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Alteração 620
Marine Le Pen

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d)

Proposta de resolução Alteração

d) Relativamente às regras: Suprimido

i) combinar negociações sobre o acesso ao 
mercado e cooperação em matéria de 
regulamentação com o estabelecimento de 
disciplinas e regras ambiciosas, entre 
outras, relativas ao desenvolvimento 
sustentável, energia, PME, investimento e 
propriedade intelectual;
ii) assegurar que o capítulo relativo ao 
desenvolvimento sustentável visa a 
ratificação, aplicação e execução plenas e 
efetivas das oito convenções fundamentais 
da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) e do seu conteúdo, da 
Agenda para o Trabalho Digno da OIT e 
dos acordos internacionais fundamentais 
em matéria de ambiente; as disposições 
devem prever um aumento dos níveis de 
proteção das normas laborais e 
ambientais; um capítulo ambicioso 
relativo ao comércio e ao desenvolvimento 
sustentável deve incluir igualmente regras 
sobre responsabilidade social das 
empresas, baseadas nas Orientações para 
as Empresas Multinacionais da 
Organização para a Cooperação e o 
Desenvolvimento Económico (OCDE) e 
um envolvimento claramente estruturado 
da sociedade civil;
iii) garantir que as normas laborais e 
ambientais não estão limitadas ao 
capítulo sobre o comércio e o 
desenvolvimento sustentável, sendo 
igualmente incluídas noutros domínios do 
acordo, como o investimento, o comércio 
de serviços, a cooperação regulamentar e 
a contratação pública;
iv) assegurar que as normas laborais e 
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ambientais são dotadas de força 
executória, tendo por base a experiência 
positiva adquirida com o acordo de 
comércio livre entre a UE e a Coreia, 
assim como as boas e eficazes práticas dos 
acordos de comércio livre e da legislação 
dos EUA;
v) assegurar que os trabalhadores de 
empresas transatlânticas têm acesso a 
informações e consultas em conformidade 
com a Diretiva relativa ao conselho de 
empresa europeu;
vi) garantir que o impacto económico, 
social e ambiental da TTIP é examinado 
mediante uma minuciosa avaliação de 
impacto da sustentabilidade do comércio, 
com a plena participação das partes 
interessadas e da sociedade civil;
vii) assegurar que, no decurso das 
negociações, as duas partes analisam 
formas de facilitar as exportações de gás 
natural e de petróleo, para que a TTIP 
elimine quaisquer restrições existentes à 
exportação de energia entre os dois 
parceiros comerciais, apoiando desta 
forma uma diversificação dos recursos 
energéticos;
viii) assegurar que o direito de os 
parceiros gerirem a prospeção e a 
exploração de fontes de energia 
permanece salvaguardado por meio de um 
acordo, mas que é aplicada a não 
discriminação logo que decidida a 
exploração; o acesso a matérias-primas e 
a energia também deve ser concedido com 
base na não discriminação a empresas 
tanto da UE como dos EUA, assim como 
devem ser respeitadas as normas de 
qualidade para produtos energéticos;
ix) garantir que a TTIP apoia a utilização 
e a promoção de produtos e serviços 
ecológicos, explorando o potencial 
considerável da economia transatlântica 
para obter benefícios económicos e 
ambientais;
x) assegurar que a TTIP funciona como 
um fórum para a criação de normas de 
sustentabilidade comuns para a produção 
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de energia, tendo sempre em conta e 
aderindo às normas existentes em ambos 
os lados;
xi) assegurar que a TTIP inclui um 
capítulo específico dedicado às PME e 
que visa criar novas oportunidades nos 
EUA para as PME europeias, por 
exemplo, através da eliminação dos 
requisitos de dupla certificação, da 
criação de um sistema de informação 
baseado na Web sobre diferentes 
regulamentos, da introdução de 
procedimentos céleres na fronteira ou da 
eliminação de picos pautais específicos 
que continuam a existir; deve estabelecer 
mecanismos para que ambas as partes 
trabalhem em conjunto para facilitar a 
participação das PME no comércio 
transatlântico, por exemplo, através de 
um balcão único comum para as PME;
xii) garantir que a TTIP contém um 
capítulo abrangente sobre investimento, 
que inclua disposições sobre acesso ao 
mercado e proteção do investimento; o 
capítulo sobre o investimento deve 
destinar-se a assegurar um tratamento 
não discriminatório em prol do 
estabelecimento de empresas europeias e 
dos EUA em ambos os territórios, tendo 
igualmente em conta a natureza sensível 
de alguns setores específicos;
xiii) assegurar que as disposições relativas 
a proteção do investimento se limitam a 
disposições após estabelecimento e que 
incidem sobre a não discriminação e o 
tratamento justo e equitativo; as normas 
de proteção e as definições de investidor e 
investimento devem ser elaboradas de 
uma forma precisa; a livre transferência 
de capitais deve encontrar-se em 
conformidade com as disposições do 
tratado da UE, bem como incluir uma 
exclusão prudencial no caso de crises 
financeiras;
xiv) assegurar que os investidores 
estrangeiros são tratados de uma forma 
não discriminatória e que têm uma 
oportunidade justa para procurar e obter 
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ressarcimento das suas queixas, sem a 
inclusão de um mecanismo de resolução 
de litígios entre os investidores e o Estado; 
este mecanismo é dispensável no âmbito 
da TTIP, devido aos sistemas jurídicos 
desenvolvidos da UE e dos EUA; um 
mecanismo de resolução de litígios entre 
os investidores e o Estado e a utilização 
dos tribunais nacionais constituem as 
ferramentas mais adequadas para a 
resolução de litígios sobre investimentos;
xv) garantir que a TTIP contém um 
capítulo ambicioso sobre direitos de 
propriedade intelectual (DPI), que inclui 
uma forte proteção de áreas de DPI 
definidas de forma clara e precisa, 
nomeadamente uma melhor proteção e 
reconhecimento de indicações geográficas 
(IG) europeias, e refletir um nível justo e 
eficiente de proteção, conforme previsto 
nas disposições do acordo de comércio 
livre da UE e dos EUA neste domínio, 
continuando igualmente a confirmar a 
flexibilidade existente no acordo sobre os 
direitos de propriedade intelectual 
relacionados com o comércio (TRIPS), 
nomeadamente no domínio da saúde 
pública;
xvi) assegurar que o capítulo relativo aos 
DPI não inclui disposições sobre sanções 
penais enquanto instrumento de 
aplicação, conforme rejeitado 
anteriormente pelo Parlamento;

Or. fr

Alteração 621
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

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

Proposta de resolução Alteração

d) Relativamente às regras: d) Relativamente ao pilar da 
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regulamentação:

Or. en

Alteração 622
Dita Charanzová

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

Proposta de resolução Alteração

i) combinar negociações sobre o acesso ao 
mercado e cooperação em matéria de 
regulamentação com o estabelecimento de 
disciplinas e regras ambiciosas, entre 
outras, relativas ao desenvolvimento 
sustentável, energia, PME, investimento e 
propriedade intelectual;

i) combinar negociações sobre o acesso ao 
mercado e cooperação em matéria de 
regulamentação com o estabelecimento de 
princípios e regras ambiciosos, entre 
outros, relativos ao desenvolvimento
económico sustentável, energia, PME, 
investimento e propriedade intelectual;

Or. en

Alteração 623
Bendt Bendtsen

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

Proposta de resolução Alteração

i) combinar negociações sobre o acesso ao 
mercado e cooperação em matéria de 
regulamentação com o estabelecimento de 
disciplinas e regras ambiciosas, entre 
outras, relativas ao desenvolvimento 
sustentável, energia, PME, investimento e 
propriedade intelectual;

i) combinar negociações sobre o acesso ao 
mercado e cooperação em matéria de 
regulamentação com o estabelecimento de 
disciplinas e regras ambiciosas, entre 
outras, relativas ao desenvolvimento 
sustentável, energia, produtos 
farmacêuticos, PME, investimento e 
propriedade intelectual;

Or. en
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Alteração 624
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

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

Proposta de resolução Alteração

i) combinar negociações sobre o acesso ao 
mercado e cooperação em matéria de 
regulamentação com o estabelecimento de 
disciplinas e regras ambiciosas, entre 
outras, relativas ao desenvolvimento 
sustentável, energia, PME, investimento e 
propriedade intelectual;

i) combinar negociações sobre o acesso ao 
mercado e cooperação em matéria de 
regulamentação com o estabelecimento de 
disciplinas e regras ambiciosas, entre 
outras, relativas ao desenvolvimento 
sustentável, energia, PME e investimento;

Or. de

Alteração 625
Yannick Jadot, Ska Keller

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

Proposta de resolução Alteração

i) combinar negociações sobre o acesso ao 
mercado e cooperação em matéria de 
regulamentação com o estabelecimento de 
disciplinas e regras ambiciosas, entre 
outras, relativas ao desenvolvimento 
sustentável, energia, PME, investimento e 
propriedade intelectual;

i) impedir reivindicações cruzadas em
negociações sobre o acesso ao mercado, a
cooperação em matéria de regulamentação
e o estabelecimento de disciplinas e regras,
dado que cada um destes três pilares 
obedece a uma lógica diferente e 
apresenta sensibilidades específicas;

Or. en

Alteração 626
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

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

i) combinar negociações sobre o acesso ao 
mercado e cooperação em matéria de 
regulamentação com o estabelecimento de 
disciplinas e regras ambiciosas, entre 
outras, relativas ao desenvolvimento 
sustentável, energia, PME, investimento e 
propriedade intelectual;

i) combinar negociações sobre o acesso ao 
mercado e cooperação em matéria de 
regulamentação com o estabelecimento de 
disciplinas e regras ambiciosas sobre 
questões com o desenvolvimento 
sustentável, a energia, as PME, o
investimento e a propriedade intelectual;

Or. en

Alteração 627
David Borrelli, Tiziana Beghin

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

Proposta de resolução Alteração

i) combinar negociações sobre o acesso ao 
mercado e cooperação em matéria de 
regulamentação com o estabelecimento de 
disciplinas e regras ambiciosas, entre 
outras, relativas ao desenvolvimento 
sustentável, energia, PME, investimento e 
propriedade intelectual;

i) combinar negociações sobre o acesso ao 
mercado e cooperação em matéria de 
regulamentação com o estabelecimento de 
disciplinas e regras ambiciosas, entre 
outras, relativas ao desenvolvimento 
sustentável, energia, PME, investimento, 
transparência nas subvenções estatais, 
fixação de preços, abuso de posição 
dominante no mercado, concorrência 
entre empresas privadas e empresas 
detidas ou controladas pelo Estado e 
propriedade intelectual;

Or. en

Alteração 628
Lola Sánchez Caldentey

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

i-A) cumprir os compromissos aprovados 
no âmbito das Nações Unidas e de outras 
organizações internacionais competentes 
em matéria de comércio, sobretudo no que 
respeita a direitos humanos, direitos das 
mulheres, direitos laborais e direitos de 
populações indígenas, bem como à 
proteção do nosso ambiente, que devem 
prevalecer em relação aos interesses 
empresariais e privados;

Or. en

Alteração 629
Eleonora Forenza

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

Proposta de resolução Alteração

i-A) garantir que continuarão a ser 
respeitados os níveis vigentes na UE em 
matéria de normas sociais e laborais, 
proteção do consumidor e da saúde 
pública, proteção do ambiente – incluindo 
a regeneração dos nossos recursos 
naturais –, bem-estar animal, segurança 
alimentar e práticas agrícolas sustentáveis 
em termos ambientais, acesso à 
informação e rotulagem, cultura, 
cuidados médicos e regulação dos 
mercados financeiros, bem como de 
proteção de dados pessoais, neutralidade 
da Internet e outros direitos digitais, 
sendo rejeitada qualquer harmonização 
baseada no menor denominador comum;

Or. en
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Alteração 630
Christofer Fjellner

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

Proposta de resolução Alteração

ii) assegurar que o capítulo relativo ao 
desenvolvimento sustentável visa a 
ratificação, aplicação e execução plenas e 
efetivas das oito convenções fundamentais 
da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT) e do seu conteúdo, da Agenda para 
o Trabalho Digno da OIT e dos acordos 
internacionais fundamentais em matéria 
de ambiente; as disposições devem prever 
um aumento dos níveis de proteção das 
normas laborais e ambientais; um 
capítulo ambicioso relativo ao comércio e 
ao desenvolvimento sustentável deve 
incluir igualmente regras sobre 
responsabilidade social das empresas, 
baseadas nas Orientações para as 
Empresas Multinacionais da Organização 
para a Cooperação e o Desenvolvimento 
Económico (OCDE) e um envolvimento 
claramente estruturado da sociedade civil;

ii) assegurar que o capítulo relativo ao 
desenvolvimento sustentável visa o apoio à 
promoção do trabalho digno através da 
aplicação efetiva, a nível nacional, das 
normas laborais fundamentais da 
Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), conforme são enunciadas na 
Declaração dos Princípios e Direitos 
Fundamentais da OIT, de 1998, e nos 
acordos multilaterais em matéria de 
ambiente relevantes para o efeito, bem 
como o reforço da cooperação nos aspetos 
do desenvolvimento sustentável 
relacionados com o comércio;

Or. en

Alteração 631
Ulrike Müller

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

Proposta de resolução Alteração

ii) assegurar que o capítulo relativo ao 
desenvolvimento sustentável visa a 
ratificação, aplicação e execução plenas e 
efetivas das oito convenções fundamentais 
da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT) e do seu conteúdo, da Agenda para o 
Trabalho Digno da OIT e dos acordos 

ii) assegurar que o capítulo relativo ao 
desenvolvimento sustentável visa a 
ratificação, aplicação e execução plenas e 
efetivas das oito convenções fundamentais 
da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT) e do seu conteúdo, da Agenda para o 
Trabalho Digno da OIT e dos acordos 
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internacionais fundamentais em matéria de 
ambiente; as disposições devem prever um 
aumento dos níveis de proteção das normas 
laborais e ambientais; um capítulo 
ambicioso relativo ao comércio e ao 
desenvolvimento sustentável deve incluir 
igualmente regras sobre responsabilidade 
social das empresas, baseadas nas 
Orientações para as Empresas 
Multinacionais da Organização para a 
Cooperação e o Desenvolvimento 
Económico (OCDE) e um envolvimento 
claramente estruturado da sociedade civil;

internacionais fundamentais em matéria de 
ambiente; as disposições devem prever 
obrigatoriamente um aumento dos níveis 
de proteção das normas laborais e 
ambientais; um capítulo ambicioso relativo 
ao comércio e ao desenvolvimento 
sustentável deve, obrigatoriamente, incluir 
igualmente regras sobre responsabilidade 
social das empresas, baseadas nas 
Orientações para as Empresas 
Multinacionais da Organização para a 
Cooperação e o Desenvolvimento 
Económico (OCDE) e um envolvimento 
claramente estruturado da sociedade civil;

Or. en

Alteração 632
Artis Pabriks, Daniel Caspary

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

Proposta de resolução Alteração

ii) assegurar que o capítulo relativo ao 
desenvolvimento sustentável visa a 
ratificação, aplicação e execução plenas e 
efetivas das oito convenções fundamentais 
da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) e do seu conteúdo, da 
Agenda para o Trabalho Digno da OIT e 
dos acordos internacionais fundamentais 
em matéria de ambiente; as disposições 
devem prever um aumento dos níveis de 
proteção das normas laborais e 
ambientais; um capítulo ambicioso 
relativo ao comércio e ao desenvolvimento 
sustentável deve incluir igualmente regras 
sobre responsabilidade social das 
empresas, baseadas nas Orientações para 
as Empresas Multinacionais da 
Organização para a Cooperação e o 
Desenvolvimento Económico (OCDE) e 
um envolvimento claramente estruturado 

ii) assegurar que o capítulo relativo ao 
desenvolvimento sustentável salienta o 
facto de a UE e os EUA partilharem os 
mesmos objetivos ambientais, sociais e 
laborais, ainda que o estatuto legal das 
respetivas convenções internacionais seja 
diferente;
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da sociedade civil;

Or. en

Alteração 633
Reimer Böge

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

Proposta de resolução Alteração

ii) assegurar que o capítulo relativo ao 
desenvolvimento sustentável visa a 
ratificação, aplicação e execução plenas e 
efetivas das oito convenções fundamentais 
da Organização Internacional do Trabalho
(OIT) e do seu conteúdo, da Agenda para o 
Trabalho Digno da OIT e dos acordos 
internacionais fundamentais em matéria de 
ambiente; as disposições devem prever um 
aumento dos níveis de proteção das normas 
laborais e ambientais; um capítulo 
ambicioso relativo ao comércio e ao 
desenvolvimento sustentável deve incluir 
igualmente regras sobre responsabilidade 
social das empresas, baseadas nas 
Orientações para as Empresas 
Multinacionais da Organização para a 
Cooperação e o Desenvolvimento 
Económico (OCDE) e um envolvimento 
claramente estruturado da sociedade civil;

ii) assegurar que o capítulo relativo ao 
desenvolvimento sustentável visa um 
compromisso abrangente e efetivo relativo 
à aplicação das oito convenções 
fundamentais da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT) e do seu conteúdo, da 
Agenda para o Trabalho Digno da OIT e 
dos acordos internacionais fundamentais 
em matéria de ambiente; as disposições 
devem prever um aumento dos níveis de 
proteção das normas laborais e ambientais; 
um capítulo ambicioso relativo ao 
comércio e ao desenvolvimento sustentável 
deve incluir igualmente regras sobre 
responsabilidade social das empresas, 
baseadas nas Orientações para as Empresas 
Multinacionais da Organização para a 
Cooperação e o Desenvolvimento 
Económico (OCDE) e um envolvimento 
claramente estruturado da sociedade civil;

Or. de

Alteração 634
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

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

ii) assegurar que o capítulo relativo ao 
desenvolvimento sustentável visa a 
ratificação, aplicação e execução plenas e 
efetivas das oito convenções fundamentais 
da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT) e do seu conteúdo, da Agenda para o 
Trabalho Digno da OIT e dos acordos 
internacionais fundamentais em matéria de 
ambiente; as disposições devem prever um 
aumento dos níveis de proteção das normas 
laborais e ambientais; um capítulo 
ambicioso relativo ao comércio e ao 
desenvolvimento sustentável deve incluir 
igualmente regras sobre responsabilidade 
social das empresas, baseadas nas 
Orientações para as Empresas 
Multinacionais da Organização para a 
Cooperação e o Desenvolvimento 
Económico (OCDE) e um envolvimento 
claramente estruturado da sociedade civil;

ii) assegurar que o capítulo relativo ao 
desenvolvimento sustentável é vinculativo 
e passível de execução e visa a ratificação, 
aplicação e execução plenas e efetivas das 
oito convenções fundamentais da 
Organização Internacional do Trabalho 
(OIT) e do seu conteúdo, da Agenda para o 
Trabalho Digno da OIT e dos acordos 
internacionais fundamentais em matéria de 
ambiente; as disposições devem prever um 
aumento dos níveis de proteção das normas 
laborais e ambientais; um capítulo 
ambicioso relativo ao comércio e ao 
desenvolvimento sustentável deve incluir 
igualmente regras sobre responsabilidade 
social das empresas, baseadas nas 
Orientações para as Empresas 
Multinacionais da Organização para a 
Cooperação e o Desenvolvimento 
Económico (OCDE) e um envolvimento 
claramente estruturado da sociedade civil;

Or. en

Alteração 635
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Dariusz 
Rosati, Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Bolesław G. Piecha

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

Proposta de resolução Alteração

ii) assegurar que o capítulo relativo ao 
desenvolvimento sustentável visa a
ratificação, aplicação e execução plenas e 
efetivas das oito convenções fundamentais 
da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT) e do seu conteúdo, da Agenda para o 
Trabalho Digno da OIT e dos acordos 
internacionais fundamentais em matéria de 
ambiente; as disposições devem prever um 

ii) assegurar que o capítulo relativo ao 
desenvolvimento sustentável visa a 
reafirmação do compromisso das partes 
em relação aos princípios fundamentais 
partilhados que decorrem das oito 
convenções fundamentais da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) e do seu 
conteúdo, da Agenda para o Trabalho 
Digno da OIT e dos acordos internacionais 
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aumento dos níveis de proteção das normas 
laborais e ambientais; um capítulo 
ambicioso relativo ao comércio e ao 
desenvolvimento sustentável deve incluir 
igualmente regras sobre responsabilidade 
social das empresas, baseadas nas 
Orientações para as Empresas 
Multinacionais da Organização para a 
Cooperação e o Desenvolvimento 
Económico (OCDE) e um envolvimento 
claramente estruturado da sociedade civil;

fundamentais em matéria de ambiente; as 
disposições devem prever um aumento dos 
níveis de proteção das normas laborais e 
ambientais; um capítulo ambicioso relativo 
ao comércio e ao desenvolvimento 
sustentável deve incluir igualmente regras 
sobre responsabilidade social das 
empresas, baseadas nas Orientações para as 
Empresas Multinacionais da Organização 
para a Cooperação e o Desenvolvimento 
Económico (OCDE) e um envolvimento 
claramente estruturado da sociedade civil;

(Commission in its position paper on Trade 
and Sustainable Development suggests less 
stringent provisions. We have to be careful 
in obliging US to ratify all ILO 
conventions, as this is probably non-
negotiable issues for them.)

