellan regelverken 
eller för regleringssamarbete och vilka 
områden som inte kommer att omfattas, 
samt inom vilka områden ömsesidigt 
erkännande baserat på gemensamma höga 
standarder och ett starkt system för 
marknadsövervakning är önskvärt,

Or. de

Ändringsförslag 554
Yannick Jadot, Ska Keller

Förslag till resolution
Punkt 1 – led c – led i

Förslag till resolution Ändringsförslag

i) säkerställa att kapitlet om 
regleringssamarbete främjar effektiva och 
konkurrensfrämjande ekonomiska 
förhållanden genom att underlätta handel 
och investeringar samtidigt som man 

i) säkerställa att kapitlet om 
regleringssamarbete endast är tillämpligt 
inom tydligt specificerade sektorer där EU 
och USA har likvärdiga skyddsnivåer, och 
insistera på att det uttryckligen måste 
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utvecklar och garanterar höga standarder 
när det gäller skydd för hälsa, säkerhet, 
konsumenter, arbetsrätts- och 
miljölagstiftning och den kulturella 
mångfalden inom EU; de båda parternas 
förhandlare måste fastställa och vara 
mycket tydliga med vilka 
regleringsåtgärder och regleringsstandarder 
som är av grundläggande karaktär och inte 
får äventyras och vilka som kan bli föremål 
för en gemensam strategi, samt inom vilka 
områden ömsesidigt erkännande baserat
på gemensamma höga standarder och ett 
starkt system för marknadsövervakning är 
önskvärt och inom vilka områden endast 
ett förbättrat informationsutbyte är möjligt, 
baserat på erfarenheterna av ett och ett 
halvt års pågående diskussioner,

framgå att eventuella bestämmelser om 
regleringssamarbete i TTIP inte innebär 
några formella krav på antagande av de 
EU-akter som berörs av det och inte heller 
ger upphov till några lagstadgade 
rättigheter i det avseendet; säkerställa att 
TTIP främjar och garanterar höga 
standarder när det gäller skydd för hälsa, 
säkerhet, konsumenter, arbetsrätts- och 
miljölagstiftning och den kulturella 
mångfalden inom EU; de båda parternas 
förhandlare måste fastställa och vara 
mycket tydliga med vilka 
regleringsåtgärder och regleringsstandarder 
som är av grundläggande karaktär och inte 
får äventyras och vilka som kan bli föremål 
för en gemensam strategi baserad på 
gemensamma höga standarder och ett 
starkt system för marknadsövervakning,
och inom vilka områden endast ett 
förbättrat informationsutbyte är möjligt, 
baserat på erfarenheterna av ett och ett 
halvt års pågående diskussioner,

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 1 – led c – led i

Förslag till resolution Ändringsförslag

i) säkerställa att kapitlet om 
regleringssamarbete främjar effektiva och 
konkurrensfrämjande ekonomiska 
förhållanden genom att underlätta handel 
och investeringar samtidigt som man 
utvecklar och garanterar höga standarder 
när det gäller skydd för hälsa, säkerhet, 
konsumenter, arbetsrätts- och 
miljölagstiftning och den kulturella 
mångfalden inom EU; de båda parternas 
förhandlare måste fastställa och vara 

i) säkerställa att regleringssamarbetet och 
enhetligheten mellan regelverken främjar 
effektiva, transparenta och 
konkurrensfrämjande ekonomiska 
förhållanden genom att underlätta handel 
och investeringar samtidigt som man 
utvecklar och garanterar höga standarder 
när det gäller skydd för hälsa, säkerhet, 
konsumenter, arbetsrätts- och 
miljölagstiftning och den kulturella 
mångfalden både i EU och USA; på vissa 
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mycket tydliga med vilka 
regleringsåtgärder och 
regleringsstandarder som är av 
grundläggande karaktär och inte får 
äventyras och vilka som kan bli föremål 
för en gemensam strategi, samt inom vilka 
områden ömsesidigt erkännande baserat på 
gemensamma höga standarder och ett 
starkt system för marknadsövervakning är 
önskvärt och inom vilka områden endast 
ett förbättrat informationsutbyte är 
möjligt, baserat på erfarenheterna av ett 
och ett halvt års pågående diskussioner,

områden kan det visa sig vara besvärligt 
att nå en överenskommelse, men 
förhandlarna måste där så är möjligt
fastställa vilka områden som kan bli 
föremål för en gemensam strategi, samt 
inom vilka områden ömsesidigt 
erkännande baserat på gemensamma höga 
standarder och ett starkt system för 
marknadsövervakning är önskvärt,

Or. en

Ändringsförslag 556
Tiziana Beghin, David Borrelli

Förslag till resolution
Punkt 1 – led c – led i

Förslag till resolution Ändringsförslag

i) säkerställa att kapitlet om 
regleringssamarbete främjar effektiva och 
konkurrensfrämjande ekonomiska 
förhållanden genom att underlätta handel 
och investeringar samtidigt som man 
utvecklar och garanterar höga standarder 
när det gäller skydd för hälsa, säkerhet, 
konsumenter, arbetsrätts- och 
miljölagstiftning och den kulturella 
mångfalden inom EU; de båda parternas 
förhandlare måste fastställa och vara 
mycket tydliga med vilka 
regleringsåtgärder och regleringsstandarder 
som är av grundläggande karaktär och inte 
får äventyras och vilka som kan bli föremål 
för en gemensam strategi, samt inom vilka 
områden ömsesidigt erkännande baserat på 
gemensamma höga standarder och ett 
starkt system för marknadsövervakning är 
önskvärt och inom vilka områden endast 
ett förbättrat informationsutbyte är möjligt, 
baserat på erfarenheterna av ett och ett 

i) säkerställa att kapitlet om 
regleringssamarbete främjar effektiva och 
konkurrensfrämjande ekonomiska 
förhållanden genom att underlätta handel 
och investeringar samtidigt som man 
utvecklar och garanterar höga standarder 
när det gäller skydd för hälsa, säkerhet, 
konsumenter, arbetsrätts-, djurhälso- och 
miljölagstiftning och den kulturella 
mångfalden inom EU; de båda parternas 
förhandlare måste fastställa och vara 
mycket tydliga med vilka 
regleringsåtgärder och regleringsstandarder 
som är av grundläggande karaktär och inte 
får äventyras och vilka som kan bli föremål 
för en gemensam strategi, samt inom vilka 
områden ömsesidigt erkännande baserat på 
gemensamma höga standarder och ett 
starkt system för marknadsövervakning 
och spårning av jordbruks- och 
industriprodukter är önskvärt och inom 
vilka områden endast ett förbättrat 
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halvt års pågående diskussioner, informationsutbyte är möjligt, baserat på 
erfarenheterna av ett och ett halvt års 
pågående diskussioner,

Or. en

Ändringsförslag 557
Eleonora Forenza

Förslag till resolution
Punkt 1 – led c – led i

Förslag till resolution Ändringsförslag

i) säkerställa att kapitlet om
regleringssamarbete främjar effektiva och 
konkurrensfrämjande ekonomiska 
förhållanden genom att underlätta handel 
och investeringar samtidigt som man 
utvecklar och garanterar höga standarder 
när det gäller skydd för hälsa, säkerhet, 
konsumenter, arbetsrätts- och 
miljölagstiftning och den kulturella 
mångfalden inom EU; de båda parternas 
förhandlare måste fastställa och vara 
mycket tydliga med vilka 
regleringsåtgärder och 
regleringsstandarder som är av 
grundläggande karaktär och inte får 
äventyras och vilka som kan bli föremål 
för en gemensam strategi, samt inom vilka 
områden ömsesidigt erkännande baserat 
på gemensamma höga standarder och ett 
starkt system för marknadsövervakning är 
önskvärt och inom vilka områden endast 
ett förbättrat informationsutbyte är 
möjligt, baserat på erfarenheterna av ett 
och ett halvt års pågående diskussioner,

i) betrakta regleringssamarbete som ett hot 
som riskerar att försvaga de demokratiskt 
valda organens befogenheter och 
ansvarsskyldighet, särskilt i viktiga frågor 
som säkerhetsnormer, 
arbetsmarknadspolitik och 
konsumentskydd, och även som en 
allvarlig inskränkning i den offentliga 
debatten; betona risken för att lagstiftning 
i allmänhetens intresse genom en sådan 
mekanism skulle kunna stoppas innan 
den ens hunnit diskuteras i ett valt organ,

Or. en

Ändringsförslag 558
Goffredo Maria Bettini
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Förslag till resolution
Punkt 1 – led c – led i

Förslag till resolution Ändringsförslag

i) säkerställa att kapitlet om 
regleringssamarbete främjar effektiva och 
konkurrensfrämjande ekonomiska 
förhållanden genom att underlätta handel 
och investeringar samtidigt som man 
utvecklar och garanterar höga standarder 
när det gäller skydd för hälsa, säkerhet, 
konsumenter, arbetsrätts- och 
miljölagstiftning och den kulturella 
mångfalden inom EU; de båda parternas 
förhandlare måste fastställa och vara 
mycket tydliga med vilka 
regleringsåtgärder och regleringsstandarder 
som är av grundläggande karaktär och inte 
får äventyras och vilka som kan bli föremål 
för en gemensam strategi, samt inom vilka 
områden ömsesidigt erkännande baserat på 
gemensamma höga standarder och ett 
starkt system för marknadsövervakning är 
önskvärt och inom vilka områden endast 
ett förbättrat informationsutbyte är möjligt, 
baserat på erfarenheterna av ett och ett 
halvt års pågående diskussioner,

i) säkerställa att kapitlet om 
regleringssamarbete främjar en bred, 
långtgående och strukturerad dialog med 
USA och effektiva och 
konkurrensfrämjande ekonomiska 
förhållanden genom att underlätta handel 
och investeringar samtidigt som man 
utvecklar och garanterar höga standarder 
när det gäller skydd för hälsa, säkerhet, 
konsumenter, arbetsrätts- och 
miljölagstiftning och den kulturella 
mångfalden inom EU; söka fastställa 
högkvalitativa standarder och lagar för 
konsumenterna, på grundval av de högsta 
standarderna i varje sektor, med 
beaktande av att de uppnådda resultaten 
kommer att bli internationella standarder;
de båda parternas förhandlare måste 
således fastställa och vara mycket tydliga 
med vilka regleringsåtgärder och 
regleringsstandarder som är av 
grundläggande karaktär och inte får 
äventyras och vilka som kan bli föremål för 
en gemensam strategi, samt inom vilka 
områden ömsesidigt erkännande baserat på 
gemensamma höga standarder och ett 
starkt system för marknadsövervakning är 
önskvärt och inom vilka områden endast 
ett förbättrat informationsutbyte är möjligt, 
baserat på erfarenheterna av ett och ett 
halvt års pågående diskussioner; betona att 
små och medelstora företag påverkas 
oproportionerligt av icke-tariffära 
handelshinder,

