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Projekt rezolucji Poprawka 

(ii) naleŜy podkreślić, Ŝe negocjacje w 

sprawie TTIP obejmują trzy główne 

dziedziny: ambitną poprawę wzajemnego 

dostępu do rynku (dla towarów, usług, 

inwestycji i zamówień publicznych na 

wszystkich szczeblach sprawowania 

rządów), zmniejszenie barier 

pozataryfowych i zwiększenie zgodności 

systemów regulacyjnych oraz opracowanie 

wspólnych zasad słuŜących podejmowaniu 

wspólnych wyzwań i wykorzystywanie 

moŜliwości, jakie daje handel światowy, a 

wszystkie te obszary są jednakowo waŜne i 

powinny być w równym stopniu 

uwzględnione w całościowym pakiecie 

przepisów; TTIP powinno być ambitne i 

wiąŜące na wszystkich szczeblach 

sprawowania rządów po obu stronach 

Atlantyku, prowadzić do trwałego i 

autentycznego wzajemnego otwarcia rynku 

oraz do ułatwień handlowych dla ogółu 

społeczeństwa, a takŜe szczególnie 

uwzględniać środki strukturalne słuŜące 

nawiązywaniu ściślejszej współpracy 

transatlantyckiej przy jednoczesnym 

utrzymaniu standardów regulacyjnych i 

ochrony konsumentów oraz zapobieganiu 

dumpingowi socjalnemu, fiskalnemu oraz 

ekologicznemu; 

(ii) naleŜy podkreślić, Ŝe negocjacje w 

sprawie TTIP obejmują trzy główne 

dziedziny: ambitną poprawę wzajemnego 

dostępu do rynku (dla towarów, usług, 

inwestycji i zamówień publicznych na 

wszystkich szczeblach sprawowania 

rządów), zmniejszenie barier 

pozataryfowych i zwiększenie zgodności 

systemów regulacyjnych oraz opracowanie 

wspólnych zasad słuŜących podejmowaniu 

wspólnych wyzwań i wykorzystywanie 

moŜliwości, jakie daje handel światowy, a 

wszystkie te obszary są jednakowo waŜne i 

powinny być w równym stopniu 

uwzględnione w całościowym pakiecie 

przepisów; TTIP powinno być ambitne i 

wiąŜące na wszystkich szczeblach 

sprawowania rządów po obu stronach 

Atlantyku, prowadzić do trwałego i 

autentycznego wzajemnego otwarcia rynku 

oraz do ułatwień handlowych dla ogółu 

społeczeństwa, a takŜe szczególnie 

uwzględniać środki strukturalne słuŜące 

nawiązywaniu ściślejszej współpracy 

transatlantyckiej przy jednoczesnym 

utrzymaniu standardów regulacyjnych, 

ochrony konsumentów i autonomii polityki 

fiskalnej oraz zapobieganiu dumpingowi 

socjalnemu i ekologicznemu; 

Or. en 



 

AM\1063950PL.doc  PE558.912v01-00 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

 


