
AM\1192388PL.docx PE643.149v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

Parlament Europejski
2019-2024

Komisja Handlu Międzynarodowego

2019/0142M(NLE)

12.11.2019

POPRAWKI
1 - 38
Projekt sprawozdania
Bernd Lange
(PE642.862v01-00)

zawierającego projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji 
Rady w sprawie zawarcia umowy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a 
Unią Europejską w sprawie przydzielenia Stanom Zjednoczonym udziału w 
kontyngencie taryfowym na wołowinę wysokiej jakości, o którym mowa w 
zmienionym protokole ustaleń dotyczącym przywozu wołowiny pochodzącej 
ze zwierząt, którym nie podano niektórych hormonów wzrostu, i zwiększonych 
ceł nakładanych przez Stany Zjednoczone na niektóre produkty z Unii 
Europejskiej (2014)

Projekt decyzji
(10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142M(NLE))



PE643.149v01-00 2/21 AM\1192388PL.docx

PL

AM_Com_LegReport



AM\1192388PL.docx 3/21 PE643.149v01-00

PL

Poprawka 1
Saskia Bricmont

Projekt rezolucji
Umocowanie 10 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając rezolucję 
Parlamentu Europejskiego z dnia 3 lipca 
2018 r. w sprawie dyplomacji 
klimatycznej,

Or. en

Poprawka 2
Saskia Bricmont

Projekt rezolucji
Umocowanie 10 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając rezolucję 
Parlamentu Europejskiego z dnia 14 
marca 2019 r. w sprawie zmiany klimatu – 
europejska, długofalowa i zgodna z 
porozumieniem paryskim wizja 
strategiczna na rzecz dobrze 
prosperującej, nowoczesnej, 
konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu 
gospodarki,

Or. en

Poprawka 3
Tiziana Beghin

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że UE i USA A. mając na uwadze, że UE i USA 
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utrzymują najrozleglejsze dwustronne 
stosunki handlowe i inwestycyjne, ich 
gospodarki są najbardziej zintegrowanymi 
ze sobą gospodarkami na świecie, a poza 
tym obydwa podmioty współdzielą ważne 
wartości i mają wspólne interesy 
gospodarcze mimo obecnych napięć 
handlowych;

utrzymują najrozleglejsze dwustronne 
stosunki handlowe i inwestycyjne, ich 
gospodarki są najbardziej zintegrowanymi 
ze sobą gospodarkami na świecie, a poza 
tym obydwa podmioty współdzielą ważne 
wartości i mają wspólne interesy polityczne 
i gospodarcze mimo obecnych napięć 
handlowych;

Or. en

Poprawka 4
Tiziana Beghin

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że na podstawie 
orzeczenia arbitrażowego WTO 
opublikowanego 2 października 2019 r.8 
Stany Zjednoczone oświadczyły, iż w 
odwecie za nielegalne dotacje UE 
przyznane producentowi statków 
powietrznych Airbusowi rozważają 
możliwość nałożenia ceł nie tylko na 
samoloty, ale również na importowane z 
UE produkty rolne i przemysłowe o 
wartości 7,5 mld USD;

G. mając na uwadze, że na podstawie 
orzeczenia arbitrażowego WTO 
opublikowanego 2 października 2019 r.1 
Stany Zjednoczone oświadczyły, iż w 
odwecie za nielegalne dotacje UE 
przyznane producentowi statków 
powietrznych Airbusowi rozważają 
możliwość nałożenia ceł o wartości 7,5 
mld USD na importowane z UE produkty, 
przy czym zagrożonych cłami w wysokości 
25 % ma być większość sektorów 
rolnictwa UE, podczas gdy cło należne w 
sektorze przemysłowym, w tym od statków 
powietrznych, ma wynieść 10 %;

__________________ __________________
8 Wspólnoty Europejskie i niektóre 
państwa członkowskie – środki mające 
wpływ na handel dużymi cywilnymi 
samolotami: odwołanie się przez Stany 
Zjednoczone w dniu 4 października 2019 r. 
do art. 7.9 Porozumienia w sprawie 
subsydiów i środków wyrównawczych 
oraz do art. 22.7 Uzgodnienia w sprawie 
zasad i procedur regulujących 
rozstrzyganie sporów (WT/DS316/42).

8 Wspólnoty Europejskie i niektóre 
państwa członkowskie – środki mające 
wpływ na handel dużymi cywilnymi 
samolotami: odwołanie się przez Stany 
Zjednoczone w dniu 4 października 2019 r. 
do art. 7.9 Porozumienia w sprawie 
subsydiów i środków wyrównawczych 
oraz do art. 22.7 Uzgodnienia w sprawie 
zasad i procedur regulujących 
rozstrzyganie sporów (WT/DS316/42).
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Or. en

Poprawka 5
Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Elsi Katainen, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, 
Morten Løkkegaard

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że na podstawie 
orzeczenia arbitrażowego WTO 
opublikowanego 2 października 2019 r.8 
Stany Zjednoczone oświadczyły, iż w 
odwecie za nielegalne dotacje UE 
przyznane producentowi statków 
powietrznych Airbusowi rozważają 
możliwość nałożenia ceł nie tylko na 
samoloty, ale również na importowane z 
UE produkty rolne i przemysłowe o 
wartości 7,5 mld USD;