Or. en

Ändringsförslag 559
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández
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Förslag till resolution
Punkt 1 – led c – led ia (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

ia) försvara att respekten för och 
främjandet av höga skyddsnivåer bör ingå 
som ett mål i alla handelsavtal, och att 
alla handelsavtal måste respektera 
regeringarnas rätt att fastställa 
standarder för hälso- och 
konsumentskydd på den nivå de anser 
lämplig; i detta sammanhang bör de 
områden där EU och USA har vitt skilda 
regler eller synsätt uteslutas från 
förhandlingarna,

Or. es

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

Förslag till resolution
Punkt 1 – led c – led ia (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

ia) beakta att icke-tariffära handelshinder 
utgör en av de viktigaste frågorna för EU 
i förhandlingarna; säkerställa att största 
möjliga transparens råder vid 
förhandlingarna på detta område, vilket 
inbegriper en förteckning över alla icke-
tariffära handelshinder som sannolikt 
kommer att hävas genom avtalet; vissa 
icke-tariffära handelshinder i Europa är 
direkt knutna till de europeiska 
medborgarnas kollektiva preferenser och 
livsstilar, och bör därför behållas,

Or. en
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Ändringsförslag 561
Helmut Scholz
för GUE/NGL-gruppen
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Förslag till resolution
Punkt 1 – led c – led ia (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

ia) säkerställa att avtalet, om det 
godkänns, inte kommer att inverka 
negativt på den allmänna tillgången till 
läkemedel,

Or. en

Ändringsförslag 562
Yannick Jadot, Ska Keller

Förslag till resolution
Punkt 1 – led c – led ia (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

ia) säkerställa att bestämmelserna i TTIP 
inte är tillämpliga på eller påverkar 
jordbrukssektorn och dess bestämmelser, 
eftersom avtalet medför att insatser för att 
främja lokal livsmedelsproduktion och 
kortare leveranskedjor i stället satsas på 
onödig och överlappande handel,

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 1 – led c – led ia (nytt)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

ia) behandla tullfrågor som går utöver 
bestämmelserna i WTO:s avtal om 
förenklade handelsprocedurer (TFA) 
samt understryka att det faktiska 
avlägsnandet av administrativa bördor 
kräver att man arbetar för en maximal 
regleringsharmonisering av tull- och 
gränsrelaterad politik och praxis,

Or. en

Ändringsförslag 564
Yannick Jadot, Ska Keller

Förslag till resolution
Punkt 1 – led c – led ib (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

ib) specifikt ange vilka sektorer och 
undersektorer inom jordbruket som ska 
undantas från regleringssamarbetet inom 
TTIP, däribland känsliga områden där 
det råder stora skillnader mellan EU:s 
och USA:s lagstiftning, bl.a. lagstiftning 
om djurskydd, genetiskt modifierade 
organismer, klonade djur och deras 
avkomma, behandling av slaktkroppar av 
fjäderfä med klordioxid, tillväxthormoner 
inom kött- och mjölkproduktion, 
antibiotika inom djuruppfödning, 
jordbrukskemikalier och 
växtskyddsprodukter,

Or. en

Ändringsförslag 565
Yannick Jadot, Ska Keller

Förslag till resolution
Punkt 1 – led c – led ic (nytt)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

ic) särskilt förkasta följande 
bestämmelser, som i själva verket skulle 
kunna göra det svårare för EU att 
fastställa standarder som är högre än den 
minsta gemensamma nämnaren hos 
internationella instrument, eftersom de

– ger USA rätt att delta i 
regleringsdiskussioner avseende 
medlemsstaternas antagande av nationell 
lagstiftning, inbegripet gemensam 
granskning av möjliga sätt att främja 
förenlighet i lagstiftningen,

– ger USA formella rättigheter med 
avseende på genomförandeakter som 
antas i enlighet med artikel 291 i EUF-
fördraget, samtidigt som 
Europaparlamentet inte har någon som 
helst granskningsrätt när det gäller 
genomförandeakter,

Or. en

Ändringsförslag 566
Yannick Jadot, Ska Keller

Förslag till resolution
Punkt 1 – led c – led id (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

id) betrakta EU:s bestämmelser som 
nödvändiga standarder för att garantera 
bland annat människors och djurs hälsa, 
livsmedelssäkerhet och miljömässig 
hållbarhet, liksom andra legitima 
faktorer; således förkasta klassificeringen 
av dem som tekniska handelshinder,

Or. en
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Ändringsförslag 567
Franck Proust

Förslag till resolution
Punkt 1 – led c – led ii

Förslag till resolution Ändringsförslag

ii) basera förhandlingarna om sanitära och 
fytosanitära åtgärder (SPS) och åtgärder för 
tekniska handelshinder (TBT) på de 
grundläggande principerna för de 
multilaterala SPS- och TBT-avtalen; i 
första hand sträva efter att öka transparens 
och öppenhet, stärka dialogen mellan 
regleringsorganen och stärka samarbetet 
inom internationella standardiseringsorgan; 
i samband med SPS- och TBT-
förhandlingarna, erkänna de båda parternas 
rätt att hantera riskerna på den nivå de 
anser lämplig för att skydda människornas,
djurens och växternas liv och hälsa; 
respektera och bevara de särdrag och 
grundläggande värderingar som 
kännetecknar de båda sidorna, till exempel 
EU:s försiktighetsprincip,

ii) basera förhandlingarna om sanitära och 
fytosanitära åtgärder (SPS) och åtgärder för 
tekniska handelshinder (TBT) på de 
grundläggande principerna för de 
multilaterala SPS- och TBT-avtalen; i 
första hand sträva efter att öka transparens 
och öppenhet, stärka dialogen mellan 
regleringsorganen och stärka samarbetet 
inom internationella standardiseringsorgan; 
i samband med SPS- och TBT-
förhandlingarna, erkänna de båda parternas 
rätt att hantera riskerna på den nivå de 
anser lämplig för att skydda människornas 
och djurens liv och hälsa samt växterna; 
respektera och bevara de särdrag och 
grundläggande värderingar som 
kännetecknar de båda sidorna, till exempel 
EU:s försiktighetsprincip och värnandet av 
allmänintresset,

Or. fr

Ändringsförslag 568
Seán Kelly

Förslag till resolution
Punkt 1 – led c – led ii

Förslag till resolution Ändringsförslag

ii) basera förhandlingarna om sanitära och 
fytosanitära åtgärder (SPS) och åtgärder för 
tekniska handelshinder (TBT) på de 
grundläggande principerna för de 
multilaterala SPS- och TBT-avtalen; i 
första hand sträva efter att öka transparens 
och öppenhet, stärka dialogen mellan 
regleringsorganen och stärka samarbetet 

ii) basera förhandlingarna om sanitära och 
fytosanitära åtgärder (SPS) och åtgärder för 
tekniska handelshinder (TBT) på de 
grundläggande principerna för de 
multilaterala SPS- och TBT-avtalen; i 
första hand sträva efter att öka transparens 
och öppenhet, stärka dialogen mellan 
regleringsorganen och stärka samarbetet 
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inom internationella standardiseringsorgan; 
i samband med SPS- och TBT-
förhandlingarna, erkänna de båda 
parternas rätt att hantera riskerna på den 
nivå de anser lämplig för att skydda 
människornas, djurens och växternas liv 
och hälsa; respektera och bevara de särdrag 
och grundläggande värderingar som 
kännetecknar de båda sidorna, till exempel 
EU:s försiktighetsprincip,

inom internationella standardiseringsorgan; 
i samband med SPS- och TBT-
förhandlingarna, säkerställa att de höga 
standarder som har införts för att skydda 
människornas och djurens liv och hälsa 
samt växterna i EU inte på något sätt 
äventyras; respektera och bevara de 
särdrag och grundläggande värderingar 
som kännetecknar de båda sidorna, till 
exempel EU:s försiktighetsprincip,

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 1 – led c – led ii

Förslag till resolution Ändringsförslag

ii) basera förhandlingarna om sanitära och 
fytosanitära åtgärder (SPS) och åtgärder för 
tekniska handelshinder (TBT) på de 
grundläggande principerna för de 
multilaterala SPS- och TBT-avtalen; i 
första hand sträva efter att öka transparens 
och öppenhet, stärka dialogen mellan 
regleringsorganen och stärka samarbetet 
inom internationella standardiseringsorgan; 
i samband med SPS- och TBT-
förhandlingarna, erkänna de båda parternas 
rätt att hantera riskerna på den nivå de 
anser lämplig för att skydda människornas,
djurens och växternas liv och hälsa; 
respektera och bevara de särdrag och 
grundläggande värderingar som 
kännetecknar de båda sidorna, till exempel 
EU:s försiktighetsprincip,

ii) basera förhandlingarna om sanitära och 
fytosanitära åtgärder (SPS) och åtgärder för 
tekniska handelshinder (TBT) på de 
grundläggande principerna för de 
multilaterala SPS- och TBT-avtalen; i 
första hand sträva efter att öka transparens 
och öppenhet, stärka dialogen mellan 
regleringsorganen och stärka samarbetet 
inom internationella standardiseringsorgan; 
i samband med SPS- och TBT-
förhandlingarna, erkänna de båda parternas 
rätt att bedöma och hantera riskerna på den 
nivå de anser lämplig för att skydda 
människornas och djurens liv och hälsa 
samt växterna; säkerställa att andra 
legitima faktorer än riskbedömning 
beaktas i beslutsfattandet om livsmedel, 
såsom strategin ”från jord till bord”, och 
verifiera, kontrollera och granska 
genomförandet av deras egna SPS-
standarder; respektera och bevara de 
särdrag och grundläggande värderingar 
som kännetecknar de båda sidorna, till 
exempel EU:s försiktighetsprincip, och 
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säkerställa att parterna kommer att få 
behålla rätten att genomföra en 
farobaserad strategi, särskilt med 
avseende på kosmetika och kemikalier,

