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3.6.2015 A8-0175/28 

Poprawka  28 

Tiziana Beghin, David Borrelli, William (The Earl of) Dartmouth, Eleonora Evi, Marco 

Affronte, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Negocjacje w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 1 a (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 – uwzględniając art. 168 i 191 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w 
szczególności zasadę ostroŜności 
określoną w art. 191 ust. 2, 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/29 

Poprawka  29 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi, Marco Affronte, 

Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Negocjacje w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw P 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

P. mając na uwadze, Ŝe w swoich 

wytycznych politycznych przewodniczący 

Jean-Claude Juncker wyraźnie zaznaczył 

równieŜ, Ŝe nie zgodzi się, by właściwość 

sądów państw członkowskich UE była 

ograniczona specjalnymi procedurami 

dotyczącymi sporów z inwestorami; mając 

na uwadze, Ŝe dostępne są juŜ wyniki 

konsultacji społecznych w sprawie ochrony 

inwestycji i rozstrzygania sporów między 

inwestorem a państwem w związku z TTIP 

i Ŝe z uwzględnieniem przekazanych uwag 
rozpoczęto w trzech instytucjach 

europejskich i między nimi proces refleksji 
nad tym, jak najlepiej zapewnić ochronę 

inwestycji i równe traktowanie 

inwestorów, jednocześnie zapewniając 

państwom prawo do regulacji, czemu 

towarzyszy wymiana opinii ze 

społeczeństwem obywatelskim i sektorem 

przedsiębiorstw; 

P. mając na uwadze, Ŝe w swoich 

wytycznych politycznych przewodniczący 

Jean-Claude Juncker wyraźnie zaznaczył 

równieŜ, Ŝe nie zgodzi się, by właściwość 

sądów państw członkowskich UE była 

ograniczona specjalnymi procedurami 

dotyczącymi sporów z inwestorami; mając 

na uwadze, Ŝe dostępne są juŜ wyniki 

konsultacji społecznych w sprawie ochrony 

inwestycji i rozstrzygania sporów między 

inwestorem a państwem w związku z 

TTIP, i Ŝe proces refleksji − 
uwzględniający fakt, Ŝe w 97% 
zgłoszonych uwag odrzucono włączenie 
ISDS do TTIP − przeprowadzany jest 
obecnie wewnątrz trzech instytucji 
europejskich i między nimi nad tym, jak 

najlepiej zapewnić ochronę inwestycji i 

równe traktowanie inwestorów, 

jednocześnie zapewniając państwom prawo 

do regulacji, czemu towarzyszy wymiana 

opinii ze społeczeństwem obywatelskim i 

sektorem przedsiębiorstw; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/30 

Poprawka  30 

Tiziana Beghin, William (The Earl of) Dartmouth, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco 

Affronte, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Negocjacje w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw P a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Pa. mając na uwadze, Ŝe w dniu 10 
września 2014 r. Komisja odmówiła 
zarejestrowania europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej „Stop TTIP”, oceniając, Ŝe 
inicjatywa ta wykracza poza kompetencje 
Komisji w zakresie przedstawiania 
projektów unijnych aktów prawnych 
niezbędnych do stosowania Traktatów; 
mając na uwadze, Ŝe inicjatywa „Stop 
TTIP” została następnie uruchomiona 
poza procedurą przewidzianą w 
rozporządzeniu nr 211/2011 i zebrano juŜ 
pod nią ponad milion podpisów; mając na 
uwadze, Ŝe do Komisja Petycji wpłynął 
szereg petycji od osób zaniepokojonych 
TTIP; mając na uwadze, Ŝe składający 
petycje niepokoją się głównie 
zagroŜeniami związanymi z 
bezpieczeństwem i jakością importowanej 
Ŝywności, przekazywaniem danych z UE 
do USA, w szczególności informacji o 
osobach fizycznych i prawnych 
gromadzonych przez USA (prawo 
obywateli UE do „cyfrowego 
samostanowienia”), brakiem 
przejrzystości w negocjacjach, 
potencjalnymi negatywnymi skutkami 
gospodarczymi TTIP, w szczególności w 
dziedzinie zatrudnienia i wynagrodzeń, 
oraz przekazywaniem korporacjom 
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przysługujących organom publicznym 
uprawnień regulacyjnych za pomocą 
ISDS; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/31 

Poprawka  31 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte, Fabio Massimo Castaldo, 

Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini 

w imieniu grupy EFDD 

 

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: 

 

Pozostała część ust. 1 zostaje skreślona. 

