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23.5.2018 A8-0166/5 

Poprawka  5 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Merja 

Kyllönen, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Roczne sprawozdanie w sprawie realizacji wspólnej polityki handlowej 

2017/2070(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  1a. ma świadomość występujących 

wątpliwości i niezadowolenia obywateli, 

jeśli chodzi o wpływ międzynarodowej 

polityki handlowej UE na ich codzienne 

życie w świetle rosnących różnic 

społecznych; apeluje o zmianę kierunku 

międzynarodowej polityki handlowej UE, 

tak aby dokładniej odzwierciedlić 

konieczność zadbania o lepszą ochronę 

miejsc pracy i praw socjalnych oraz 

sprawiedliwy podział bogactwa między 

obywateli w obrębie UE oraz między UE a 

państwami trzecimi, a także aby 

przyczynić się w konstruktywny sposób do 

realizacji oenzetowskiej agendy na rzecz 

zrównoważonego rozwoju do roku 2030; 

wzywa wszystkie państwa członkowskie 

UE, aby prowadziły odpowiednie i 

ambitne działania w celu wypełnienia 

obowiązków związanych ze zdecydowaną 

realizacją celu nr 17, i aby wpływały na 

strategie z myślą o osiągnięciu 

pozostałych celów – od przezwyciężenia 

ubóstwa do zrównoważonej konsumpcji i 

produkcji, a także rozwoju przemysłu, 

innowacji i infrastruktury, rozwoju 

obszarów wiejskich oraz sprostaniu 

wyzwaniom środowiskowym, w tym 

zmianie klimatu; apeluje o rozszerzenie 
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usług publicznych, z należytym 

uwzględnieniem zdrowia publicznego 

poprzez przestrzeganie zasady ostrożności, 

jak również poszanowanie różnorodności 

kulturowej i ludzkiej godności, w tym 

migrantów, wspieranie pokoju i prawa 

międzynarodowego, z wyłączeniem 

wszelkich środków ekstraterytorialnych, a 

także zintensyfikowanie dialogu i 

negocjacji na szczeblu wielostronnym i 

międzynarodowym; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/6 

Poprawka  6 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Merja 

Kyllönen, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Roczne sprawozdanie w sprawie realizacji wspólnej polityki handlowej 

2017/2070(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. zwraca uwagę na rosnące 

znaczenie kontynentu azjatyckiego i 

stopniowe wycofywanie się USA z 

pierwszej linii wymiany handlowej, co 

rodzi niepewność w handlu 

międzynarodowym, a także na nasilającą 

się wewnętrzną krytykę międzynarodowej 

polityki handlowej i domaganie się 

sprawiedliwego handlu; wzywa Komisję, 

by dostosowała swoją politykę handlową 

do tego rozwoju sytuacji i wykazała się 

większą zdolnością reagowania i większą 

odpowiedzialnością, a zarazem by 

ustanowiła bardziej długoterminową 

strategię, biorąc pod uwagę wspomniane 

zmiany w kontekście międzynarodowym; 

podkreśla, że w tym zmieniającym się 

globalnym kontekście rola UE w 

promowaniu opartej na wartościach 

polityki handlowej jest dla obywateli 

europejskich coraz ważniejsza; 

2. zwraca uwagę na rosnącą siłę 

gospodarczą i wpływy różnych krajów 

azjatyckich, w tym Chin i Indii, w 

światowej gospodarce, a także na coraz 

większy wpływ rozwoju Afryki i Ameryki 

Łacińskiej jako ważnych czynników w 

dobie globalizacji, oddziałujących na 

dobrobyt, pokój i stabilność na świecie; 