Or. en

Ändringsförslag 570
Tonino Picula

Förslag till resolution
Punkt 1 – led c – led ii

Förslag till resolution Ändringsförslag

ii) basera förhandlingarna om sanitära och 
fytosanitära åtgärder (SPS) och åtgärder för 
tekniska handelshinder (TBT) på de 
grundläggande principerna för de 
multilaterala SPS- och TBT-avtalen; i 
första hand sträva efter att öka transparens 
och öppenhet, stärka dialogen mellan 
regleringsorganen och stärka samarbetet 
inom internationella standardiseringsorgan; 
i samband med SPS- och TBT-
förhandlingarna, erkänna de båda parternas 
rätt att hantera riskerna på den nivå de 
anser lämplig för att skydda människornas,
djurens och växternas liv och hälsa; 
respektera och bevara de särdrag och 
grundläggande värderingar som 
kännetecknar de båda sidorna, till exempel 
EU:s försiktighetsprincip,

ii) basera förhandlingarna om sanitära och 
fytosanitära åtgärder (SPS) och åtgärder för 
tekniska handelshinder (TBT) på de 
grundläggande principerna för de 
multilaterala SPS- och TBT-avtalen; i 
första hand sträva efter att öka transparens 
och öppenhet, stärka dialogen mellan 
regleringsorganen och stärka samarbetet 
inom internationella standardiseringsorgan; 
i samband med SPS- och TBT-
förhandlingarna, erkänna de båda parternas 
rätt att hantera riskerna på den nivå de 
anser lämplig för att säkerställa 
livsmedelssäkerheten och skydda 
människornas och djurens liv och hälsa 
samt växterna; respektera och bevara de 
särdrag och grundläggande värderingar 
som kännetecknar de båda sidorna, till 
exempel EU:s försiktighetsprincip när det 
gäller distribution av genetiskt 
modifierade organismer,

Or. hr

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

Förslag till resolution
Punkt 1 – led c – led ii
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Förslag till resolution Ändringsförslag

ii) basera förhandlingarna om sanitära och 
fytosanitära åtgärder (SPS) och åtgärder för 
tekniska handelshinder (TBT) på de 
grundläggande principerna för de 
multilaterala SPS- och TBT-avtalen; i 
första hand sträva efter att öka transparens 
och öppenhet, stärka dialogen mellan 
regleringsorganen och stärka samarbetet
inom internationella standardiseringsorgan; 
i samband med SPS- och TBT-
förhandlingarna, erkänna de båda parternas 
rätt att hantera riskerna på den nivå de 
anser lämplig för att skydda människornas,
djurens och växternas liv och hälsa; 
respektera och bevara de särdrag och 
grundläggande värderingar som 
kännetecknar de båda sidorna, till exempel 
EU:s försiktighetsprincip,

ii) basera förhandlingarna om sanitära och 
fytosanitära åtgärder (SPS) och åtgärder för 
tekniska handelshinder (TBT) på de 
grundläggande principerna för de 
multilaterala SPS- och TBT-avtalen och
följa EU:s sanitära och fytosanitära 
regler och förfaranden; i första hand 
sträva efter att öka transparens och 
öppenhet, stärka dialogen mellan 
regleringsorganen och stärka samarbetet 
inom internationella standardiseringsorgan; 
i samband med SPS- och TBT-
förhandlingarna, erkänna de båda parternas 
rätt att hantera riskerna på den nivå de 
anser lämplig för att skydda människornas 
och djurens liv och hälsa samt växterna; 
respektera och bevara de särdrag och 
grundläggande värderingar som 
kännetecknar de båda sidorna, till exempel 
EU:s försiktighetsprincip,

Or. fr

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

Förslag till resolution
Punkt 1 – led c – led ii

Förslag till resolution Ändringsförslag

ii) basera förhandlingarna om sanitära och 
fytosanitära åtgärder (SPS) och åtgärder för 
tekniska handelshinder (TBT) på de 
grundläggande principerna för de 
multilaterala SPS- och TBT-avtalen; i 
första hand sträva efter att öka transparens 
och öppenhet, stärka dialogen mellan 
regleringsorganen och stärka samarbetet
inom internationella standardiseringsorgan; 
i samband med SPS- och TBT-
förhandlingarna, erkänna de båda parternas 
rätt att hantera riskerna på den nivå de 

ii) basera förhandlingarna om sanitära och 
fytosanitära åtgärder (SPS) och åtgärder för 
tekniska handelshinder (TBT) på de 
grundläggande principerna för de 
multilaterala SPS- och TBT-avtalen; i 
första hand sträva efter att avskaffa eller 
avsevärt minska alltför tungrodda SPS-
åtgärder, inklusive importförfaranden på 
detta område; särskilt säkerställa att 
förhandsgodkännanden, obligatoriska 
protokoll eller 
förhandsklareringsinspektioner inte 
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anser lämplig för att skydda människornas, 
djurens och växternas liv och hälsa;
respektera och bevara de särdrag och 
grundläggande värderingar som 
kännetecknar de båda sidorna, till exempel 
EU:s försiktighetsprincip,

tillämpas som en permanent 
importåtgärd; uppnå ökad transparens och 
öppenhet, förstärkt dialog mellan 
regleringsorganen och förstärkt samarbete
inom internationella standardiseringsorgan; 
i samband med SPS- och TBT-
förhandlingarna, erkänna de båda parternas 
rätt att hantera riskerna på den nivå de 
anser lämplig för att skydda människornas, 
djurens och växternas liv och hälsa; 
respektera och bevara de särdrag och 
grundläggande värderingar som 
kännetecknar de båda sidorna, till exempel 
EU:s försiktighetsprincip,

Or. en

Ändringsförslag 573
Christofer Fjellner

Förslag till resolution
Punkt 1 – led c – led ii

Förslag till resolution Ändringsförslag

ii) basera förhandlingarna om sanitära och 
fytosanitära åtgärder (SPS) och åtgärder för 
tekniska handelshinder (TBT) på de 
grundläggande principerna för de 
multilaterala SPS- och TBT-avtalen; i 
första hand sträva efter att öka transparens 
och öppenhet, stärka dialogen mellan 
regleringsorganen och stärka samarbetet 
inom internationella standardiseringsorgan; 
i samband med SPS- och TBT-
förhandlingarna, erkänna de båda 
parternas rätt att hantera riskerna på den 
nivå de anser lämplig för att skydda 
människornas, djurens och växternas liv 
och hälsa; respektera och bevara de särdrag 
och grundläggande värderingar som 
kännetecknar de båda sidorna, till exempel
EU:s försiktighetsprincip,

ii) basera förhandlingarna om sanitära och 
fytosanitära åtgärder (SPS) och åtgärder för 
tekniska handelshinder (TBT) på de 
grundläggande principerna för de 
multilaterala SPS- och TBT-avtalen; i 
första hand sträva efter att öka transparens 
och öppenhet, stärka dialogen mellan 
regleringsorganen och stärka samarbetet 
inom internationella standardiseringsorgan; 
ta med krav på att åtgärder som införs av 
varje part måste grunda sig på vetenskap 
och på internationella standarder eller 
vetenskapliga riskbedömningar, samtidigt 
som man erkänner de båda parternas rätt 
att hantera riskerna på den nivå de anser 
lämplig för att skydda människornas och
djurens liv och hälsa samt växterna; 
respektera och bevara de särdrag och 
grundläggande värderingar som 
kännetecknar de båda sidorna,
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Or. en

Ändringsförslag 574
Helmut Scholz
för GUE/NGL-gruppen
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Förslag till resolution
Punkt 1 – led c – led ii

Förslag till resolution Ändringsförslag

ii) basera förhandlingarna om sanitära och
fytosanitära åtgärder (SPS) och åtgärder för 
tekniska handelshinder (TBT) på de 
grundläggande principerna för de 
multilaterala SPS- och TBT-avtalen; i 
första hand sträva efter att öka transparens 
och öppenhet, stärka dialogen mellan 
regleringsorganen och stärka samarbetet 
inom internationella standardiseringsorgan; 
i samband med SPS- och TBT-
förhandlingarna, erkänna de båda parternas 
rätt att hantera riskerna på den nivå de 
anser lämplig för att skydda människornas,
djurens och växternas liv och hälsa; 
respektera och bevara de särdrag och 
grundläggande värderingar som 
kännetecknar de båda sidorna, till exempel 
EU:s försiktighetsprincip,

ii) basera förhandlingarna om sanitära och 
fytosanitära åtgärder (SPS) och åtgärder för 
tekniska handelshinder (TBT) på de
grundläggande principerna för de 
multilaterala SPS- och TBT-avtalen; i 
första hand sträva efter att öka transparens 
och öppenhet, stärka dialogen mellan 
regleringsorganen och stärka samarbetet 
inom internationella standardiseringsorgan; 
i samband med SPS- och TBT-
förhandlingarna, erkänna de båda parternas 
rätt att hantera riskerna på den nivå de 
anser lämplig för att skydda människornas 
och djurens liv och hälsa samt växterna, 
vilket illustreras av strategin ”från jord 
till bord”; respektera och bevara de särdrag 
och grundläggande värderingar som 
kännetecknar de båda sidorna, inbegripet 
EU:s försiktighetsprincip, liksom rätten för 
båda parter att grunda livsmedelspolitiska 
beslut på andra legitima faktorer än 
riskbedömning; garantera att båda parter 
kommer att få behålla sin rätt att på 
central nivå och på lägre nivåer följa ett 
farobaserat angreppssätt, särskilt när det 
gäller kosmetika, kemikalier, pesticider 
och genetiskt modifierade organismer,