1. zwraca się do Komisji o zawieszenie 
trwających negocjacji w sprawie TTIP; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/32 

Poprawka  32 

Tiziana Beghin, David Borrelli, William (The Earl of) Dartmouth, Eleonora Evi, Marco 

Affronte, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Negocjacje w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera a – podpunkt v a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 (va) nie wolno wykorzystywać TTIP do 
realizacji celów polityki zagranicznej UE 
ani do wymuszania na Ŝadnym państwie 
podporządkowania jego suwerenności 
polityce handlowej; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/33 

Poprawka  33 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte, Fabio Massimo Castaldo, 

Ignazio Corrao 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Negocjacje w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera b – podpunkt v 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

(v) naleŜy zwiększać dostęp do rynku 

usług na podstawie „podejścia 
hybrydowego”, co oznacza stosowanie w 

odniesieniu do dostępu do rynku wykazu 
pozytywnego wskazującego jednoznacznie 
usługi, które mogą świadczyć firmy 
zagraniczne, i wyłączającego nowe usługi, 
przy jednoczesnym zapewnieniu, Ŝe 
ewentualne klauzule zawieszające i 
zapadkowe dotyczyć będą tylko przepisów 
dotyczących niedyskryminacji i zapewnią 
elastyczność wystarczającą do 
przywrócenia kontroli publicznej nad 

usługami świadczonymi w ogólnym 

interesie gospodarczym oraz do 
uwzględnienia pojawiania się nowych i 
innowacyjnych usług, natomiast w 
odniesieniu do traktowania narodowego – 
stosowanie wykazu negatywnego; 

(v) naleŜy zapewnić, aby negocjacje w 
sprawie liberalizacji usług przebiegały w 
pełnej zgodności z podejściem opartym na 
wykazie pozytywnym zarówno w 

odniesieniu do dostępu do rynku, jak i do 
traktowania narodowego, jak to ma 
zastosowanie w przypadku umowy o 
wolnym handlu UE-Korea; poprzez 
klauzulę horyzontalną naleŜy zapewnić 
władzom publicznym utrzymanie 
moŜliwości ponownego przejęcia kontroli 

publicznej nad zliberalizowanymi usługami 

świadczonymi w ogólnym interesie 

gospodarczym; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/34 

Poprawka  34 

Tiziana Beghin, David Borrelli, William (The Earl of) Dartmouth, Eleonora Evi, Marco 

Affronte, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Negocjacje w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera b – podpunkt vi 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

(vi) w ramach negocjacji naleŜy 
konkretnie poruszyć i doprowadzić do 
zniesienia obecnych amerykańskich 
ograniczeń w zakresie usług transportu 

morskiego i powietrznego świadczonych 

przez przedsiębiorstwa europejskie, 
wynikających z takich amerykańskich 

aktów prawnych, jak ustawa Jonesa, 

ustawa o bagrowaniu przez podmioty 

zagraniczne, ustawa o lotnictwie 

federalnym oraz amerykańskie prawo 

kabotaŜu lotniczego, oraz ograniczeń 

kapitałowych dotyczących zagranicznej 

własności linii lotniczych, powaŜnie 
ograniczających dostęp przedsiębiorstwom 
UE do rynku, jak równieŜ innowacyjność 

w samych Stanach Zjednoczonych; 

(vi) jako warunek konieczny do przyjęcia  
projektu tekstu TTIP naleŜy znieść obecne 
ograniczenia amerykańskie w zakresie 

usług transportu morskiego i powietrznego 

świadczonych przez przedsiębiorstwa 

europejskie, które wynikają z takich 

amerykańskich aktów prawnych jak ustawa 

Jonesa, ustawa o bagrowaniu przez 

podmioty zagraniczne, ustawa o lotnictwie 

federalnym oraz amerykańskie prawo 

kabotaŜu lotniczego, oraz ograniczeń 

kapitałowych dotyczących zagranicznej 

własności linii lotniczych, co powaŜnie 
ogranicza przedsiębiorstwom z UE dostęp 

do rynku, jak równieŜ innowacyjność w 

samych Stanach Zjednoczonych; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/35 

Poprawka  35 

William (The Earl of) Dartmouth 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Negocjacje w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera b – podpunkt vi a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 (via) naleŜy zapewnić wyłączenie 
Narodowej SłuŜby Zdrowia (NHS) 
Wielkiej Brytanii z wszelkich postanowień 
TTIP; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/36 

Poprawka  36 

William (The Earl of) Dartmouth 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Negocjacje w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera b – podpunkt vi b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 (vib) w ramach negocjacji ws. dostępu do 
rynku naleŜy zapewnić całkowite 
wyłączenie Narodowej SłuŜby Zdrowia 
(NHS) Wielkiej Brytanii z postanowień 
TTIP w taki sposób, by nie moŜna było 
zakwestionować tego wyłączenia w 
oparciu o mechanizm rozstrzygania 
sporów, który zostanie ewentualnie 
przyjęty w ramach TTIP; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/37 

