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Poprawka 30
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, 
Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán 
Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Anja Hazekamp, 
Younous Omarjee, Stelios Kouloglou
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji B8-0163/2019
Bernd Lange
w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego
Zalecenia dotyczące rozpoczęcia negocjacji handlowych między UE a USA

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że ze względu na 
ograniczony zakres umowy zrezygnowano 
z formalnego procesu oceny skutków, w 
tym oceny skutków w zakresie 
zrównoważonego rozwoju, który zwykle 
towarzyszy rozpoczęciu negocjacji 
handlowych i do którego Komisja 
zobowiązała się zgodnie ze strategią 
„Handel dla wszystkich” i zasadami 
programu lepszego stanowienia prawa; 
mając na uwadze, że należy skonsultować 
i uwzględnić ocenę skutków 
przeprowadzoną w trakcie negocjacji w 
sprawie TTIP;

E. mając na uwadze, że w strategii 
„Handel z korzyścią dla wszystkich” 
Komisja zobowiązała się, zgodnie z 
zasadami programu lepszego stanowienia 
prawa, do poddania ocenie skutków 
wszelkich istotnych inicjatyw w dziedzinie 
polityki handlowej; mając na uwadze, że 
Komisja zamierza odstąpić od formalnej 
oceny skutków proponowanej umowy w 
sprawie wolnego handlu dla wszystkich 
towarów przemysłowych i rybołówstwa, 
chociaż taka umowa obejmowałaby 
większość unijnego handlu towarami z 
USA (94 % wywozu i 95 % przywozu);
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Poprawka 31
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, 
Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán 
Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Anja Hazekamp, 
Younous Omarjee, Stelios Kouloglou
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji B8-0163/2019
Bernd Lange
w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego
Zalecenia dotyczące rozpoczęcia negocjacji handlowych między UE a USA

Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

 Ea. mając na uwadze, że mandat 
zaproponowany przez Komisję nie 
obejmuje negocjowania rozdziału 
dotyczącego handlu i zrównoważonego 
rozwoju;

Or. en
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Poprawka 32
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, 
Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán 
Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Rina Ronja Kari, 
Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji B8-0163/2019
Bernd Lange
w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego
Zalecenia dotyczące rozpoczęcia negocjacji handlowych między UE a USA

Projekt rezolucji
Motyw E b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

 Eb. mając na uwadze, że przed 
rozpoczęciem negocjacji konieczne jest 
przeprowadzenie kompleksowego procesu 
konsultacji ze społeczeństwem 
obywatelskim oraz oceny skutków każdego 
zaproponowanego porozumienia 
handlowego, aby uwzględnić jego 
potencjalny wpływ na emisje CO2 zgodnie 
z zobowiązaniami wynikającymi z 
porozumienia klimatycznego z Paryża i z 
innymi wielostronnymi porozumieniami 
dotyczącymi ochrony środowiska;
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Poprawka 33
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, 
Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán 
Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji B8-0163/2019
Bernd Lange
w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego
Zalecenia dotyczące rozpoczęcia negocjacji handlowych między UE a USA

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że administracja 
Donalda Trumpa wszczęła podobne 
dochodzenie w sprawie przywozu 
pojazdów silnikowych i części 
samochodowych, które może doprowadzić 
do zwiększenia ceł na przywóz takich 
towarów z UE; mając na uwadze, że 
wkrótce zostanie opublikowane 
sprawozdanie Departamentu Handlu USA 
zawierające zalecenie odnośnie do tego, 
czy Stany Zjednoczone powinny 
wprowadzić ograniczenia przywozowe 
dotyczące samochodów ze względu na 
bezpieczeństwo narodowe;