Or. en

Ändringsförslag 575
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary
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Förslag till resolution
Punkt 1 – led c – led ii

Förslag till resolution Ändringsförslag

ii) basera förhandlingarna om sanitära och 
fytosanitära åtgärder (SPS) och åtgärder för 
tekniska handelshinder (TBT) på de 
grundläggande principerna för de 
multilaterala SPS- och TBT-avtalen; i 
första hand sträva efter att öka transparens 
och öppenhet, stärka dialogen mellan 
regleringsorganen och stärka samarbetet 
inom internationella standardiseringsorgan;
i samband med SPS- och TBT-
förhandlingarna, erkänna de båda parternas 
rätt att hantera riskerna på den nivå de 
anser lämplig för att skydda människornas,
djurens och växternas liv och hälsa;
respektera och bevara de särdrag och 
grundläggande värderingar som 
kännetecknar de båda sidorna, till 
exempel EU:s försiktighetsprincip,

ii) basera förhandlingarna om sanitära och 
fytosanitära åtgärder (SPS) och åtgärder för 
tekniska handelshinder (TBT) på de 
grundläggande principerna för de 
multilaterala SPS- och TBT-avtalen; i 
första hand sträva efter att öka transparens 
och öppenhet, stärka dialogen mellan 
regleringsorganen och stärka samarbetet 
inom internationella standardiseringsorgan;
i samband med SPS- och TBT-
förhandlingarna, erkänna de båda parternas 
rätt att hantera riskerna på den nivå de 
anser lämplig för att skydda människornas 
och djurens liv och hälsa samt växterna;

Or. de

Ändringsförslag 576
Yannick Jadot, Ska Keller

Förslag till resolution
Punkt 1 – led c – led ii

Förslag till resolution Ändringsförslag

ii) basera förhandlingarna om sanitära och 
fytosanitära åtgärder (SPS) och åtgärder för 
tekniska handelshinder (TBT) på de 
grundläggande principerna för de 
multilaterala SPS- och TBT-avtalen; i 
första hand sträva efter att öka transparens 
och öppenhet, stärka dialogen mellan 
regleringsorganen och stärka samarbetet 
inom internationella standardiseringsorgan; 
i samband med SPS- och TBT-
förhandlingarna, erkänna de båda parternas 

ii) basera förhandlingarna om sanitära och 
fytosanitära åtgärder (SPS) och åtgärder för 
tekniska handelshinder (TBT) på de 
grundläggande principerna för de 
multilaterala SPS- och TBT-avtalen; i 
första hand sträva efter att öka transparens 
och öppenhet, stärka dialogen mellan 
regleringsorganen och stärka samarbetet 
inom internationella standardiseringsorgan; 
i samband med SPS- och TBT-
förhandlingarna, erkänna de båda parternas 
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rätt att hantera riskerna på den nivå de 
anser lämplig för att skydda människornas,
djurens och växternas liv och hälsa; 
respektera och bevara de särdrag och 
grundläggande värderingar som 
kännetecknar de båda sidorna, till exempel
EU:s försiktighetsprincip,

rätt att hantera riskerna på den nivå de 
anser lämplig för att skydda människornas 
och djurens liv och hälsa samt växterna; 
fullt ut respektera och bevara de särdrag 
och grundläggande värderingar som 
kännetecknar de båda sidorna, särskilt
EU:s försiktighetsprincip; utesluta 
bestämmelser som skulle kunna göra det 
svårare för EU och dess medlemsstater att 
fastställa standarder som är högre än den 
minsta gemensamma nämnaren hos 
internationella instrument,

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 1 – led c – led ii

Förslag till resolution Ändringsförslag

ii) basera förhandlingarna om sanitära och 
fytosanitära åtgärder (SPS) och åtgärder 
för tekniska handelshinder (TBT) på de 
grundläggande principerna för de 
multilaterala SPS- och TBT-avtalen; i 
första hand sträva efter att öka transparens 
och öppenhet, stärka dialogen mellan 
regleringsorganen och stärka samarbetet 
inom internationella standardiseringsorgan; 
i samband med SPS- och TBT-
förhandlingarna, erkänna de båda parternas 
rätt att hantera riskerna på den nivå de 
anser lämplig för att skydda människornas,
djurens och växternas liv och hälsa; 
respektera och bevara de särdrag och 
grundläggande värderingar som 
kännetecknar de båda sidorna, till 
exempel EU:s försiktighetsprincip,

ii) säkerställa att förhandlingarna går 
längre än WTO-avtalen om SPS och TBT; 
i första hand sträva efter att öka 
transparens, enhetlighet och öppenhet, 
ömsesidigt erkännande och utbyten av 
bästa praxis, stärka dialogen mellan 
regleringsorganen och stärka samarbetet 
inom internationella standardiseringsorgan, 
och samtidigt avskaffa alla onödiga 
hinder för handel och investeringar och 
säkerställa att lagstiftarna skapa 
proportionella åtgärder som bygger på 
vetenskapliga rön och internationella 
standarder; i samband med SPS- och TBT-
förhandlingarna, erkänna de båda parternas 
rätt att hantera riskerna på den nivå de 
anser lämplig för att skydda människornas 
och djurens liv och hälsa samt växterna, 
med fullt iakttagande av rättsliga ramar 
på båda sidor,

Or. en
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Ändringsförslag 578
Tiziana Beghin, David Borrelli

Förslag till resolution
Punkt 1 – led c – led ii

Förslag till resolution Ändringsförslag

ii) basera förhandlingarna om sanitära och 
fytosanitära åtgärder (SPS) och åtgärder för 
tekniska handelshinder (TBT) på de 
grundläggande principerna för de 
multilaterala SPS- och TBT-avtalen; i 
första hand sträva efter att öka transparens 
och öppenhet, stärka dialogen mellan 
regleringsorganen och stärka samarbetet 
inom internationella standardiseringsorgan; 
i samband med SPS- och TBT-
förhandlingarna, erkänna de båda parternas 
rätt att hantera riskerna på den nivå de 
anser lämplig för att skydda människornas,
djurens och växternas liv och hälsa; 
respektera och bevara de särdrag och 
grundläggande värderingar som 
kännetecknar de båda sidorna, till exempel 
EU:s försiktighetsprincip,

ii) basera förhandlingarna om sanitära och 
fytosanitära åtgärder (SPS) och åtgärder för 
tekniska handelshinder (TBT) på de 
grundläggande principerna för de 
multilaterala SPS- och TBT-avtalen; i 
första hand sträva efter att öka transparens 
och öppenhet, stärka dialogen mellan 
regleringsorganen och de berörda 
aktörerna och stärka samarbetet inom 
internationella standardiseringsorgan; i 
samband med SPS- och TBT-
förhandlingarna, erkänna de båda parternas 
rätt att hantera riskerna på den nivå de 
anser lämplig för att skydda människornas 
och djurens liv och hälsa samt växterna; 
respektera och bevara de särdrag och 
grundläggande värderingar som 
kännetecknar de båda sidorna, till exempel 
EU:s försiktighetsprincip, och göra 
åtaganden om att respektera 
försiktighetsprincipen till ett villkor för 
godkännandet av TTIP,

Or. en

Ändringsförslag 579
Helmut Scholz
för GUE/NGL-gruppen
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Förslag till resolution
Punkt 1 – led c – led iia (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

iia) framhäva att försiktighetsprincipen är 
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en av de grundläggande principerna i den 
europeiska miljö-, hälso- och 
konsumentskyddspolitiken enligt vilken 
man agerar i god tid och förutseende för 
att undvika risker för människors och 
djurs hälsa och växtskyddet eller negativa 
effekter på miljön; säkerställa att 
förhandlingarna inte leder till att den i 
EU gällande försiktighetsprincipen 
försvagas, särskilt inte när det gäller 
miljö-, hälso-, livsmedels- och 
konsumentskydd,

Or. en

Ändringsförslag 580
Yannick Jadot, Ska Keller

Förslag till resolution
Punkt 1 – led c – led iia (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

iia) stärka garantierna och skyddet för 
EU:s rätt att lagstifta om märkning och 
etikettering, och betrakta denna rättighet 
utifrån aspekterna spårbarhet och 
konsumentinformation snarare än som ett 
tekniskt handelshinder; säkerställa att 
TTIP inte på något sätt undergräver EU:s 
förmåga att garantera spårbarheten för 
livsmedelsprodukter och ge 
konsumenterna information genom 
lagstiftning om angivande av 
ursprungsland, angivande av 
produktionsmetoder eller andra former av 
märkning,

Or. en

Ändringsförslag 581
Helmut Scholz
för GUE/NGL-gruppen
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric
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Förslag till resolution
Punkt 1 – led c – led iib (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

iib) försvara ståndpunkten att befintliga 
skillnader i lagstiftning ofta bottnar i 
olika kulturella och politiska synsätt och 
att deras värde ofta är högre än kostnaden 
för det icke-tariffära handelshindret; 
påpeka att kostnaderna för att hantera 
följderna av avreglering kan vara extremt 
höga för statsbudgetarna,

Or. en

Ändringsförslag 582
Yannick Jadot, Ska Keller

Förslag till resolution
Punkt 1 – led c – led iib (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

iib) säkerställa att målet med att 
harmonisera regleringsföreskrifter i fråga 
om djurskydd är att höja standarderna till 
högsta möjliga nivå, inte att sänka dem, 
och att inkludera djurskyddsstandarder 
som ett krav för varuimport till EU,

Or. en

Ändringsförslag 583
Helmut Scholz
för GUE/NGL-gruppen
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Förslag till resolution
Punkt 1 – led c – led iic (nytt)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

iic) påpeka att en stor majoritet av 
befolkningen i de flesta av 
medlemsstaterna kraftigt motsätter sig 
odling, import och beredning av genetiskt 
modifierade organismer,