przyjmuje również do wiadomości zmianę 

strategii obecnej administracji USA, 

mianowicie szantażowanie państw 

trzecich strategią „Ameryka przede 

wszystkim”, grożącą stopniowym 

wycofywaniem się z pierwszej linii 

wymiany handlowej i destabilizacją 

struktur handlu wielostronnego, w tym 

mechanizmu WTO i jej systemu 

rozstrzygania sporów, co rodzi niepewność 

w handlu międzynarodowym, a także na 

nasilającą się wewnętrzną krytykę 

międzynarodowej polityki handlowej i 

domaganie się sprawiedliwego handlu; 

wzywa Komisję, by dostosowała swoją 

politykę handlową do tego rozwoju 

sytuacji i wykazała się większą zdolnością 

reagowania i większą odpowiedzialnością, 

a zarazem by ustanowiła bardziej 

długoterminową strategię, biorąc pod 

uwagę wspomniane zmiany w kontekście 
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międzynarodowym; podkreśla, że w tym 

zmieniającym się globalnym kontekście 

rola UE w promowaniu opartej na 

wartościach polityki handlowej jest dla 

obywateli europejskich coraz ważniejsza; 

wzywa Komisję, aby zdecydowanie i 

skutecznie sprzeciwiała się 

eksterytorialnym środkom podejmowanym 

przez USA i innych partnerów; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/7 

Poprawka  7 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Barbara 

Spinelli, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka 

Kuneva, Kostas Chrysogonos, Merja Kyllönen 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Roczne sprawozdanie w sprawie realizacji wspólnej polityki handlowej 

2017/2070(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. podkreśla rosnące znaczenie usług 

– w szczególności usług cyfrowych, w tym 

serwicyzację handlu towarami (sposób 5) – 

przepływu danych i handlu 

elektronicznego w handlu światowym; 

zwraca uwagę na konieczność 

wzmocnienia regulujących je zasad na 

szczeblu międzynarodowym, tak aby 

zapewnić europejskim konsumentom 

konkretne korzyści, a przedsiębiorstwom 

europejskim – lepszy dostęp do rynków 

zagranicznych, a także poszanowanie praw 

podstawowych na całym świecie, włącznie 

z ochroną danych i prywatności; zwraca 

uwagę, że kwestia ochrony danych 

osobowych w umowach handlowych 

absolutnie nie podlega negocjacji, uważa, 

że za pośrednictwem umów handlowych 

należy wspierać prawa cyfrowe obywateli i 

przypomina swoje stanowisko w kwestii 

ochrony danych i handlu elektronicznego 

przedstawione w rezolucji „W kierunku 

aktu o jednolitym rynku cyfrowym”; 

podkreśla, że polityka handlowa UE może 

odegrać ważną rolę w wyeliminowaniu 

przepaści cyfrowej; zachęca Komisję do 

wcześniejszego zajęcia się agendą 

dotyczącą handlu elektronicznego w 

trwających i przyszłych negocjacjach 

3. podkreśla rosnące znaczenie usług 

– w szczególności usług cyfrowych, w tym 

serwicyzację handlu towarami (sposób 5) – 

przepływu danych i handlu 

elektronicznego w handlu światowym; 

zwraca uwagę na konieczność 

wzmocnienia regulujących je zasad na 

szczeblu międzynarodowym, tak aby 

zapewnić europejskim konsumentom 

konkretne korzyści, a przedsiębiorstwom 

europejskim – lepszy dostęp do rynków 

zagranicznych, a także poszanowanie praw 

podstawowych na całym świecie, włącznie 

z ochroną danych i prywatności; zwraca 

uwagę, że kwestia ochrony danych 

osobowych w umowach handlowych 

absolutnie nie podlega negocjacji, uważa, 

że za pośrednictwem umów handlowych 

należy wspierać prawa cyfrowe obywateli i 

przypomina swoje stanowisko w kwestii 

ochrony danych i handlu elektronicznego 

przedstawione w rezolucji „W kierunku 

aktu o jednolitym rynku cyfrowym”; 