Poprawka  37 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte, Fabio Massimo Castaldo, 

Marco Zullo, Giulia Moi, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Negocjacje w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera c –  podpunkt i a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 (ia) określić w szczególności sektory i 
podsektory rolne, które mają być 
wyłączone z zakresu współpracy 
regulacyjnej w ramach TTIP, w tym 
obszary wraŜliwe, co do których unijne i 
amerykańskie prawodawstwo znacząco się 
od siebie róŜni, obejmujące – choć się doń 
nie ograniczające – prawodawstwo 
dotyczące dobrostanu zwierząt, 
organizmów zmodyfikowanych 
genetycznie, klonów i ich potomstwa, 
wybielaczy chlorowych na tuszkach 
kurcząt, hormonów wzrostu stosowanych 
w produkcji mięsa i mleka, antybiotyków 
w produktach pochodzących z hodowli, 
agrochemikaliów i środków ochrony 
roślin; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/38 

Poprawka  38 

Tiziana Beghin, Eleonora Evi, Marco Affronte, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio 

Corrao, David Borrelli 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Negocjacje w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera c – podpunkt ii 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

(ii) naleŜy oprzeć negocjacje w zakresie 
środków sanitarnych i fitosanitarnych 
oraz barier technicznych w handlu na 
kluczowych zasadach wielostronnych 
umów dotyczących środków sanitarnych i 
fitosanitarnych oraz barier technicznych 
w handlu, a ponadto naleŜy chronić 
europejskie normy i procedury sanitarne i 
fitosanitarne; w pierwszym rzędzie naleŜy 
dąŜyć do wyeliminowania lub znacznego 
ograniczenia zbyt uciąŜliwych środków 
sanitarnych i fitosanitarnych, w tym 
związanych z nimi procedur importowych; 
w szczególności naleŜy zapewnić, Ŝe 
uzyskanie uprzedniej zgody, obowiązkowe 
protokoły czy wstępne kontrole celne nie 
były stosowane jako stałe środki 
importowe; naleŜy osiągnąć większą 

przejrzystość i otwartość, wzajemne 

uznawanie równowaŜnych norm, wymianę 

najlepszych praktyk, wzmocnienie dialogu 

między organami regulacyjnymi i 

zainteresowanymi stronami oraz 

zacieśnienie współpracy w 

międzynarodowych organach 

normalizacyjnych; w negocjacjach w 

sprawie środków sanitarnych i 

fitosanitarnych oraz barier technicznych w 

handlu naleŜy zapewnić, Ŝe wysokie normy 
ustalone w celu zagwarantowania 

(ii) naleŜy osiągnąć większą przejrzystość i 

otwartość, wzajemne uznawanie 

równowaŜnych norm, wymianę 

najlepszych praktyk, wzmocnienie dialogu 

między organami regulacyjnymi i 

zainteresowanymi stronami oraz 

zacieśnienie współpracy w 

międzynarodowych organach 

normalizacyjnych; w negocjacjach w 

sprawie środków sanitarnych i 

fitosanitarnych oraz barier technicznych w 

handlu naleŜy dopilnować, aby wysokie 
standardy, które wprowadzono w celu 
ochrony bezpieczeństwa Ŝywności, Ŝycia 

lub zdrowia ludzi, zwierząt i roślin w UE 

nie były w Ŝaden sposób zagroŜone; 
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bezpieczeństwa Ŝywności, ochrony Ŝycia 

lub zdrowia ludzi, zwierząt i roślin w UE 

nie będą w Ŝaden sposób zagroŜone; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/39 

Poprawka  39 

Tiziana Beghin, David Borrelli, William (The Earl of) Dartmouth, Eleonora Evi, Marco 

Affronte, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini  

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Negocjacje w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera c – podpunkt ii a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 (iia) nie wolno wykorzystywać TTIP do 
stworzenia globalnego systemu 
regulacyjnego pod hasłem harmonizacji 
regulacji ani innej nazwy słuŜącej temu 
samemu celowi, poniewaŜ taka 
harmonizacja jest zazwyczaj niekorzystna 
dla MŚP i zakłóca konkurencję na rynku; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/40 

Poprawka  40 

Tiziana Beghin, David Borrelli, Eleonora Evi, Marco Affronte, Fabio Massimo Castaldo, 

Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas  

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Negocjacje w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera d – podpunkt xiv 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