Or. en

Ändringsförslag 584
Helmut Scholz
för GUE/NGL-gruppen
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Förslag till resolution
Punkt 1 – led c – led iid (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

iid) säkerställa att det av konsument- och 
hälsoskyddsskäl införs särskilda 
bestämmelser för jordbrukssektorn enligt 
vilka import av vissa produkter till EU 
inte är tillåten, särskilt för produkter som 
inte följer EU:s märkningsdirektiv, 
produkter som innehåller eller tillverkas 
av genetiskt modifierade organismer, djur 
som behandlats med tillväxthormoner, 
försäljning av livsmedel framställda av 
klonade djur samt för livsmedel som 
behandlats med ämnen som är eller 
kommer att bli förbjudna i EU,

Or. en

Ändringsförslag 585
Helmut Scholz
för GUE/NGL-gruppen
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Förslag till resolution
Punkt 1 – led c – led iie (nytt)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

iie) påpeka att den biologiska mångfalden 
inom jordbruket utgör grunden för 
livsmedelsproduktionen och säkerställa 
att handelsavtal varken medför en 
begränsning av gamla utsäden, en 
utarmning av våra traditionella grödor 
eller hinder för ett högkvalitativt och 
ekologiskt inriktat jordbruk,

Or. en

Ändringsförslag 586
Helmut Scholz
för GUE/NGL-gruppen
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Förslag till resolution
Punkt 1 – led c – led iif (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

iif) beställa en oberoende studie om de 
eventuella konsekvenserna av ett 
handelsavtal med USA för de europeiska 
familjejordbruken, och för EU:s 
jordbrukspolitik, livsmedelssäkerheten, 
spårbarheten för livsmedel och varor samt 
miljön,

Or. en

Ändringsförslag 587
Helmut Scholz
för GUE/NGL-gruppen
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Förslag till resolution
Punkt 1 – led c – led iig (nytt)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

iig) säkerställa att det inte i något av de 
horisontella kapitlen eller i någon av de 
sektorsspecifika bilagorna i TTIP införs 
bestämmelser som skulle inkludera 
reglering av kemikalier och pesticider 
eller påverka EU:s integrerade strategi för 
livsmedelssäkerhet, bl.a. EU:s lagstiftning 
om genetiskt modifierade organismer, 
hormoner och lagstiftning som kan 
behövas i framtiden, t.ex. om livsmedel 
som innehåller endokrina ämnen,

Or. en

Ändringsförslag 588
Helmut Scholz
för GUE/NGL-gruppen
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Förslag till resolution
Punkt 1 – led c – led iih (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

iih) kraftfullt skydda EU:s strategi för 
livsmedelshygien ”från jord till bord”, 
som innebär att god hygienpraxis måste 
tillämpas genom hela produktionskedjan 
för att garantera att de livsmedel som säljs 
till slutkonsumenten är säkra, förkasta 
delegeringen av ansvaret för 
livsmedelskontrollen till privata 
operatörer, hålla fast vid att ett 
livsmedelssystem som bygger på externa 
säkerhetskontroller inte kan anses vara 
likvärdigt med ett system som bygger på 
offentliga oberoende inspektioner,

Or. en
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Ändringsförslag 589
Ulrike Müller

Förslag till resolution
Punkt 1 – led c – led iii

Förslag till resolution Ändringsförslag

iii) när det gäller kapitlet om det 
horisontella regleringssamarbetet, 
prioritera främjandet av bilateralt 
samarbete mellan regleringsorgan genom 
förstärkt informationsutbyte, och stödja 
antagandet, stärkandet och ett snabbt 
genomförande av internationella 
instrument på grundval av framgångsrika 
internationella erfarenheter, till exempel 
ISO-standarder eller inom FN:s 
ekonomiska kommission för Europa 
(Unece) - Världsforumet för harmonisering 
av föreskrifter om fordon (Unece WP29); 
fastställa att den konsekvensbedömning 
som görs på förhand för en rättsakt, i 
enlighet med de horisontella 
bestämmelserna om regleringssamarbete, 
också bör undersöka konsekvenserna för 
konsumenterna och miljön vid sidan av 
konsekvenserna för handel och 
investeringar; behandla möjligheten att 
främja förenlighet mellan regelverken med 
stor försiktighet och endast om det inte 
äventyrar legitima regleringsmål och 
politiska mål,

iii) när det gäller kapitlet om det 
horisontella regleringssamarbetet, 
prioritera främjandet av bilateralt 
samarbete mellan regleringsorgan enbart
genom förstärkt informationsutbyte, och 
stödja antagandet, stärkandet och ett snabbt 
genomförande av internationella 
instrument på grundval av framgångsrika 
internationella erfarenheter, till exempel 
ISO-standarder eller inom FN:s 
ekonomiska kommission för Europa 
(Unece) - Världsforumet för harmonisering 
av föreskrifter om fordon (Unece WP29); 
fastställa att den konsekvensbedömning 
som görs på förhand för en rättsakt, i 
enlighet med de horisontella 
bestämmelserna om regleringssamarbete, 
också bör undersöka konsekvenserna för 
konsumenterna och miljön vid sidan av 
konsekvenserna för handel och 
investeringar; behandla möjligheten att 
främja förenlighet mellan regelverken med 
återhållsamhet och stor försiktighet och 
endast om det inte äventyrar legitima 
regleringsmål och politiska mål,

Or. en

Ändringsförslag 590
Reimer Böge

Förslag till resolution
Punkt 1 – led c – led iii

Förslag till resolution Ändringsförslag

iii) när det gäller kapitlet om det 
horisontella regleringssamarbetet, 

iii) när det gäller kapitlet om det 
horisontella regleringssamarbetet, 
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prioritera främjandet av bilateralt 
samarbete mellan regleringsorgan genom 
förstärkt informationsutbyte, och stödja 
antagandet, stärkandet och ett snabbt 
genomförande av internationella 
instrument på grundval av framgångsrika 
internationella erfarenheter, till exempel 
ISO-standarder eller inom FN:s 
ekonomiska kommission för Europa 
(Unece) - Världsforumet för harmonisering 
av föreskrifter om fordon (Unece WP29); 
fastställa att den konsekvensbedömning 
som görs på förhand för en rättsakt, i 
enlighet med de horisontella 
bestämmelserna om regleringssamarbete, 
också bör undersöka konsekvenserna för 
konsumenterna och miljön vid sidan av 
konsekvenserna för handel och 
investeringar; behandla möjligheten att 
främja förenlighet mellan regelverken med 
stor försiktighet och endast om det inte 
äventyrar legitima regleringsmål och 
politiska mål,

prioritera främjandet av bilateralt 
samarbete mellan regleringsorgan genom 
förstärkt informationsutbyte, och stödja 
antagandet, stärkandet och ett snabbt 
genomförande av internationella 
instrument på grundval av framgångsrika 
internationella erfarenheter, till exempel 
ISO-standarder eller inom FN:s 
ekonomiska kommission för Europa 
(Unece) - Världsforumet för harmonisering 
av föreskrifter om fordon (Unece WP29); 
fastställa att den konsekvensbedömning 
som görs på förhand för en rättsakt, i 
enlighet med de horisontella 
bestämmelserna om regleringssamarbete, 
också bör undersöka konsekvenserna för 
konsumenterna och miljön vid sidan av 
konsekvenserna för handel och 
investeringar; behandla möjligheten att 
främja förenlighet mellan regelverken med
stor försiktighet och endast om det inte 
äventyrar legitima regleringsmål och 
politiska mål eller befogenheter,

Or. de

Ändringsförslag 591
Dita Charanzová

Förslag till resolution
Punkt 1 – led c – led iii

Förslag till resolution Ändringsförslag

iii) när det gäller kapitlet om det 
horisontella regleringssamarbetet, 
prioritera främjandet av bilateralt 
samarbete mellan regleringsorgan genom 
förstärkt informationsutbyte, och stödja 
antagandet, stärkandet och ett snabbt 
genomförande av internationella 
instrument på grundval av framgångsrika 
internationella erfarenheter, till exempel 
ISO-standarder eller inom FN:s 
ekonomiska kommission för Europa 
(Unece) - Världsforumet för 

iii) när det gäller kapitlet om det 
horisontella regleringssamarbetet, 
prioritera främjandet av bilateralt 
samarbete mellan regleringsorgan genom 
förstärkt informationsutbyte, och stödja 
antagandet, stärkandet och ett snabbt 
genomförande av internationella 
instrument på grundval av framgångsrika 
internationella erfarenheter, till exempel 
ISO-standarder eller inom FN:s 
ekonomiska kommission för Europa 
(Unece), särskilt vad gäller ny teknik;
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harmonisering av föreskrifter om fordon 
(Unece WP29); fastställa att den 
konsekvensbedömning som görs på 
förhand för en rättsakt, i enlighet med de 
horisontella bestämmelserna om 
regleringssamarbete, också bör undersöka 
konsekvenserna för konsumenterna och 
miljön vid sidan av konsekvenserna för 
handel och investeringar; behandla 
möjligheten att främja förenlighet mellan 
regelverken med stor försiktighet och 
endast om det inte äventyrar legitima
regleringsmål och politiska mål,

säkerställa att största möjliga antal 
säkerhetsföreskrifter inom 
transportområdet erkänns som likvärdiga, 
vilket vore ett av partnerskapets viktigaste 
resultat, och hålla i åtanke att detta 
kommer att kräva kontroll av att EU:s och 
USA:s lagstiftning föreskriver liknande 
skyddsnivå; detta måste vara ett steg på 
vägen mot fullständig 
lagstiftningskonvergens för denna och 
andra sektorer,