H. mając na uwadze, że administracja 
Donalda Trumpa wszczęła podobne 
dochodzenie w sprawie przywozu 
pojazdów silnikowych i części 
samochodowych; mając na uwadze, że 
według doniesień Departament Handlu 
USA zalecił wprowadzenie ograniczeń 
przywozowych dotyczących samochodów 
ze względu na bezpieczeństwo narodowe; 
mając na uwadze, że prezydent Trump 
ogłosił zamiar powstrzymania się od 
zastosowania tego środka, jeżeli UE 
podpisze umowę handlową będącą 
przedmiotem negocjacji ze Stanami 
Zjednoczonymi;
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Poprawka 34
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, 
Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán 
Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, 
Stelios Kouloglou
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji B8-0163/2019
Bernd Lange
w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego
Zalecenia dotyczące rozpoczęcia negocjacji handlowych między UE a USA

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. powtarza, że UE nie powinna 
prowadzić negocjacji z USA pod 
groźbami; zauważa jednak, że zalecenia 
dotyczące rozpoczęcia negocjacji w 
sprawie umowy zgodnej z zasadami WTO 
mają kluczowe znaczenie dla 
podtrzymania i pełnego wdrożenia 
zobowiązań podjętych pomiędzy UE i USA 
w oświadczeniu;

2. powtarza, że UE nie powinna 
prowadzić negocjacji z USA pod presją 
gróźb i popiera stanowisko komisarz 
Malmström, która powiedziała, że „nie 
damy się szantażować i nie będziemy 
prowadzić negocjacji z bronią 
przystawioną do skroni”; z zaskoczeniem 
odnotowuje, że przyjmuje się zalecenia 
dotyczące rozpoczęcia negocjacji w 
sprawie umowy zgodnej z zasadami WTO, 
nie żądając wcześniej spełnienia warunku 
zniesienia ceł nałożonych na produkty ze 
stali i aluminium pochodzące z państw 
członkowskich UE, a także wycofania się z 
gróźb dotyczących nałożenia dodatkowych 
ceł w wysokości nawet 25 % na produkty 
przemysłu motoryzacyjnego, co miałoby 
szkodliwy wpływ na produkcję zarówno w 
państwach członkowskich UE, jak i w 
USA;
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Poprawka 35
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, 
Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán 
Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, 
Stelios Kouloglou
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji B8-0163/2019
Bernd Lange
w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego
Zalecenia dotyczące rozpoczęcia negocjacji handlowych między UE a USA

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

 6a. jest zdania, że ograniczone 
porozumienie z USA w sprawie zniesienia 
ceł na towary przemysłowe nie jest zgodne 
z kompleksową strategią „Handel z 
korzyścią dla wszystkich”, która obejmuje 
również egzekwowalne normy pracy i 
ochrony środowiska, i będzie niezgodne z 
art. XXIV GATT, jeżeli sektor 
motoryzacyjny zostanie wykluczony; nie 
zgadza się z argumentami Komisji, która 
uzasadnia stosowanie tego podejścia 
szczególnymi okolicznościami;

Or. en
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Poprawka 36
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, 
Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán 
Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Rina Ronja Kari, 
Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji B8-0163/2019
Bernd Lange
w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego
Zalecenia dotyczące rozpoczęcia negocjacji handlowych między UE a USA

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

 7a. z ogromnym niepokojem 
odnotowuje decyzję Komisji z dnia 29 
stycznia 2019 r. o zaklasyfikowaniu 
amerykańskich nasion soi jako 
spełniających wymogi techniczne 
określone w dyrektywie w sprawie 
odnawialnych źródeł energii do 
stosowania w biopaliwach w UE, a także 
oświadczenie Komisji uzasadniające tę 
decyzję realizacją wspólnego 
oświadczenia; krytykuje Komisję za ten 
krok, uważając, że w ten sposób wysłała 
USA sygnał, iż jest otwarta na włączenie 
negocjacji w sprawie produktów rolnych 
na kolejnym etapie przekształcania 
transatlantyckich stosunków handlowych;

Or. en
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Poprawka 37
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, 
Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán 
Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Rina Ronja Kari, 
Anja Hazekamp, Younous Omarjee
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji B8-0163/2019
Bernd Lange
w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego
Zalecenia dotyczące rozpoczęcia negocjacji handlowych między UE a USA