Or. en

Alteração 636
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

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

Proposta de resolução Alteração

ii) assegurar que o capítulo relativo ao 
desenvolvimento sustentável visa a 
ratificação, aplicação e execução plenas e 
efetivas das oito convenções fundamentais 
da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT) e do seu conteúdo, da Agenda para o 
Trabalho Digno da OIT e dos acordos 
internacionais fundamentais em matéria de 
ambiente; as disposições devem prever um 
aumento dos níveis de proteção das normas 
laborais e ambientais; um capítulo 
ambicioso relativo ao comércio e ao 
desenvolvimento sustentável deve incluir 
igualmente regras sobre responsabilidade 

ii) estabelecer como condição prévia para 
a assinatura de um acordo que o capítulo 
relativo ao desenvolvimento sustentável 
vise a ratificação, aplicação e execução 
plenas e efetivas das oito convenções 
fundamentais da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT) e do seu conteúdo, da 
Agenda para o Trabalho Digno da OIT e 
dos acordos internacionais fundamentais 
em matéria de ambiente; as disposições 
devem prever um aumento dos níveis de 
proteção das normas laborais e ambientais; 
um capítulo ambicioso relativo ao 
comércio e ao desenvolvimento sustentável 
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social das empresas, baseadas nas 
Orientações para as Empresas 
Multinacionais da Organização para a 
Cooperação e o Desenvolvimento 
Económico (OCDE) e um envolvimento 
claramente estruturado da sociedade civil;

deve incluir igualmente regras sobre 
responsabilidade social das empresas, 
baseadas nas Orientações para as Empresas 
Multinacionais da Organização para a 
Cooperação e o Desenvolvimento 
Económico (OCDE) e um envolvimento 
claramente estruturado da sociedade civil;

Or. en

Alteração 637
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

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

Proposta de resolução Alteração

ii) assegurar que o capítulo relativo ao 
desenvolvimento sustentável visa a 
ratificação, aplicação e execução plenas e 
efetivas das oito convenções fundamentais 
da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT) e do seu conteúdo, da Agenda para o 
Trabalho Digno da OIT e dos acordos 
internacionais fundamentais em matéria de 
ambiente; as disposições devem prever um 
aumento dos níveis de proteção das 
normas laborais e ambientais; um capítulo 
ambicioso relativo ao comércio e ao 
desenvolvimento sustentável deve incluir 
igualmente regras sobre responsabilidade 
social das empresas, baseadas nas 
Orientações para as Empresas 
Multinacionais da Organização para a 
Cooperação e o Desenvolvimento 
Económico (OCDE) e um envolvimento
claramente estruturado da sociedade civil;

ii) assegurar que o capítulo relativo ao 
desenvolvimento sustentável visa a 
aplicação e execução plenas e efetivas das 
oito convenções fundamentais da 
Organização Internacional do Trabalho 
(OIT) e do seu conteúdo, da Agenda para o 
Trabalho Digno da OIT e dos acordos 
internacionais fundamentais em matéria de 
ambiente; as disposições devem prever um 
aperfeiçoamento contínuo dos níveis de 
proteção das normas laborais e ambientais; 
um capítulo ambicioso relativo ao 
comércio e ao desenvolvimento sustentável 
deve incluir igualmente regras sobre 
responsabilidade social das empresas, 
baseadas nas Orientações para as Empresas 
Multinacionais da Organização para a 
Cooperação e o Desenvolvimento 
Económico (OCDE) e um diálogo 
claramente estruturado com a chamada
sociedade civil;

Or. de

Alteração 638
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary
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Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea ii)

Proposta de resolução Alteração

ii) assegurar que o capítulo relativo ao 
desenvolvimento sustentável visa a 
ratificação, aplicação e execução plenas e 
efetivas das oito convenções fundamentais 
da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) e do seu conteúdo, da 
Agenda para o Trabalho Digno da OIT e 
dos acordos internacionais fundamentais 
em matéria de ambiente; as disposições 
devem prever um aumento dos níveis de 
proteção das normas laborais e 
ambientais; um capítulo ambicioso 
relativo ao comércio e ao desenvolvimento 
sustentável deve incluir igualmente regras 
sobre responsabilidade social das 
empresas, baseadas nas Orientações para 
as Empresas Multinacionais da 
Organização para a Cooperação e o 
Desenvolvimento Económico (OCDE) e 
um envolvimento claramente estruturado 
da sociedade civil;

ii) assegurar que o acordo apoia a 
elaboração e execução de normas 
jurídicas e de medidas políticas no 
domínio da legislação laboral e ambiental 
e promove o respeito pelas normas 
fundamentais e pelos valores de 
referência estabelecidos pela Organização 
Internacional do Trabalho (OIT); 
encoraja a harmonização das normas em 
matéria de responsabilidade social das 
empresas (RSE);

Or. de

Alteração 639
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones

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

Proposta de resolução Alteração

ii) assegurar que o capítulo relativo ao 
desenvolvimento sustentável visa a 
ratificação, aplicação e execução plenas e 
efetivas das oito convenções fundamentais 
da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) e do seu conteúdo, da 
Agenda para o Trabalho Digno da OIT e 

ii) assegurar que as disposições do capítulo 
relativo ao desenvolvimento sustentável 
visam a salvaguarda e a promoção dos 
níveis de proteção das normas laborais e 
ambientais; solicita, por conseguinte, que 
os negociadores incluam um capítulo 
ambicioso relativo ao comércio e ao 
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dos acordos internacionais fundamentais 
em matéria de ambiente; as disposições 
devem prever um aumento dos níveis de 
proteção das normas laborais e ambientais; 
um capítulo ambicioso relativo ao 
comércio e ao desenvolvimento sustentável 
deve incluir igualmente regras sobre 
responsabilidade social das empresas, 
baseadas nas Orientações para as 
Empresas Multinacionais da Organização 
para a Cooperação e o Desenvolvimento 
Económico (OCDE) e um envolvimento 
claramente estruturado da sociedade civil;

desenvolvimento sustentável, cujo objetivo 
deve ser a definição de novas referências 
mundiais para os acordos comerciais;

Or. en

Alteração 640
Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, Maria Arena, Emmanuel 
Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

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

Proposta de resolução Alteração

ii) assegurar que o capítulo relativo ao 
desenvolvimento sustentável visa a
ratificação, aplicação e execução plenas e 
efetivas das oito convenções fundamentais 
da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT) e do seu conteúdo, da Agenda para o 
Trabalho Digno da OIT e dos acordos 
internacionais fundamentais em matéria de 
ambiente; as disposições devem prever um 
aumento dos níveis de proteção das normas 
laborais e ambientais; um capítulo 
ambicioso relativo ao comércio e ao 
desenvolvimento sustentável deve incluir 
igualmente regras sobre responsabilidade 
social das empresas, baseadas nas 
Orientações para as Empresas 
Multinacionais da Organização para a 
Cooperação e o Desenvolvimento 
Económico (OCDE) e um envolvimento 
claramente estruturado da sociedade civil;

ii) assegurar que o capítulo relativo ao 
desenvolvimento sustentável é vinculativo 
e passível de execução e estabelece como 
condição do acordo a ratificação, 
aplicação e execução plenas e efetivas das 
oito convenções fundamentais da 
Organização Internacional do Trabalho 
(OIT) e do seu conteúdo, da Agenda para o 
Trabalho Digno da OIT e dos acordos 
internacionais fundamentais em matéria de 
ambiente; as disposições devem prever um 
aumento dos níveis de proteção das normas 
laborais e ambientais; um capítulo 
ambicioso relativo ao comércio e ao 
desenvolvimento sustentável deve incluir 
igualmente regras sobre responsabilidade 
social das empresas, baseadas nas 
Orientações para as Empresas 
Multinacionais da Organização para a 
Cooperação e o Desenvolvimento 
Económico (OCDE) e um envolvimento 
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claramente estruturado da sociedade civil;

Or. en

Alteração 641
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius, Dita Charanzová

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

Proposta de resolução Alteração

ii) assegurar que o capítulo relativo ao 
desenvolvimento sustentável visa a 
ratificação, aplicação e execução plenas e 
efetivas das oito convenções fundamentais 
da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT) e do seu conteúdo, da Agenda para o 
Trabalho Digno da OIT e dos acordos 
internacionais fundamentais em matéria de 
ambiente; as disposições devem prever um 
aumento dos níveis de proteção das normas 
laborais e ambientais; um capítulo 
ambicioso relativo ao comércio e ao 
desenvolvimento sustentável deve incluir 
igualmente regras sobre responsabilidade 
social das empresas, baseadas nas 
Orientações para as Empresas 
Multinacionais da Organização para a 
Cooperação e o Desenvolvimento 
Económico (OCDE) e um envolvimento 
claramente estruturado da sociedade civil;

ii) assegurar que o capítulo relativo ao 
desenvolvimento sustentável visa a 
ratificação, aplicação e execução plenas e 
efetivas de normas conformes com as oito 
convenções fundamentais da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) e do seu 
conteúdo, da Agenda para o Trabalho 
Digno da OIT e dos acordos internacionais 
fundamentais em matéria de ambiente; as 
disposições devem prever um aumento dos 
níveis de proteção das normas laborais e 
ambientais; um capítulo ambicioso relativo 
ao comércio e ao desenvolvimento 
sustentável deve incluir igualmente regras 
sobre responsabilidade social das 
empresas, baseadas nas Orientações para as 
Empresas Multinacionais da Organização 
para a Cooperação e o Desenvolvimento 
Económico (OCDE) e um envolvimento 
claramente estruturado da sociedade civil;

Or. en

Alteração 642
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman

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

iii) garantir que as normas laborais e 
ambientais não estão limitadas ao 
capítulo sobre o comércio e o 
desenvolvimento sustentável, sendo 
igualmente incluídas noutros domínios do 
acordo, como o investimento, o comércio 
de serviços, a cooperação regulamentar e 
a contratação pública;

Suprimido

Or. en

Alteração 643
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

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

Proposta de resolução Alteração

iii) garantir que as normas laborais e 
ambientais não estão limitadas ao capítulo 
sobre o comércio e o desenvolvimento 
sustentável, sendo igualmente incluídas 
noutros domínios do acordo, como o 
investimento, o comércio de serviços, a 
cooperação regulamentar e a contratação 
pública;

iii) garantir que as dimensões horizontais 
das disposições em matéria de legislação 
laboral e social do capítulo sobre o 
desenvolvimento sustentável são 
integradas na parte operacional relevante 
do acordo, para assegurar uma 
abordagem coerente e abrangente;

Or. de

Alteração 644
Dita Charanzová

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

Proposta de resolução Alteração

iii) garantir que as normas laborais e 
ambientais não estão limitadas ao 
capítulo sobre o comércio e o 

iii) garantir que as normas estabelecidas 
num capítulo são respeitadas nos 
restantes capítulos do acordo e que são 
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desenvolvimento sustentável, sendo 
igualmente incluídas noutros domínios do 
acordo, como o investimento, o comércio 
de serviços, a cooperação regulamentar e 
a contratação pública;

tomadas medidas de precaução para 
evitar contradições e repetições ao longo 
dos vários capítulos;

Or. en

Alteração 645
Yannick Jadot, Ska Keller

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

Proposta de resolução Alteração

iii) garantir que as normas laborais e 
ambientais não estão limitadas ao capítulo 
sobre o comércio e o desenvolvimento 
sustentável, sendo igualmente incluídas
noutros domínios do acordo, como o 
investimento, o comércio de serviços, a 
cooperação regulamentar e a contratação 
pública;

iii) garantir que as normas laborais e 
ambientais e o direito de regulamentação 
das autoridades nacionais, regionais e 
locais não estão limitados ao capítulo 
sobre o comércio e o desenvolvimento 
sustentável, sendo igualmente incluídos
noutros domínios do acordo, como o 
investimento, o comércio de serviços, a 
cooperação regulamentar e a contratação 
pública;

Or. en

Alteração 646
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

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

Proposta de resolução Alteração

iii) garantir que as normas laborais e 
ambientais não estão limitadas ao capítulo 
sobre o comércio e o desenvolvimento 
sustentável, sendo igualmente incluídas 
noutros domínios do acordo, como o 
investimento, o comércio de serviços, a 
cooperação regulamentar e a contratação 

iii) garantir que as normas laborais, sociais
e ambientais não estão limitadas ao 
capítulo sobre o comércio e o 
desenvolvimento sustentável, sendo 
igualmente incluídas noutros domínios do 
acordo, como o investimento, o comércio 
de serviços, a cooperação regulamentar e a 
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pública; contratação pública;

Or. es

Alteração 647
Tiziana Beghin, David Borrelli

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

Proposta de resolução Alteração

iii) garantir que as normas laborais e 
ambientais não estão limitadas ao capítulo 
sobre o comércio e o desenvolvimento 
sustentável, sendo igualmente incluídas 
noutros domínios do acordo, como o 
investimento, o comércio de serviços, a 
cooperação regulamentar e a contratação 
pública;

iii) garantir que as normas laborais e 
ambientais não estão limitadas ao capítulo 
sobre o comércio e o desenvolvimento 
sustentável, sendo igualmente incluídas 
noutros domínios do acordo, como o 
investimento, o comércio de serviços, a 
cooperação regulamentar e a contratação 
pública, e assegurar, em linguagem clara 
e inequívoca, que nenhuma disposição do 
acordo implica uma diminuição do nível 
de exigência das normas europeias 
ambientais e de segurança alimentar, 
tendo especialmente em vista a oposição a 
qualquer acordo que possa, mesmo só 
teoricamente, dar acesso ao mercado da 
UE a OGM, aves tratadas com produtos 
clorados ou carne de bovino tratada com 
hormonas;

Or. en

Alteração 648
Artis Pabriks, Daniel Caspary

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

Proposta de resolução Alteração

iv) assegurar que as normas laborais e 
ambientais são dotadas de força 
executória, tendo por base a experiência 

iv) assegurar que as normas laborais e 
ambientais têm a possibilidade de ganhar 
eficácia prática através de um mecanismo 
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positiva adquirida com o acordo de 
comércio livre entre a UE e a Coreia, 
assim como as boas e eficazes práticas dos 
acordos de comércio livre e da legislação 
dos EUA;

de resolução de litígios específico;

Or. en

Alteração 649
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

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

Proposta de resolução Alteração

iv) assegurar que as normas laborais e 
ambientais são dotadas de força executória, 
tendo por base a experiência positiva 
adquirida com o acordo de comércio livre 
entre a UE e a Coreia, assim como as boas 
e eficazes práticas dos acordos de comércio 
livre e da legislação dos EUA;

iv) assegurar que as normas laborais e 
ambientais são dotadas de força executória, 
tendo por base a experiência positiva 
adquirida com o acordo de comércio livre 
entre a UE e a Coreia, assim como as boas 
e eficazes práticas dos acordos de comércio 
livre e da legislação dos EUA; assegurar 
que a aplicação e o cumprimento das 
disposições laborais sejam sujeitos a um 
processo de acompanhamento efetivo que 
envolva representantes dos parceiros 
sociais e da sociedade civil; assegurar que 
o capítulo sobre o comércio e o 
desenvolvimento sustentável fique sujeito 
ao mecanismo geral de resolução de 
litígios previsto no futuro acordo;

Or. en

Alteração 650
Franck Proust, Tokia Saïfi

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

iv) assegurar que as normas laborais e 
ambientais são dotadas de força executória, 
tendo por base a experiência positiva 
adquirida com o acordo de comércio livre 
entre a UE e a Coreia, assim como as 
boas e eficazes práticas dos acordos de 
comércio livre e da legislação dos EUA;

iv) assegurar que as normas laborais e 
ambientais são dotadas de força executória, 
tendo por base as experiências 
consideradas positivas pelas instituições 
europeias, pelos Estados-Membros ou 
pelos parlamentos nacionais;

Or. fr

Alteração 651
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones

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

Proposta de resolução Alteração

iv) assegurar que as normas laborais e 
ambientais são dotadas de força 
executória, tendo por base a experiência 
positiva adquirida com o acordo de 
comércio livre entre a UE e a Coreia, 
assim como as boas e eficazes práticas dos 
acordos de comércio livre e da legislação 
dos EUA;

iv) assegurar que as normas laborais e 
ambientais são incluídas, tendo por base a 
experiência anterior dos atuais acordos de 
comércio livre da UE, assim como as boas 
e eficazes práticas dos acordos de comércio 
livre e da legislação dos EUA;

Or. en

Alteração 652
Yannick Jadot, Ska Keller

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

Proposta de resolução Alteração

iv) assegurar que as normas laborais e 
ambientais são dotadas de força executória, 
tendo por base a experiência positiva 

iv) assegurar que as normas laborais e 
ambientais são dotadas de força executória, 
tendo por base os procedimentos previstos 
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adquirida com o acordo de comércio livre 
entre a UE e a Coreia, assim como as boas 
e eficazes práticas dos acordos de comércio 
livre e da legislação dos EUA;

no acordo de comércio livre entre a UE e a 
Coreia e complementando-os com as
práticas de aplicação dos acordos de 
comércio livre e da legislação dos EUA;

Or. en

Alteração 653
Jörg Leichtfried, Jude Kirton-Darling, Agnes Jongerius

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

Proposta de resolução Alteração

iv-A) solicita a inclusão da cláusula de 
direitos humanos utilizada em vários 
acordos, para assegurar que os princípios 
dos direitos humanos e da democracia são 
aplicados;

Or. en

Alteração 654
Tiziana Beghin, David Borrelli

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

Proposta de resolução Alteração

iv-A) criar mecanismos de apoio aos 
trabalhadores deslocados em 
consequência da TTIP e de combate à 
perda de empregos líquidos na Europa;

Or. en

Alteração 655
Eleonora Forenza
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Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea iv-A) (nova)

Proposta de resolução Alteração

iv-A) defender nas negociações o pleno 
direito de cada uma das partes de avaliar 
a legislação segundo o seu próprio 
método. Insta igualmente a Comissão a 
defender o acervo da UE no que respeita 
ao princípio da precaução, que permite 
uma resposta rápida para fazer face a 
perigos potenciais para a saúde humana, 
animal ou vegetal, ou para proteger o 
ambiente;

Or. en

Alteração 656
Jörg Leichtfried, Jude Kirton-Darling, Agnes Jongerius

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea iv-B) (nova)

Proposta de resolução Alteração

iv-B) sublinha que em nenhum caso se 
deverá permitir que os acordos comerciais 
ponham em causa a legislação laboral e 
social ou as disposições de acordos 
coletivos. Eventuais negociações sobre o 
modo IV devem orientadas no sentido de 
uma efetiva cooperação transfronteiriça 
nos domínios da administração e da 
justiça relativamente a questões 
relacionadas com a legislação laboral e a 
legislação relativa ao emprego, com o 
objetivo de garantir os salários e as 
condições de trabalho previstos em 
convenções coletivas. Deve haver a 
possibilidade de submeter eventuais faltas 
de execução pelas partes contratantes ao 
mecanismo de resolução de litígios, 
incluindo o sistema de sanções;

Or. en
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Alteração 657
Tiziana Beghin, David Borrelli

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea iv-B) (nova)

Proposta de resolução Alteração

iv-B) ter em conta o efeito da 
deslocalização de empresas europeias 
para os EUA, onde existem condições de 
produção mais atrativas, e ter presente 
que muitas empresas europeias 
transferirão os seus departamentos de 
I&D para os EUA, provocando uma 
diminuição da capacidade de inovação da 
UE;

Or. en

Alteração 658
Tiziana Beghin, David Borrelli

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea iv-C) (nova)

Proposta de resolução Alteração

iv-C) rejeitar qualquer acordo que possa 
representar uma ameaça para as normas 
laborais europeias e levar ao dumping 
social;

Or. en

Alteração 659
Reimer Böge

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

v) assegurar que os trabalhadores de 
empresas transatlânticas têm acesso a 
informações e consultas em conformidade 
com a Diretiva relativa ao conselho de 
empresa europeu;

Suprimido

Or. de

Alteração 660
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones

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

Proposta de resolução Alteração

v) assegurar que os trabalhadores de 
empresas transatlânticas têm acesso a 
informações e consultas em conformidade 
com a Diretiva relativa ao conselho de 
empresa europeu;

Suprimido

Or. en

Alteração 661
Franck Proust

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

Proposta de resolução Alteração

v) assegurar que os trabalhadores de 
empresas transatlânticas têm acesso a 
informações e consultas em conformidade 
com a Diretiva relativa ao conselho de 
empresa europeu;

v) assegurar que os trabalhadores de 
empresas transatlânticas têm acesso a 
informações e consultas em conformidade 
com a Diretiva relativa ao conselho de 
empresa europeu; assegurar que os 
informadores nas empresas têm um 
estatuto que lhes garanta proteção 
jurídica no âmbito das suas atividades em 



AM\1055775PT.doc 29/120 PE552.130v01-00

PT

ambos os lados do Atlântico;

Or. fr

Alteração 662
Artis Pabriks, Daniel Caspary

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

Proposta de resolução Alteração

v) assegurar que os trabalhadores de 
empresas transatlânticas têm acesso a 
informações e consultas em conformidade 
com a Diretiva relativa ao conselho de 
empresa europeu;

v) assegurar que os trabalhadores de 
empresas transatlânticas registadas nos 
termos da legislação de Estados-Membros 
da UE têm acesso a informações e 
consultas em conformidade com a Diretiva 
relativa ao conselho de empresa europeu;

Or. en

Alteração 663
Dita Charanzová

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

Proposta de resolução Alteração

v) assegurar que os trabalhadores de 
empresas transatlânticas têm acesso a 
informações e consultas em conformidade 
com a Diretiva relativa ao conselho de 
empresa europeu;

v) assegurar que, no pleno respeito da 
legislação nacional, os trabalhadores de 
empresas transatlânticas têm os mesmos 
direitos que os trabalhadores sediados 
numa localização fixa;

Or. en

Alteração 664
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea v)

Proposta de resolução Alteração

v) assegurar que os trabalhadores de 
empresas transatlânticas têm acesso a 
informações e consultas em conformidade 
com a Diretiva relativa ao conselho de 
empresa europeu;

v) assegurar que os trabalhadores de 
empresas transatlânticas têm acesso a 
informações e consultas de acordo com o 
modelo da Diretiva relativa ao conselho de 
empresa europeu;

Or. de

Alteração 665
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

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

Proposta de resolução Alteração

v-A) assegurar que o princípio do local de 
trabalho é respeitado. A legislação 
nacional em matéria laboral e social e as 
disposições das convenções coletivas 
devem ser respeitadas em caso de 
colocação ou destacamento temporário de 
trabalhadores; as condições da colocação 
e do destacamento temporários de 
trabalhadores devem ficar bem definidas 
na TTIP;

Or. en

Alteração 666
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea vi)

Proposta de resolução Alteração

vi) garantir que o impacto económico, vi) garantir que o impacto da 
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social e ambiental da TTIP é examinado 
mediante uma minuciosa avaliação de 
impacto da sustentabilidade do comércio, 
com a plena participação das partes 
interessadas e da sociedade civil;

sustentabilidade da aplicação da TTIP na 
economia e na sociedade também é 
examinado por meio de uma avaliação 
minuciosa e objetiva de impacto da 
sustentabilidade do comércio, com o
envolvimento de todas as partes relevantes 
no âmbito setorial;

Or. en

Alteração 667
Reimer Böge

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea vi)

Proposta de resolução Alteração

vi) garantir que o impacto económico, 
social e ambiental da TTIP é examinado 
mediante uma minuciosa avaliação de 
impacto da sustentabilidade do comércio, 
com a plena participação das partes 
interessadas e da sociedade civil;

vi) garantir que o impacto económico, 
social e ambiental da TTIP é examinado 
mediante uma minuciosa avaliação de 
impacto da sustentabilidade do comércio;

Or. de

Alteração 668
Franck Proust

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea vi)

Proposta de resolução Alteração

vi) garantir que o impacto económico, 
social e ambiental da TTIP é examinado 
mediante uma minuciosa avaliação de 
impacto da sustentabilidade do comércio, 
com a plena participação das partes 
interessadas e da sociedade civil;

vi) garantir que o impacto económico, 
social e ambiental da TTIP é examinado 
mediante uma avaliação de impacto da 
sustentabilidade do comércio, com a plena 
participação das partes interessadas e da 
sociedade civil, reconhecendo a extrema 
dificuldade de um exercício deste tipo 
dada a multiplicidade de critérios e de
fatores externos;
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Or. fr

Alteração 669
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea vi)

Proposta de resolução Alteração

vi) garantir que o impacto económico, 
social e ambiental da TTIP é examinado 
mediante uma minuciosa avaliação de 
impacto da sustentabilidade do comércio, 
com a plena participação das partes 
interessadas e da sociedade civil;

vi) garantir que o impacto económico, 
social, territorial e ambiental da TTIP é 
examinado mediante uma ampla avaliação 
de impacto da sustentabilidade do 
comércio, com a plena participação, 
consulta e envolvimento das partes 
interessadas e da sociedade civil, bem 
como das autoridades locais e regionais; 
solicita à Comissão que realize estudos de 
impacto comparativos e aprofundados 
para cada Estado-Membro;

Or. en

Alteração 670
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea vi)

Proposta de resolução Alteração

vi) garantir que o impacto económico, 
social e ambiental da TTIP é examinado 
mediante uma minuciosa avaliação de 
impacto da sustentabilidade do comércio, 
com a plena participação das partes 
interessadas e da sociedade civil;

vi) garantir que o impacto económico, 
social e ambiental da TTIP é examinado 
mediante uma minuciosa avaliação de 
impacto da sustentabilidade do comércio 
após a conclusão das negociações, com a 
plena participação de todas as partes 
interessadas;

Or. de
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Alteração 671
Dita Charanzová

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea vi)

Proposta de resolução Alteração

vi) garantir que o impacto económico, 
social e ambiental da TTIP é examinado 
mediante uma minuciosa avaliação de 
impacto da sustentabilidade do comércio, 
com a plena participação das partes 
interessadas e da sociedade civil;

vi) tomar nota da avaliação contínua de
impacto da sustentabilidade do comércio 
prevista no acordo e assegurar que a
avaliação de impacto está aberta a 
observações das partes interessadas e da 
sociedade civil;

Or. en

Alteração 672
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea vi)

Proposta de resolução Alteração

vi) garantir que o impacto económico, 
social e ambiental da TTIP é examinado 
mediante uma minuciosa avaliação de 
impacto da sustentabilidade do comércio, 
com a plena participação das partes 
interessadas e da sociedade civil;

vi) garantir que o impacto económico, 
social e ambiental da TTIP é examinado 
mediante uma minuciosa avaliação de 
impacto da sustentabilidade do comércio, 
incluindo a quantidade de energia 
utilizada em função do aumento do 
comércio transatlântico de bens, com a 
plena participação das partes interessadas e 
da sociedade civil;