Or. en

Ändringsförslag 592
Bendt Bendtsen

Förslag till resolution
Punkt 1 – led c – led iii

Förslag till resolution Ändringsförslag

iii) när det gäller kapitlet om det 
horisontella regleringssamarbetet, 
prioritera främjandet av bilateralt 
samarbete mellan regleringsorgan genom 
förstärkt informationsutbyte, och stödja 
antagandet, stärkandet och ett snabbt 
genomförande av internationella 
instrument på grundval av framgångsrika 
internationella erfarenheter, till exempel 
ISO-standarder eller inom FN:s 
ekonomiska kommission för Europa 
(Unece) - Världsforumet för harmonisering 
av föreskrifter om fordon (Unece WP29); 
fastställa att den konsekvensbedömning 
som görs på förhand för en rättsakt, i 
enlighet med de horisontella 
bestämmelserna om regleringssamarbete, 
också bör undersöka konsekvenserna för 
konsumenterna och miljön vid sidan av 
konsekvenserna för handel och 
investeringar; behandla möjligheten att 
främja förenlighet mellan regelverken med 

iii) när det gäller kapitlet om det 
horisontella regleringssamarbetet, 
prioritera främjandet av bilateralt 
samarbete mellan regleringsorgan genom 
förstärkt informationsutbyte, och stödja 
antagandet, stärkandet och ett snabbt 
genomförande av internationella 
instrument på grundval av framgångsrika 
internationella erfarenheter, till exempel 
ISO-standarder eller inom FN:s 
ekonomiska kommission för Europa 
(Unece) - Världsforumet för harmonisering 
av föreskrifter om fordon (Unece WP29); 
erkänna att standarder är viktiga för 
exporten och importen av varor för båda 
sidor, och med kraft uppmana 
amerikanska och europeiska 
standardiseringsorganisationer att 
samarbeta för att ta fram gemensamma 
standarder och få till stånd ömsesidigt 
erkännande av standarder, vilket skulle 
gynna den europeiska och amerikanska 
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stor försiktighet och endast om det inte 
äventyrar legitima regleringsmål och 
politiska mål,

konkurrenskraften och konsumenternas 
valmöjligheter, samtidigt som höga 
säkerhetsstandarder och ett kraftigt 
konsumentskydd upprätthålls; behandla 
möjligheten att främja förenlighet mellan 
regelverken med stor försiktighet och 
endast om det inte äventyrar legitima 
regleringsmål och politiska mål,

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till resolution
Punkt 1 – led c – led iii

Förslag till resolution Ändringsförslag

iii) när det gäller kapitlet om det 
horisontella regleringssamarbetet, 
prioritera främjandet av bilateralt 
samarbete mellan regleringsorgan genom 
förstärkt informationsutbyte, och stödja 
antagandet, stärkandet och ett snabbt 
genomförande av internationella 
instrument på grundval av framgångsrika 
internationella erfarenheter, till exempel
ISO-standarder eller inom FN:s 
ekonomiska kommission för Europa 
(Unece) - Världsforumet för harmonisering 
av föreskrifter om fordon (Unece WP29); 
fastställa att den konsekvensbedömning 
som görs på förhand för en rättsakt, i 
enlighet med de horisontella 
bestämmelserna om regleringssamarbete, 
också bör undersöka konsekvenserna för 
konsumenterna och miljön vid sidan av
konsekvenserna för handel och 
investeringar; behandla möjligheten att 
främja förenlighet mellan regelverken med 
stor försiktighet och endast om det inte 

iii) när det gäller kapitlet om det 
horisontella regleringssamarbetet, 
prioritera främjandet av bilateralt 
samarbete mellan regleringsorgan genom 
förstärkt informationsutbyte, och stödja 
antagandet, stärkandet och ett snabbt 
genomförande av internationella 
instrument på grundval av framgångsrika 
internationella erfarenheter, till exempel 
ISO-standarder eller inom FN:s 
ekonomiska kommission för Europa 
(Unece) - Världsforumet för harmonisering 
av föreskrifter om fordon (Unece WP29); 
fastställa att den konsekvensbedömning 
som görs på förhand för en rättsakt, i 
enlighet med de horisontella 
bestämmelserna om regleringssamarbete, 
också bör undersöka och prioritera
konsekvenserna för konsumenterna, miljön 
och jämställdheten över konsekvenserna 
för handel och investeringar; behandla 
möjligheten att främja förenlighet mellan 
regelverken med stor försiktighet och 
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äventyrar legitima regleringsmål och 
politiska mål,

endast om det inte äventyrar legitima 
regleringsmål och politiska mål,

Or. en

Ändringsförslag 594
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Förslag till resolution
Punkt 1 – led c – led iii

Förslag till resolution Ändringsförslag

iii) när det gäller kapitlet om det 
horisontella regleringssamarbetet, 
prioritera främjandet av bilateralt 
samarbete mellan regleringsorgan genom 
förstärkt informationsutbyte, och stödja 
antagandet, stärkandet och ett snabbt 
genomförande av internationella 
instrument på grundval av framgångsrika 
internationella erfarenheter, till exempel 
ISO-standarder eller inom FN:s 
ekonomiska kommission för Europa 
(Unece) - Världsforumet för harmonisering 
av föreskrifter om fordon (Unece WP29); 
fastställa att den konsekvensbedömning 
som görs på förhand för en rättsakt, i 
enlighet med de horisontella 
bestämmelserna om regleringssamarbete, 
också bör undersöka konsekvenserna för 
konsumenterna och miljön vid sidan av 
konsekvenserna för handel och 
investeringar; behandla möjligheten att 
främja förenlighet mellan regelverken med 
stor försiktighet och endast om det inte 
äventyrar legitima regleringsmål och 
politiska mål,

iii) när det gäller kapitlet om det 
horisontella regleringssamarbetet, 
prioritera främjandet av bilateralt 
samarbete mellan regleringsorgan genom 
förstärkt informationsutbyte, och stödja 
antagandet, stärkandet och ett snabbt 
genomförande av internationella 
instrument på grundval av framgångsrika 
internationella erfarenheter, till exempel 
ISO-standarder eller inom FN:s 
ekonomiska kommission för Europa 
(Unece) - Världsforumet för harmonisering 
av föreskrifter om fordon (Unece WP29); 
fastställa att den konsekvensbedömning 
som görs på förhand för en rättsakt, i 
enlighet med de horisontella 
bestämmelserna om regleringssamarbete, 
också bör undersöka konsekvenserna för 
konsumenterna och miljön vid sidan av 
konsekvenserna för handel och 
investeringar; behandla möjligheten att 
främja förenlighet mellan regelverken med 
stor försiktighet och endast om det inte 
äventyrar legitima regleringsmål och 
politiska mål eller de lagstiftande 
församlingarnas befogenheter på båda 
sidor av Atlanten,

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

Förslag till resolution
Punkt 1 – led c – led iii

Förslag till resolution Ändringsförslag

iii) när det gäller kapitlet om det 
horisontella regleringssamarbetet, 
prioritera främjandet av bilateralt 
samarbete mellan regleringsorgan genom 
förstärkt informationsutbyte, och stödja 
antagandet, stärkandet och ett snabbt 
genomförande av internationella 
instrument på grundval av framgångsrika 
internationella erfarenheter, till exempel 
ISO-standarder eller inom FN:s 
ekonomiska kommission för Europa
(Unece) - Världsforumet för harmonisering 
av föreskrifter om fordon (Unece WP29);
fastställa att den konsekvensbedömning 
som görs på förhand för en rättsakt, i 
enlighet med de horisontella 
bestämmelserna om regleringssamarbete, 
också bör undersöka konsekvenserna för 
konsumenterna och miljön vid sidan av 
konsekvenserna för handel och 
investeringar; behandla möjligheten att 
främja förenlighet mellan regelverken 
med stor försiktighet och endast om det 
inte äventyrar legitima regleringsmål och 
politiska mål,

iii) när det gäller kapitlet om det 
horisontella regleringssamarbetet, 
prioritera främjandet av bilateralt 
samarbete mellan regleringsorgan genom 
förstärkt informationsutbyte, och stödja 
antagandet, stärkandet och ett snabbt 
genomförande av internationella 
instrument på grundval av framgångsrika 
internationella erfarenheter, till exempel 
ISO-standarder eller inom FN:s 
ekonomiska kommission för Europa
(Unece) - Världsforumet för harmonisering 
av föreskrifter om fordon (Unece WP29);

Or. de

Ändringsförslag 596
Yannick Jadot, Ska Keller

Förslag till resolution
Punkt 1 – led c – led iii

Förslag till resolution Ändringsförslag

iii) när det gäller kapitlet om det 
horisontella regleringssamarbetet, 

iii) när det gäller kapitlet om det 
horisontella regleringssamarbetet, 



AM\1055773SV.doc 45/57 PE552.129v01-00

SV

prioritera främjandet av bilateralt 
samarbete mellan regleringsorgan genom 
förstärkt informationsutbyte, och stödja 
antagandet, stärkandet och ett snabbt 
genomförande av internationella 
instrument på grundval av framgångsrika 
internationella erfarenheter, till exempel 
ISO-standarder eller inom FN:s 
ekonomiska kommission för Europa 
(Unece) - Världsforumet för harmonisering 
av föreskrifter om fordon (Unece WP29); 
fastställa att den konsekvensbedömning 
som görs på förhand för en rättsakt, i 
enlighet med de horisontella 
bestämmelserna om regleringssamarbete, 
också bör undersöka konsekvenserna för 
konsumenterna och miljön vid sidan av 
konsekvenserna för handel och 
investeringar; behandla möjligheten att 
främja förenlighet mellan regelverken med 
stor försiktighet och endast om det inte 
äventyrar legitima regleringsmål och 
politiska mål,

prioritera främjandet av bilateralt 
samarbete mellan regleringsorgan genom 
förstärkt informationsutbyte, och stödja 
antagandet, stärkandet och ett snabbt 
genomförande av internationella 
instrument på grundval av framgångsrika 
internationella erfarenheter, till exempel 
ISO-standarder eller inom FN:s 
ekonomiska kommission för Europa 
(Unece) - Världsforumet för harmonisering 
av föreskrifter om fordon (Unece WP29); 
säkerställa att den konsekvensbedömning 
som görs på förhand för en rättsakt, i 
enlighet med de horisontella 
bestämmelserna om regleringssamarbete, 
till fullo grundar sig på EU:s metod att 
först mäta sociala, människorättsliga och 
miljömässiga konsekvenser; behandla
möjligheten att främja förenlighet mellan 
regelverken med stor försiktighet och 
endast om det inte äventyrar legitima 
regleringsmål och politiska mål,