podkreśla, że polityka handlowa UE może 

odegrać ważną rolę w wyeliminowaniu 

przepaści cyfrowej; zachęca Komisję do 

wcześniejszego zajęcia się agendą 

dotyczącą handlu elektronicznego w 

trwających i przyszłych negocjacjach 
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dotyczących umów o wolnym handlu i w 

ramach WTO; apeluje o włączenie 

rozdziałów dotyczących handlu 

elektronicznego do wszystkich przyszłych 

umów handlowych, w tym obecnie 

negocjowanych, i przypomina, jak ważne 

jest uniknięcie nieuzasadnionych 

wymogów dotyczących lokalizacji danych; 

zwraca się do Komisji o realizację strategii 

w zakresie handlu elektronicznego 

uwzględniającej możliwości, jakie oferuje 

on małym i średnim przedsiębiorstwom, 

ułatwiając dostęp do globalnych rynków; 

dotyczących umów o wolnym handlu i w 

ramach WTO; apeluje o włączenie 

rozdziałów dotyczących handlu 

elektronicznego do wszystkich przyszłych 

umów handlowych, w tym obecnie 

negocjowanych, i przypomina, jak ważne 

jest uniknięcie nieuzasadnionych 

wymogów dotyczących lokalizacji danych; 

zwraca się do Komisji o realizację strategii 

w zakresie handlu elektronicznego 

uwzględniającej możliwości, jakie oferuje 

on małym i średnim przedsiębiorstwom, 

ułatwiając dostęp do globalnych rynków, 

jak również konieczność wyeliminowania 

negatywnego wpływu na zatrudnienie i 

nadmiernej koncentracji bogactwa, 

generowanych przez handel elektroniczny; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/8 

Poprawka  8 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Merja 

Kyllönen, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Roczne sprawozdanie w sprawie realizacji wspólnej polityki handlowej 

2017/2070(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

8. odnotowuje wstrzymanie negocjacji 

wielostronnych dotyczących porozumienia 

w sprawie handlu usługami (TiSA) i 

umowy w sprawie towarów 

środowiskowych; wzywa Unię, by 

wykazała się inicjatywą i ponownie 

posunęła naprzód oba procesy 

negocjacyjne, a w przypadku negocjacji 

dotyczących TiSA – w oparciu o 

stanowisko Parlamentu Europejskiego w 

sprawie TiSA; 

8. odnotowuje wstrzymanie negocjacji 

wielostronnych dotyczących porozumienia 

w sprawie handlu usługami (TiSA) i 

umowy w sprawie towarów 

środowiskowych; wzywa Unię, by – wraz 

ze wszystkimi pozostałymi państwami 

stronami WTO – wykazała się inicjatywą 
w zakresie aktualizacji układu GATS w 

celu sprostania nowym wyzwaniom 

związanym ze zmianami 

technologicznymi; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/9 

Poprawka  9 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, 

Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Kateřina Konečná, Dimitrios 

Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Roczne sprawozdanie w sprawie realizacji wspólnej polityki handlowej 

2017/2070(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

9. podkreśla, że od czasu publikacji 

strategii „Handel z korzyścią dla 

wszystkich” tymczasowo lub w całości 

weszły w życie liczne umowy o wolnym 

handlu, przykładowo umowy handlowe z 

Kanadą i Ekwadorem, postanowienia 

dotyczące pogłębionej i kompleksowej 

umowy o wolnym handlu w ramach układu 

o stowarzyszeniu UE–Ukraina oraz szereg 

umów o partnerstwie gospodarczym z 

państwami afrykańskimi, a także zawarto 

umowy handlowe z Singapurem, 

Wietnamem i Japonią; podkreśla, że trzeba 

udzielać dostatecznego wsparcia 

politycznego i administracyjnego, aby 

porozumienia handlowe mogły być 

uzgadniane i ratyfikowane w 

odpowiednich ramach czasowych; popiera 

trwający obecnie proces aktualizacji 

umów handlowych z Chile i Meksykiem; 

przypomina swój apel o rozpoczęcie 

negocjacji z Australią i Nową Zelandia z 

uwzględnieniem jego stanowisk; 