(xiv) naleŜy zapewnić, Ŝe postanowienia 
dotyczące ochrony inwestycji będą się 
ograniczać do stanu po utworzeniu 
przedsiębiorstwa i będą się skupiały na 
traktowaniu narodowym, klauzulach 
najwyŜszego uprzywilejowania, 
sprawiedliwym i równym traktowaniu 
oraz ochronie przed pośrednim i 
bezpośrednim wywłaszczeniem, w tym na 
prawie do szybkiego uzyskania 
odpowiedniej i skutecznej rekompensaty; 
naleŜy precyzyjnie i w sposób zgodny z 
praktyką prawną określić normy ochrony 
oraz definicje inwestora i inwestycji, 
chroniąc prawo do stanowienia przepisów 
w interesie publicznym, wyjaśniając 
znaczenie pośredniego wywłaszczenia i 
zapobiegając wnoszeniu bezzasadnych lub 
błahych skarg; swobodny przepływ 
kapitału powinien być zgodny z 
postanowieniami Traktatu UE oraz 
obejmować nieograniczone w czasie 
ostroŜnościowe klauzule wyłączenia na 
wypadek kryzysu finansowego; 

(xiv) naleŜy dopilnować, aby zagraniczni 
inwestorzy byli traktowani w sposób 
niedyskryminacyjny oraz mieli równe 
moŜliwości wnoszenia skarg i uzyskania 
odszkodowania, a takŜe by nie cieszyli się 
przy tym większymi prawami niŜ 
inwestorzy krajowi; naleŜy przeciwstawić 
się włączeniu ISDS do TTIP, poniewaŜ 
dostępne są inne opcje egzekwowania 

ochrony inwestycji, takie jak krajowe 
mechanizmy odwoławcze, a obecny 
poziom ochrony inwestycji w UE i USA w 
pełni wystarcza do zagwarantowania 
pewności prawa;   

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/41 

Poprawka  41 

Tiziana Beghin, David Borrelli, William (The Earl of) Dartmouth, Eleonora Evi, Marco 

Affronte, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Negocjacje w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera e – podpunkt iv a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 (iva) naleŜy dostarczać obywatelom UE 
szczegółowych i regularnie 
uaktualnianych informacji o bieŜącym 
rozwoju sytuacji dotyczącej TTIP, takŜe 
poprzez portale społecznościowe, środki 
masowego przekazu oraz inne kanały 
komunikacji; 
 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/42 

Poprawka  42 

Tiziana Beghin, Isabella Adinolfi 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Negocjacje w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 – litera b – podpunkt xii 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

(xii) naleŜy zapewnić, aby dorobek prawny 

UE dotyczący ochrony danych nie był 

naraŜony na szwank przez liberalizację 

przepływów danych, zwłaszcza w obszarze 

handlu elektronicznego i usług 

finansowych, przy czym naleŜy uznać 

równieŜ znaczenie przepływu danych jako 

podstawy handlu transatlantyckiego i 

gospodarki cyfrowej; naleŜy włączyć do 

umowy – jako jej kluczowy element – 

całościowy i jednoznaczny samodzielny 

przepis horyzontalny, oparty na art. XIV 

Układu ogólnego w sprawie handlu 

usługami (GATS), w całości wyłączający z 

umowy obecne i przyszłe ramy prawne UE 

dotyczące ochrony danych osobowych, bez 

nakładania warunku, iŜ musi on być spójny 

z innymi częściami TTIP; naleŜy 
negocjować przepisy dotyczące przepływu 
danych osobowych jedynie w przypadku 
zagwarantowania i respektowania pełnego 
zastosowania zasad ochrony danych po 
obu stronach Atlantyku, naleŜy teŜ 
współpracować ze Stanami 
Zjednoczonymi w celu zachęcania państw 
trzecich do przyjęcia podobnych wysokich 
standardów ochrony danych na całym 
świecie; 

(xii) naleŜy zapewnić, aby dorobek prawny 

UE dotyczący ochrony danych nie był 

naraŜony na szwank przez liberalizację 

przepływów danych, zwłaszcza w obszarze 

handlu elektronicznego i usług 

finansowych, przy czym naleŜy uznać 

równieŜ znaczenie przepływu danych jako 

podstawy handlu transatlantyckiego i 

gospodarki cyfrowej; naleŜy włączyć do 

umowy – jako jej kluczowy element – 

całościowy i jednoznaczny samodzielny 

przepis horyzontalny, oparty na art. XIV 

Układu ogólnego w sprawie handlu 

usługami (GATS), w całości wyłączający z 

umowy obecne i przyszłe ramy prawne UE 

dotyczące ochrony danych osobowych, bez 

nakładania warunku, iŜ musi on być spójny 

z innymi częściami TTIP;  

Or. en 



 

AM\1064115PL.doc  PE558.912v01-00 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

 