Or. en

Alteração 673
Matteo Salvini

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea vi)
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Proposta de resolução Alteração

vi) garantir que o impacto económico, 
social e ambiental da TTIP é examinado 
mediante uma minuciosa avaliação de 
impacto da sustentabilidade do comércio, 
com a plena participação das partes 
interessadas e da sociedade civil;

vi) garantir que o impacto económico, 
social, profissional e ambiental da TTIP é 
examinado mediante uma minuciosa 
avaliação de impacto da sustentabilidade 
do comércio, com a plena participação das 
partes interessadas e da sociedade civil;

Or. it

Alteração 674
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea vi)

Proposta de resolução Alteração

vi) garantir que o impacto económico, 
social e ambiental da TTIP é examinado 
mediante uma minuciosa avaliação de 
impacto da sustentabilidade do comércio, 
com a plena participação das partes 
interessadas e da sociedade civil;

vi) garantir que o impacto económico, 
social e ambiental da TTIP é examinado 
mediante uma minuciosa avaliação ex ante
de impacto da sustentabilidade do 
comércio, no pleno respeito da diretiva da 
UE relativa a essa avaliação e com a plena 
participação das partes interessadas e da 
sociedade civil;

Or. en

Alteração 675
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea vi)

Proposta de resolução Alteração

vi) garantir que o impacto económico, 
social e ambiental da TTIP é examinado 
mediante uma minuciosa avaliação de 
impacto da sustentabilidade do comércio, 
com a plena participação das partes 

vi) garantir que o impacto económico, 
social, laboral, ambiental, nos 
consumidores, nos direitos fundamentais, 
na igualdade de género e na diversidade 
cultural da TTIP é examinado mediante 
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interessadas e da sociedade civil; minuciosas avaliações de impacto a nível 
da UE e nos 28 Estados-Membros, com 
uma participação plena e estruturada de 
todas as partes interessadas e, em 
particular, das PME e da sociedade civil;

Or. es

Alteração 676
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea vi)

Proposta de resolução Alteração

vi) garantir que o impacto económico, 
social e ambiental da TTIP é examinado 
mediante uma minuciosa avaliação de 
impacto da sustentabilidade do comércio, 
com a plena participação das partes 
interessadas e da sociedade civil;

vi) garantir que o impacto económico, 
social e ambiental da TTIP é examinado 
mediante uma minuciosa avaliação de 
impacto da sustentabilidade do comércio, 
com a plena participação das partes 
interessadas relevantes e da sociedade 
civil;

Or. en

Alteração 677
Lola Sánchez Caldentey

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea vi-A) (nova)

Proposta de resolução Alteração

vi-A) respeitar o direito dos governos e 
parlamentos dos países em 
desenvolvimento de regular o 
investimento e determinar as obrigações e 
os direitos de todos os investidores, 
incluindo os estrangeiros, de modo que os 
direitos laborais, ambientais e humanos e 
outras normas sejam respeitados;
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Or. en

Alteração 678
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea vi-A) (nova)

Proposta de resolução Alteração

vi-A) abster-se de incluir na TTIP um 
capítulo específico sobre energia, exceto 
se o mesmo contribuir para a 
diversificação e a segurança do 
aprovisionamento energético a preços 
acessíveis para todos os cidadãos e, por 
conseguinte, para o fim da pobreza 
energética e para a poupança e eficiência 
energéticas, e estabelecer obrigações de 
promoção de uma política energética 
sustentável e de cooperação na 
investigação de métodos alternativos de 
produção de energia sustentável;

Or. en

Alteração 679
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea vi-A) (nova)

Proposta de resolução Alteração

vi-A) garantir a realização de uma análise 
mais aprofundada do impacto económico, 
social e ambiental da TTIP após a 
conclusão das negociações e antes de 
qualquer votação no Parlamento e no 
Conselho, bem como uma avaliação de 
impacto da sustentabilidade, com a 
participação das partes interessadas e da 
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sociedade civil, e a inclusão da análise 
das consequências da TTIP nos países em 
desenvolvimento e na União Aduaneira 
UE-Turquia no âmbito de qualquer 
avaliação de impacto;

Or. en

Alteração 680
Bendt Bendtsen

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea vii)

Proposta de resolução Alteração

vii) assegurar que, no decurso das 
negociações, as duas partes analisam 
formas de facilitar as exportações de gás 
natural e de petróleo, para que a TTIP 
elimine quaisquer restrições existentes à 
exportação de energia entre os dois 
parceiros comerciais, apoiando desta forma 
uma diversificação dos recursos 
energéticos;

vii) assegurar que, no decurso das 
negociações, as duas partes analisam 
formas de facilitar a exportação de fontes 
de energia, para que a TTIP elimine 
quaisquer restrições existentes à 
exportação de energia entre os dois 
parceiros comerciais, apoiando desta forma 
uma diversificação dos recursos 
energéticos;

Or. en

Alteração 681
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Sorin Moisă, Joachim Schuster, Marita 
Ulvskog, Pedro Silva Pereira

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea vii)

Proposta de resolução Alteração

vii) assegurar que, no decurso das 
negociações, as duas partes analisam 
formas de facilitar as exportações de gás 
natural e de petróleo, para que a TTIP 
elimine quaisquer restrições existentes à 
exportação de energia entre os dois 

vii) assegurar que, no decurso das 
negociações, as duas partes analisam 
formas de facilitar as exportações de gás 
natural e de petróleo, para que a TTIP 
elimine as restrições existentes à 
exportação de energia entre os dois 
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parceiros comerciais, apoiando desta forma 
uma diversificação dos recursos 
energéticos;

parceiros comerciais, apoiando desta forma 
uma diversificação dos recursos 
energéticos e ajudando a compor um 
cabaz energético mais seguro;

Or. en

Alteração 682
Tonino Picula

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea vii)

Proposta de resolução Alteração

vii) assegurar que, no decurso das 
negociações, as duas partes analisam 
formas de facilitar as exportações de gás 
natural e de petróleo, para que a TTIP 
elimine quaisquer restrições existentes à 
exportação de energia entre os dois 
parceiros comerciais, apoiando desta forma 
uma diversificação dos recursos 
energéticos;

vii) assegurar que, no decurso das 
negociações, as duas partes analisam 
formas de facilitar as exportações de gás 
natural e de petróleo, para que a TTIP 
elimine quaisquer restrições existentes à 
exportação de energia entre os dois 
parceiros comerciais, apoiando desta forma 
uma diversificação dos recursos 
energéticos e promovendo a segurança do 
aprovisionamento;

Or. hr

Alteração 683
Louis Michel, Frédérique Ries, Gérard Deprez

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea vii)

Proposta de resolução Alteração

vii) assegurar que, no decurso das 
negociações, as duas partes analisam 
formas de facilitar as exportações de gás 
natural e de petróleo, para que a TTIP 
elimine quaisquer restrições existentes à 
exportação de energia entre os dois 
parceiros comerciais, apoiando desta forma 
uma diversificação dos recursos 

vii) assegurar que, no decurso das 
negociações, as duas partes encontram
formas de facilitar as exportações de gás 
natural e de petróleo, para que a TTIP 
elimine quaisquer restrições existentes à 
exportação de energia entre os dois 
parceiros comerciais, apoiando desta forma 
uma diversificação dos recursos 
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energéticos; energéticos; assegurar que a abertura do 
mercado energético é acompanhada pelo 
estabelecimento de uma parceria 
transatlântica estratégica em matéria de 
energia, por forma a garantir a segurança 
energética da União Europeia;

Or. fr

Alteração 684
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Dariusz 
Rosati, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam 
Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bolesław G. Piecha

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea vii)

Proposta de resolução Alteração

vii) assegurar que, no decurso das 
negociações, as duas partes analisam 
formas de facilitar as exportações de gás 
natural e de petróleo, para que a TTIP 
elimine quaisquer restrições existentes à 
exportação de energia entre os dois 
parceiros comerciais, apoiando desta forma 
uma diversificação dos recursos 
energéticos;

vii) assegurar que a TTIP elimina
quaisquer restrições existentes à 
exportação de energia entre os dois 
parceiros comerciais, apoiando desta forma 
uma diversificação dos recursos 
energéticos na UE, e ponderar a hipótese 
de condicionar a redução pautal de bens 
que consomem muita energia na livre 
circulação efetiva da energia dos EUA 
para a UE, de modo a reforçar a posição 
negocial da Europa;

Or. en

Alteração 685
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea vii)

Proposta de resolução Alteração

vii) assegurar que, no decurso das vii) excluir das negociações qualquer 



PE552.130v01-00 40/120 AM\1055775PT.doc

PT

negociações, as duas partes analisam 
formas de facilitar as exportações de gás 
natural e de petróleo, para que a TTIP 
elimine quaisquer restrições existentes à 
exportação de energia entre os dois 
parceiros comerciais, apoiando desta 
forma uma diversificação dos recursos 
energéticos;

disposição que vise facilitar a extração, 
transporte e/ou importação de gás de xisto 
ou qualquer combustível altamente 
poluente para a UE; garantir que os 
acordos comerciais não incluem 
disposições que comprometam a adoção e 
o desenvolvimento de políticas ambiciosas 
da UE em matéria de luta contra as 
alterações climáticas;

Or. en

Alteração 686
Eric Andrieu, Maria Arena, Emmanuel Maurel, Jude Kirton-Darling

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea vii)

Proposta de resolução Alteração

vii) assegurar que, no decurso das 
negociações, as duas partes analisam 
formas de facilitar as exportações de gás 
natural e de petróleo, para que a TTIP 
elimine quaisquer restrições existentes à 
exportação de energia entre os dois 
parceiros comerciais, apoiando desta forma 
uma diversificação dos recursos 
energéticos;

vii) assegurar que, no decurso das 
negociações, as duas partes analisam 
formas de facilitar as exportações de gás 
natural e de petróleo, para que a TTIP 
elimine quaisquer restrições existentes à 
exportação de energia entre os dois 
parceiros comerciais, apoiando desta forma 
uma diversificação dos recursos 
energéticos; preservar também o direito da 
UE de categorizar os combustíveis em 
função do impacto de CO2 dos respetivos 
ciclos de vida e manter presentes os 
objetivos da UE em matéria de alterações 
climáticas;

Or. en

Alteração 687
Franck Proust, Françoise Grossetête, Angélique Delahaye, Michel Dantin

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea vii)
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Proposta de resolução Alteração

vii) assegurar que, no decurso das 
negociações, as duas partes analisam 
formas de facilitar as exportações de gás
natural e de petróleo, para que a TTIP 
elimine quaisquer restrições existentes à 
exportação de energia entre os dois 
parceiros comerciais, apoiando desta forma 
uma diversificação dos recursos 
energéticos;

vii) assegurar que, no decurso das 
negociações, as duas partes analisam 
formas de facilitar as exportações de gás 
natural e de petróleo, para que a TTIP 
elimine quaisquer restrições existentes à 
exportação de energia entre os dois 
parceiros comerciais, apoiando desta forma 
uma diversificação dos recursos 
energéticos e incentivando a investigação 
no sentido de melhor ter em conta o 
ambiente nos novos métodos de extração 
utilizados;

Or. fr

Alteração 688
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea vii)

Proposta de resolução Alteração

vii) assegurar que, no decurso das 
negociações, as duas partes analisam 
formas de facilitar as exportações de gás 
natural e de petróleo, para que a TTIP 
elimine quaisquer restrições existentes à 
exportação de energia entre os dois 
parceiros comerciais, apoiando desta 
forma uma diversificação dos recursos 
energéticos;

vii) assegurar que, no decurso das 
negociações, as duas partes analisam 
formas de acabar com os subsídios aos 
combustíveis fósseis em conformidade 
com os compromissos do G20, mais 
concretamente no que respeita às isenções 
fiscais dos combustíveis utilizados na 
aviação comercial, e aos subsídios através 
de agências de crédito à exportação e 
instituições financeiras internacionais;

Or. en

Alteração 689
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Olli Rehn, Petras Auštrevičius, Marielle 
de Sarnez, Angelika Mlinar



PE552.130v01-00 42/120 AM\1055775PT.doc

PT

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea vii)

Proposta de resolução Alteração

vii) assegurar que, no decurso das 
negociações, as duas partes analisam 
formas de facilitar as exportações de gás 
natural e de petróleo, para que a TTIP 
elimine quaisquer restrições existentes à 
exportação de energia entre os dois 
parceiros comerciais, apoiando desta forma 
uma diversificação dos recursos 
energéticos;

vii) assegurar que, no decurso das 
negociações, as duas partes analisam 
formas de facilitar as exportações de gás 
natural e de petróleo, para que a TTIP 
elimine restrições existentes à exportação 
de energia entre os dois parceiros 
comerciais, apoiando desta forma uma 
diversificação dos recursos energéticos 
ajudando a desenvolver um cabaz 
energético mais seguro e reduzindo a 
dependência das atuais fontes, embora 
reconhecendo que tal não pode ser 
considerado como substituto da política
ambiciosa da UE no domínio da energia 
ecológica e sustentável;

Or. en

Alteração 690
Tiziana Beghin, David Borrelli

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea vii)

Proposta de resolução Alteração

vii) assegurar que, no decurso das 
negociações, as duas partes analisam 
formas de facilitar as exportações de gás 
natural e de petróleo, para que a TTIP 
elimine quaisquer restrições existentes à 
exportação de energia entre os dois 
parceiros comerciais, apoiando desta 
forma uma diversificação dos recursos 
energéticos;

vii) assegurar que o acordo não inclui um 
capítulo específico sobre energia, dado 
que vários estudos, nomeadamente um 
encomendado pela Comissão ITRE, 
demonstram que os EUA não 
contribuirão para a segurança energética 
na Europa devido, sobretudo, aos limites 
máximos em matéria de exportação de 
energia, enquanto a exportação de gás dos 
EUA conduzirá ao aumento de preços nos 
mercados da UE;

Or. en
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Alteração 691
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea vii)

Proposta de resolução Alteração

vii) assegurar que, no decurso das 
negociações, as duas partes analisam 
formas de facilitar as exportações de gás 
natural e de petróleo, para que a TTIP 
elimine quaisquer restrições existentes à 
exportação de energia entre os dois 
parceiros comerciais, apoiando desta forma 
uma diversificação dos recursos 
energéticos;

vii) assegurar que, no decurso das 
negociações, as duas partes analisam 
formas de facilitar as exportações de gás 
natural e de petróleo, para que a TTIP 
elimine restrições existentes à exportação 
de energia entre os dois parceiros 
comerciais, apoiando desta forma uma 
diversificação dos recursos energéticos e 
reduzindo a dependência dos 
Estados-Membros da UE de pontos únicos 
de aprovisionamento e trânsito;

Or. en

Alteração 692
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea vii-A) (nova)

Proposta de resolução Alteração

vii-A) rejeitar cláusulas que levariam a 
consequências ambientais negativas da 
TTIP relacionadas com a expansão da 
fraturação hidráulica, perfuração 
petrolífera «offshore» e exploração de 
gás;

Or. en

Alteração 693
Yannick Jadot, Ska Keller
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Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea vii-A) (nova)

Proposta de resolução Alteração

vii-A) assegurar que o objetivo de reduzir 
as emissões da UE de gases com efeito de 
estufa em 80-95 % até 2050 é tido em 
conta nas negociações da TTIP, 
insistindo, por conseguinte, que medidas 
comuns ambiciosas e vinculativas em 
matéria de eficiência energética, bem 
como a promoção das energias 
renováveis, são as opções económica e 
ambientalmente mais sustentáveis para se 
alcançar esse objetivo;

Or. en

Alteração 694
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea vii-B) (nova)

Proposta de resolução Alteração

vii-B) negociar disposições que ajudem à 
realização dos objetivos de reduzir a 
dependência da Europa de petróleo 
importado e baixar as emissões de 
carbono dos transportes em 60 % até 
2050, de diminuir a presença de 
automóveis alimentados a combustíveis 
convencionais nas cidades, de minorar as 
emissões de carbono na aviação e no 
transporte marítimo e de facilitar a 
transferência para o transporte modal;

Or. en
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Alteração 695
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea vii-B) (nova)

Proposta de resolução Alteração

vii-B) assegurar que o processo de 
normalização da UE não é prejudicado, 
por exemplo no domínio das políticas de 
rotulagem energética e das medidas de 
eficiência energética;

Or. en

Alteração 696
Seán Kelly

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea viii)

Proposta de resolução Alteração

viii) assegurar que o direito de os parceiros 
gerirem a prospeção e a exploração de 
fontes de energia permanece salvaguardado 
por meio de um acordo, mas que é aplicada 
a não discriminação logo que decidida a 
exploração; o acesso a matérias-primas e a 
energia também deve ser concedido com 
base na não discriminação a empresas tanto 
da UE como dos EUA, assim como devem 
ser respeitadas as normas de qualidade para 
produtos energéticos;

viii) assegurar que o direito de os parceiros 
gerirem e regulamentarem a prospeção e a 
exploração de fontes de energia permanece 
salvaguardado por meio de um acordo, mas 
que é aplicada a não discriminação logo 
que decidida a exploração; o acesso a 
matérias-primas e a energia também deve 
ser concedido com base na 
não discriminação a empresas tanto da UE 
como dos EUA, assim como devem ser 
respeitadas as normas de qualidade para 
produtos energéticos;

Or. en

Alteração 697
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog
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Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea viii)

Proposta de resolução Alteração

viii) assegurar que o direito de os parceiros 
gerirem a prospeção e a exploração de 
fontes de energia permanece 
salvaguardado por meio de um acordo, 
mas que é aplicada a não discriminação 
logo que decidida a exploração; o acesso a 
matérias-primas e a energia também deve 
ser concedido com base na 
não discriminação a empresas tanto da UE 
como dos EUA, assim como devem ser 
respeitadas as normas de qualidade para 
produtos energéticos;

viii) assegurar que o direito de os parceiros 
gerirem a prospeção e a exploração de 
fontes de energia, bem como o direito de 
regulamentarem a produção de energia 
permanecem salvaguardados por meio de 
um acordo, mas que é aplicada a 
não discriminação logo que decidida a 
exploração; ter em mente que o acordo 
não deve conter nada que prejudique as 
preferências coletivas nacionais legítimas, 
como a proibição da fraturação 
hidráulica, em conformidade com o 
princípio da precaução; o acesso a 
matérias-primas e a energia também deve 
ser concedido com base na 
não discriminação a empresas tanto da UE 
como dos EUA, assim como devem ser 
respeitadas as normas de qualidade para 
produtos energéticos;

Or. en

Alteração 698
Amjad Bashir

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea viii)

Proposta de resolução Alteração

viii) assegurar que o direito de os parceiros 
gerirem a prospeção e a exploração de 
fontes de energia permanece 
salvaguardado por meio de um acordo, 
mas que é aplicada a não discriminação 
logo que decidida a exploração; o acesso a 
matérias-primas e a energia também deve 
ser concedido com base na 
não discriminação a empresas tanto da UE 
como dos EUA, assim como devem ser 
respeitadas as normas de qualidade para 

viii) assegurar que o direito de os parceiros 
regulamentarem a prospeção, a exploração
e o aprovisionamento de fontes de energia
não deve ser afetado pela TTIP e que é
aplicado o princípio da não discriminação 
logo que decidida a exploração; o acesso a 
matérias-primas e a energia também deve 
ser concedido com base na 
não discriminação a empresas tanto da UE 
como dos EUA, e devem ser respeitadas as 
normas de qualidade para produtos 
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produtos energéticos; energéticos de cada uma das partes no que 
diz respeito às importações;

Or. en

Alteração 699
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea viii)

Proposta de resolução Alteração

viii) assegurar que o direito de os parceiros 
gerirem a prospeção e a exploração de 
fontes de energia permanece salvaguardado 
por meio de um acordo, mas que é 
aplicada a não discriminação logo que 
decidida a exploração; o acesso a 
matérias-primas e a energia também deve 
ser concedido com base na 
não discriminação a empresas tanto da
UE como dos EUA, assim como devem ser 
respeitadas as normas de qualidade para 
produtos energéticos;

viii) assegurar que o direito de os parceiros 
gerirem a prospeção e a exploração de 
fontes de energia permanece salvaguardado 
por meio de um acordo, e que as normas 
de qualidade para produtos energéticos, 
tal como consagradas e a serem 
reforçadas na diretiva relativa à qualidade 
dos combustíveis da UE devem ser 
respeitadas;

Or. en

Alteração 700
Alain Cadec

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea viii-A) (nova)

Proposta de resolução Alteração

viii-A) assegurar que o direito de os 
parceiros regulamentarem a exploração 
económica do seu espaço marítimo 
permanece salvaguardado pela TTIP, em 
particular no que respeita ao acesso de 
operadores privados a este espaço. Em 
caso de conflito de utilização do espaço 
marítimo, as atividades marítimas como a 
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pesca devem poder ser protegidas;

Or. fr

Alteração 701
Matteo Salvini

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea viii-A) (nova)

Proposta de resolução Alteração

viii-A) ter em conta o facto de a TTIP não 
poder fornecer um contributo 
significativo para a diversificação do 
aprovisionamento energético da União, 
conforme referido no estudo 
encomendado pela Comissão ITRE, do 
Parlamento Europeu, intitulado «O 
impacto da TTIP nos mercados europeus 
de energia e nas indústrias 
transformadoras»1-A, que, com exceção do 
gás liquefeito, não prevê que a TTIP 
possa determinar outros abastecimentos 
de energia, e, por conseguinte, não seria 
possível afirmar que a TTIP representa 
um mecanismo direto de segurança no 
campo energético;

__________________
1-A

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

Or. it

Alteração 702
Franck Proust

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea ix)
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Proposta de resolução Alteração

ix) garantir que a TTIP apoia a utilização e 
a promoção de produtos e serviços 
ecológicos, explorando o potencial 
considerável da economia transatlântica 
para obter benefícios económicos e 
ambientais;

ix) garantir que a TTIP apoia a utilização e 
a promoção de produtos e serviços 
ecológicos, explorando o potencial 
considerável da economia transatlântica 
para obter benefícios económicos e 
ambientais com o intuito de lutar contra o 
aquecimento global;

Or. fr

Alteração 703
Dita Charanzová

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea ix)

Proposta de resolução Alteração

ix) garantir que a TTIP apoia a utilização e 
a promoção de produtos e serviços 
ecológicos, explorando o potencial 
considerável da economia transatlântica 
para obter benefícios económicos e 
ambientais;

ix) garantir que a TTIP apoia a utilização e 
a promoção de produtos e serviços 
sustentáveis, promovendo o potencial da 
economia transatlântica para obter 
benefícios económicos e ambientais;

Or. en

Alteração 704
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea ix)

Proposta de resolução Alteração

ix) garantir que a TTIP apoia a utilização e 
a promoção de produtos e serviços 
ecológicos, explorando o potencial 
considerável da economia transatlântica 
para obter benefícios económicos e 

ix) garantir que a TTIP apoia a transição 
para um sistema energético 
hipocarbónico, seguro e competitivo. A 
transição do sistema energético só será 
possível mediante o desenvolvimento 
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ambientais; significativo de fontes de energia 
renováveis e a redução da procura 
energética através da eficiência 
energética, explorando o potencial 
considerável da criação de novos postos de 
trabalho na economia verde, promovendo 
o crescimento económico e protegendo o 
ambiente;

Or. en

Alteração 705
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Ulrike Müller, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea ix)