9. podkreśla, że od czasu publikacji 

strategii „Handel z korzyścią dla 

wszystkich” tymczasowo lub w całości 

weszły w życie liczne umowy o wolnym 

handlu, przykładowo umowy handlowe z 

Kanadą i Ekwadorem, postanowienia 

dotyczące pogłębionej i kompleksowej 

umowy o wolnym handlu w ramach układu 

o stowarzyszeniu UE–Ukraina oraz szereg 

umów o partnerstwie gospodarczym z 

państwami afrykańskimi, a także zawarto 

umowy handlowe z Singapurem, 

Wietnamem i Japonią; podkreśla, że trzeba 

udzielać dostatecznego wsparcia 

politycznego i administracyjnego, aby 

porozumienia handlowe mogły być 

uzgadniane i ratyfikowane w 

odpowiednich ramach czasowych, co 

będzie wymagało włączenia społeczeństwa 

przez zapewnienie większej przejrzystości 

przyznanych przez Radę mandatów do 

prowadzenia poszczególnych negocjacji 

handlowych, jak również przejrzystości 

treści prowadzonych obecnie negocjacji i 

innych planowanych umów handlowo-

inwestycyjnych; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/10 

Poprawka  10 

Helmut Scholz, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, 

Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Lola 

Sánchez Caldentey 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Roczne sprawozdanie w sprawie realizacji wspólnej polityki handlowej 

2017/2070(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

13. zwraca uwagę, że Komisja 

wielokrotnie zapowiadała wszczęcie 

negocjacji w sprawie inwestycji z 

Hongkongiem i Tajwanem, oraz wzywa 

Komisję do zakończenia prac 

przygotowawczych i jak najszybszego 

formalnego rozpoczęcia negocjacji w 

sprawie umów inwestycyjnych; 

skreśla się 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/11 

Poprawka  11 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Merja 

Kyllönen, Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka 

Kuneva 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Roczne sprawozdanie w sprawie realizacji wspólnej polityki handlowej 

2017/2070(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

25. nalega, by Komisja i państwa 

członkowskie nasiliły działania – w 

szczególności za pomocą narzędzi IT – w 

celu usunięcia wszystkich przeszkód i 

zbędnych obciążeń natury 

administracyjnej, uproszczenia procedur 

technicznych oraz wsparcia 

przedsiębiorstw noszących się z zamiarem 

skorzystania z umów i instrumentów 

handlowych; 

25. nalega, by Komisja i państwa 

członkowskie nasiliły działania – w 

szczególności za pomocą narzędzi IT – w 

celu usunięcia zbędnych obciążeń, 

uproszczenia procedur technicznych oraz 

wsparcia przedsiębiorstw noszących się z 

zamiarem skorzystania z umów i 

instrumentów handlowych; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/12 

Poprawka  12 

Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, 

Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Dimitrios 

Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Roczne sprawozdanie w sprawie realizacji wspólnej polityki handlowej 

2017/2070(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 37 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

37. wskazuje, że umowy handlowe, w 

tym rozdziały dotyczące handlu w 

umowach o stowarzyszeniu, nie mogą 

wejść w życie przed ratyfikacją przez 

Parlament; uważa, że praktyka polegająca 

na uzyskiwaniu zgody Parlamentu przed 

tymczasowym stosowaniem umów o 

znaczeniu politycznym, do czego 

zobowiązała się komisarz Malmström 

podczas przesłuchania w dniu 29 września 

2014 r., musi być przestrzegana 

horyzontalnie; 

37. wskazuje, że umowy handlowe, w 

tym rozdziały dotyczące handlu w 

umowach o stowarzyszeniu, nie mogą 

wejść w życie przed ratyfikacją przez 

zainteresowane parlamenty; uważa, że 

praktyka polegająca na uzyskiwaniu zgody 

Parlamentu przed tymczasowym 

stosowaniem umów o znaczeniu 

politycznym, do czego zobowiązała się 

komisarz Malmström podczas 

przesłuchania w dniu 29 września 2014 r., 

musi być przestrzegana horyzontalnie; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0166/13 