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 1 – led c – led iii

Förslag till resolution Ändringsförslag

iii) när det gäller kapitlet om det 
horisontella regleringssamarbetet, 
prioritera främjandet av bilateralt 
samarbete mellan regleringsorgan genom 
förstärkt informationsutbyte, och stödja 
antagandet, stärkandet och ett snabbt 
genomförande av internationella 
instrument på grundval av framgångsrika 
internationella erfarenheter, till exempel 
ISO-standarder eller inom FN:s 
ekonomiska kommission för Europa 

iii) när det gäller kapitlet om det 
horisontella regleringssamarbetet, 
prioritera främjandet av bilateralt 
samarbete mellan regleringsorgan, vilket 
skulle kunna bidra till utvecklingen av 
gemensamma definitioner och till att 
onödiga avvikelser undviks i framtiden, 
särskilt vad gäller ny teknik och nya 
tjänster, såsom elbilar, intelligenta nät, 
nanoteknik och miljövänliga varor; 
uppnå detta genom förstärkt 
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(Unece) - Världsforumet för harmonisering 
av föreskrifter om fordon (Unece WP29); 
fastställa att den konsekvensbedömning 
som görs på förhand för en rättsakt, i 
enlighet med de horisontella 
bestämmelserna om regleringssamarbete, 
också bör undersöka konsekvenserna för 
konsumenterna och miljön vid sidan av 
konsekvenserna för handel och 
investeringar; behandla möjligheten att 
främja förenlighet mellan regelverken med 
stor försiktighet och endast om det inte 
äventyrar legitima regleringsmål och 
politiska mål,

informationsutbyte, och stödja antagandet, 
stärkandet och ett snabbt genomförande av 
internationella instrument på grundval av 
framgångsrika internationella erfarenheter, 
till exempel ISO-standarder eller inom 
FN:s ekonomiska kommission för Europa 
(Unece) - Världsforumet för harmonisering 
av föreskrifter om fordon (Unece WP29); 
fastställa att den konsekvensbedömning 
som görs på förhand för en rättsakt, i 
enlighet med de horisontella 
bestämmelserna om regleringssamarbete, 
också bör undersöka konsekvenserna för 
konsumenterna och miljön vid sidan av 
konsekvenserna för handel och 
investeringar; behandla möjligheten att 
främja förenlighet mellan regelverken med 
stor försiktighet och endast om det inte 
äventyrar legitima regleringsmål och 
politiska mål,

Or. en

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

Förslag till resolution
Punkt 1 – led c – led iii

Förslag till resolution Ändringsförslag

iii) när det gäller kapitlet om det 
horisontella regleringssamarbetet, 
prioritera främjandet av bilateralt 
samarbete mellan regleringsorgan genom 
förstärkt informationsutbyte, och stödja 
antagandet, stärkandet och ett snabbt 
genomförande av internationella 
instrument på grundval av framgångsrika 
internationella erfarenheter, till exempel 
ISO-standarder eller inom FN:s 
ekonomiska kommission för Europa 
(Unece) - Världsforumet för 
harmonisering av föreskrifter om fordon 
(Unece WP29); fastställa att den 

iii) när det gäller kapitlet om det 
horisontella regleringssamarbetet, 
prioritera främjandet av bilateralt 
samarbete mellan regleringsorgan genom 
förstärkt informationsutbyte, och stödja 
antagandet, stärkandet och ett snabbt 
genomförande av internationella 
instrument, med fullständig respekt för 
subsidiaritetsprincipen, på grundval av en
specifik och permanent mekanism för 
regleringssamarbete och samråd, och 
säkerställa att det skapas ett levande avtal,
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konsekvensbedömning som görs på 
förhand för en rättsakt, i enlighet med de 
horisontella bestämmelserna om 
regleringssamarbete, också bör undersöka 
konsekvenserna för konsumenterna och 
miljön vid sidan av konsekvenserna för 
handel och investeringar; behandla 
möjligheten att främja förenlighet mellan 
regelverken med stor försiktighet och 
endast om det inte äventyrar legitima 
regleringsmål och politiska mål,

Or. en

Ändringsförslag 599
Helmut Scholz
för GUE/NGL-gruppen
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Förslag till resolution
Punkt 1 – led c – led iiia (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

iiia) inrätta en ambitiös och effektiv 
samarbetsmekanism mellan den 
amerikanska kongressen och 
Europaparlamentet, i syfte att skapa 
högsta möjliga gemensamma standarder 
och undvika att det förekommer 
oavsiktliga skillnader i framtida 
standarder i nyckelsektorer; främja höga 
gemensamma standarder i alla 
internationella forum,

Or. en

Ändringsförslag 600
Tiziana Beghin, David Borrelli

Förslag till resolution
Punkt 1 – led c – led iiia (nytt)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

iiia) säkerställa att ett klart och otvetydigt 
språk används i kapitlet om 
regleringssamarbete, i syfte att garantera 
att ingen typ av regleringssamarbete 
kommer att användas för att kringgå 
legitima och demokratiska 
beslutsprocesser, sänka det skydd som den 
europeiska allmänheten åtnjuter och 
hindra lagstiftarna från att fatta beslut 
som är i allmänhetens intresse,

Or. en

Ändringsförslag 601
Helmut Scholz
för GUE/NGL-gruppen
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Förslag till resolution
Punkt 1 – led c – led iiib (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

iiib) motsätta sig förslag om en 
institutionaliserad form av långtgående 
regleringssamarbete, som före eller under 
EU:s eller USA:s, medlemsstaternas eller 
delstaternas och de kommunala och 
regionala myndigheternas 
lagstiftningsprocesser skulle ge handels-
och investeringspartnern samt koncerner 
en privilegierad medbestämmanderätt 
eller möjlighet att genom krav på 
bedömningar av lagstiftningens 
konsekvenser för handel och 
investeringar uppskjuta eller stoppa 
lagstiftningsförfaranden,

Or. en
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Ändringsförslag 602
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Förslag till resolution
Punkt 1 – led c – led iv

Förslag till resolution Ändringsförslag

iv) inom ramen för det framtida 
regleringssamarbetet, tydligt fastställa 
vilka åtgärder som gäller tekniska 
handelshinder och onödiga administrativa 
bördor och formaliteter och vilka som 
gäller grundläggande standarder och 
bestämmelser som inte bör ändras,

utgår

Or. de

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

Förslag till resolution
Punkt 1 – led c – led iv

Förslag till resolution Ändringsförslag

iv) inom ramen för det framtida 
regleringssamarbetet, tydligt fastställa 
vilka åtgärder som gäller tekniska 
handelshinder och onödiga administrativa 
bördor och formaliteter och vilka som 
gäller grundläggande standarder och 
bestämmelser som inte bör ändras,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 604
Franck Proust

Förslag till resolution
Punkt 1 – led c – led iv
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Förslag till resolution Ändringsförslag

iv) inom ramen för det framtida 
regleringssamarbetet, tydligt fastställa 
vilka åtgärder som gäller tekniska 
handelshinder och onödiga administrativa 
bördor och formaliteter och vilka som 
gäller grundläggande standarder och 
bestämmelser som inte bör ändras,

iv) inom ramen för det framtida 
regleringssamarbetet, tydligt fastställa 
vilka åtgärder som gäller tekniska 
handelshinder och parallella eller onödiga 
administrativa bördor och formaliteter och 
vilka som gäller grundläggande standarder 
och bestämmelser som inte bör ändras,

Or. fr

Ändringsförslag 605
Christofer Fjellner

Förslag till resolution
Punkt 1 – led c – led iv

Förslag till resolution Ändringsförslag

iv) inom ramen för det framtida 
regleringssamarbetet, tydligt fastställa 
vilka åtgärder som gäller tekniska 
handelshinder och onödiga administrativa 
bördor och formaliteter och vilka som 
gäller grundläggande standarder och 
bestämmelser som inte bör ändras,

iv) inom ramen för det framtida 
regleringssamarbetet, tydligt fastställa 
vilka åtgärder som gäller tekniska 
handelshinder och onödiga administrativa 
bördor och formaliteter och vilka som 
gäller grundläggande standarder och 
bestämmelser,

Or. en

Ändringsförslag 606
Wim van de Camp

Förslag till resolution
Punkt 1 – led c – led iv

Förslag till resolution Ändringsförslag

iv) inom ramen för det framtida 
regleringssamarbetet, tydligt fastställa 
vilka åtgärder som gäller tekniska 
handelshinder och onödiga administrativa 
bördor och formaliteter och vilka som 

iv) inom ramen för det framtida 
regleringssamarbetet, tydligt fastställa 
vilka åtgärder som gäller tekniska 
handelshinder och onödiga administrativa 
bördor och formaliteter och vilka som 
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gäller grundläggande standarder och 
bestämmelser som inte bör ändras,

gäller grundläggande standarder och 
bestämmelser som inte bör ändras, bl.a. 
godkännandetest för motorfordon,

Or. en

Ändringsförslag 607
Yannick Jadot, Ska Keller

Förslag till resolution
Punkt 1 – led c – led iv

Förslag till resolution Ändringsförslag

iv) inom ramen för det framtida 
regleringssamarbetet, tydligt fastställa 
vilka åtgärder som gäller tekniska 
handelshinder och onödiga administrativa 
bördor och formaliteter och vilka som 
gäller grundläggande standarder och 
bestämmelser som inte bör ändras,

iv) inom ramen för det framtida 
regleringssamarbetet, tydligt fastställa 
vilka åtgärder som gäller tekniska 
handelshinder och onödiga administrativa 
bördor och formaliteter och vilka som 
gäller grundläggande standarder och 
bestämmelser, eller förfaranden med ett 
allmänpolitiskt syfte, som inte bör ändras,

Or. en

Ändringsförslag 608
Gérard Deprez, Louis Michel, Frédérique Ries

Förslag till resolution
Punkt 1 – led c – led iva (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

iva) se till att de beslut som fattas av det 
organ för regleringssamarbete som bär 
ansvaret för att fastställa framtida 
gemensamma standarder inte kan frånta 
EU:s medlemsstater rätten att fastställa 
striktare standarder,