G. mając na uwadze, że na podstawie 
orzeczenia arbitrażowego WTO 
opublikowanego 2 października 2019 r.8 
Stany Zjednoczone oświadczyły w dniu 18 
października 2019 r., iż w odwecie za 
nielegalne dotacje UE przyznane 
producentowi statków powietrznych 
Airbusowi rozważają możliwość nałożenia 
ceł nie tylko na samoloty, ale również na 
importowane z UE produkty rolne i 
przemysłowe o wartości 7,5 mld USD;

__________________ __________________
8 Wspólnoty Europejskie i niektóre 
państwa członkowskie – środki mające 
wpływ na handel dużymi cywilnymi 
samolotami: odwołanie się przez Stany 
Zjednoczone w dniu 4 października 2019 r. 
do art. 7.9 Porozumienia w sprawie 
subsydiów i środków wyrównawczych 
oraz do art. 22.7 Uzgodnienia w sprawie 
zasad i procedur regulujących 
rozstrzyganie sporów (WT/DS316/42).

8 Wspólnoty Europejskie i niektóre 
państwa członkowskie – środki mające 
wpływ na handel dużymi cywilnymi 
samolotami: odwołanie się przez Stany 
Zjednoczone w dniu 4 października 2019 r. 
do art. 7.9 Porozumienia w sprawie 
subsydiów i środków wyrównawczych 
oraz do art. 22.7 Uzgodnienia w sprawie 
zasad i procedur regulujących 
rozstrzyganie sporów (WT/DS316/42).

Or. en

Poprawka 6
Saskia Bricmont

Projekt rezolucji
Motyw G a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że Parlament 
Europejski wielokrotnie zachęcał UE, aby 
rozważyła sposoby dalszego podniesienia 
poziomu ambicji porozumienia paryskiego 
i włączenia ambicji w zakresie klimatu do 
wszystkich dziedzin polityki unijnej, w tym 
polityki handlowej; mając na uwadze, że 
Komisja powinna zapewnić pełną 
zgodność wszystkich umów handlowych 
zawieranych przez UE z porozumieniem 
paryskim, w szczególności przez zawarcie 
w nich obowiązkowej zasadniczej klauzuli 
podstawowej zmiany klimatu;

Or. en

Poprawka 7
Markus Buchheit

Projekt rezolucji
Motyw G a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że niejednakowe 
wymagania w odniesieniu do ochrony 
środowiska, łagodzenia zmiany klimatu, 
stosowania antybiotyków i ochrony roślin 
oraz związane z nimi niewystarczające 
zabezpieczenie rynku europejskiego 
prowadzą do wzbudzającego duże obawy 
zakłócenia konkurencji dla rolnictwa 
europejskiego;

Or. de

Poprawka 8
Saskia Bricmont

Projekt rezolucji
Motyw G b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Gb. mając na uwadze, że poważny ślad 
środowiskowy produkcji bydła opasowego 
w Stanach Zjednoczonych, niezależnie od 
negatywnego wpływu handlu na 
środowisko, budzi obawy co do 
zrównoważonego charakteru tej 
produkcji;

Or. en

Poprawka 9
Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wyraża zadowolenie z niniejszej 
umowy ze Stanami Zjednoczonymi w 
sprawie przydzielenia udziału w 
kontyngencie taryfowym na wołowinę 
wysokiej jakości jako rozwiązania 
długotrwałego sporu handlowego, 
ponieważ umowa ta jest pozytywnym 
przykładem rozwiązania 
wynegocjowanego między UE a USA;

1. odnotowuje zawarcie umowy ze 
Stanami Zjednoczonymi w sprawie 
przydzielenia udziału w kontyngencie 
taryfowym na wołowinę wysokiej jakości 
jako rozwiązania długotrwałego sporu 
handlowego, ponieważ umowa ta jest 
pozytywnym przykładem rozwiązania 
wynegocjowanego między UE a USA, 
umożliwiającego Unii Europejskiej 
zapewnienie przywozu na jej terytorium 
mięsa wysokiej jakości;

Or. fr

Poprawka 10
Tiziana Beghin

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wyraża zadowolenie z niniejszej 1. wyraża zadowolenie z umowy ze 
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umowy ze Stanami Zjednoczonymi w 
sprawie przydzielenia udziału w 
kontyngencie taryfowym na wołowinę 
wysokiej jakości jako rozwiązania 
długotrwałego sporu handlowego, 
ponieważ umowa ta jest pozytywnym 
przykładem rozwiązania 
wynegocjowanego między UE a USA;

Stanami Zjednoczonymi w sprawie 
przydzielenia udziału w kontyngencie 
taryfowym na wołowinę wysokiej jakości 
jako rozwiązania długotrwałego sporu 
handlowego; wyraża ubolewanie, że po raz 
kolejny rolnictwo jest głównym elementem 
rozwiązań negocjowanych między UE a 
partnerami takimi jak USA;