Proposta de resolução Alteração

ix) garantir que a TTIP apoia a utilização e 
a promoção de produtos e serviços 
ecológicos, explorando o potencial 
considerável da economia transatlântica 
para obter benefícios económicos e 
ambientais;

ix) garantir que a TTIP apoia a utilização e 
a promoção de produtos e serviços 
ecológicos, nomeadamente facilitando o 
desenvolvimento destes bens e serviços, 
explorando o potencial considerável da 
economia transatlântica para obter 
benefícios económicos e ambientais;

Or. en

Alteração 706
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea ix)

Proposta de resolução Alteração

ix) garantir que a TTIP apoia a utilização e 
a promoção de produtos e serviços 
ecológicos, explorando o potencial 
considerável da economia transatlântica 
para obter benefícios económicos e 
ambientais;

ix) garantir que a TTIP apoia os objetivos 
da UE em matéria de eficiência 
energética e a utilização e a promoção de
energias renováveis, produtos e serviços 
ecológicos, explorando o potencial 
considerável da economia transatlântica 
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para obter benefícios económicos e 
ambientais;

Or. en

Alteração 707
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea ix)

Proposta de resolução Alteração

ix) garantir que a TTIP apoia a utilização e 
a promoção de produtos e serviços 
ecológicos, explorando o potencial 
considerável da economia transatlântica 
para obter benefícios económicos e 
ambientais;

ix) garantir que a TTIP apoia a utilização e 
a promoção de produtos e serviços 
ecológicos, explorando o potencial 
considerável da economia transatlântica 
para obter benefícios económicos e 
ambientais, complementando as 
negociações em curso sobre o acordo de 
bens ecológicos;

Or. en

Alteração 708
Alain Cadec

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea ix-A) (nova)

Proposta de resolução Alteração

ix-A) assegurar que a TTIP contribui 
para a conservação e gestão sustentável 
dos recursos haliêuticos, designadamente 
em matéria de cooperação de ambas as 
partes na luta contra a pesca ilegal, não 
declarada e não regulamentada (INN); 

Or. fr
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Alteração 709
Bendt Bendtsen

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea ix-A) (nova)

Proposta de resolução Alteração

ix-A) assegurar que a TTIP promove a 
importação e exportação de bens 
ambientais e serviços como a construção, 
instalação, reparação, e a gestão que 
estão indissociavelmente ligadas às 
tecnologias verdes, um domínio onde se 
mantêm muitos obstáculos não pautais;

Or. en

Alteração 710
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea x)

Proposta de resolução Alteração

x) assegurar que a TTIP funciona como 
um fórum para a criação de normas de 
sustentabilidade comuns para a produção 
de energia, tendo sempre em conta e 
aderindo às normas existentes em ambos 
os lados;

Suprimido

Or. en

Alteração 711
Ulrike Müller

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea x)
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Proposta de resolução Alteração

x) assegurar que a TTIP funciona como um 
fórum para a criação de normas de 
sustentabilidade comuns para a produção 
de energia, tendo sempre em conta e 
aderindo às normas existentes em ambos os 
lados;

x) assegurar que a TTIP funciona como um 
fórum para a criação de normas de 
sustentabilidade comuns exigentes para a 
produção de energia, tendo sempre em 
conta e aderindo às normas existentes em 
ambos os lados;

Or. en

Alteração 712
Dita Charanzová

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea x)

Proposta de resolução Alteração

x) assegurar que a TTIP funciona como um 
fórum para a criação de normas de 
sustentabilidade comuns para a produção 
de energia, tendo sempre em conta e 
aderindo às normas e existentes em ambos 
os lados;

x) assegurar que a TTIP funciona como um 
fórum para a criação de normas comuns 
para a produção de energia, tendo sempre 
em conta e aderindo às normas existentes 
em ambos os lados;

Or. en

Alteração 713
Bendt Bendtsen

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea x)

Proposta de resolução Alteração

x) assegurar que a TTIP funciona como um 
fórum para a criação de normas de 
sustentabilidade comuns para a produção 
de energia, tendo sempre em conta e 
aderindo às normas existentes em ambos os 
lados;

x) assegurar que a TTIP funciona como um 
fórum para a criação de normas de 
sustentabilidade comuns para a produção 
de energia e a eficiência energética, tendo 
sempre em conta e aderindo às normas 
existentes em ambos os lados;
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Or. en

Alteração 714
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea x)

Proposta de resolução Alteração

x) assegurar que a TTIP funciona como um 
fórum para a criação de normas de 
sustentabilidade comuns para a produção 
de energia, tendo sempre em conta e 
aderindo às normas existentes em ambos os 
lados;

x) assegurar que a TTIP funciona como um 
fórum para a criação de normas de 
sustentabilidade comuns e ambiciosas para 
a produção de energia, tendo sempre em 
conta e aderindo às normas existentes em 
ambos os lados; intensificar esforços na 
investigação e inovação, incluindo em 
I&D no domínio da energia e explorar 
formas de cooperação com grandes 
projetos de investigação e 
desenvolvimento energéticos existentes 
nos EUA, como o da Agência para 
Projetos de Investigação Avançada 
(ARPA-E), com vista a fomentar a 
inovação energética neste domínio de 
ambos os lados; assegurar que a TTIP 
funciona igualmente como fórum para a 
troca de conhecimentos e de informações, 
recolher dados e eliminar obstáculos que 
impedem a adoção de tecnologias 
hipocarbónicas e respeitadoras do 
ambiente;

Or. en

Alteração 715
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea x)
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Proposta de resolução Alteração

x) assegurar que a TTIP funciona como um 
fórum para a criação de normas de 
sustentabilidade comuns para a produção 
de energia, tendo sempre em conta e 
aderindo às normas existentes em ambos os 
lados;

x) assegurar que a TTIP funciona como um 
fórum para a criação de normas 
ambiciosas e vinculativas em matéria de 
eficiência energética e normas de 
sustentabilidade comuns para a produção 
de energia, tendo sempre em conta e 
aderindo às normas existentes em ambos os 
lados;

Or. en

Alteração 716
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea x-A) (nova)

Proposta de resolução Alteração

x-A) assegurar que combustíveis cujos 
níveis de carbono e de emissão de gases 
com efeito de estufa são particularmente 
elevados, tais como o GNL derivado do 
gás de xisto e o petróleo bruto derivado 
das areias asfálticas, são banidos do 
mercado da UE, uma vez que tal poria em 
causa os compromissos climáticos 
internacionais, seria contrário aos 
objetivos e legislação europeus em 
matéria de clima, comprometeria as 
recomendações relativas aos combustíveis 
menos convencionais e violaria a diretiva 
relativa à qualidade dos combustíveis;

Or. en

Alteração 717
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea x-B) (nova)
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Proposta de resolução Alteração

x-B) assinalar os enormes diferenciais 
entre os EUA e a UE relativamente aos 
preços da energia, mas também quanto às 
emissões de CO2; exorta a Comissão a 
acabar com o «clientelismo» nas 
negociações da TTIP e a centrar as 
atenções numa abordagem que sirva o 
bem comum e se baseie em conceitos 
como a sustentabilidade energética, o 
princípio da precaução, a internalização 
dos custos externos e a responsabilidade 
perante as gerações futuras;

Or. en

Alteração 718
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea x-C) (nova)

Proposta de resolução Alteração

x-C) promover a ideia de um mercado 
transatlântico da reciclagem, que define 
normas globais e promove um sistema de 
certificação de reciclagem global com o 
objetivo de, em conformidade com a 
Convenção de Basileia, impedir a 
exportação ilegal de resíduos de 
equipamentos eletrónicos;

Or. en

Alteração 719
Franck Proust

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xi)
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Proposta de resolução Alteração

xi) assegurar que a TTIP inclui um capítulo 
específico dedicado às PME e que visa 
criar novas oportunidades nos EUA para as 
PME europeias, por exemplo, através da 
eliminação dos requisitos de dupla 
certificação, da criação de um sistema de 
informação baseado na Web sobre 
diferentes regulamentos, da introdução de 
procedimentos céleres na fronteira ou da 
eliminação de picos pautais específicos que 
continuam a existir; deve estabelecer 
mecanismos para que ambas as partes 
trabalhem em conjunto para facilitar a 
participação das PME no comércio 
transatlântico, por exemplo, através de um 
balcão único comum para as PME;

xi) assegurar que a TTIP inclui um capítulo 
específico dedicado às PME e que visa 
criar novas oportunidades nos EUA para as 
PME europeias com base nas experiências 
vividas e reunidas pelas PME 
exportadoras, por exemplo, através da 
eliminação dos requisitos de dupla 
certificação, da criação de um sistema de 
informação baseado na Web sobre 
diferentes regulamentos, da introdução de 
procedimentos céleres na fronteira ou da 
eliminação de picos pautais específicos que 
continuam a existir; deve estabelecer 
mecanismos para que ambas as partes 
trabalhem em conjunto para facilitar a 
participação das PME no comércio 
transatlântico, por exemplo, através de um 
balcão único comum para as PME, para 
conhecer as particularidades de cada 
Estado federal, os possíveis contactos e as 
medidas de acompanhamento em caso de 
litígio com base no portal «e-justice»;

Or. fr

Alteração 720
Tonino Picula

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xi)

Proposta de resolução Alteração

xi) assegurar que a TTIP inclui um capítulo 
específico dedicado às PME e que visa 
criar novas oportunidades nos EUA para as 
PME europeias, por exemplo, através da 
eliminação dos requisitos de dupla 
certificação, da criação de um sistema de 
informação baseado na Web sobre 
diferentes regulamentos, da introdução de 
procedimentos céleres na fronteira ou da 
eliminação de picos pautais específicos que 

xi) assegurar que a TTIP inclui um capítulo 
específico dedicado às PME e que visa 
uniformizar as definições existentes de 
PME e criar novas oportunidades nos EUA 
para as PME europeias, por exemplo, 
através da eliminação dos requisitos de 
dupla certificação, da criação de um 
sistema de informação baseado na Web 
sobre diferentes regulamentos, da 
simplificação do acesso a fontes de 



PE552.130v01-00 58/120 AM\1055775PT.doc

PT

continuam a existir; deve estabelecer 
mecanismos para que ambas as partes 
trabalhem em conjunto para facilitar a 
participação das PME no comércio 
transatlântico, por exemplo, através de um 
balcão único comum para as PME;

financiamento, da introdução de 
procedimentos céleres na fronteira ou da 
eliminação de picos pautais específicos que 
continuam a existir; deve estabelecer 
mecanismos para que ambas as partes 
trabalhem em conjunto para facilitar a 
participação das PME no comércio 
transatlântico, por exemplo, através de um 
balcão único comum para as PME;

Or. hr

Alteração 721
Tokia Saïfi, Franck Proust

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xi)

Proposta de resolução Alteração

xi) assegurar que a TTIP inclui um capítulo 
específico dedicado às PME e que visa 
criar novas oportunidades nos EUA para as 
PME europeias, por exemplo, através da 
eliminação dos requisitos de dupla 
certificação, da criação de um sistema de 
informação baseado na Web sobre 
diferentes regulamentos, da introdução de 
procedimentos céleres na fronteira ou da 
eliminação de picos pautais específicos que 
continuam a existir; deve estabelecer 
mecanismos para que ambas as partes 
trabalhem em conjunto para facilitar a 
participação das PME no comércio 
transatlântico, por exemplo, através de um 
balcão único comum para as PME;

xi) assegurar que a TTIP inclui um capítulo 
específico dedicado às PME e que visa 
criar novas oportunidades nos EUA para as 
PME europeias, por exemplo, através da 
eliminação dos requisitos de dupla 
certificação, da criação de um sistema de 
informação baseado na Web sobre 
diferentes regulamentos, da introdução de 
procedimentos céleres na fronteira ou da 
eliminação de picos pautais específicos que 
continuam a existir; deve estabelecer 
mecanismos para que ambas as partes 
trabalhem em conjunto para facilitar a 
participação das PME no comércio 
transatlântico, graças à prestação de 
assistência técnica e, por exemplo, através 
de um balcão único comum para as PME;

Or. fr

Alteração 722
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric
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Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xi)

Proposta de resolução Alteração

xi) assegurar que a TTIP inclui um 
capítulo específico dedicado às PME e 
que visa criar novas oportunidades nos 
EUA para as PME europeias, por 
exemplo, através da eliminação dos 
requisitos de dupla certificação, da 
criação de um sistema de informação 
baseado na Web sobre diferentes 
regulamentos, da introdução de 
procedimentos céleres na fronteira ou da 
eliminação de picos pautais específicos 
que continuam a existir; deve estabelecer 
mecanismos para que ambas as partes 
trabalhem em conjunto para facilitar a 
participação das PME no comércio 
transatlântico, por exemplo, através de 
um balcão único comum para as PME;

xi) implantar um processo de consulta 
adequado das PME no ativo, a fim de as 
consultar individualmente sobre os 
possíveis custos e benefícios de um 
eventual acordo comercial com os EUA e
estabelecer com elas quais os eventuais 
requisitos realmente inúteis que podem 
ser eliminados, mesmo sem necessidade 
de um amplo acordo comercial;

Or. en

Alteração 723
Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Sorin Moisă, Nicola Danti, Pedro Silva 
Pereira

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xi)

Proposta de resolução Alteração

xi) assegurar que a TTIP inclui um capítulo 
específico dedicado às PME e que visa 
criar novas oportunidades nos EUA para as 
PME europeias, por exemplo, através da 
eliminação dos requisitos de dupla 
certificação, da criação de um sistema de 
informação baseado na Web sobre 
diferentes regulamentos, da introdução de 
procedimentos céleres na fronteira ou da 
eliminação de picos pautais específicos que 
continuam a existir; deve estabelecer 
mecanismos para que ambas as partes 

xi) assegurar que a TTIP inclui um capítulo 
específico dedicado às PME e que visa 
criar novas oportunidades nos EUA para as 
PME europeias, microempresas, 
agrupamentos e redes de empresas, por 
exemplo, através da eliminação dos 
requisitos de dupla certificação, da criação 
de um sistema de informação baseado na 
Web sobre diferentes regulamentos, da 
introdução de procedimentos céleres na 
fronteira ou da eliminação de picos pautais 
específicos que continuam a existir; deve 
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trabalhem em conjunto para facilitar a 
participação das PME no comércio 
transatlântico, por exemplo, através de um 
balcão único comum para as PME;

estabelecer mecanismos para que ambas as 
partes trabalhem em conjunto para facilitar 
a participação das PME no comércio 
transatlântico, por exemplo, através de um 
balcão único comum para as PME; deve 
prever uma parte específica dedicada às 
necessidades específicas de 
microempresas, agrupamentos e redes de 
empresas;

Or. en

Alteração 724
Amjad Bashir

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xi)

Proposta de resolução Alteração

xi) assegurar que a TTIP inclui um capítulo 
específico dedicado às PME e que visa 
criar novas oportunidades nos EUA para as 
PME europeias, por exemplo, através da 
eliminação dos requisitos de dupla 
certificação, da criação de um sistema de 
informação baseado na Web sobre 
diferentes regulamentos, da introdução de 
procedimentos céleres na fronteira ou da 
eliminação de picos pautais específicos que 
continuam a existir; deve estabelecer 
mecanismos para que ambas as partes 
trabalhem em conjunto para facilitar a 
participação das PME no comércio 
transatlântico, por exemplo, através de um 
balcão único comum para as PME;

xi) assegurar que a TTIP inclui um capítulo 
específico dedicado às PME e que visa 
criar novas oportunidades nos EUA para as 
PME europeias, por exemplo, através da 
eliminação dos requisitos de dupla 
certificação, da criação de um sistema de 
informação baseado na Web sobre 
diferentes regulamentos, da introdução de 
procedimentos céleres na fronteira ou da 
eliminação de picos pautais específicos que 
continuam a existir; deve estabelecer 
mecanismos para que ambas as partes 
trabalhem em conjunto para facilitar a 
participação das PME no comércio 
transatlântico e no investimento, por 
exemplo, através de um balcão único 
comum para as PME, melhorando o fluxo 
de informações para as PME e, dessa 
forma, proporcionando também maior 
previsibilidade de mercado;

Or. en
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Alteração 725
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Ulrike Müller, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Catherine Bearder

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xi)

Proposta de resolução Alteração

xi) assegurar que a TTIP inclui um 
capítulo específico dedicado às PME e que 
visa criar novas oportunidades nos EUA 
para as PME europeias, por exemplo, 
através da eliminação dos requisitos de 
dupla certificação, da criação de um 
sistema de informação baseado na Web 
sobre diferentes regulamentos, da 
introdução de procedimentos céleres na 
fronteira ou da eliminação de picos pautais 
específicos que continuam a existir; deve 
estabelecer mecanismos para que ambas as 
partes trabalhem em conjunto para facilitar 
a participação das PME no comércio 
transatlântico, por exemplo, através de um 
balcão único comum para as PME;

xi) saudar o compromisso de ambos os 
lados e a inclusão na TTIP de um capítulo 
específico dedicado às PME e que visa 
criar novas oportunidades nos EUA para as 
PME europeias, por exemplo, através da 
eliminação dos requisitos de dupla 
certificação, da criação de um sistema de 
informação baseado na Web sobre 
diferentes regulamentos, da introdução de 
procedimentos céleres na fronteira ou da 
eliminação de picos pautais específicos que 
continuam a existir; deve estabelecer 
mecanismos para que ambas as partes 
trabalhem em conjunto para facilitar a 
participação das PME no comércio 
transatlântico, por exemplo, através de um 
balcão único comum para as PME;

Or. en

Alteração 726
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xi)

Proposta de resolução Alteração

xi) assegurar que a TTIP inclui um capítulo 
específico dedicado às PME e que visa 
criar novas oportunidades nos EUA para as 
PME europeias, por exemplo, através da 
eliminação dos requisitos de dupla 
certificação, da criação de um sistema de 
informação baseado na Web sobre 
diferentes regulamentos, da introdução de 

xi) assegurar que a TTIP inclui um capítulo 
específico dedicado às PME e que visa 
criar novas oportunidades nos EUA para as 
PME europeias, por exemplo, através da 
eliminação dos requisitos de dupla 
certificação, da criação de um sistema de 
informação baseado na Web sobre 
diferentes regulamentos e boas práticas, da 
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procedimentos céleres na fronteira ou da 
eliminação de picos pautais específicos que 
continuam a existir; deve estabelecer 
mecanismos para que ambas as partes 
trabalhem em conjunto para facilitar a 
participação das PME no comércio 
transatlântico, por exemplo, através de um 
balcão único comum para as PME;

introdução de procedimentos céleres na 
fronteira ou da eliminação de picos pautais 
específicos que continuam a existir; deve 
estabelecer mecanismos para que ambas as 
partes trabalhem em conjunto para facilitar 
a participação das PME no comércio 
transatlântico, por exemplo, através de um 
balcão único comum para as PME, onde as 
PME que são partes interessadas 
desempenhem um papel fundamental na 
criação desse sistema;

Or. en

Alteração 727
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xi-A) (nova)

Proposta de resolução Alteração

xi-A) assegurar a criação ou continuação, 
nos EUA, na EU ou nos 
Estados-Membros, de políticas e regimes 
de apoio em prol das PME, tais como os 
que melhoram o acesso a contratos 
públicos por parte das PME, bem como 
contratos públicos ecológicos ou 
regionais;

Or. en

Alteração 728
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xi-A) (nova)

Proposta de resolução Alteração

xi-A) garantir que o impacto da TTIP nas 
PME europeias é examinado mediante 
minuciosas avaliações ao nível europeu e 
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dos vários Estados-Membros;

Or. es

Alteração 729
Tiziana Beghin, David Borrelli

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xi-A) (nova)

Proposta de resolução Alteração

xi-A) assegurar que as prioridades e as 
preocupações das PME e dos ofícios são 
inteiramente tidas em consideração nas 
negociações da TTIP através de 
avaliações de impacto rigorosas e de 
consultas públicas direcionadas, 
assegurando a participação mais 
abrangente possível das partes 
interessadas relevantes do conjunto dos 
28 Estados-Membros, uma vez que muitas 
PME dependem da procura nacional e 
intra-UE e serão atingidas pelos efeitos do 
desvio do comércio resultantes da TTIP;

Or. en

Alteração 730
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xi-B) (nova)

Proposta de resolução Alteração

xi-B) assegurar a proteção e o reforço das 
políticas e dos regimes de apoio em prol 
das PME; assegurar que as prioridades e 
as preocupações de todos os tipos de 
PME, quer estejam orientadas para a 
exportação ou não, sejam inteiramente 
tidas em consideração nas negociações da 
TTIP, por exemplo através de avaliações 
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de impacto ex ante ou consultas públicas 
direcionadas, dado que apenas 13 % das 
PME estão ativas fora da UE, enquanto 
25 % estão ativas exclusivamente no 
mercado interno da UE; salienta o 
provável impacto negativo que qualquer 
possível acordo de TTIP pode vir a ter nas 
PME não orientadas para a exportação;

Or. en

Alteração 731
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xii)

Proposta de resolução Alteração

xii) garantir que a TTIP contém um 
capítulo abrangente sobre investimento, 
que inclua disposições sobre acesso ao 
mercado e proteção do investimento; o 
capítulo sobre o investimento deve 
destinar-se a assegurar um tratamento 
não discriminatório em prol do 
estabelecimento de empresas europeias e 
dos EUA em ambos os territórios, tendo 
igualmente em conta a natureza sensível de 
alguns setores específicos;

xii) garantir que a TTIP contém um 
capítulo abrangente sobre investimento, 
que inclua disposições sobre acesso ao 
mercado e proteção do investimento; o 
capítulo sobre o investimento deve 
destinar-se a assegurar um tratamento 
não discriminatório em prol do 
estabelecimento de empresas europeias e 
dos EUA em ambos os territórios, tendo 
igualmente em conta a natureza sensível de 
alguns setores específicos; recorda que 
85 % dos concursos públicos da União 
Europeia se encontram já abertos a 
fornecedores dos EUA, enquanto apenas 
32 % dos concursos dos EUA estão 
abertos a fornecedores da UE;

Or. en

Alteração 732
Dita Charanzová

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xii)
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Proposta de resolução Alteração

xii) garantir que a TTIP contém um 
capítulo abrangente sobre investimento, 
que inclua disposições sobre acesso ao 
mercado e proteção do investimento; o 
capítulo sobre o investimento deve 
destinar-se a assegurar um tratamento 
não discriminatório em prol do 
estabelecimento de empresas europeias e 
dos EUA em ambos os territórios, tendo 
igualmente em conta a natureza sensível 
de alguns setores específicos;

xii) garantir que a TTIP contém um 
capítulo abrangente sobre investimento, 
que inclua disposições sobre acesso ao 
mercado e proteção do investimento; o 
capítulo sobre o investimento deve 
destinar-se a assegurar um tratamento 
não discriminatório em prol do 
estabelecimento de empresas europeias e 
dos EUA em ambos os territórios;

Or. en

Alteração 733
Seán Kelly

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xii)

Proposta de resolução Alteração

xii) garantir que a TTIP contém um 
capítulo abrangente sobre investimento, 
que inclua disposições sobre acesso ao 
mercado e proteção do investimento; o 
capítulo sobre o investimento deve 
destinar-se a assegurar um tratamento 
não discriminatório em prol do 
estabelecimento de empresas europeias e 
dos EUA em ambos os territórios, tendo 
igualmente em conta a natureza sensível de 
alguns setores específicos;

xii) garantir que a TTIP contém um 
capítulo abrangente sobre investimento, 
que inclua disposições sobre acesso ao 
mercado e proteção do investimento; o 
capítulo sobre o investimento deve 
destinar-se a assegurar um tratamento 
não discriminatório em prol do 
estabelecimento de empresas europeias e 
dos EUA em ambos os territórios, tendo 
igualmente em conta a natureza sensível de 
alguns setores específicos, sobre os quais 
serão acordadas listas completas durante 
o processo de negociação;

Or. en

Alteração 734
Franck Proust
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Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xii)

