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3.6.2015 A8-0175/43 

Poprawka  43 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Negocjacje w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp -1 (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  -1. uwaŜa, Ŝe Stany Zjednoczone i Unia 

Europejska są dla siebie kluczowymi 

partnerami; podkreśla, Ŝe transatlantyckie 

partnerstwo handlowo-inwestycyjne 

(TTIP) to w ostatnim czasie najwaŜniejszy 

projekt realizowany przez UE i Stany 

Zjednoczone, który powinien oŜywić 

partnerstwo transatlantyckie nie tylko w 

odniesieniu do jego aspektów 

handlowych; podkreśla, Ŝe zawarcie tego 

partnerstwa ma duŜe znaczenie 

polityczne; 

(W razie przyjęcia naleŜy usunąć drugą 

część ust. 1 lit. a) pkt (i) od „naleŜy 

podkreślić, Ŝe” aŜ do końca) 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/44 

Poprawka  44 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

w imieniu grupy PPE 

 

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 rolnictwo stanowi 

istotny element a zarazem wraŜliwy sektor 

w TTIP, a negocjacje powinny mieć na 

celu zapewnienie lepszego dostępu do 

rynku USA w róŜnych sektorach, 

jednocześnie rozwiązując problem barier 

pozataryfowych i chroniąc interesy 

unijnych sektorów wraŜliwych; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/45 

Poprawka  45 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Negocjacje w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 b – podpunkt iii 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

(iii) jak wyraźnie określono w mandacie 

negocjacyjnym, naleŜy dołoŜyć wszelkich 

starań o włączenie do umowy klauzuli 

ochronnej, która byłaby stosowana na 

wypadek, gdyby wzrost przywozu 

określonego produktu stanowił zagroŜenie 

dla wewnętrznej produkcji Ŝywności; 

(iii) jak wyraźnie określono w mandacie 

negocjacyjnym, naleŜy zapewnić 

włączenie do umowy klauzuli ochronnej, 

która byłaby stosowana na wypadek, 

gdyby wzrost przywozu określonego 

produktu stanowił powaŜne zagroŜenie dla 

wewnętrznej produkcji, ze szczególnym 

uwzględnieniem produkcji Ŝywności, 

sektorów energochłonnych 

i powodujących ucieczkę emisji, 

przemysłu chemicznego i stalowego oraz 

branŜy surowców w UE; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/46 

Poprawka  46 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Negocjacje w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 b – podpunkt ii 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

(ii) naleŜy dąŜyć do zniesienia wszystkich 

ceł, przy poszanowaniu faktu, Ŝe po obu 

stronach występuje szereg wraŜliwych 

produktów rolnych i przemysłowych, które 

trzeba będzie wyczerpująco ująć w 

wykazach uzgodnionych w procesie 

negocjacji; porozumienie CETA moŜe być 

dobrym punktem odniesienia w tym 

względzie, dlatego naleŜy przewidzieć 

odpowiednie okresy przejściowe i kwoty 

dla najbardziej wraŜliwych produktów, a w 

nielicznych przypadkach wyłączenie 

danych produktów z zakresu umowy; 

(ii) naleŜy dąŜyć do zniesienia wszystkich 

ceł, przy poszanowaniu faktu, Ŝe po obu 

stronach występuje szereg wraŜliwych 

produktów rolnych i przemysłowych, które 

trzeba będzie wyczerpująco ująć w 

wykazach uzgodnionych w procesie 

negocjacji; naleŜy przewidzieć 

odpowiednie okresy przejściowe i kwoty 

dla najbardziej wraŜliwych produktów, a w 

nielicznych przypadkach wyłączenie 

danych produktów z zakresu umowy, 

biorąc pod uwagę, Ŝe w wielu przypadkach 

te produkty mają wyŜsze koszty produkcji 

w UE wynikające z unijnych zasad; 

Or. en 
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3.6.2015 A8-0175/47 

Poprawka  47 

Godelieve Quisthoudt-Rowohl 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0175/2015 

Bernd Lange 

Negocjacje w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1d – podpunkt vii 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

(vii) naleŜy utrzymać cel polegający na 

poświęceniu specjalnego rozdziału w 

TTIP energii, w tym surowcom 

przemysłowym; naleŜy zapewnić, Ŝe w 

czasie negocjacji obie strony 

przeanalizują sposoby na ułatwienie 

eksportu energii, aby TTIP zniosło 

wszelkie istniejące ograniczenia lub 

utrudnienia w eksporcie paliw, w tym LNG 

i ropy naftowej, między oboma partnerami 

handlowymi, z myślą o utworzeniu 

konkurencyjnego, przejrzystego i 

niedyskryminacyjnego rynku, co wesprze 

dywersyfikację źródeł energii, przyczyni 

się do zwiększenia bezpieczeństwa dostaw 

i doprowadzi do obniŜenia cen energii, 

przy czym naleŜy podkreślić, Ŝe ten 

rozdział o energii musi zawierać wyraźne 

gwarancje, Ŝe unijne normy środowiskowe 

i cele działań w dziedzinie klimatu nie 

zostaną osłabione; naleŜy zachęcać do 

współpracy między UE a USA na rzecz 

zniesienia zwolnień podatkowych 

dotyczących paliw dla lotnictwa 

komercyjnego, zgodnie ze zobowiązaniami 

podjętymi na szczycie G20 w kwestii 

całkowitego wyeliminowania dotacji do 

paliw kopalnych; 

(vii) naleŜy utrzymać specjalny rozdział w 

TTIP poświęcony energii, w tym 

surowcom przemysłowym; naleŜy 

dopilnować, aby TTIP zniosło wszelkie 

istniejące ograniczenia lub utrudnienia w 

eksporcie paliw, w tym LNG i ropy 

naftowej, między oboma partnerami 

handlowymi, z myślą o utworzeniu 

konkurencyjnego, przejrzystego i 

niedyskryminacyjnego rynku, co wesprze 

dywersyfikację źródeł energii, przyczyni 

się do zwiększenia bezpieczeństwa dostaw 

i doprowadzi do obniŜenia cen energii, 

przy czym naleŜy podkreślić, Ŝe ten 

rozdział o energii musi zawierać wyraźne 

gwarancje, Ŝe unijne normy środowiskowe 

i cele działań w dziedzinie klimatu nie 

zostaną osłabione; naleŜy rozwaŜyć 

uzaleŜnienie redukcji ceł na towary 

energochłonne od rzeczywistego 

swobodnego przepływu energii ze Stanów 

Zjednoczonych do UE; naleŜy zachęcać do 

współpracy między UE a USA na rzecz 

zniesienia zwolnień podatkowych 

dotyczących paliw dla lotnictwa 

komercyjnego, zgodnie ze zobowiązaniami 

podjętymi na szczycie G20 w kwestii 

całkowitego wyeliminowania dotacji do 

paliw kopalnych; 

Or. en 
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