Or. fr
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Ändringsförslag 609
Helmut Scholz
för GUE/NGL-gruppen
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Förslag till resolution
Punkt 1 – led c – led iva (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

iva) lämna information om hur USA:s 
eller EU:s avtal med tredjeland kan 
påverka lagstiftningssamarbetet och 
framför allt klargöra hur dessa avtal
skulle interagera om de föreskriver 
liknande former av 
lagstiftningssamarbete,

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till resolution
Punkt 1 – led c – led v

Förslag till resolution Ändringsförslag

v) fullt ut respektera de gällande 
lagstiftningssystemen på båda sidorna av 
Atlanten liksom Europaparlamentets roll i 
EU:s beslutsprocess och dess demokratiska 
kontroll av EU:s lagstiftningsprocess i 
samband med inrättandet av ramen för det 
framtida samarbetet, och samtidigt 
säkerställa ett balanserat deltagande av 
berörda aktörer i de samråd som ingår i 
utvecklingen av ett lagstiftningsförslag.

v) fullt ut respektera de gällande 
lagstiftningssystemen på båda sidorna av 
Atlanten liksom Europaparlamentets roll i 
EU:s beslutsprocess och dess demokratiska 
kontroll av EU:s lagstiftningsprocess i 
samband med inrättandet av ramen för det 
framtida samarbetet, och samtidigt 
säkerställa ett balanserat deltagande av 
berörda aktörer i de samråd som ingår i 
utvecklingen av ett lagstiftningsförslag, i 
syfte att undvika att någon av parterna 
utnyttjar sin vetorätt innan ett 
lagstiftningsförslag officiellt har lagts 
fram av den andra parten; specificera 
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vilken roll och rättsliga status som rådet 
för regleringssamarbete har, liksom dess 
sammansättning, med beaktande av att 
varje direkt och obligatorisk tillämpning 
av dess rekommendationer skulle 
innebära en överträdelse av de 
lagstiftningsförfaranden som fastställs i 
fördragen; även se till att det fullt ut 
bevarar nationella, regional och lokala 
myndigheters kapacitet att lagstifta om sin 
egen politik, särskilt social- och 
miljöpolitiken.

Or. en

Ändringsförslag 611
Matteo Salvini

Förslag till resolution
Punkt 1 – led c – led v

Förslag till resolution Ändringsförslag

v) fullt ut respektera de gällande 
lagstiftningssystemen på båda sidorna av 
Atlanten liksom Europaparlamentets roll i 
EU:s beslutsprocess och dess demokratiska 
kontroll av EU:s lagstiftningsprocess i 
samband med inrättandet av ramen för det 
framtida samarbetet, och samtidigt 
säkerställa ett balanserat deltagande av 
berörda aktörer i de samråd som ingår i 
utvecklingen av ett lagstiftningsförslag.

v) fullt ut respektera de gällande 
lagstiftningssystemen på båda sidorna av 
Atlanten, med hänsyn tagen till 
lagstiftningsbefogenheterna i EU:s 
medlemsstater och i de regioner som har 
lagstiftande makt, liksom 
Europaparlamentets roll i EU:s 
beslutsprocess och dess demokratiska 
kontroll av EU:s lagstiftningsprocess i 
samband med inrättandet av ramen för det 
framtida samarbetet, och samtidigt 
säkerställa ett balanserat deltagande av 
berörda aktörer i de samråd som ingår i 
utvecklingen av ett lagstiftningsförslag.

Or. it

Ändringsförslag 612
Franck Proust, Tokia Saïfi
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Förslag till resolution
Punkt 1 – led c – led v

Förslag till resolution Ändringsförslag

v) fullt ut respektera de gällande 
lagstiftningssystemen på båda sidorna av 
Atlanten liksom Europaparlamentets roll i 
EU:s beslutsprocess och dess demokratiska 
kontroll av EU:s lagstiftningsprocess i 
samband med inrättandet av ramen för det 
framtida samarbetet, och samtidigt 
säkerställa ett balanserat deltagande av 
berörda aktörer i de samråd som ingår i 
utvecklingen av ett lagstiftningsförslag.

v) fullt ut respektera de gällande 
lagstiftningssystemen på båda sidorna av 
Atlanten liksom Europaparlamentets roll i 
EU:s beslutsprocess och dess demokratiska 
kontroll av EU:s lagstiftningsprocess i 
samband med inrättandet av ramen för det 
framtida samarbetet, och samtidigt 
säkerställa ett balanserat deltagande av 
berörda aktörer i de samråd som ingår i 
utvecklingen av ett lagstiftningsförslag; i 
detta syfte föreslå att de uppdateringar 
som görs vid sidan av avtalet för att 
korrigera vissa aspekter vid behov 
underställs en demokratisk och 
parlamentarisk kontroll.

Or. fr

Ändringsförslag 613
Yannick Jadot, Ska Keller

Förslag till resolution
Punkt 1 – led c – led v

Förslag till resolution Ändringsförslag

v) fullt ut respektera de gällande 
lagstiftningssystemen på båda sidorna av 
Atlanten liksom Europaparlamentets roll i 
EU:s beslutsprocess och dess demokratiska 
kontroll av EU:s lagstiftningsprocess i 
samband med inrättandet av ramen för det 
framtida samarbetet, och samtidigt 
säkerställa ett balanserat deltagande av 
berörda aktörer i de samråd som ingår i 
utvecklingen av ett lagstiftningsförslag.

v) fullt ut respektera de gällande 
lagstiftnings- och demokratiska 
beslutsfattarsystemen på båda sidorna av 
Atlanten liksom Europaparlamentets roll i 
EU:s beslutsprocess och dess demokratiska 
kontroll av EU:s lagstiftningsprocess i 
samband med inrättandet av ramen för det 
framtida samarbetet, och samtidigt 
säkerställa ett balanserat deltagande av 
berörda aktörer, särskilt icke-statliga 
organisationer, i de samråd som ingår i 
utvecklingen av ett lagstiftningsförslag.

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

Förslag till resolution
Punkt 1 – led c – led v

Förslag till resolution Ändringsförslag

v) fullt ut respektera de gällande 
lagstiftningssystemen på båda sidorna av 
Atlanten liksom Europaparlamentets roll i 
EU:s beslutsprocess och dess demokratiska 
kontroll av EU:s lagstiftningsprocess i 
samband med inrättandet av ramen för det 
framtida samarbetet, och samtidigt 
säkerställa ett balanserat deltagande av
berörda aktörer i de samråd som ingår i 
utvecklingen av ett lagstiftningsförslag.

v) fullt ut respektera de gällande 
lagstiftningssystemen på båda sidorna av 
Atlanten liksom Europaparlamentets roll i 
EU:s beslutsprocess och dess demokratiska 
kontroll av EU:s lagstiftningsprocess i 
samband med inrättandet av ramen för det 
framtida samarbetet, och samtidigt 
säkerställa största möjliga transparens och 
samtliga berörda aktörers deltagande.

Or. en

Ändringsförslag 615
Eleonora Forenza

Förslag till resolution
Punkt 1 – led c – led v

Förslag till resolution Ändringsförslag

v) fullt ut respektera de gällande 
lagstiftningssystemen på båda sidorna av 
Atlanten liksom Europaparlamentets roll i 
EU:s beslutsprocess och dess demokratiska 
kontroll av EU:s lagstiftningsprocess i 
samband med inrättandet av ramen för det 
framtida samarbetet, och samtidigt 
säkerställa ett balanserat deltagande av 
berörda aktörer i de samråd som ingår i 
utvecklingen av ett lagstiftningsförslag.

v) fullt ut respektera de gällande 
lagstiftningssystemen på båda sidorna av 
Atlanten liksom Europaparlamentets roll i 
EU:s beslutsprocess och dess demokratiska 
kontroll av EU:s lagstiftningsprocess i 
samband med inrättandet av ramen för det 
framtida samarbetet, och samtidigt 
säkerställa att koncerner och berörda 
aktörer inte ges privilegierat tillträde till 
beslutsprocessen eller en prioriterad 
rådgivande roll inom ramen för 
lagstiftningssamarbetet.

Or. en
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Ändringsförslag 616
Viviane Reding

Förslag till resolution
Punkt 1 – led c – led va (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

va) fullt ut erkänna varje parts rätt att inte 
delta i transatlantiskt samarbete om detta 
bedöms vara onödigt eller olämpligt; 
fastställa, på samma sätt som i 
övergripande avtal om ekonomi och 
handel, att samarbetsmekanismen är 
frivillig.

Or. en

Ändringsförslag 617
Helmut Scholz
för GUE/NGL-gruppen
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Förslag till resolution
Punkt 1 – led c – led va (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

va) omedelbart vidta åtgärder för att se till 
att särskilt rekommendationen om att 
utarbeta en europeisk strategi för större 
it-oberoende och en it-strategi för EU 
genomförs; denna rekommendation ingår 
i Europaparlamentets resolution av den 
12 mars 2014 om amerikanska NSA:s 
övervakningsprogram, 
övervakningsorgan i olika medlemsstater 
samt inverkan på EU-medborgarnas 
grundläggande rättigheter och på det 
transatlantiska samarbetet i rättsliga och 
inrikes frågor.

Or. en
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Ändringsförslag 618
Helmut Scholz
för GUE/NGL-gruppen
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Förslag till resolution
Punkt 1 – led c – led vb (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

vb) förhindra att krypteringsstandarder 
och certifiering av sådana standarder 
ingår i TTIP-avtalet, eftersom det inte 
skulle medföra något ekonomiskt 
mervärde utan i stället i hög grad skulle 
kunna skada ekonomin och samhället i 
stort.

Or. en

Ändringsförslag 619
Helmut Scholz
för GUE/NGL-gruppen
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Förslag till resolution
Punkt 1 – led c – led vc (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

vc) säkerställa att en omfattande och 
otvetydig horisontell klausul som till fullo 
undantar EU:s bestämmelser om skydd av 
personuppgifter från avtalet införlivas, 
utan några villkor om att den måste vara 
förenlig med andra delar av 
handelsavtalet.

Or. en