Proposta de resolução Alteração

xii) garantir que a TTIP contém um 
capítulo abrangente sobre investimento, 
que inclua disposições sobre acesso ao 
mercado e proteção do investimento; o 
capítulo sobre o investimento deve 
destinar-se a assegurar um tratamento 
não discriminatório em prol do 
estabelecimento de empresas europeias e 
dos EUA em ambos os territórios, tendo 
igualmente em conta a natureza sensível de 
alguns setores específicos;

xii) garantir que a TTIP contém um 
capítulo abrangente sobre investimento, 
que inclua disposições sobre acesso ao 
mercado e proteção do investimento
tornado necessário face ao papel cada vez 
mais importante dos capitais próprios a 
curto prazo que reduzem o montante dos 
fundos diretamente consagrados ao 
investimento; o capítulo sobre o 
investimento deve destinar-se a assegurar 
um tratamento não discriminatório em prol 
do estabelecimento de empresas europeias 
e dos EUA em ambos os territórios, tendo 
igualmente em conta a natureza sensível de 
alguns setores específicos; solicita que, em 
matéria de investimento, a definição do 
termo «discriminação» seja objeto de 
consenso e de reconhecimento nos 
Estados Unidos entre os Estados federais, 
uma vez que a falta de clareza em torno 
deste termo já se traduz em distorção da 
concorrência dada a impossibilidade de as 
empresas europeias invocarem um 
potencial caso de discriminação junto de 
alguns tribunais americanos locais;

Or. fr

Alteração 735
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xii)

Proposta de resolução Alteração

xii) garantir que a TTIP contém um 
capítulo abrangente sobre investimento, 
que inclua disposições sobre acesso ao 
mercado e proteção do investimento; o 

xii) garantir que se a TTIP contiver um 
capítulo sobre investimento, este inclui
disposições sobre acesso ao mercado e 
proteção do investimento; um capítulo 
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capítulo sobre o investimento deve 
destinar-se a assegurar um tratamento 
não discriminatório em prol do 
estabelecimento de empresas europeias e 
dos EUA em ambos os territórios, tendo 
igualmente em conta a natureza sensível de 
alguns setores específicos;

sobre o investimento deve destinar-se a 
assegurar um tratamento 
não discriminatório em prol do 
estabelecimento de empresas europeias e 
dos EUA em ambos os territórios, tendo 
igualmente em conta a natureza sensível de 
alguns setores específicos; deve abordar 
também as obrigações e responsabilidades 
dos investidores, fazendo referência, aos 
princípios da OCDE para as empresas 
multinacionais, ao Plano de ação contra a 
erosão da base tributável e a transferência 
de lucros (BEPS) e aos princípios das 
Nações Unidas sobre empresas e direitos 
humanos, entre outros;

Or. en

Alteração 736
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xii)

Proposta de resolução Alteração

xii) garantir que a TTIP contém um 
capítulo abrangente sobre investimento, 
que inclua disposições sobre acesso ao 
mercado e proteção do investimento; o 
capítulo sobre o investimento deve 
destinar-se a assegurar um tratamento 
não discriminatório em prol do 
estabelecimento de empresas europeias e 
dos EUA em ambos os territórios, tendo 
igualmente em conta a natureza sensível 
de alguns setores específicos;

xii) aceitar o resultado da consulta 
pública realizada pela Comissão sobre os 
mecanismos arbitrários de resolução de 
diferendos entre investidores e Estados e, 
por conseguinte, excluir de todos os 
acordos comerciais não ratificados 
jurisdições arbitrárias específicas para 
investidores e não abdicar da justiça 
nacional; criar um mecanismo de 
consulta e litígios entre Estados reservado 
para os poucos casos de verdadeira 
negação da justiça;

Or. en
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Alteração 737
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xii)

Proposta de resolução Alteração

xii) garantir que a TTIP contém um 
capítulo abrangente sobre investimento, 
que inclua disposições sobre acesso ao 
mercado e proteção do investimento; o 
capítulo sobre o investimento deve 
destinar-se a assegurar um tratamento 
não discriminatório em prol do 
estabelecimento de empresas europeias e 
dos EUA em ambos os territórios, tendo 
igualmente em conta a natureza sensível 
de alguns setores específicos;

xii) garantir que a TTIP contém um 
capítulo equilibrado sobre investimento, 
tendo em conta as críticas emitidas no 
debate público sobre a inclusão de 
disposições relativas ao acesso ao 
mercado e à proteção dos investimentos e 
a natureza sensível de alguns setores 
específicos;

Or. en

Alteração 738
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xii)

Proposta de resolução Alteração

xii) garantir que a TTIP contém um 
capítulo abrangente sobre investimento, 
que inclua disposições sobre acesso ao 
mercado e proteção do investimento; o 
capítulo sobre o investimento deve 
destinar-se a assegurar um tratamento 
não discriminatório em prol do 
estabelecimento de empresas europeias e 
dos EUA em ambos os territórios, tendo 
igualmente em conta a natureza sensível de 
alguns setores específicos;

xii) garantir que a TTIP contém um 
capítulo abrangente sobre investimento, 
que inclua disposições sobre acesso ao 
mercado e proteção do investimento, 
reconhecendo que a livre circulação de 
capitais e o acesso ao capital incentivam o 
emprego e o crescimento; o capítulo sobre 
o investimento deve destinar-se a assegurar 
um tratamento não discriminatório em prol 
do estabelecimento de empresas europeias 
e dos EUA em ambos os territórios, tendo 
igualmente em conta a natureza sensível de 
alguns setores específicos;

Or. en
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Alteração 739
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xii)

Proposta de resolução Alteração

xii) garantir que a TTIP contém um 
capítulo abrangente sobre investimento, 
que inclua disposições sobre acesso ao 
mercado e proteção do investimento; o 
capítulo sobre o investimento deve 
destinar-se a assegurar um tratamento 
não discriminatório em prol do 
estabelecimento de empresas europeias e 
dos EUA em ambos os territórios, tendo 
igualmente em conta a natureza sensível de 
alguns setores específicos;

xii) garantir que a TTIP contém um 
capítulo abrangente sobre investimento, 
que inclua disposições sobre acesso ao 
mercado e proteção do investimento; o 
capítulo sobre o investimento deve 
assegurar um tratamento 
não discriminatório em prol do 
estabelecimento de empresas europeias e 
dos EUA em ambos os territórios, tendo 
igualmente em conta a natureza sensível de 
alguns setores específicos;

(Correção linguística.)

Or. es

Alteração 740
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xii)

Proposta de resolução Alteração

xii) garantir que a TTIP contém um 
capítulo abrangente sobre investimento, 
que inclua disposições sobre acesso ao 
mercado e proteção do investimento; o 
capítulo sobre o investimento deve 
destinar-se a assegurar um tratamento 
não discriminatório em prol do 
estabelecimento de empresas europeias e 
dos EUA em ambos os territórios, tendo 
igualmente em conta a natureza sensível 
de alguns setores específicos;

xii) garantir que a TTIP contém um 
capítulo abrangente sobre investimento,
que deva não só tentar valorizar a Europa 
enquanto destino para o investimento, 
mas também aumentar a confiança do 
investimento da UE nos EUA e que inclua 
disposições sobre acesso ao mercado e 
proteção do investimento; o capítulo sobre 
o investimento deve destinar-se a assegurar 
um tratamento não discriminatório em prol 
do estabelecimento de empresas europeias 
e dos EUA em ambos os territórios; essas 
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disposições devem procurar ainda definir 
um novo padrão-ouro de proteção do 
investimento em investimentos 
internacionais atuais e futuros, pois esse 
padrão-ouro deve garantir o nível mais 
elevado possível de transparência, 
analisar a criação de um mecanismo de 
recurso e deixar claro o direito a 
regulamentar;

Or. en

Alteração 741
Christofer Fjellner

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xiii)

Proposta de resolução Alteração

xiii) assegurar que as disposições relativas 
a proteção do investimento se limitam a 
disposições após estabelecimento e que
incidem sobre a não discriminação e o 
tratamento justo e equitativo; as normas de 
proteção e as definições de investidor e 
investimento devem ser elaboradas de 
uma forma precisa; a livre transferência 
de capitais deve encontrar-se em 
conformidade com as disposições do 
tratado da UE, bem como incluir uma 
exclusão prudencial no caso de crises 
financeiras;

xiii) assegurar que as disposições relativas 
a proteção do investimento incidem sobre a 
não discriminação, o tratamento justo e 
equitativo, incluindo proibição de medidas 
irracionais, arbitrárias ou 
discriminatórias, tratamento nacional, 
tratamento de nação mais favorecida,
proteção contra a expropriação direta e 
indireta, incluindo o direito a uma 
compensação adequada, pronta e efetiva, 
proteção e segurança totais de 
investidores e investimentos, outras 
disposições relativas à proteção efetiva, 
como a cláusula de proteção, livre 
transferência de fundos de capital e 
pagamentos pelos investidores e regras 
relativas à sub-rogação;

Or. en

Alteração 742
Franck Proust
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Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xiii)

Proposta de resolução Alteração

xiii) assegurar que as disposições relativas 
a proteção do investimento se limitam a 
disposições após estabelecimento e que 
incidem sobre a não discriminação e o 
tratamento justo e equitativo; as normas de 
proteção e as definições de investidor e 
investimento devem ser elaboradas de uma 
forma precisa; a livre transferência de 
capitais deve encontrar-se em 
conformidade com as disposições do 
tratado da UE, bem como incluir uma 
exclusão prudencial no caso de crises 
financeiras;

xiii) assegurar que as disposições relativas 
a proteção do investimento se limitam a 
disposições após estabelecimento e que 
incidem sobre a não discriminação e o 
tratamento justo e equitativo; as normas de 
proteção e as definições de investidor e 
investimento devem ser elaboradas de uma 
forma precisa; a livre transferência de 
capitais e a segurança das trocas devem 
estar em conformidade com as disposições 
do tratado da UE, bem como incluir uma 
exclusão prudencial no caso de crises 
financeiras;

Or. fr

Alteração 743
Dita Charanzová

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xiii)

Proposta de resolução Alteração

xiii) assegurar que as disposições relativas 
a proteção do investimento se limitam a 
disposições após estabelecimento e que 
incidem sobre a não discriminação e o 
tratamento justo e equitativo; as normas de 
proteção e as definições de investidor e 
investimento devem ser elaboradas de uma 
forma precisa; a livre transferência de 
capitais deve encontrar-se em 
conformidade com as disposições do 
tratado da UE, bem como incluir uma 
exclusão prudencial no caso de crises 
financeiras;

xiii) assegurar que as disposições relativas 
a proteção do investimento incidem sobre a 
não discriminação e o tratamento justo e 
equitativo; as normas de proteção e as 
definições de investidor e investimento 
devem ser elaboradas de uma forma 
precisa; a livre transferência de capitais 
deve encontrar-se em conformidade com as 
disposições do tratado da UE, bem como 
incluir uma exclusão prudencial no caso de 
crises financeiras;

Or. en
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Alteração 744
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xiii)

Proposta de resolução Alteração

xiii) assegurar que as disposições relativas 
a proteção do investimento se limitam a 
disposições após estabelecimento e que
incidem sobre a não discriminação e o 
tratamento justo e equitativo; as normas de 
proteção e as definições de investidor e 
investimento devem ser elaboradas de uma 
forma precisa; a livre transferência de 
capitais deve encontrar-se em 
conformidade com as disposições do 
tratado da UE, bem como incluir uma 
exclusão prudencial no caso de crises 
financeiras;

xiii) assegurar que as disposições relativas 
a proteção do investimento incidem sobre a 
não discriminação e o tratamento justo e 
equitativo; as normas de proteção e as 
definições de investidor e investimento 
devem ser elaboradas de uma forma 
precisa; a livre transferência de capitais 
deve encontrar-se em conformidade com as 
disposições do tratado da UE, bem como 
incluir uma exclusão prudencial no caso de 
crises financeiras;

Or. de

Alteração 745
David Martin, Maria Arena, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, Emmanuel Maurel, 
Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim 
Schuster, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Victor 
Boștinaru, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Costas Mavrides, Pedro Silva Pereira, Marita 
Ulvskog, Martina Werner

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xiii)

Proposta de resolução Alteração

xiii) assegurar que as disposições relativas 
a proteção do investimento se limitam a 
disposições após estabelecimento e que 
incidem sobre a não discriminação e o 
tratamento justo e equitativo; as normas de 
proteção e as definições de investidor e 
investimento devem ser elaboradas de uma 
forma precisa; a livre transferência de 
capitais deve encontrar-se em 
conformidade com as disposições do 

xiii) assegurar que as disposições relativas 
a proteção do investimento se limitam a 
disposições após estabelecimento e que 
incidem sobre a não discriminação e o 
tratamento justo e equitativo; as normas de 
proteção e as definições de investidor e 
investimento devem ser elaboradas de uma 
forma precisa; salienta que as disposições 
substantivas devem, designadamente, 
proteger o direito de regular em prol do 
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tratado da UE, bem como incluir uma 
exclusão prudencial no caso de crises 
financeiras;

interesse público, clarificar o significado 
de expropriação indireta e prevenir 
queixas infundadas ou supérfluas; a livre 
transferência de capitais deve encontrar-se 
em conformidade com as disposições do 
tratado da UE, bem como incluir uma 
exclusão prudencial no caso de crises 
financeiras;

Or. en

Alteração 746
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xiii)

Proposta de resolução Alteração

xiii) assegurar que as disposições relativas 
a proteção do investimento se limitam a 
disposições após estabelecimento e que 
incidem sobre a não discriminação e o 
tratamento justo e equitativo; as normas 
de proteção e as definições de investidor e 
investimento devem ser elaboradas de uma 
forma precisa; a livre transferência de 
capitais deve encontrar-se em 
conformidade com as disposições do 
tratado da UE, bem como incluir uma 
exclusão prudencial no caso de crises 
financeiras;

xiii) assegurar que as disposições relativas 
a proteção do investimento se limitam a 
disposições após estabelecimento, 
encerram direitos e deveres dos 
investidores em conformidade com as 
recomendações da OCDE, e incidem sobre 
a não discriminação, ao mesmo tempo que 
protegem totalmente o direito de 
regulamentar das autoridades nacionais, 
regionais e locais; as normas de proteção e 
as definições de investidor e investimento 
devem ser elaboradas de uma forma 
precisa e restrita; a livre transferência de 
capitais deve encontrar-se em 
conformidade com as disposições do 
tratado da UE, bem como incluir uma 
exclusão prudencial, atempada e sem 
restrições no caso de crises financeiras;

Or. en

Alteração 747
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha
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Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xiii)

Proposta de resolução Alteração

xiii) assegurar que as disposições relativas 
a proteção do investimento se limitam a 
disposições após estabelecimento e que 
incidem sobre a não discriminação e o 
tratamento justo e equitativo; as normas de 
proteção e as definições de investidor e 
investimento devem ser elaboradas de uma 
forma precisa; a livre transferência de 
capitais deve encontrar-se em 
conformidade com as disposições do 
tratado da UE, bem como incluir uma 
exclusão prudencial no caso de crises 
financeiras;

xiii) assegurar que as disposições relativas 
a proteção do investimento incidem sobre 
a não discriminação, a expropriação 
direta e indireta, bem como o tratamento 
justo e equitativo; as normas de proteção e 
as definições de investidor e investimento 
devem ser elaboradas de uma forma 
precisa e legal; a livre transferência de 
capitais deve encontrar-se em 
conformidade com as disposições do 
tratado da UE, bem como incluir uma 
exclusão prudencial no caso de crises 
financeiras;

Or. en

Alteração 748
József Szájer

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xiii-A) (nova)

Proposta de resolução Alteração

xiii-A) manter suspensas as negociações 
da TTIP sobre a resolução de litígios 
entre os investidores e o Estado, até à 
elaboração de propostas específicas, em 
estreita consulta com o Parlamento 
Europeu, que reflitam corretamente os 
resultados da consulta pública conduzida 
sobre esta matéria; elaborar um relatório 
das consultas com o Parlamento Europeu 
sobre problemas concretos vividos por 
investidores europeus nos EUA, onde a 
falta de possibilidades de resolução 
transatlântica de litígios entre os 
investidores e o Estado impediu uma 
solução eficaz ou deu origem a uma 
situação menos favorável dos investidores 
europeus em relação a investidores de 
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países terceiros que têm este instrumento 
ao seu dispor;

Or. en

Alteração 749
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xiv)

Proposta de resolução Alteração

xiv) assegurar que os investidores 
estrangeiros são tratados de uma forma 
não discriminatória e que têm uma 
oportunidade justa para procurar e obter 
ressarcimento das suas queixas, sem a 
inclusão de um mecanismo de resolução 
de litígios entre os investidores e o Estado; 
este mecanismo é dispensável no âmbito 
da TTIP, devido aos sistemas jurídicos 
desenvolvidos da UE e dos EUA; um 
mecanismo de resolução de litígios entre 
os investidores e o Estado e a utilização 
dos tribunais nacionais constituem as 
ferramentas mais adequadas para a 
resolução de litígios sobre investimentos;

Suprimido

Or. en

Alteração 750
Ulrike Müller

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xiv)

Proposta de resolução Alteração

xiv) assegurar que os investidores 
estrangeiros são tratados de uma forma 
não discriminatória e que têm uma 
oportunidade justa para procurar e obter 
ressarcimento das suas queixas, sem a 

xiv) excluir o mecanismo de resolução de 
litígios entre os investidores e o Estado e 
substituí-lo por um sistema de resolução 
de litígios entre Estados e a utilização dos 
tribunais nacionais, pois estes constituem 
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inclusão de um mecanismo de resolução 
de litígios entre os investidores e o Estado; 
este mecanismo é dispensável no âmbito 
da TTIP, devido aos sistemas jurídicos 
desenvolvidos da UE e dos EUA; um 
mecanismo de resolução de litígios entre 
os investidores e o Estado e a utilização 
dos tribunais nacionais constituem as 
ferramentas mais adequadas para a 
resolução de litígios sobre investimentos;

as ferramentas mais adequadas para a 
resolução de litígios sobre investimentos e 
estão mais aptos a assegurar que os 
investidores estrangeiros são tratados de 
uma forma não discriminatória e que têm 
uma oportunidade justa para procurar e 
obter ressarcimento das suas queixas; 
devido aos sistemas jurídicos 
desenvolvidos da UE e dos EUA, o 
mecanismo de resolução de litígios entre 
os investidores e o Estado é dispensável 
no âmbito da TTIP;

Or. en

Alteração 751
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xiv)

Proposta de resolução Alteração

xiv) assegurar que os investidores 
estrangeiros são tratados de uma forma não 
discriminatória e que têm uma 
oportunidade justa para procurar e obter 
ressarcimento das suas queixas, sem a
inclusão de um mecanismo de resolução de 
litígios entre os investidores e o Estado; 
este mecanismo é dispensável no âmbito 
da TTIP, devido aos sistemas jurídicos 
desenvolvidos da UE e dos EUA; um 
mecanismo de resolução de litígios entre 
os investidores e o Estado e a utilização 
dos tribunais nacionais constituem as 
ferramentas mais adequadas para a 
resolução de litígios sobre investimentos;

xiv) assegurar que os investidores 
estrangeiros são tratados de uma forma não 
discriminatória e que têm uma 
oportunidade justa para procurar e obter 
ressarcimento das suas queixas, através da
inclusão de um mecanismo de resolução de 
litígios entre os investidores e o Estado 
sólido e modernizado;

Or. en

Alteração 752
Davor Ivo Stier
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Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xiv)

Proposta de resolução Alteração

xiv) assegurar que os investidores 
estrangeiros são tratados de uma forma não 
discriminatória e que têm uma 
oportunidade justa para procurar e obter 
ressarcimento das suas queixas, sem a 
inclusão de um mecanismo de resolução 
de litígios entre os investidores e o Estado; 
este mecanismo é dispensável no âmbito 
da TTIP, devido aos sistemas jurídicos 
desenvolvidos da UE e dos EUA; um 
mecanismo de resolução de litígios entre 
os investidores e o Estado e a utilização 
dos tribunais nacionais constituem as 
ferramentas mais adequadas para a 
resolução de litígios sobre investimentos;

xiv) assegurar que os investidores 
estrangeiros são tratados de uma forma não 
discriminatória e que têm uma 
oportunidade justa para procurar e obter 
ressarcimento das suas queixas;

Or. en

Alteração 753
Santiago Fisas Ayxelà, Pablo Zalba Bidegain, Gabriel Mato

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xiv)

Proposta de resolução Alteração

xiv) assegurar que os investidores 
estrangeiros são tratados de uma forma não 
discriminatória e que têm uma 
oportunidade justa para procurar e obter 
ressarcimento das suas queixas, sem a 
inclusão de um mecanismo de resolução 
de litígios entre os investidores e o Estado; 
este mecanismo é dispensável no âmbito 
da TTIP, devido aos sistemas jurídicos 
desenvolvidos da UE e dos EUA; um 
mecanismo de resolução de litígios entre 
os investidores e o Estado e a utilização 
dos tribunais nacionais constituem as 
ferramentas mais adequadas para a 
resolução de litígios sobre investimentos;

xiv) assegurar que os investidores 
estrangeiros são tratados de uma forma não 
discriminatória e que têm uma 
oportunidade justa para procurar e obter 
ressarcimento das suas queixas, 
designadamente através de mecanismos 
eficazes de resolução de litígios. Para o 
efeito, a TTIP deve incluir mecanismos de 
resolução de litígios adequados e 
coerentes entre investidores e o Estado e 
entre Estados, que estejam em 
consonância com o direito da UE e dos 
seus Estados-Membros de preservar e 
perseguir objetivos legítimos em matéria 
de políticas públicas. Neste contexto, as 
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negociações sobre um mecanismo de
arbitragem de investimentos devem 
garantir resultados satisfatórios no que 
respeita à preservação do direito da UE e 
dos seus Estados-Membros de 
regulamentar para alcançar os objetivos 
em matéria de políticas públicas; maior 
transparência dos procedimentos de 
arbitragem; independência dos árbitros; 
assegurar a coerência das decisões 
arbitrais, por exemplo, prevendo a 
possibilidade de recurso; e uma relação 
entre o mecanismo de resolução de litígios 
entre os investidores e o Estado e o 
sistema jurídico nacional consistente com 
a jurisdição dos tribunais na UE;

Or. en

Alteração 754
Franck Proust

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xiv)

Proposta de resolução Alteração

xiv) assegurar que os investidores 
estrangeiros são tratados de uma forma não 
discriminatória e que têm uma 
oportunidade justa para procurar e obter 
ressarcimento das suas queixas, sem a 
inclusão de um mecanismo de resolução de 
litígios entre os investidores e o Estado; 
este mecanismo é dispensável no âmbito 
da TTIP, devido aos sistemas jurídicos 
desenvolvidos da UE e dos EUA; um
mecanismo de resolução de litígios entre os 
investidores e o Estado e a utilização dos 
tribunais nacionais constituem as 
ferramentas mais adequadas para a 
resolução de litígios sobre investimentos;

xiv) assegurar que os investidores 
estrangeiros são tratados de uma forma não 
discriminatória, são protegidos e que têm 
uma oportunidade justa para procurar e 
obter ressarcimento das suas queixas, com
a inclusão de um mecanismo de resolução 
de litígios que tem necessariamente de ser 
melhorado, de modo que tenha em conta 
as obrigações de transparência, definições 
claras e precisas de conceitos jurídicos, 
como «expropriação indireta» e 
«tratamento justo e equitativo», o 
procedimento de recurso, regras em 
matéria de ética, deontologia e de 
prevenção de conflitos de interesses, 
combater o abuso dos recursos múltiplos, 
garantir o fácil acesso às PME e o direito 
dos Estados de regulamentarem; um 
mecanismo deste tipo é indispensável no 
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âmbito da TTIP, dado que mesmo se um 
mecanismo de resolução de litígios entre os 
investidores e o Estado e a utilização dos 
tribunais nacionais pudessem constituir as 
ferramentas mais adequadas para a 
resolução de litígios sobre investimentos, 
atualmente não o são porque, por um 
lado, as PME não são ouvidas pelos 
Estados como as multinacionais e, por 
outro, mesmo que na União Europeia e 
nos Estados Unidos existam sistemas 
jurídicos complexos, as empresas 
europeias vítimas de discriminação não 
podem fazer valer os seus direitos perante 
alguns tribunais americanos locais, 
devendo ser dada prioridade à luta contra 
a eleição do tribunal («forum shopping»);
assegurar que este mecanismo faz parte 
de uma reflexão a longo prazo sobre a 
instituição de um organismo 
internacional encarregado destas questões 
no domínio do investimento;