Projekt rezolucji
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

 7b. wzywa Komisję, by zrewidowała 
swoją ofensywną strategię polegającą na 
żądaniu zwiększenia wywozu skroplonego 
gazu ziemnego (LNG) z USA jako środka 
służącego przywróceniu równowagi w 
zakresie wielkości transatlantyckiej 
wymiany handlowej oraz dywersyfikacji 
dostaw; krytykuje dodatkowe inwestycje z 
budżetu Unii w obiekty magazynowe w 
następstwie zobowiązań podjętych przez 
przewodniczącego Junckera we wspólnym 
oświadczeniu; zwraca uwagę, że w USA 
LNG pochodzi w dużej mierze z wydobycia 
gazu łupkowego – technologii o bardzo 
negatywnym wpływie na klimat i 
powszechnie odrzucanej przez obywateli 
europejskich;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/38

Poprawka 38
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, 
Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán 
Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Rina Ronja Kari, 
Anja Hazekamp, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji B8-0163/2019
Bernd Lange
w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego
Zalecenia dotyczące rozpoczęcia negocjacji handlowych między UE a USA

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. głęboko ubolewa z powodu 
wycofania się Stanów Zjednoczonych z 
porozumienia paryskiego; przypomina, że 
Parlament Europejski podkreślił w swojej 
rezolucji w sprawie dyplomacji 
klimatycznej, że UE powinna uczynić 
ratyfikację i wdrożenie porozumienia 
paryskiego warunkiem zawarcia 
przyszłych umów handlowych; podkreśla 
jednak, że zalecenia dotyczą ograniczonej 
umowy, a nie kompleksowej umowy o 
wolnym handlu; uważa w związku z tym, 
że takie umowy powinny stanowić wyjątek 
podyktowany szczególnymi 
okolicznościami i w żadnym razie nie 
powinny tworzyć precedensu dla 
przyszłych negocjacji prowadzonych przez 
Unię Europejską; w tym względzie 
zauważa, że w rezolucji w sprawie 
dyplomacji klimatycznej podkreślono 
znaczenie ścisłej współpracy z USA, i 
wzywa Komisję do współpracy z USA w 
zakresie polityki klimatycznej i polityki 
zrównoważonego rozwoju;

11. głęboko ubolewa z powodu decyzji 
prezydenta Trumpa o wycofaniu Stanów 
Zjednoczonych z porozumienia 
paryskiego; przypomina, że Parlament 
Europejski podkreślił w swojej rezolucji w 
sprawie dyplomacji klimatycznej, że UE 
powinna uczynić ratyfikację i wdrożenie 
porozumienia paryskiego warunkiem 
wstępnym zawarcia przyszłych umów 
handlowych; z zadowoleniem przyjmuje 
propozycję w tej sprawie przedstawioną 
przez delegacje francuską, hiszpańską i 
luksemburską w Radzie (Środowisko) w 
dniu 5 marca 2019 r.; zauważa, że w 
rezolucji w sprawie dyplomacji 
klimatycznej podkreślono znaczenie ścisłej 
współpracy z USA, i wzywa Komisję do 
współpracy z USA w zakresie polityki 
klimatycznej i polityki zrównoważonego 
rozwoju;
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Poprawka 39
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, 
Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán 
Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Anja Hazekamp, 
Younous Omarjee, Stelios Kouloglou
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt rezolucji B8-0163/2019
Bernd Lange
w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego
Zalecenia dotyczące rozpoczęcia negocjacji handlowych między UE a USA

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

 11a. przypomina Komisji o obowiązku 
przedstawienia oceny wpływu na 
zrównoważony rozwój w odniesieniu do 
przedmiotowej zaproponowanej głównej 
umowy handlowej zgodnie z zasadami 
lepszego stanowienia prawa oraz o 
obowiązku przedstawienia oceny skutków 
przed podjęciem decyzji w sprawie 
mandatu negocjacyjnego;

Or. en