Poprawka  13 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Merja 

Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Kostas 

Chrysogonos, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Roczne sprawozdanie w sprawie realizacji wspólnej polityki handlowej 

2017/2070(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 42 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

42. wskazuje, że unijne rynki 

zamówień publicznych należą do 

najbardziej otwartych na świecie; wyraża 

zaniepokojenie nieprzestrzeganiem przez 

niektórych partnerów – ze szkodą dla 

unijnych przedsiębiorstw – postanowień 

dotyczących dostępu do rynku zamówień 

publicznych w umowach o wolnym handlu 

zawartych przez UE, a także bardzo 

ograniczonym dostępem do rynków 

zamówień publicznych w niektórych 

państwach trzecich; zwraca się do Komisji, 

by starała się uzyskać lepszy dostęp do 

rynków zamówień publicznych w 

państwach trzecich i by rozważyła podjęcie 

środków – zgodnie z przepisami 

Porozumienia w sprawie zamówień 

rządowych – wobec państw trzecich, które 

dają pierwszeństwo w dostępie do swoich 

rynków zamówień publicznych rodzimym 

przedsiębiorstwom; wzywa Komisję, aby 

gromadziła i publikowała dane na szczeblu 

przedsiębiorstwa dotyczące stosowania 

postanowień w sprawie zamówień 

publicznych zawartych w umowach o 

wolnym handlu w celu lepszego 

zrozumienia trudności napotykanych przez 

przedsiębiorstwa unijne; 

42. wskazuje, że unijne rynki 

zamówień publicznych należą do 

najbardziej otwartych na świecie; wyraża 

zaniepokojenie nieprzestrzeganiem przez 

niektórych partnerów – ze szkodą dla 

unijnych przedsiębiorstw – postanowień 

dotyczących dostępu do rynku zamówień 

publicznych w umowach o wolnym handlu 

zawartych przez UE, a także bardzo 

ograniczonym dostępem do rynków 

zamówień publicznych w niektórych 

państwach trzecich; zwraca się do Komisji, 

by starała się uzyskać lepszy dostęp do 

rynków zamówień publicznych w 

państwach trzecich i by rozważyła podjęcie 

środków – zgodnie z przepisami 

Porozumienia w sprawie zamówień 

rządowych – wobec uprzemysłowionych 

państw trzecich, które dają pierwszeństwo 

w dostępie do swoich rynków zamówień 

publicznych rodzimym przedsiębiorstwom; 

wzywa Komisję, aby gromadziła i 

publikowała dane na szczeblu 

przedsiębiorstwa dotyczące stosowania 

postanowień w sprawie zamówień 

publicznych zawartych w umowach o 

wolnym handlu w celu lepszego 

zrozumienia trudności napotykanych przez 

przedsiębiorstwa unijne; wzywa Komisję 
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do zlecenia raportu na temat wpływu 

liberalizacji zamówień publicznych na 

rzeczywiste MŚP; 

Or. en 
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Poprawka  14 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Merja 

Kyllönen, Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Roczne sprawozdanie w sprawie realizacji wspólnej polityki handlowej 

2017/2070(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 44 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