Or. fr

Alteração 755
Reimer Böge

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xiv)

Proposta de resolução Alteração

xiv) assegurar que os investidores 
estrangeiros são tratados de uma forma não 
discriminatória e que têm uma 
oportunidade justa para procurar e obter 
ressarcimento das suas queixas, sem a 
inclusão de um mecanismo de resolução 
de litígios entre os investidores e o Estado;
este mecanismo é dispensável no âmbito 
da TTIP, devido aos sistemas jurídicos 
desenvolvidos da UE e dos EUA; um 
mecanismo de resolução de litígios entre 
os investidores e o Estado e a utilização 
dos tribunais nacionais constituem as 

xiv) assegurar que os investidores 
estrangeiros são tratados de uma forma não 
discriminatória e que têm uma 
oportunidade justa para procurar e obter 
ressarcimento das suas queixas; garantir, 
além disso, que o acordo estabelece um 
mecanismo atualizado de resolução de 
litígios entre os investidores e o Estado e 
que as negociações da TTIP são 
aproveitadas para eliminar as deficiências 
do acordo em vigor relativo aos litígios 
entre os investidores e o Estado, sobretudo 
no que diz respeito à clareza das 
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ferramentas mais adequadas para a 
resolução de litígios sobre investimentos;

definições, à limitação do âmbito de 
aplicação e aos mecanismos de recurso, e 
para criar uma nova norma 
internacional;

Or. de

Alteração 756
Christofer Fjellner

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xiv)

Proposta de resolução Alteração

xiv) assegurar que os investidores 
estrangeiros são tratados de uma forma não 
discriminatória e que têm uma 
oportunidade justa para procurar e obter 
ressarcimento das suas queixas, sem a 
inclusão de um mecanismo de resolução 
de litígios entre os investidores e o Estado; 
este mecanismo é dispensável no âmbito 
da TTIP, devido aos sistemas jurídicos 
desenvolvidos da UE e dos EUA; um 
mecanismo de resolução de litígios entre os 
investidores e o Estado e a utilização dos 
tribunais nacionais constituem as 
ferramentas mais adequadas para a 
resolução de litígios sobre investimentos;

xiv) assegurar que os investidores 
estrangeiros são tratados de uma forma não 
discriminatória e que têm uma 
oportunidade justa para procurar e obter 
ressarcimento das suas queixas através de 
disposições avançadas em matéria de 
proteção de investimentos e de um 
mecanismo de resolução de litígios entre os 
investidores e o Estado;

Or. en

Alteração 757
Markus Pieper, Markus Ferber, Paul Rübig, Michał Boni, Bendt Bendtsen, Othmar 
Karas, Sven Schulze

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xiv)

Proposta de resolução Alteração

xiv) assegurar que os investidores 
estrangeiros são tratados de uma forma não 

xiv) assegurar que os investidores 
estrangeiros são tratados de uma forma não 
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discriminatória e que têm uma 
oportunidade justa para procurar e obter 
ressarcimento das suas queixas, sem a 
inclusão de um mecanismo de resolução de 
litígios entre os investidores e o Estado;
este mecanismo é dispensável no âmbito 
da TTIP, devido aos sistemas jurídicos 
desenvolvidos da UE e dos EUA; um 
mecanismo de resolução de litígios entre 
os investidores e o Estado e a utilização 
dos tribunais nacionais constituem as 
ferramentas mais adequadas para a 
resolução de litígios sobre investimentos;

discriminatória e que têm uma 
oportunidade justa para procurar e obter 
ressarcimento das suas queixas, com a 
inclusão de um mecanismo de resolução de 
litígios entre os investidores e o Estado
revisto e bem equilibrado. Este mecanismo 
garante tratamento igual de investidores 
estrangeiros e nacionais, oferece proteção 
efetiva dos investimentos e pode ser um 
instrumento útil para o aumento dos 
investimentos estrangeiros diretos; 

Or. en

Alteração 758
Dita Charanzová

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xiv)

Proposta de resolução Alteração

xiv) assegurar que os investidores 
estrangeiros são tratados de uma forma não 
discriminatória e que têm uma 
oportunidade justa para procurar e obter 
ressarcimento das suas queixas, sem a 
inclusão de um mecanismo de resolução 
de litígios entre os investidores e o Estado; 
este mecanismo é dispensável no âmbito 
da TTIP, devido aos sistemas jurídicos 
desenvolvidos da UE e dos EUA; um 
mecanismo de resolução de litígios entre 
os investidores e o Estado e a utilização 
dos tribunais nacionais constituem as 
ferramentas mais adequadas para a 
resolução de litígios sobre investimentos;

xiv) assegurar que os investidores 
estrangeiros são tratados de uma forma não 
discriminatória e que têm uma 
oportunidade justa para procurar e obter 
ressarcimento das suas queixas; explorar o 
mecanismo de proteção dos investidores 
modernizado, conforme descrito pela 
Comissão em 18 de março de 2015, que 
pode dar resposta às preocupações 
manifestadas, enquanto defende as 
empresas europeias que, de outra forma, 
seriam deixadas sem proteção pelos 
tribunais nacionais dos EUA;

Or. en

Alteração 759
Salvatore Cicu
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Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xiv)

Proposta de resolução Alteração

xiv) assegurar que os investidores 
estrangeiros são tratados de uma forma não 
discriminatória e que têm uma 
oportunidade justa para procurar e obter 
ressarcimento das suas queixas, sem a 
inclusão de um mecanismo de resolução 
de litígios entre os investidores e o Estado;
este mecanismo é dispensável no âmbito 
da TTIP, devido aos sistemas jurídicos 
desenvolvidos da UE e dos EUA; um 
mecanismo de resolução de litígios entre 
os investidores e o Estado e a utilização 
dos tribunais nacionais constituem as 
ferramentas mais adequadas para a 
resolução de litígios sobre investimentos;

xiv) assegurar que os investidores 
estrangeiros são tratados de uma forma não 
discriminatória e que têm uma 
oportunidade justa para procurar e obter 
ressarcimento das suas queixas, através de 
um mecanismo melhorado de resolução de 
litígios entre os investidores e o Estado.
Este mecanismo deve permitir que os 
investidores possam fazer valer os seus 
direitos perante os tribunais nacionais ou 
através do mecanismo de arbitragem 
internacional de resolução de litígios 
entre os investidores e o Estado; todavia, 
um tal mecanismo não pode permitir que 
os investidores façam valer os seus 
direitos contextualmente perante um 
tribunal nacional ou um árbitro 
internacional;

Or. it

Alteração 760
Paulo Rangel

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xiv)

Proposta de resolução Alteração

xiv) assegurar que os investidores 
estrangeiros são tratados de uma forma não 
discriminatória e que têm uma 
oportunidade justa para procurar e obter 
ressarcimento das suas queixas, sem a 
inclusão de um mecanismo de resolução de 
litígios entre os investidores e o Estado; 
este mecanismo é dispensável no âmbito 
da TTIP, devido aos sistemas jurídicos 
desenvolvidos da UE e dos EUA; um 
mecanismo de resolução de litígios entre 

xiv) assegurar que os investidores 
estrangeiros são tratados de uma forma não 
discriminatória e que têm uma 
oportunidade justa para procurar e obter 
ressarcimento das suas queixas, mediante a 
inclusão de um mecanismo de resolução de 
litígios entre os investidores e o Estado 
transparente, que não comprometa ou 
restrinja indevidamente o direito da União 
Europeia e/ou dos seus Estados-Membros 
de legislarem no interesse público em 
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os investidores e o Estado e a utilização 
dos tribunais nacionais constituem as 
ferramentas mais adequadas para a 
resolução de litígios sobre investimentos;

domínios como a saúde, a segurança, a 
defesa do consumidor ou o ambiente; este 
mecanismo deverá assegurar a 
independência e imparcialidade dos 
árbitros, bem como a consistência das 
decisões adotadas, designadamente 
mediante a introdução de um código de 
conduta vinculativo para os árbitros, que 
inclua normas destinadas a prevenir 
conflitos de interesses, o estabelecimento 
de um tribunal arbitral permanente e a 
previsão de um mecanismo de recurso das 
sentenças arbitrais;

Or. pt

Alteração 761
Viviane Reding

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xiv)

Proposta de resolução Alteração

xiv) assegurar que os investidores 
estrangeiros são tratados de uma forma não 
discriminatória e que têm uma 
oportunidade justa para procurar e obter 
ressarcimento das suas queixas, sem a 
inclusão de um mecanismo de resolução 
de litígios entre os investidores e o Estado; 
este mecanismo é dispensável no âmbito 
da TTIP, devido aos sistemas jurídicos 
desenvolvidos da UE e dos EUA; um 
mecanismo de resolução de litígios entre 
os investidores e o Estado e a utilização 
dos tribunais nacionais constituem as 
ferramentas mais adequadas para a 
resolução de litígios sobre investimentos;

xiv) assegurar que os investidores 
estrangeiros são tratados de uma forma não
discriminatória e que têm uma 
oportunidade justa para procurar e obter 
ressarcimento das suas queixas; a médio 
prazo, o tribunal internacional público, 
com juízes pagos pelo erário público e 
nomeados pelos poderes públicos, 
aplicando um conjunto comum de regras 
internacionais constitui a ferramenta 
mais adequada para a resolução de litígios 
sobre investimentos;

Or. en

Alteração 762
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog, Theresa Griffin, Richard 
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Howitt, Seb Dance, Clare Moody, Glenis Willmott, Richard Corbett, Paul Brannen, 
Lucy Anderson, Julie Ward, Siôn Simon, Linda McAvan, Derek Vaughan, Anneliese 
Dodds, Tibor Szanyi, Elly Schlein, Jan Keller, Renata Briano, Clara Eugenia Aguilera 
García, Elena Gentile, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Petra Kammerevert, Evelyne 
Gebhardt, Gabriele Preuß, Kerstin Westphal, Evelyn Regner, Josef Weidenholzer, 
Eugen Freund, Karin Kadenbach, Claude Moraes, Marc Tarabella, Sergio Gaetano 
Cofferati, Hugues Bayet, Kathleen Van Brempt, Javi López, Soledad Cabezón Ruiz, 
Mary Honeyball, Afzal Khan, Catherine Stihler, Neena Gill, Ulrike Rodust, Peter 
Simon, Pervenche Berès, Isabelle Thomas, Sylvie Guillaume, Guillaume Balas, Vincent 
Peillon, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Jean-Paul Denanot, Virginie Rozière, 
Gilles Pargneaux, Louis-Joseph Manscour, Edouard Martin, Georgi Pirinski, Lidia 
Joanna Geringer de Oedenberg, Anna Hedh, Udo Bullmann, Soraya Post, Jutta 
Steinruck, Martina Werner, Paul Tang, Miapetra Kumpula-Natri, Kati Piri, Dietmar 
Köster, Matthias Groote, Maria Noichl

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xiv)

Proposta de resolução Alteração

xiv) assegurar que os investidores 
estrangeiros são tratados de uma forma não 
discriminatória e que têm uma 
oportunidade justa para procurar e obter 
ressarcimento das suas queixas, sem a 
inclusão de um mecanismo de resolução 
de litígios entre os investidores e o Estado; 
este mecanismo é dispensável no âmbito 
da TTIP, devido aos sistemas jurídicos 
desenvolvidos da UE e dos EUA; um 
mecanismo de resolução de litígios entre 
os investidores e o Estado e a utilização 
dos tribunais nacionais constituem as 
ferramentas mais adequadas para a 
resolução de litígios sobre investimentos;

xiv) assegurar que os investidores 
estrangeiros são tratados de uma forma não 
discriminatória e que têm uma 
oportunidade justa para procurar e obter 
ressarcimento das suas queixas, ao mesmo 
tempo que beneficiam dos mesmos 
direitos que os investidores nacionais; 
opor-se à inclusão de mecanismos de 
resolução de litígios entre os investidores 
e o Estado no âmbito da TTIP, dado que 
estão disponíveis outras opções para fazer 
cumprir a proteção dos investimentos, 
como soluções a nível interno;

Or. en

Alteração 763
Pedro Silva Pereira, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Nicola Danti, Goffredo Maria 
Bettini, Victor Boștinaru

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xiv)
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Proposta de resolução Alteração

xiv) assegurar que os investidores 
estrangeiros são tratados de uma forma não 
discriminatória e que têm uma 
oportunidade justa para procurar e obter 
ressarcimento das suas queixas, sem a 
inclusão de um mecanismo de resolução de 
litígios entre os investidores e o Estado; 
este mecanismo é dispensável no âmbito da 
TTIP, devido aos sistemas jurídicos 
desenvolvidos da UE e dos EUA; um 
mecanismo de resolução de litígios entre os 
investidores e o Estado e a utilização dos 
tribunais nacionais constituem as 
ferramentas mais adequadas para a 
resolução de litígios sobre investimentos;

xiv) assegurar que os investidores 
estrangeiros são tratados de uma forma não 
discriminatória e que têm uma 
oportunidade justa para procurar e obter 
ressarcimento das suas queixas, sem a 
inclusão de um mecanismo de resolução de 
litígios entre os investidores e o Estado; 
este mecanismo é dispensável no âmbito da 
TTIP, devido aos sistemas jurídicos 
desenvolvidos da UE e dos EUA; um 
mecanismo de resolução de litígios entre os 
investidores e o Estado e a utilização dos 
tribunais nacionais constituem as 
ferramentas mais adequadas para a 
resolução de litígios sobre investimentos; 
se as disposições do mecanismo de 
resolução de litígios entre os investidores 
e o Estado forem incluídas na TTIP, as 
negociações devem evitar incluir na 
parceria qualquer mecanismo entre 
investidores e o Estado que tenha sido 
feito à pressa e seja metodologicamente 
incoerente;

Or. en

Alteração 764
Tokia Saïfi, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xiv)

Proposta de resolução Alteração

xiv) assegurar que os investidores 
estrangeiros são tratados de uma forma não 
discriminatória e que têm uma 
oportunidade justa para procurar e obter 
ressarcimento das suas queixas, sem a 
inclusão de um mecanismo de resolução 
de litígios entre os investidores e o Estado; 
este mecanismo é dispensável no âmbito 
da TTIP, devido aos sistemas jurídicos 

xiv) assegurar que os investidores 
estrangeiros são protegidos, são tratados de 
uma forma não discriminatória e que têm 
uma oportunidade justa para procurar e 
obter ressarcimento das suas queixas; 
assegurar que é estabelecido um 
mecanismo de resolução de litígios que 
faça respeitar as obrigações previstas no 
acordo em matéria de investimento, mas 
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desenvolvidos da UE e dos EUA; um 
mecanismo de resolução de litígios entre 
os investidores e o Estado e a utilização 
dos tribunais nacionais constituem as 
ferramentas mais adequadas para a 
resolução de litígios sobre investimentos;

apenas na condição de que este 
mecanismo garanta o direito dos Estados 
de regulamentarem, dê resposta aos 
requisitos de transparência, inclua 
definições claras e precisas de conceitos
jurídicos, como «expropriação indireta» e 
«tratamento justo e equitativo», integre 
um procedimento de recurso, cumpra as 
regras em matéria de ética e de prevenção 
de conflitos de interesses, impeça o abuso 
os recursos abusivos, seja acessível às 
PME e não ponha em causa o direito de 
recorrer aos tribunais nacionais; assegurar 
que o estabelecimento deste mecanismo 
faz parte de uma reflexão a médio prazo 
sobre a instituição de um organismo 
internacional encarregado destas questões 
no domínio dos investimentos;

Or. fr

Alteração 765
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Dariusz 
Rosati, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Bolesław G. Piecha

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xiv)

Proposta de resolução Alteração

xiv) assegurar que os investidores 
estrangeiros são tratados de uma forma não 
discriminatória e que têm uma 
oportunidade justa para procurar e obter 
ressarcimento das suas queixas, sem a 
inclusão de um mecanismo de resolução 
de litígios entre os investidores e o Estado; 
este mecanismo é dispensável no âmbito 
da TTIP, devido aos sistemas jurídicos 
desenvolvidos da UE e dos EUA; um 
mecanismo de resolução de litígios entre 
os investidores e o Estado e a utilização 
dos tribunais nacionais constituem as 
ferramentas mais adequadas para a 

xiv) assegurar que os investidores 
estrangeiros são tratados de uma forma não 
discriminatória e que têm uma 
oportunidade justa para procurar e obter 
ressarcimento das suas queixas, através de 
sistemas jurisdicionais nacionais ou, se 
adequado, de um mecanismo de resolução 
de litígios entre os investidores e o Estado; 
os mecanismos de resolução de litígios 
estabelecidos no quadro da TTIP têm de 
defender a plena transparência e de estar 
sujeitos aos princípios e ao controlo 
democráticos, tendo por base as soluções 
previstas no AECG;
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resolução de litígios sobre investimentos;

(It is crucial to include in the ISDS 
provisions the so called fork-in-the-road 
provision, which creates an option for the 
investor to choose EITHER national court 
system OR investment arbitration; parallel 
claims should be prohibited. 
Intergovernmental dispute settlement 
would leave decision on initiation of an 
investment dispute to a state, which would 
inevitably involve political considerations 
and would limit access of SMEs to dispute 
settlement.)

Or. en

Alteração 766
Tiziana Beghin

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xiv)

Proposta de resolução Alteração

xiv) assegurar que os investidores 
estrangeiros são tratados de uma forma não 
discriminatória e que têm uma 
oportunidade justa para procurar e obter 
ressarcimento das suas queixas, sem a 
inclusão de um mecanismo de resolução de 
litígios entre os investidores e o Estado; 
este mecanismo é dispensável no âmbito da 
TTIP, devido aos sistemas jurídicos 
desenvolvidos da UE e dos EUA; um 
mecanismo de resolução de litígios entre os 
investidores e o Estado e a utilização dos 
tribunais nacionais constituem as 
ferramentas mais adequadas para a 
resolução de litígios sobre investimentos;

xiv) assegurar que os investidores 
estrangeiros são tratados de uma forma não 
discriminatória e que têm uma 
oportunidade justa para procurar e obter 
ressarcimento das suas queixas, sem a 
inclusão de um mecanismo de resolução de 
litígios entre os investidores e o Estado, a 
que a grande maioria dos inquiridos na 
consulta pública da Comissão Europeia se 
opôs com veemência, pedindo a sua total 
supressão da TTIP e não a sua revisão; 
este mecanismo é dispensável no âmbito da 
TTIP, devido aos sistemas jurídicos 
desenvolvidos da UE e dos EUA; um 
mecanismo de resolução de litígios entre os 
investidores e o Estado e a utilização dos 
tribunais nacionais constituem as 
ferramentas mais adequadas para a 
resolução de litígios sobre investimentos;

Or. en
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Alteração 767
Wim van de Camp

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xiv)

Proposta de resolução Alteração

xiv) assegurar que os investidores 
estrangeiros são tratados de uma forma não 
discriminatória e que têm uma 
oportunidade justa para procurar e obter 
ressarcimento das suas queixas, sem a 
inclusão de um mecanismo de resolução 
de litígios entre os investidores e o Estado; 
este mecanismo é dispensável no âmbito 
da TTIP, devido aos sistemas jurídicos 
desenvolvidos da UE e dos EUA; um 
mecanismo de resolução de litígios entre 
os investidores e o Estado e a utilização 
dos tribunais nacionais constituem as 
ferramentas mais adequadas para a 
resolução de litígios sobre investimentos;

xiv) assegurar que os investidores 
estrangeiros são tratados de uma forma não 
discriminatória e que têm uma 
oportunidade justa para procurar e obter 
ressarcimento das suas queixas e que uma 
cláusula sobre o mecanismo de resolução 
de litígios entre os investidores e o Estado
não porá em causa, direta ou 
indiretamente, as competências 
legislativas e a autoridade dos 
Estados-Membros da UE, nem os seus 
processos judiciais nacionais e soberanos;

Or. en

Alteração 768
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xiv)

Proposta de resolução Alteração

xiv) assegurar que os investidores 
estrangeiros são tratados de uma forma 
não discriminatória e que têm uma 
oportunidade justa para procurar e obter 
ressarcimento das suas queixas, sem a 
inclusão de um mecanismo de resolução 
de litígios entre os investidores e o Estado;
este mecanismo é dispensável no âmbito 
da TTIP, devido aos sistemas jurídicos 
desenvolvidos da UE e dos EUA; um 

xiv) assegurar que os investidores 
estrangeiros são tratados de uma forma não 
discriminatória; para o efeito, é necessário 
incluir no acordo o mecanismo de 
resolução de litígios entre os investidores e 
o Estado, uma vez que, apesar da 
existência de sistemas jurídicos 
desenvolvidos da UE e dos EUA, este é 
indispensável para a aplicação de normas 
internacionais relativas à proteção de 
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mecanismo de resolução de litígios entre 
os investidores e o Estado e a utilização 
dos tribunais nacionais constituem as 
ferramentas mais adequadas para a
resolução de litígios sobre investimentos;

investimentos e para a resolução de
litígios sobre os mesmos; avaliar se 
deveria ser ponderada a criação, a longo 
prazo, de um tribunal internacional para a 
resolução de litígios entre os investidores e 
o Estado;

Or. de

Alteração 769
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xiv)

Proposta de resolução Alteração

xiv) assegurar que os investidores 
estrangeiros são tratados de uma forma não 
discriminatória e que têm uma 
oportunidade justa para procurar e obter 
ressarcimento das suas queixas, sem a 
inclusão de um mecanismo de resolução de 
litígios entre os investidores e o Estado; 
este mecanismo é dispensável no âmbito 
da TTIP, devido aos sistemas jurídicos 
desenvolvidos da UE e dos EUA; um 
mecanismo de resolução de litígios entre os 
investidores e o Estado e a utilização dos 
tribunais nacionais constituem as 
ferramentas mais adequadas para a 
resolução de litígios sobre investimentos;

xiv) assegurar que os investidores 
estrangeiros são tratados de uma forma não 
discriminatória e que têm uma 
oportunidade justa para procurar e obter 
ressarcimento das suas queixas, sem a 
inclusão de um mecanismo de resolução de 
litígios entre os investidores e o Estado; 
insistir em que as disposições relativas à 
proteção do investimento e aos 
mecanismos de resolução de litígios no 
âmbito da relação investidor-Estado 
(RLIE), mesmo se revistas, contornam os 
processos jurisdicionais ordinários 
comportam riscos orçamentais elevados, 
ameaçam os processos legislativos 
democráticos e discriminam as empresas 
nacionais, pelo que devem ser rejeitadas; 
salientar que o acervo legislativo europeu 
não deve ser posto em causa por um 
acordo transatlântico de comércio livre e 
que é necessário seguir os trâmites 
processuais nos tribunais nacionais; 
assegurar que não possam ser postas em 
causa por tribunais de arbitragem as 
medidas políticas e administrativas – em 
particular no que diz respeito aos pedidos 
tardios de ressarcimento – tomadas em 
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consonância com os princípios da 
democracia e do Estado de direito; 
defender um mecanismo de resolução de 
litígios entre Estados e o recurso aos 
tribunais nacionais como as ferramentas 
mais adequadas para a resolução de litígios 
sobre investimentos;

Or. en

Alteração 770
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xiv)

