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5.12.2018 A8-0367/28 

Poprawka  28 

Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marie-Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią (rezolucja) 

(2018/0091M(NLE)) 

Projekt rezolucji 

Motyw A 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

A. mając na uwadze, że UE i Japonia 

podzielają podstawowe wartości, takie jak 

poszanowanie praw człowieka, demokracji 
i praworządności, a także silne 

zaangażowanie na rzecz zrównoważonego 

rozwoju oraz opartego na zasadach 

systemu Światowej Organizacji Handlu 

(WTO); 

A. mając na uwadze, że pomimo 

podzielania przez UE i Japonię 

podstawowych wartości, umowa 

stanowiąca przedmiot negocjacji nie 

zawiera żadnych warunków dotyczących 

kwestii społecznych i środowiskowych; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/29 

Poprawka  29 

Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marie-Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią (rezolucja) 

(2018/0091M(NLE)) 

Projekt rezolucji 

Motyw B 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

B. mając na uwadze, że umowa o 

partnerstwie gospodarczym między UE a 

Japonią ma wymiar strategiczny i jest 

najważniejszą dwustronną umową 

handlową zawartą do tej pory przez Unię, 

ponieważ obejmuje prawie jedną trzecią 

światowego PKB, niemal 40 % 

światowego handlu oraz ponad 600 

milionów ludzi; 

B. mając na uwadze, że ze względu na 

to, iż umowa o partnerstwie gospodarczym 

między UE a Japonią ma wymiar 

strategiczny i jest najważniejszą 

dwustronną umową handlową zawartą do 

tej pory przez Unię, i że obejmuje prawie 

jedną trzecią światowego PKB, niemal 

40 % światowego handlu oraz ponad 600 

milionów ludzi, powinna ona określać 

wymogi dotyczące kwestii społecznych i 

środowiskowych; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/30 

Poprawka  30 

Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marie-Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią (rezolucja) 

(2018/0091M(NLE)) 

Projekt rezolucji 

Motyw D 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

D. mając na uwadze z szeregu badań i 

analiz ex ante dotyczących wpływu umowy 

o partnerstwie gospodarczym UE-Japonia 

wynika, że umowa ta może przynieść 

pozytywne skutki w zakresie PKB, 

dochodu, handlu, wydajności i zatrudnienia 

zarówno dla Unii, jak i Japonii, 

przyczyniając się jednocześnie do 

osiągnięcia celu „inteligentnego, trwałego 

wzrostu gospodarczego sprzyjającego 

włączeniu społecznemu”; mając na 

uwadze, że umowa może również 

przynieść korzyści konsumentom dzięki 

obniżce cen i zwiększeniu wyboru 

konsumenta w odniesieniu do towarów i 

usług; mając na uwadze, że UE i jej 

państwa członkowskie powinny 

udoskonalić istniejące narzędzia, aby 

pomóc pracownikom i przedsiębiorstwom 

w dostosowaniu się do nowych możliwości 

oraz do potencjalnie negatywnych 

skutkach globalizacji i umów handlowych; 

mając na uwadze, że sukces umowy 

handlowej powinien być również oceniany 

na podstawie jej wkładu w osiągnięcie 

celów zrównoważonego rozwoju ONZ do 

2030 r.; 

D. mając na uwadze, że umowa o 

partnerstwie gospodarczym UE-Japonia 

będzie miała negatywny wpływ na 

zatrudnienie, zarówno w Unii, jak i w 

Japonii, oraz że jest to jedna z umów 

najbardziej zabójczych dla klimatu, jakie 

kiedykolwiek były przedmiotem 

negocjacji; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/31 

Poprawka  31 

Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marie-Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią (rezolucja) 

(2018/0091M(NLE)) 

Projekt rezolucji 

Motyw D a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Da. mając na uwadze, że negocjacje 

prowadzone są w całkowicie nieprzejrzysty 

sposób i do tej pory mandat negocjacyjny 

udzielony Komisji przez Radę nie został 

oficjalnie opublikowany; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/32 

Poprawka  32 

Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marie-Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią (rezolucja) 

(2018/0091M(NLE)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  1a. żałuje, że umowa była 

negocjowana w największej tajemnicy i że 

jedynie minimum informacji zostało 

przekazanych Parlamentowi 

Europejskiemu lub podanych do 

wiadomości publicznej; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/33 

Poprawka  33 

Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marie-Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią (rezolucja) 

(2018/0091M(NLE)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  1b. żałuje, że przedstawiciele Komisji 

Europejskiej i Rady udali się w lipcu 2018 

r. do Japonii, aby podpisać umowę o 

wolnym handlu między Japonią a Unią 

Europejską zanim Parlament Europejski 

zdążył rozpatrzyć ostateczną wersję 

umowy; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/34 

Poprawka  34 

Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marie-Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią (rezolucja) 

(2018/0091M(NLE)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  1c. ubolewa nad faktem, że rozdział 

dotyczący zrównoważonego rozwoju jest 

sformułowany w sposób niejasny i nie 

zawiera żadnych wiążących środków ani 

kar w przypadku nieprzestrzegania 

zawartych w nim przepisów; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/35 

Poprawka  35 

Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marie-Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią (rezolucja) 

(2018/0091M(NLE)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 d (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  1d. ubolewa nad tym, że ogólnie rzecz 

biorąc, cele Unii Europejskiej w zakresie 

zwalczania globalnego ocieplenia, 

ochrony środowiska lub zachowania 

różnorodności biologicznej nie mają 

wiążącego charakteru w ostatecznej wersji 

umowy; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/36 

Poprawka  36 

Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marie-Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią (rezolucja) 

(2018/0091M(NLE)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 e (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  1e. ubolewa nad faktem, że Komisja 

Europejska po raz kolejny wynegocjowała 

trybunał rozstrzygania sporów między 

inwestorami a państwem, prywatny lub 

międzynarodowy; domaga się 

natychmiastowego przerwania wszelkich 

prowadzonych obecnie negocjacji w tej 

dziedzinie; 

Or. fr 
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5.12.2018 A8-0367/37 

Poprawka  37 

Younous Omarjee, Eleonora Forenza, Emmanuel Maurel, Marie-Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią (rezolucja) 

(2018/0091M(NLE)) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 f (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  1f. ubolewa nad tym, że w umowie 

przewiduje się prawie pełną liberalizację 

sektora finansowego i że może to wpłynąć 

na wszelkie przyszłe próby harmonizacji 

norm podatkowych i społecznych w Unii 

Europejskiej; 

Or. fr 

 

 