44. przypomina, że wspólna polityka 

handlowa musi przyczyniać się do 

propagowania określonych w art. 2 

Traktatu o Unii Europejskiej wartości, na 

których opiera się Unia, oraz do osiągania 

celów wymienionych w art. 21, takich jak 

umacnianie demokracji i praworządności, 

poszanowanie praw człowieka, praw 

podstawowych i podstawowych wolności, 

równe traktowanie, poszanowanie 

godności ludzkiej oraz ochrona środowiska 

i praw socjalnych; uważa, że osiągnięcie 

tych celów wymaga stanowczych i 

nieustannych działań ze strony Komisji; 

podkreśla, że oenzetowska agenda na rzecz 

zrównoważonego rozwoju 2030 i 

porozumienie klimatyczne z Paryża 

stanowią podstawowe punkty odniesienia 

na potrzeby pomiaru wkładu unijnej 

polityki handlowej w uzgodnione na 

szczeblu światowym cele zrównoważonego 

rozwoju; 

44. przypomina, że wspólna polityka 

handlowa musi przyczyniać się do 

propagowania określonych w art. 2 

Traktatu o Unii Europejskiej wartości, na 

których opiera się Unia, oraz do osiągania 

celów wymienionych w art. 21, takich jak 

umacnianie demokracji i praworządności, 

poszanowanie praw człowieka, praw 

podstawowych i podstawowych wolności, 

równe traktowanie, poszanowanie 

godności ludzkiej oraz ochrona środowiska 

i praw socjalnych; uważa, że osiągnięcie 

tych celów wymaga stanowczych i 

nieustannych działań ze strony Komisji; 

podkreśla, że oenzetowska agenda na rzecz 

zrównoważonego rozwoju 2030 i 

porozumienie klimatyczne z Paryża 

stanowią podstawowe punkty odniesienia 

na potrzeby pomiaru wkładu unijnej 

polityki handlowej w uzgodnione na 

szczeblu światowym cele zrównoważonego 

rozwoju; wzywa Komisję do 

przeprowadzenia oceny sprzeczności 

między tymi celami a międzynarodową 

polityką handlową UE, aby odpowiednio 

ją przeorientować, m.in. przy 

zastosowaniu podejścia w większej mierze 

opartego na handlu między 

poszczególnymi regionami lub na handlu 
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Poprawka  15 

Helmut Scholz, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Merja 

Kyllönen, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka 

Kuneva, Kostas Chrysogonos, Kateřina Konečná 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0166/2018 

Tokia Saïfi 

Roczne sprawozdanie w sprawie realizacji wspólnej polityki handlowej 

2017/2070(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 49 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

49. potwierdza swoje poparcie dla 

włączenia do wszystkich przyszłych umów 

handlowych ambitnych postanowień 

dotyczących zwalczania korupcji w ramach 

wyłącznej kompetencji Unii; z 

zadowoleniem przyjmuje uwzględnienie 

postanowień antykorupcyjnych w 

bieżących negocjacjach dotyczących 

aktualizacji umowy o wolnym handlu 

między UE i Meksykiem oraz układu o 

stowarzyszeniu między UE i Chile; 

przypomina, że umowy o wolnym handlu 

stwarzają dobrą okazję do nasilenia 

współpracy w zakresie walki z praniem 

pieniędzy, oszustwami podatkowymi i 

uchylaniem się od opodatkowania; 

49. potwierdza swoje poparcie dla 

włączenia do wszystkich przyszłych umów 

handlowych ambitnych postanowień 

dotyczących zwalczania korupcji w ramach 

wyłącznej kompetencji Unii; z 

zadowoleniem przyjmuje uwzględnienie 

postanowień antykorupcyjnych w 

bieżących negocjacjach dotyczących 

aktualizacji umowy o wolnym handlu 

między UE i Meksykiem oraz układu o 

stowarzyszeniu między UE i Chile; 

przypomina, że umowy o wolnym handlu 

stwarzają dobrą okazję do nasilenia 

współpracy w zakresie walki z praniem 

pieniędzy, oszustwami podatkowymi i 

uchylaniem się od opodatkowania, oraz 

wzywa Komisję, by to uczyniła, m.in. 

żądając wiążących zobowiązań ze strony 

wszystkich państw trzecich lub dodając w 

razie potrzeby takie rozdziały do już 

sfinalizowanych negocjacji; 

Or. en 

 