Proposta de resolução Alteração

xiv) assegurar que os investidores 
estrangeiros são tratados de uma forma não 
discriminatória e que têm uma 
oportunidade justa para procurar e obter 
ressarcimento das suas queixas, sem a 
inclusão de um mecanismo de resolução 
de litígios entre os investidores e o Estado; 
este mecanismo é dispensável no âmbito 
da TTIP, devido aos sistemas jurídicos 
desenvolvidos da UE e dos EUA; um 
mecanismo de resolução de litígios entre os 
investidores e o Estado e a utilização dos 
tribunais nacionais constituem as 
ferramentas mais adequadas para a 
resolução de litígios sobre investimentos;

xiv) assegurar que os investidores 
estrangeiros são tratados de uma forma não 
discriminatória e que têm uma 
oportunidade justa para procurar e obter 
ressarcimento das suas queixas, o que não 
é possível sem a inclusão de um
mecanismo adequado; este mecanismo é 
necessário, apesar da existência de 
sistemas jurídicos desenvolvidos da UE e 
dos EUA, para garantir a aplicabilidade, 
em muitos casos indireta, nos tribunais 
nacionais, de acordos internacionais e, 
assim, a exigibilidade, perante os mesmos, 
dos compromissos contratuais assumidos, 
assim como para pôr fim ao tratamento 
desigual de investidores com base em 
acordos em vigor entre os 
Estados-Membros da UE e os EUA; um 
mecanismo de resolução de litígios entre os 
investidores e o Estado e a utilização dos 
tribunais nacionais não constituem, em 
muitos casos, as ferramentas adequadas 
para a resolução de litígios sobre 
investimentos;

Or. de
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Alteração 771
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xiv)

Proposta de resolução Alteração

xiv) assegurar que os investidores 
estrangeiros são tratados de uma forma não 
discriminatória e que têm uma 
oportunidade justa para procurar e obter 
ressarcimento das suas queixas, sem a 
inclusão de um mecanismo de resolução de 
litígios entre os investidores e o Estado; 
este mecanismo é dispensável no âmbito 
da TTIP, devido aos sistemas jurídicos 
desenvolvidos da UE e dos EUA; um 
mecanismo de resolução de litígios entre 
os investidores e o Estado e a utilização 
dos tribunais nacionais constituem as 
ferramentas mais adequadas para a 
resolução de litígios sobre investimentos;

xiv) assegurar que os investidores 
estrangeiros são tratados de uma forma não 
discriminatória e que têm uma 
oportunidade justa para procurar e obter 
ressarcimento das suas queixas, sem a 
inclusão de um mecanismo de resolução de 
litígios entre os investidores e o Estado; 
está firmemente convicto de que um 
eventual acordo TTIP não deve conter 
nenhum mecanismo de resolução de 
litígios entre os investidores e o Estado, 
na medida em que o nível de proteção do 
investimento vigente na UE e nos EUA é 
totalmente suficiente para garantir a 
segurança jurídica;

Or. en

Alteração 772
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Catherine Bearder

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xiv)

Proposta de resolução Alteração

xiv) assegurar que os investidores 
estrangeiros são tratados de uma forma não 
discriminatória e que têm uma 
oportunidade justa para procurar e obter 
ressarcimento das suas queixas, sem a 
inclusão de um mecanismo de resolução 
de litígios entre os investidores e o Estado; 
este mecanismo é dispensável no âmbito 
da TTIP, devido aos sistemas jurídicos 
desenvolvidos da UE e dos EUA; um 
mecanismo de resolução de litígios entre 

xiv) assegurar que os investidores 
estrangeiros são tratados de uma forma não 
discriminatória e que têm uma 
oportunidade justa para procurar e obter 
ressarcimento das suas queixas,
reconhecendo que a resolução de litígios 
entre os investidores e o Estado e a 
utilização dos tribunais nacionais 
apresentam grandes dificuldades e que 
existem também preocupações legítimas 
relativamente às cláusulas RLIE 
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os investidores e o Estado e a utilização 
dos tribunais nacionais constituem as 
ferramentas mais adequadas para a 
resolução de litígios sobre investimentos;

(resolução de litígios entre os investidores 
e o Estado), dado que foram 
anteriormente adotadas em mais de 1 300 
acordos de investimento bilaterais pelos 
Estados-Membros europeus; continuar, 
portanto, a explorar todas as vias com 
vista à melhoria e reforma do mecanismo 
de resolução de litígios entre os 
investidores e o Estado, de modo a que 
sejam abordadas as preocupações 
relativas ao direito de regulamentar, 
transparência, procedimentos de recurso e 
outros aspetos processuais dos tribunais e 
a relação entre os tribunais nacionais e a 
RLIE; prosseguir, ao longo das 
negociações da TTIP, com a procura de 
uma solução mais alargada para as 
preocupações relativas às cláusulas RLIE 
contidas noutros acordos de investimentos
europeus, nomeadamente tratados entre 
Estados-Membros da UE;

Or. en

Alteração 773
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xiv)

Proposta de resolução Alteração

xiv) assegurar que os investidores 
estrangeiros são tratados de uma forma não 
discriminatória e que têm uma 
oportunidade justa para procurar e obter 
ressarcimento das suas queixas, sem a 
inclusão de um mecanismo de resolução 
de litígios entre os investidores e o Estado; 
este mecanismo é dispensável no âmbito 
da TTIP, devido aos sistemas jurídicos 
desenvolvidos da UE e dos EUA; um 
mecanismo de resolução de litígios entre 
os investidores e o Estado e a utilização 
dos tribunais nacionais constituem as 

xiv) assegurar que os investidores 
estrangeiros são tratados de uma forma não 
discriminatória e que têm uma 
oportunidade justa para procurar e obter 
soluções e ressarcimento
independentemente de uma eventual 
interferência política; apoia, por 
conseguinte, a inclusão de mecanismos de 
proteção de investimentos, incluindo um 
mecanismo de resolução de litígios entre 
os investidores e o Estado revisto e 
melhorado e apoia os esforços 
permanentes da DG Comércio neste 
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ferramentas mais adequadas para a 
resolução de litígios sobre investimentos;

domínio;

Or. en

Alteração 774
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xiv) – subalínea a) (nova)

Proposta de resolução Alteração

a) Recorda que, atualmente, os 
Estados-Membros têm já mais de 1 300 
acordos bilaterais de investimento que 
preveem uma forma ultrapassada de 
mecanismo de resolução de litígios entre 
os investidores e o Estado; considera que 
o acordo deve incluir uma reforma sólida 
do mecanismo de resolução de litígios 
entre os investidores e o Estado, a qual é 
necessária e deverá servir de modelo para 
futuros acordos comerciais a nível 
mundial, nomeadamente em muitos países 
com uma governação democrática mais 
frágil e menores níveis de respeito pelo 
Estado de direito;

Or. en

Alteração 775
Davor Ivo Stier

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xiv) – subalínea a) (nova)

Proposta de resolução Alteração

a) assegurar que o mecanismo de 
resolução de litígios entre os investidores 
e o Estado permite condições de 
concorrência equitativas para os 
investidores e segurança jurídica em toda 
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a UE e EUA;

Or. en

Alteração 776
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xiv) – subalínea b) (nova)

Proposta de resolução Alteração

b) reconhece a importância da inclusão 
de um mecanismo de resolução de litígios 
entre os investidores e o Estado, mas 
considera também ser necessária uma 
modernização do sistema para respeitar a 
vontade dos cidadãos europeus e, 
simultaneamente, oferecer um sistema 
jurídico que garante os investimentos 
estrangeiros;

Or. en

Alteração 777
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xiv) – subalínea c) (nova)

Proposta de resolução Alteração

c) salienta que todo e qualquer 
mecanismo de resolução de litígios 
estabelecido no âmbito do quadro da 
TTIP tem de defender a plena 
transparência e de estar sujeito aos 
princípios e ao controlo democráticos;

Or. en
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Alteração 778
Christofer Fjellner

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xiv-A) (nova)

Proposta de resolução Alteração

xiv-A) assegurar que as resoluções de 
litígios sobre investimentos são 
conduzidas em ambiente despolitizado e 
estritamente jurídico, onde a principal 
prioridade consiste em manter a 
imparcialidade na nomeação de árbitros 
por investidores e pelas partes;

Or. en

Alteração 779
Frédérique Ries, Gérard Deprez, Louis Michel

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xiv-A) (nova)

Proposta de resolução Alteração

xiv-A) assegurar que as negociações 
relativas à TTIP incluem o objetivo da 
criação a médio prazo de um tribunal 
internacional permanente, independente e
competente em matéria de resolução de 
litígios associados aos investimentos 
internacionais;

Or. fr

Alteração 780
Peter Simon, Evelyne Gebhardt

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xiv-A) (nova)
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Proposta de resolução Alteração

xiv-A) assegurar que se procura criar um 
mecanismo internacional para a 
resolução de litígios, com ligação a 
autoridades públicas cujas decisões são 
tomadas por pessoas qualificadas para 
exercer as funções de juiz, de acordo com 
leis aprovadas por parlamentos eleitos 
democraticamente;

Or. de

Alteração 781
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xiv-A) (nova)

Proposta de resolução Alteração

xiv-A) respeitar o direito dos governos e 
dos parlamentos dos países em 
desenvolvimento de regulamentar o 
investimento e de garantir obrigações e 
direitos a todos os investidores, incluindo 
os estrangeiros, de modo que os direitos 
laborais, ambientais e humanos e outras 
normas sejam respeitados;

Or. en

Alteração 782
Viviane Reding, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xiv-A) (nova)

Proposta de resolução Alteração

xiv-A) a TTIP deve incluir a perspetiva a 
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médio prazo de um tribunal 
internacional;

Or. en

Alteração 783
Franck Proust, Tokia Saïfi

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xiv-A) (nova)

Proposta de resolução Alteração

xiv-A) solicita a criação de um 
mecanismo de alerta precoce com 
consultas regulares das câmaras de 
comércio e das empresas para a resolução 
em primeiro lugar por antecipação e 
mediação de eventuais litígios;

Or. fr

Alteração 784
Christofer Fjellner

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xiv-B) (nova)

Proposta de resolução Alteração

xiv-B) assegurar que, sem mais delongas, 
a UE e os seus Estados-Membros assinam 
as regras da CNUDCI relativas à 
transparência na arbitragem entre os 
investidores e o Estado com base em 
tratados;

Or. en

Alteração 785
Christofer Fjellner



PE552.130v01-00 98/120 AM\1055775PT.doc

PT

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xiv-C) (nova)

Proposta de resolução Alteração

xiv-C) assegurar que a UE confirma o 
princípio do pagamento das custas pela 
parte vencida em todos os litígios sobre 
investimentos, de modo a ajudar a 
prevenir queixas supérfluas;

Or. en

Alteração 786
Christofer Fjellner

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xv)

Proposta de resolução Alteração

xv) garantir que a TTIP contém um 
capítulo ambicioso sobre direitos de 
propriedade intelectual (DPI), que inclui 
uma forte proteção de áreas de DPI 
definidas de forma clara e precisa, 
nomeadamente uma melhor proteção e 
reconhecimento de indicações geográficas 
(IG) europeias, e refletir um nível justo e 
eficiente de proteção, conforme previsto 
nas disposições do acordo de comércio 
livre da UE e dos EUA neste domínio, 
continuando igualmente a confirmar a 
flexibilidade existente no acordo sobre os 
direitos de propriedade intelectual 
relacionados com o comércio (TRIPS), 
nomeadamente no domínio da saúde 
pública;

xv) garantir que a TTIP contém um 
capítulo ambicioso sobre direitos de 
propriedade intelectual (DPI), que inclui 
uma forte proteção de áreas de DPI 
definidas de forma clara e precisa, e refletir 
um nível justo e eficiente de proteção, 
conforme previsto nas disposições do 
acordo de comércio livre da UE e dos EUA 
neste domínio, continuando igualmente a 
confirmar a flexibilidade existente no 
acordo sobre os direitos de propriedade 
intelectual relacionados com o comércio 
(TRIPS), nomeadamente no domínio da 
saúde pública;

Or. en

Alteração 787
Reimer Böge
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Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xv)

Proposta de resolução Alteração

xv) garantir que a TTIP contém um 
capítulo ambicioso sobre direitos de 
propriedade intelectual (DPI), que inclui 
uma forte proteção de áreas de DPI 
definidas de forma clara e precisa, 
nomeadamente uma melhor proteção e 
reconhecimento de indicações geográficas 
(IG) europeias, e refletir um nível justo e 
eficiente de proteção, conforme previsto 
nas disposições do acordo de comércio 
livre da UE e dos EUA neste domínio, 
continuando igualmente a confirmar a 
flexibilidade existente no acordo sobre os 
direitos de propriedade intelectual 
relacionados com o comércio (TRIPS), 
nomeadamente no domínio da saúde 
pública;

xv) garantir que a TTIP contém um 
capítulo ambicioso sobre direitos de 
propriedade intelectual (DPI), que inclui 
uma forte proteção de áreas de DPI 
definidas de forma clara e precisa, 
nomeadamente uma proteção comparável 
com a garantida pela legislação da UE e 
um melhor reconhecimento de indicações 
geográficas (IG) europeias, e refletir um 
nível justo e eficiente de proteção, 
conforme previsto nas disposições do 
acordo de comércio livre da UE e dos EUA 
neste domínio, continuando igualmente a 
confirmar a flexibilidade existente no 
acordo sobre os direitos de propriedade 
intelectual relacionados com o comércio 
(TRIPS), nomeadamente no domínio da 
saúde pública;

Or. de

Alteração 788
Dita Charanzová

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xv)

Proposta de resolução Alteração

xv) garantir que a TTIP contém um 
capítulo ambicioso sobre direitos de 
propriedade intelectual (DPI), que inclui 
uma forte proteção de áreas de DPI 
definidas de forma clara e precisa, 
nomeadamente uma melhor proteção e 
reconhecimento de indicações geográficas 
(IG) europeias, e refletir um nível justo e 
eficiente de proteção, conforme previsto 
nas disposições do acordo de comércio 
livre da UE e dos EUA neste domínio, 
continuando igualmente a confirmar a 

xv) garantir que a TTIP contém um 
capítulo ambicioso sobre direitos de 
propriedade intelectual (DPI), que inclui 
uma forte proteção de áreas de DPI 
definidas de forma clara e precisa, 
nomeadamente uma melhor proteção e 
reconhecimento de indicações geográficas 
(IG) europeias, e refletir um nível justo e 
eficiente de proteção, conforme previsto 
nas disposições do acordo de comércio 
livre da UE e dos EUA neste domínio, 
continuando igualmente a confirmar a 
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flexibilidade existente no acordo sobre os 
direitos de propriedade intelectual 
relacionados com o comércio (TRIPS), 
nomeadamente no domínio da saúde 
pública, em particular no domínio da 
saúde pública;

flexibilidade existente no acordo sobre os 
direitos de propriedade intelectual 
relacionados com o comércio (TRIPS);

Or. en

Alteração 789
Bendt Bendtsen

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xv)

Proposta de resolução Alteração

xv) garantir que a TTIP contém um 
capítulo ambicioso sobre direitos de 
propriedade intelectual (DPI), que inclui 
uma forte proteção de áreas de DPI 
definidas de forma clara e precisa, 
nomeadamente uma melhor proteção e 
reconhecimento de indicações geográficas 
(IG) europeias, e refletir um nível justo e 
eficiente de proteção, conforme previsto 
nas disposições do acordo de comércio 
livre da UE e dos EUA neste domínio, 
continuando igualmente a confirmar a 
flexibilidade existente no acordo sobre os 
direitos de propriedade intelectual 
relacionados com o comércio (TRIPS), 
nomeadamente no domínio da saúde 
pública;

xv) garantir que a TTIP contém um 
capítulo ambicioso sobre direitos de 
propriedade intelectual (DPI), que inclui 
uma forte proteção de áreas de DPI 
definidas de forma clara e precisa, 
nomeadamente a aplicabilidade dos 
direitos de autor e o risco de importação 
de réplicas de produtos europeus dos EUA 
onde os critérios de proteção são menos 
exigentes, uma melhor proteção e 
reconhecimento de indicações geográficas 
(IG) europeias, e refletir um nível justo e 
eficiente de proteção e de aplicação, 
conforme previsto nas disposições do 
acordo de comércio livre da UE e dos EUA 
neste domínio, continuando igualmente a 
confirmar a flexibilidade existente no 
acordo sobre os direitos de propriedade 
intelectual relacionados com o comércio 
(TRIPS), nomeadamente no domínio da 
saúde pública, em particular no domínio da 
saúde pública;

Or. en

Alteração 790
Frédérique Ries, Louis Michel, Gérard Deprez
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Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xv)

Proposta de resolução Alteração

xv) garantir que a TTIP contém um 
capítulo ambicioso sobre direitos de 
propriedade intelectual (DPI), que inclui 
uma forte proteção de áreas de DPI 
definidas de forma clara e precisa, 
nomeadamente uma melhor proteção e 
reconhecimento de indicações geográficas 
(IG) europeias, e refletir um nível justo e 
eficiente de proteção, conforme previsto 
nas disposições do acordo de comércio 
livre da UE e dos EUA neste domínio, 
continuando igualmente a confirmar a 
flexibilidade existente no acordo sobre os 
direitos de propriedade intelectual 
relacionados com o comércio (TRIPS), 
nomeadamente no domínio da saúde 
pública;

xv) garantir que a TTIP contém um 
capítulo ambicioso sobre direitos de 
propriedade intelectual (DPI), que inclui 
uma forte proteção de áreas de DPI 
definidas de forma clara e precisa, 
nomeadamente uma proteção e 
reconhecimento plenos e efetivos de 
indicações geográficas (IG) europeias
(denominações e indicações de origem 
protegida) que promovem a exportação 
destes produtos; assegurar ainda que a 
TTIP garante um nível de proteção justa e 
eficaz no domínio dos DPI, continuando 
igualmente a confirmar a flexibilidade 
existente no acordo sobre os direitos de 
propriedade intelectual relacionados com o 
comércio (TRIPS), nomeadamente no 
domínio da saúde pública;

Or. fr

Alteração 791
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xv)

Proposta de resolução Alteração

xv) garantir que a TTIP contém um 
capítulo ambicioso sobre direitos de 
propriedade intelectual (DPI), que inclui 
uma forte proteção de áreas de DPI 
definidas de forma clara e precisa, 
nomeadamente uma melhor proteção e 
reconhecimento de indicações geográficas 
(IG) europeias, e refletir um nível justo e 
eficiente de proteção, conforme previsto 
nas disposições do acordo de comércio 

xv) garantir que a TTIP contém um 
capítulo balanceado sobre direitos de 
propriedade intelectual (DPI), que inclui 
uma proteção deficiente de áreas de DPI 
definidas de forma clara e precisa, e refletir 
um nível justo e eficiente de proteção, 
conforme previsto nas disposições do 
acordo de comércio livre da UE e dos EUA 
neste domínio, continuando igualmente a 
confirmar a flexibilidade existente no 
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livre da UE e dos EUA neste domínio, 
continuando igualmente a confirmar a 
flexibilidade existente no acordo sobre os 
direitos de propriedade intelectual 
relacionados com o comércio (TRIPS), 
nomeadamente no domínio da saúde 
pública;

acordo sobre os direitos de propriedade 
intelectual relacionados com o comércio 
(TRIPS), nomeadamente no domínio da 
saúde pública garantindo preços acessíveis 
de medicamentos, dispositivos médicos e 
serviços de saúde; garantir que as 
patentes não fazem parte dos métodos de 
diagnóstico, terapêuticos e cirúrgicos; 
assegurar forte proteção e 
reconhecimento das indicações 
geográficas europeias (IG), que garantem 
a origem e total rastreabilidade dos 
produtos aos consumidores e protegem os 
conhecimentos dos produtores;

Or. en

Alteração 792
Salvatore Cicu

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xv)

Proposta de resolução Alteração

xv) garantir que a TTIP contém um 
capítulo ambicioso sobre direitos de 
propriedade intelectual (DPI), que inclui 
uma forte proteção de áreas de DPI 
definidas de forma clara e precisa, 
nomeadamente uma melhor proteção e 
reconhecimento de indicações geográficas 
(IG) europeias, e refletir um nível justo e 
eficiente de proteção, conforme previsto 
nas disposições do acordo de comércio 
livre da UE e dos EUA neste domínio, 
continuando igualmente a confirmar a 
flexibilidade existente no acordo sobre os 
direitos de propriedade intelectual 
relacionados com o comércio (TRIPS), 
nomeadamente no domínio da saúde 
pública;

xv) garantir que a TTIP contém um 
capítulo ambicioso sobre direitos de 
propriedade intelectual (DPI), que inclui 
uma forte proteção de áreas de DPI 
definidas de forma clara e precisa, 
nomeadamente, reconhecimentos e 
proteções mais sólidos de indicações 
geográficas (IG) europeias, e refletir um 
nível justo e eficiente de proteção, 
conforme previsto nas disposições do 
acordo de comércio livre da UE e dos EUA 
neste domínio, continuando igualmente a 
confirmar a flexibilidade existente no 
acordo sobre os direitos de propriedade 
intelectual relacionados com o comércio 
(TRIPS), nomeadamente no domínio da 
saúde pública; em conformidade com a 
saúde pública e a legislação em vigor na 
UE, reitera a importância de proibir a 
entrada no mercado europeu de produtos 
como a carne tratada com hormonas; 
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além disso, exorta a Comissão Europeia a 
proteger da contrafação o património 
agroalimentar da UE, que é a expressão 
da sua identidade territorial;

Or. it

Alteração 793
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xv)

Proposta de resolução Alteração

xv) garantir que a TTIP contém um 
capítulo ambicioso sobre direitos de 
propriedade intelectual (DPI), que inclui 
uma forte proteção de áreas de DPI 
definidas de forma clara e precisa, 
nomeadamente uma melhor proteção e 
reconhecimento de indicações geográficas 
(IG) europeias, e refletir um nível justo e 
eficiente de proteção, conforme previsto 
nas disposições do acordo de comércio 
livre da UE e dos EUA neste domínio, 
continuando igualmente a confirmar a 
flexibilidade existente no acordo sobre os 
direitos de propriedade intelectual 
relacionados com o comércio (TRIPS), 
nomeadamente no domínio da saúde 
pública;

xv) garantir que a TTIP contém um 
capítulo ambicioso sobre direitos de 
propriedade intelectual (DPI), que inclui 
uma forte proteção de áreas de DPI 
definidas de forma clara e precisa, 
nomeadamente a proteção e o 
reconhecimento de indicações geográficas 
(IG) europeias, e refletir um nível justo e 
eficiente de proteção, continuando 
igualmente a confirmar a flexibilidade 
existente no acordo sobre os direitos de 
propriedade intelectual relacionados com o 
comércio (TRIPS), nomeadamente no 
domínio da saúde pública;

Or. de

Alteração 794
Matteo Salvini

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xv)

Proposta de resolução Alteração

xv) garantir que a TTIP contém um 
capítulo ambicioso sobre direitos de 

xv) garantir que a TTIP contém um 
capítulo ambicioso sobre direitos de 
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propriedade intelectual (DPI), que inclui 
uma forte proteção de áreas de DPI 
definidas de forma clara e precisa, 
nomeadamente uma melhor proteção e 
reconhecimento de indicações geográficas 
(IG) europeias, e refletir um nível justo e 
eficiente de proteção, conforme previsto 
nas disposições do acordo de comércio 
livre da UE e dos EUA neste domínio, 
continuando igualmente a confirmar a 
flexibilidade existente no acordo sobre os 
direitos de propriedade intelectual 
relacionados com o comércio (TRIPS), 
nomeadamente no domínio da saúde 
pública;

propriedade intelectual (DPI), que inclui 
uma forte proteção de áreas de DPI 
definidas de forma clara e precisa, 
nomeadamente uma melhor proteção e 
reconhecimento de indicações geográficas 
(IG) europeias, e refletir um nível justo e 
eficiente de proteção, conforme previsto 
nas disposições do acordo de comércio 
livre da UE e dos EUA neste domínio, 
continuando igualmente a confirmar a 
flexibilidade existente no acordo sobre os 
direitos de propriedade intelectual 
relacionados com o comércio (TRIPS), 
nomeadamente no domínio da saúde 
pública; ter bem presente que, sem a 
obtenção de elementos concretos de 
proteção e reconhecimento por parte dos 
EUA relativamente às indicações 
geográficas (IG) europeias, o Parlamento 
Europeu não pode de modo algum 
aprovar o acordo;

