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3.6.2015 A8-0175/4 

Poprawka  4 

Yannick Jadot, Ska Keller 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Negocjacje w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw E a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Ea. mając na uwadze, Ŝe zakres i stopień 

wpływu TTIP na kraje rozwijające się jest 

niepewny oraz Ŝe konieczna jest 

moŜliwość prowadzenia dialogu z tymi 

krajami na temat wpływu TTIP; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/5 

Poprawka  5 

Bart Staes, Yannick Jadot, Ska Keller 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Negocjacje w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw G a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Ga. mając na uwadze róŜnice między 

systemami regulacyjnymi UE i USA, m.in. 

pod względem ochrony zdrowia 

publicznego i środowiska naturalnego, 

które wynikają z róŜnych kultur prawnych 

i politycznych i odzwierciedlają odmienne 

podejścia, cele polityczne i metody analizy 

ryzyka; 

Or. en 



 

AM\1064280PL.doc  PE558.912v01-00 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

3.6.2015 A8-0175/6 

Poprawka  6 

Bart Staes, Yannick Jadot, Ska Keller 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Negocjacje w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw G b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Gb. mając na uwadze, Ŝe zasadniczym 

warunkiem osiągnięcia większej 

zgodności regulacyjnej bez naraŜania na 

szwank istniejących i przyszłych norm UE 

w dziedzinie zdrowia i środowiska 

naturalnego jest wprowadzenie wyraźnej 

róŜnicy między obszarami, w których cele i 

poziomy ochrony są podobne, a tymi, w 

których się one róŜnią; mając na uwadze, 

Ŝe w tych pierwszych wymienionych 

obszarach moŜna by stosować wspólne 

podejścia lub wzajemne uznawanie; 

mając na uwadze, Ŝe w obszarach o 

wyraźnie róŜnych poziomach ochrony 

współpraca powinna koncentrować się na 

wymianie informacji lub harmonizacji „w 

górę”; 

 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/7 

Poprawka  7 

Bart Staes, Yannick Jadot, Ska Keller 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Negocjacje w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw H a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Ha. mając na uwadze, Ŝe amerykańska 

ustawa o kontroli substancji toksycznych 

(TSCA), zasadniczo róŜna co do 

charakteru w porównaniu do 

rozporządzenia REACH, jest powszechnie 

uznawana i dlatego TTIP nie zamierza 

harmonizować obu systemów; mając 

jednakŜe na uwadze, Ŝe negocjacje 

dotyczą przyszłej współpracy w zakresie 

wdroŜenia REACH, pomimo 

zdecydowanie odmiennych poglądów 

dotyczących zarządzania ryzykiem 

związanym z substancjami chemicznymi 

oraz fundamentalnym sprzeciwem USA 

wobec REACH; mając na uwadze, Ŝe 

współpraca nad wdroŜeniem tych 

rozbieŜnych przepisów nie przynosi 

korzyści; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/8 

Poprawka  8 

Bart Staes, Yannick Jadot, Ska Keller 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Negocjacje w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw I a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Ia. mając na uwadze, Ŝe szacunkowe 

koszty farmaceutyczne stanowią 1,5% 

europejskiego PKB, w związku z czym 

wszelkie zwiększenie ochrony własności 

intelektualnej wynikające z TTIP moŜe 

mieć negatywny wpływ na koszty opieki 

zdrowotnej; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/9 

Poprawka  9 

Bart Staes, Yannick Jadot, Ska Keller 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Negocjacje w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw I b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Ib. mając na uwadze, Ŝe UE oraz USA 

mają bardzo róŜne podejście regulacyjne, 

średni punkt wyjścia w kwestii emisji oraz 

poziomu ambicji, jeŜeli chodzi o 

ograniczanie emisji gazów cieplarnianych 

pochodzących z pojazdów lekkich; mając 

na uwadze, Ŝe w związku z tym dziedzina 

ta nie powinna stanowić przedmiotu 

wzajemnego uznawania; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/10 

Poprawka  10 

Bart Staes, Yannick Jadot, Ska Keller 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Negocjacje w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw N a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Na. mając na uwadze obawy, Ŝe projekty 

przepisów dotyczących współpracy w 

zakresie regulacji przy uchwalaniu aktów 

prawnych, które mają lub mogą mieć 

istotny wpływ na handel i inwestycje 

między UE a USA: 

– przyznają USA oficjalne prawa 

odnośnie do aktów wykonawczych 

przyjmowanych na podstawie art. 291 

TFUE, podczas gdy Parlament Europejski 

nie ma prawa do Ŝadnej kontroli nad 

aktami wykonawczymi; 

– przyznają USA prawo dokonywania 

wymiany w kwestiach regulacyjnych 

odnośnie do przyjmowania krajowych 

przepisów przez państwa członkowskie, w 

tym wspólnego analizowania moŜliwych 

środków słuŜących promowaniu 

kompatybilności przepisów; 

– mogą de facto utrudnić Unii 

Europejskiej wykroczenie poza najniŜszy 

wspólny mianownik instrumentów 

międzynarodowych z uwagi na 

zobowiązania do międzynarodowej 

współpracy w zakresie regulacji oraz 

wdraŜanie międzynarodowych 

instrumentów, do których się przyczyniły; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/11 

Poprawka  11 

Bart Staes, Yannick Jadot, Ska Keller 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Negocjacje w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw N b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Nb. mając na uwadze, Ŝe ustawodawcy 

oraz organy regulacyjne w UE i USA 

przyjęli bardzo róŜne podejścia do 

rozwiązania problemu emisji gazów 

cieplarnianych oraz zmiany klimatu; 

mając na uwadze, Ŝe przeciwdziałanie 

istotnym zagroŜeniom powodowanym 

przez zmianę klimatu oraz utrzymanie 

integralności przyjętej polityki 

klimatycznej powinno być waŜniejsze niŜ 

promowanie handlu; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/12 

Poprawka  12 

Yannick Jadot, Ska Keller 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Negocjacje w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – wprowadzenie 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

1. w związku z trwającymi negocjacjami w 

sprawie TTIP kieruje do Komisji 

następujące zalecenia: 

1. apeluje do Komisji o przerwanie 

trwających negocjacji w sprawie TTIP do 

czasu ponownego potwierdzenia przez 

parlamenty państw członkowskich 

mandatu negocjacyjnego dla Rady z 18 

czerwca 2013 r: 

 (Pozostała część ust. 1 zostaje skreślona) 

Or. en 

 

 