Or. it

Alteração 795
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xv)

Proposta de resolução Alteração

xv) garantir que a TTIP contém um 
capítulo ambicioso sobre direitos de 
propriedade intelectual (DPI), que inclui 
uma forte proteção de áreas de DPI 
definidas de forma clara e precisa, 
nomeadamente uma melhor proteção e 
reconhecimento de indicações geográficas 
(IG) europeias, e refletir um nível justo e 
eficiente de proteção, conforme previsto 
nas disposições do acordo de comércio 
livre da UE e dos EUA neste domínio, 
continuando igualmente a confirmar a 
flexibilidade existente no acordo sobre os 

xv) garantir que a TTIP não contém um 
capítulo sobre direitos de propriedade 
intelectual (DPI), dado que a UE não 
harmonizou de forma abrangente os 
direitos de propriedade intelectual, 
nomeadamente os direitos de autor, as 
marcas e as patentes; avaliar alternativas 
como um acordo bilateral sobre uma 
melhor proteção e reconhecimento de 
indicações geográficas (IG) europeias, 
continuando igualmente a confirmar a 
flexibilidade existente no acordo sobre os 
direitos de propriedade intelectual 
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direitos de propriedade intelectual 
relacionados com o comércio (TRIPS), 
nomeadamente no domínio da saúde 
pública;

relacionados com o comércio (TRIPS), 
nomeadamente no domínio da saúde 
pública;

Or. en

Alteração 796
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Ulrike Müller

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xv)

Proposta de resolução Alteração

xv) garantir que a TTIP contém um 
capítulo ambicioso sobre direitos de 
propriedade intelectual (DPI), que inclui 
uma forte proteção de áreas de DPI 
definidas de forma clara e precisa, 
nomeadamente uma melhor proteção e 
reconhecimento de indicações geográficas 
(IG) europeias, e refletir um nível justo e 
eficiente de proteção, conforme previsto 
nas disposições do acordo de comércio 
livre da UE e dos EUA neste domínio, 
continuando igualmente a confirmar a 
flexibilidade existente no acordo sobre os 
direitos de propriedade intelectual 
relacionados com o comércio (TRIPS), 
nomeadamente no domínio da saúde 
pública;

xv) garantir que a TTIP contém um 
capítulo ambicioso e atual sobre direitos 
de propriedade intelectual (DPI), que inclui 
uma forte proteção de áreas de DPI 
definidas de forma clara e precisa sem 
bloquear a necessidade da UE de rever o 
seu sistema de direitos de autor, 
nomeadamente uma melhor proteção e 
reconhecimento de indicações geográficas 
(IG) europeias, utilizando o AECG como 
modelo, e refletir um nível justo e eficiente 
de proteção, conforme previsto nas 
disposições do acordo de comércio livre da 
UE e dos EUA neste domínio, continuando 
igualmente a confirmar a flexibilidade 
existente no acordo sobre os direitos de 
propriedade intelectual relacionados com o 
comércio (TRIPS), nomeadamente no 
domínio da saúde pública;

Or. en

Alteração 797
David Martin, Nicola Danti, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Pedro Silva Pereira

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xv)
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Proposta de resolução Alteração

xv) garantir que a TTIP contém um 
capítulo ambicioso sobre direitos de 
propriedade intelectual (DPI), que inclui 
uma forte proteção de áreas de DPI 
definidas de forma clara e precisa, 
nomeadamente uma melhor proteção e 
reconhecimento de indicações geográficas 
(IG) europeias, e refletir um nível justo e 
eficiente de proteção, conforme previsto 
nas disposições do acordo de comércio 
livre da UE e dos EUA neste domínio, 
continuando igualmente a confirmar a 
flexibilidade existente no acordo sobre os 
direitos de propriedade intelectual 
relacionados com o comércio (TRIPS), 
nomeadamente no domínio da saúde 
pública;

xv) garantir que a TTIP contém um 
capítulo ambicioso sobre direitos de 
propriedade intelectual (DPI), que inclui 
uma forte proteção de áreas de DPI 
definidas de forma clara e precisa, 
nomeadamente uma melhor proteção e 
reconhecimento de indicações geográficas 
(IG) europeias, e refletir um nível justo e 
eficiente de proteção, conforme previsto 
nas disposições do acordo de comércio 
livre da UE e dos EUA neste domínio; 
assegurar o equilíbrio justo entre os DPI e 
o interesse público, em particular a 
necessidade de conservar o acesso a 
medicamentos acessíveis, continuando 
igualmente a apoiar a flexibilidade 
existente no acordo sobre os direitos de 
propriedade intelectual relacionados com o 
comércio (TRIPS), nomeadamente no 
domínio da saúde pública;

Or. en

Alteração 798
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xv)

Proposta de resolução Alteração

xv) garantir que a TTIP contém um 
capítulo ambicioso sobre direitos de 
propriedade intelectual (DPI), que inclui 
uma forte proteção de áreas de DPI 
definidas de forma clara e precisa, 
nomeadamente uma melhor proteção e
reconhecimento de indicações geográficas 
(IG) europeias, e refletir um nível justo e 
eficiente de proteção, conforme previsto 
nas disposições do acordo de comércio 
livre da UE e dos EUA neste domínio, 
continuando igualmente a confirmar a 

xv) garantir que o capítulo da TTIP sobre 
direitos de propriedade intelectual (DPI) 
inclui disposições apenas para áreas de 
DPI definidas de forma clara e precisa, 
nomeadamente para o reconhecimento de 
indicações geográficas (IG) europeias, 
onde é possível identificar um 
denominador comum mínimo, 
continuando igualmente a confirmar a 
flexibilidade existente no acordo sobre os 
direitos de propriedade intelectual 
relacionados com o comércio (TRIPS), 
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flexibilidade existente no acordo sobre os 
direitos de propriedade intelectual 
relacionados com o comércio (TRIPS), 
nomeadamente no domínio da saúde 
pública;

nomeadamente no domínio da saúde 
pública;

Or. en

Alteração 799
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xv)

Proposta de resolução Alteração

xv) garantir que a TTIP contém um 
capítulo ambicioso sobre direitos de 
propriedade intelectual (DPI), que inclui 
uma forte proteção de áreas de DPI 
definidas de forma clara e precisa, 
nomeadamente uma melhor proteção e 
reconhecimento de indicações geográficas 
(IG) europeias, e refletir um nível justo e 
eficiente de proteção, conforme previsto 
nas disposições do acordo de comércio 
livre da UE e dos EUA neste domínio,
continuando igualmente a confirmar a 
flexibilidade existente no acordo sobre os 
direitos de propriedade intelectual 
relacionados com o comércio (TRIPS), 
nomeadamente no domínio da saúde 
pública;

xv) garantir que a TTIP contém um 
capítulo ambicioso sobre direitos de 
propriedade intelectual (DPI), que inclui 
uma forte proteção de áreas de DPI 
definidas de forma clara e precisa, 
assegurando um equilíbrio adequado 
entre a proteção dos DPI e o interesse 
público, nomeadamente uma melhor 
proteção e reconhecimento de indicações 
geográficas (IG) europeias, continuando 
igualmente a confirmar a flexibilidade 
existente no acordo sobre os direitos de 
propriedade intelectual relacionados com o 
comércio (TRIPS), nomeadamente no 
domínio da saúde pública, a fim de 
salvaguardar o acesso a medicamentos e 
dispositivos médicos essenciais a preços 
comportáveis, bem como a serviços de 
prevenção e tratamentos médicos de 
qualidade, atendendo ao direito de todas 
as pessoas, sem discriminação, de gozar 
do mais elevado nível possível de saúde, 
como previsto no artigo 12.º do Pacto 
Internacional sobre os Direitos 
Económicos, Sociais e Culturais;

Or. es
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Alteração 800
Tiziana Beghin, David Borrelli

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xv)

Proposta de resolução Alteração

xv) garantir que a TTIP contém um 
capítulo ambicioso sobre direitos de 
propriedade intelectual (DPI), que inclui 
uma forte proteção de áreas de DPI 
definidas de forma clara e precisa, 
nomeadamente uma melhor proteção e 
reconhecimento de indicações geográficas 
(IG) europeias, e refletir um nível justo e 
eficiente de proteção, conforme previsto 
nas disposições do acordo de comércio 
livre da UE e dos EUA neste domínio, 
continuando igualmente a confirmar a 
flexibilidade existente no acordo sobre os 
direitos de propriedade intelectual 
relacionados com o comércio (TRIPS), 
nomeadamente no domínio da saúde 
pública;

xv) garantir que a TTIP contém um 
capítulo ambicioso sobre direitos de 
propriedade intelectual (DPI), que inclui 
uma forte proteção de áreas de DPI 
definidas de forma clara e precisa, 
nomeadamente uma melhor proteção e 
reconhecimento de indicações geográficas 
(IG) europeias, refletindo um nível de 
proteção mais elevado do que o AECG, 
protegendo os produtores da UE contra a 
utilização indiscriminada de 
denominações europeias sonantes nos
EUA, e assegurando normas de 
rotulagem comuns para que os 
consumidores sejam devidamente 
informados, continuando igualmente a 
confirmar a flexibilidade existente no 
acordo sobre os direitos de propriedade 
intelectual relacionados com o comércio 
(TRIPS), nomeadamente no domínio da 
saúde pública;

Or. en

Alteração 801
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xv)

Proposta de resolução Alteração

xv) garantir que a TTIP contém um 
capítulo ambicioso sobre direitos de 
propriedade intelectual (DPI), que inclui 
uma forte proteção de áreas de DPI 
definidas de forma clara e precisa, 

xv) garantir que a TTIP contém um 
capítulo ambicioso sobre direitos de 
propriedade intelectual (DPI), que inclui 
uma forte proteção de áreas de DPI 
definidas de forma clara e precisa, 
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nomeadamente uma melhor proteção e 
reconhecimento de indicações geográficas 
(IG) europeias, e refletir um nível justo e 
eficiente de proteção, conforme previsto 
nas disposições do acordo de comércio 
livre da UE e dos EUA neste domínio, 
continuando igualmente a confirmar a 
flexibilidade existente no acordo sobre os 
direitos de propriedade intelectual 
relacionados com o comércio (TRIPS), 
nomeadamente no domínio da saúde 
pública;

nomeadamente uma melhor proteção e 
reconhecimento de indicações geográficas 
(IG) europeias, e refletir um nível justo e 
eficiente de proteção, conforme previsto 
nas disposições do acordo de comércio 
livre da UE e dos EUA neste domínio, 
garantindo assim que aqueles que criam 
produtos inovadores de elevada qualidade 
possam continuar a fazê-lo;

Or. en

Alteração 802
Eleonora Forenza

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xv)

Proposta de resolução Alteração

xv) garantir que a TTIP contém um 
capítulo ambicioso sobre direitos de 
propriedade intelectual (DPI), que inclui 
uma forte proteção de áreas de DPI 
definidas de forma clara e precisa, 
nomeadamente uma melhor proteção e 
reconhecimento de indicações geográficas 
(IG) europeias, e refletir um nível justo e 
eficiente de proteção, conforme previsto 
nas disposições do acordo de comércio 
livre da UE e dos EUA neste domínio, 
continuando igualmente a confirmar a 
flexibilidade existente no acordo sobre os 
direitos de propriedade intelectual 
relacionados com o comércio (TRIPS), 
nomeadamente no domínio da saúde 
pública;

xv) garantir que a TTIP contém uma 
melhor proteção e reconhecimento de 
indicações geográficas (IG) europeias, 
garantindo que as normas relativas às IG 
não serão menos exigentes, e refletindo
um nível justo e eficiente de proteção, 
conforme previsto nas disposições do 
acordo de comércio livre da UE e dos EUA 
neste domínio, continuando igualmente a 
confirmar a flexibilidade existente no 
acordo sobre os direitos de propriedade 
intelectual relacionados com o comércio 
(TRIPS), nomeadamente no domínio da 
saúde pública, investigação e 
desenvolvimento de interesse público e 
criatividade;

Or. en



PE552.130v01-00 110/120 AM\1055775PT.doc

PT

Alteração 803
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xv-A) (nova)

Proposta de resolução Alteração

xv-A) incluir nas negociações o acordo 
sobre vinho celebrado em 2006 entre a 
UE e os EUA, e suprimir deste acordo 
setorial as 17 designações de nomes 
semigenéricos;

Or. en

Alteração 804
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xv-A) (nova)

Proposta de resolução Alteração

xv-A) garantir uma proteção e 
reconhecimento substancialmente 
acrescidos das indicações geográficas da 
UE e proibir a utilização de informação e 
práticas enganadoras direcionadas aos 
consumidores relativas à verdadeira 
origem dos produtos, que constituem 
elementos fundamentais de um acordo 
equilibrado, tomando como exemplo o 
capítulo pertinente do acordo económico e 
comercial global com o Canadá;

Or. en

Alteração 805
Tokia Saïfi, Michel Dantin, Angélique Delahaye

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xv-A) (nova)
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Proposta de resolução Alteração

xv-A) assegurar que as indicações 
geográficas europeias, que viabilizam a 
garantia de origem, de rastreabilidade e 
de conhecimentos europeus, são 
protegidas e não podem ser postas em 
causa; assegurar a extinção de fraudes e 
de utilização de informações enganadoras 
relativas às indicações geográficas 
europeias;

Or. fr

Alteração 806
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xv-A) (nova)

Proposta de resolução Alteração

xv-A) assegurar que o acordo garante um 
nível elevado de proteção das indicações 
geográficas europeias relativas aos 
produtos de consumo e no setor 
agroalimentar, dos vinhos e das bebidas 
espirituosas, permitindo proteger os 
conhecimentos dos produtores;

Or. fr

Alteração 807
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xv-A) (nova)

Proposta de resolução Alteração

xv-A) salienta que as negociações com os 
Estados Unidos sobre a maior parte das 
questões dos DPI não são desejáveis do 
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ponto de vista da UE, uma vez que as 
tradições e normas jurídicas divergem, 
por exemplo, na proteção dos direitos de 
autor ou das patentes, estando os níveis de 
proteção já bastante desenvolvidos; 
recorda que a proteção dos segredos 
comerciais, que não é considerada um 
DPI na grande maioria dos 
Estados-Membros da UE, não deve ser 
debatida no contexto dos DPI; relembra a 
Comissão de que é fundamental para os 
produtores da UE, tanto de uma 
perspetiva económica como de uma 
perspetiva cultural, que exista total 
reconhecimento e proteção das indicações 
geográficas (IG);

Or. en

Alteração 808
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xv-B) (nova)

Proposta de resolução Alteração

xv-B) ter em consideração o facto de que 
o Conselho TRIPS adotou, em 2013, uma 
decisão que garante aos PMD uma 
prorrogação de oito anos do período de 
transição para a implementação do 
Acordo TRIPS; insta a UE a não 
contornar o atual regime do TRIPS, pois 
tal impediria que os países em 
desenvolvimento beneficiassem do 
tratamento especial e diferenciado, quer 
em termos de acesso a medicamentos 
como de transferência de tecnologia, os 
quais assumem uma importância 
primordial para os países em 
desenvolvimento;

Or. en
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Alteração 809
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xvi)

Proposta de resolução Alteração

xvi) assegurar que o capítulo relativo aos 
DPI não inclui disposições sobre sanções 
penais enquanto instrumento de
aplicação, conforme rejeitado 
anteriormente pelo Parlamento;

xvi) assegurar que o capítulo relativo aos 
DPI apresenta o acordo da OMS sobre os 
direitos de propriedade intelectual 
relacionados com o comércio (TRIPS) 
como ponto de partida para a proteção 
dos direitos de propriedade intelectual; os 
negociadores são encorajados a 
identificar a abordar áreas em que a 
proteção e/ou a aplicação dos DPI 
carecem de atualização;

Or. en

Alteração 810
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Olli Rehn, Ulrike Müller

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xvi)

Proposta de resolução Alteração

xvi) assegurar que o capítulo relativo aos 
DPI não inclui disposições sobre sanções 
penais enquanto instrumento de aplicação, 
conforme rejeitado anteriormente pelo 
Parlamento;

xvi) assegurar que o capítulo relativo aos 
DPI não inclui disposições sobre sanções 
penais enquanto instrumento de aplicação, 
conforme rejeitado anteriormente pelo 
Parlamento, incluindo o Acordo ACTA 
proposto;

Or. en

Alteração 811
Yannick Jadot, Ska Keller

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xvi)
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Proposta de resolução Alteração

xvi) assegurar que o capítulo relativo aos 
DPI não inclui disposições sobre sanções 
penais enquanto instrumento de aplicação, 
conforme rejeitado anteriormente pelo 
Parlamento;

xvi) assegurar que o capítulo relativo aos 
DPI não inclui disposições sobre a 
responsabilidade dos intermediários na 
Internet ou sobre sanções penais enquanto 
instrumento de aplicação, conforme 
rejeitado anteriormente pelo Parlamento;

Or. en

Alteração 812
Pablo Zalba Bidegain

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xvi)

Proposta de resolução Alteração

xvi) assegurar que o capítulo relativo aos 
DPI não inclui disposições sobre sanções 
penais enquanto instrumento de aplicação, 
conforme rejeitado anteriormente pelo 
Parlamento;

xvi) assegurar que o capítulo relativo aos 
DPI não inclui disposições sobre sanções 
penais enquanto instrumento de aplicação, 
conforme rejeitado anteriormente pelo 
Parlamento; reforçar e promover a 
cooperação entre a União Europeia e os 
Estados Unidos através das organizações 
multilaterais, a fim de fomentar a 
proteção da propriedade intelectual em 
países terceiros e alcançar a 
harmonização mundial da legislação em 
matéria de patentes;

Or. es

Alteração 813
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xvi)

Proposta de resolução Alteração

xvi) assegurar que o capítulo relativo aos xvi) assegurar que o capítulo relativo aos 
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DPI não inclui disposições sobre sanções 
penais enquanto instrumento de 
aplicação, conforme rejeitado 
anteriormente pelo Parlamento;

DPI inclui mecanismos de execução 
adequados, que permitem soluções e 
ressarcimento em caso de incumprimento 
de compromissos acordados mutuamente;

Or. en

Alteração 814
Franck Proust

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xvi-A) (nova)

Proposta de resolução Alteração

xvi-A) solicita que haja maior 
transparência nas subvenções estatais e 
na sua distribuição; deseja, neste 
contexto, que os casos de litígio entre a 
Boeing e o Grupo Airbus possam 
encontrar uma saída rápida e favorável, 
designadamente os casos em curso na 
OMC, como a questão do Boeing 777X, 
dado que os conflitos pendentes na OMC 
entre empresas europeias e americanas no 
setor dos transportes prejudicam a nossa 
competitividade mútua; acrescenta que as 
negociações da TTIP deverão levar as 
duas partes a resolver essas disputas, 
principalmente devido à concorrência 
cada vez mais forte dos países emergentes 
nos domínios da indústria e dos 
transportes;

Or. fr

Alteração 815
Viviane Reding

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xvi-A) (nova)
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Proposta de resolução Alteração

xvi-A) rejeitar firmemente cláusulas 
«vassoura» propostas pelos negociadores 
dos Estados Unidos sobre comércio 
eletrónico ao abrigo da TTIP, do TISA e 
da OMC, e cujo âmbito de aplicação é 
demasiado vasto e incoerente em relação 
às referências explícitas à necessária 
conformidade com as normas nacionais 
relativas à proteção de dados; rejeitar 
firmemente qualquer alargamento do 
âmbito de aplicação da derrogação em 
matéria de segurança nacional 
consagrada no Acordo Geral sobre o 
Comércio de Serviços (GATS);

Or. en

Alteração 816
Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xvi-A) (nova)

Proposta de resolução Alteração

xvi-A) respeitar o facto de a reforma do 
sistema de direitos de autor na UE ser um 
processo permanente, pelo que não deve 
ser inserida no âmbito das negociações da 
TTIP, e que é necessário evitar reduzir a 
liberdade de acesso dos cidadãos à 
produção cultural; salvaguardar em 
qualquer caso que os direitos de autor da 
UE podem proteger os autores e a criação 
europeia, e ao mesmo tempo incluir 
exceções para utilizadores individuais e 
institucionais, tais como bibliotecas, 
escolas, universidades, instituições de arte 
e educação não-formal (nomeadamente a 
utilização razoável), e não serão 
submetidos a qualquer tentativa de 
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controlo por parte de grandes empresas 
transnacionais;

Or. en

Alteração 817
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xvi-A) (nova)

Proposta de resolução Alteração

xvi-A) facilitar a mobilidade a curto prazo 
de mão-de-obra qualificada entre a UE e 
os Estados Unidos e estabelecer uma 
abordagem acelerada para o 
processamento eficiente dos pedidos de 
vistos ou de licença de trabalho;

Or. en

Alteração 818
Daniel Caspary

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xvi-A) (nova)

Proposta de resolução Alteração

xvi-A) facilitar a mobilidade a curto prazo 
de mão-de-obra qualificada entre a UE e 
os Estados Unidos e estabelecer uma 
abordagem acelerada para o 
processamento eficiente dos pedidos de 
vistos ou de licença de trabalho;

(This amendment is based on the proposal 
by the Trans-Atlantic Business Council 
(TABC).)

Or. en
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Alteração 819
Franck Proust, Alain Lamassoure, Tokia Saïfi

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xvi-B) (nova)

Proposta de resolução Alteração

xvi-B) assegurar que as empresas 
europeias e norte-americanas exercem os 
seus direitos no âmbito do Tratado 
respeitando as suas obrigações fiscais, em 
particular realinhando as regras de 
imposição sobre a substância económica e 
garantindo a transparência dos 
movimentos de capitais e de partilha de 
informações financeiras em conformidade 
com o Plano de ação contra a erosão da 
base tributável e a transferência de lucros 
(Plano de Ação BEPS) da OCDE por 
ocasião da apresentação dos trabalhos ao 
G20 Finanças, em 21 de setembro de 
2014;

Or. fr

Alteração 820
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xvi-B) (nova)

Proposta de resolução Alteração

xvi-B) criar quadros comuns entre os 
Estados Unidos e a UE de programas que 
visam incentivar tanto a investigação e o 
desenvolvimento básicos como a 
comercialização de novas tecnologias, e 
ter em conta aspetos horizontais e 
específicos dos setores e tecnologias 
relativos a uma maior cooperação, tendo 
em vista o reforço das capacidades de 
I&D e inovação;
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Or. en

Alteração 821
Daniel Caspary

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xvi-B) (nova)

Proposta de resolução Alteração

xvi-B) criar quadros comuns entre os 
Estados Unidos e a UE de programas que 
visam incentivar tanto a investigação e o 
desenvolvimento básicos como a 
comercialização de novas tecnologias, e 
ter em conta aspetos horizontais e 
específicos dos setores e tecnologias 
relativos a uma maior cooperação, tendo 
em vista o reforço das capacidades de 
I&D e inovação;

(This amendment is based on the proposal 
by the Trans-Atlantic Business Council 
(TABC).)

Or. en

Alteração 822
Daniel Caspary

Proposta de resolução
N.º 1 – alínea d) – subalínea xvi-C) (nova)

Proposta de resolução Alteração

xvi-C) garantir, em total conformidade 
com o GATS e a Convenção da UNESCO 
sobre a proteção e a promoção da 
diversidade das expressões culturais, que 
as partes no acordo possam tomar 
medidas de natureza regulamentar, 
relativas à proteção ou promoção da 
diversidade cultural e linguística e da 
liberdade e pluralismo dos meios de 
comunicação social, incluindo serviços 
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audiovisuais;

(This amendment is based on a proposal by 
the Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten der 
Bundesrepublik Deutschland (ARD).)

Or. en