Or. en

Poprawka 11
Saskia Bricmont

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. wyraża zadowolenie z niniejszej 
umowy ze Stanami Zjednoczonymi w 
sprawie przydzielenia udziału w 
kontyngencie taryfowym na wołowinę 
wysokiej jakości jako rozwiązania 
długotrwałego sporu handlowego, 
ponieważ umowa ta jest pozytywnym 
przykładem rozwiązania 
wynegocjowanego między UE a USA;

1. przyjmuje do wiadomości umowę 
ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie 
przydzielenia udziału w kontyngencie 
taryfowym na wołowinę wysokiej jakości 
jako rozwiązanie długotrwałego sporu 
handlowego, ponieważ umowa ta jest 
pozytywnym przykładem rozwiązania 
wynegocjowanego między UE a USA; 

Or. en

Poprawka 12
Tiziana Beghin

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża zadowolenie i zauważa, że 
choć nie ma jasności co do tego, czy 
przewidziano środki kompensacyjne, inni 
członkowie WTO eksportujący wołowinę 
do UE zgodzili się poprzeć tę umowę i 

2. zauważa, że choć nie ma jasności 
co do tego, czy przewidziano środki 
kompensacyjne, inni członkowie WTO 
eksportujący wołowinę do UE zgodzili się 
poprzeć tę umowę i zaakceptowali 
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zaakceptowali przydział ogromnej 
większości kontyngentu Stanom 
Zjednoczonym;

przydział ogromnej większości 
kontyngentu Stanom Zjednoczonym; 
wyraża nadzieję, że decyzja ta nie wynika 
z dalszego otwierania sektorów wołowiny 
w bieżących negocjacjach umów 
handlowych z tymi krajami;

Or. en

Poprawka 13
Saskia Bricmont

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża zadowolenie i zauważa, że 
choć nie ma jasności co do tego, czy 
przewidziano środki kompensacyjne, inni 
członkowie WTO eksportujący wołowinę 
do UE zgodzili się poprzeć tę umowę i 
zaakceptowali przydział ogromnej 
większości kontyngentu Stanom 
Zjednoczonym;

2. wyraża zadowolenie i zauważa, że 
inni członkowie WTO eksportujący 
wołowinę do UE zgodzili się poprzeć tę 
umowę i zaakceptowali przydział 
ogromnej większości kontyngentu Stanom 
Zjednoczonym; wyraża oczekiwanie, że 
podczas bieżących negocjacji umów 
handlowych UE nie przyzna tym krajom 
środków kompensacyjnych w formie 
preferencji taryfowych lub 
kontyngentowych;

Or. en

Poprawka 14
Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża zadowolenie i zauważa, że 
choć nie ma jasności co do tego, czy 
przewidziano środki kompensacyjne, inni 
członkowie WTO eksportujący wołowinę 
do UE zgodzili się poprzeć tę umowę i 

2. zauważa, że pozostali członkowie 
WTO, którzy eksportują wołowinę do UE i 
zgodzili się poprzeć tę umowę, akceptując 
przydział ogromnej większości 
kontyngentu Stanom Zjednoczonym, z 
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zaakceptowali przydział ogromnej 
większości kontyngentu Stanom 
Zjednoczonym;

pewnością rozważają środki 
kompensacyjne, ewentualnie w innych 
obecnie negocjowanych lub przyszłych 
umowach o wolnym handlu;

Or. fr

Poprawka 15
Pedro Silva Pereira

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża zadowolenie i zauważa, że 
choć nie ma jasności co do tego, czy 
przewidziano środki kompensacyjne, inni 
członkowie WTO eksportujący wołowinę 
do UE zgodzili się poprzeć tę umowę i 
zaakceptowali przydział ogromnej 
większości kontyngentu Stanom 
Zjednoczonym;

2. wyraża zadowolenie, że inni 
członkowie WTO eksportujący wołowinę 
do UE, tacy jak Australia, Urugwaj i 
Argentyna, zgodzili się poprzeć tę umowę 
i zaakceptowali przydział ogromnej 
większości kontyngentu Stanom 
Zjednoczonym, oraz zauważa, że według 
informacji podawanych przez Komisję 
Europejską nie przyznano im żadnych 
środków kompensacyjnych;

Or. en

Poprawka 16
Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża zadowolenie i zauważa, że 
choć nie ma jasności co do tego, czy 
przewidziano środki kompensacyjne, inni 
członkowie WTO eksportujący wołowinę 
do UE zgodzili się poprzeć tę umowę i 
zaakceptowali przydział ogromnej 
większości kontyngentu Stanom 
Zjednoczonym;

2. przyjmuje do wiadomości i 
zauważa, że inni członkowie WTO 
eksportujący wołowinę do UE zgodzili się 
poprzeć tę umowę i zaakceptowali 
przydział ogromnej większości 
kontyngentu Stanom Zjednoczonym;
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Or. en

Poprawka 17
Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Elsi Katainen, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, 
Morten Løkkegaard

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża zadowolenie i zauważa, że 
choć nie ma jasności co do tego, czy 
przewidziano środki kompensacyjne, inni 
członkowie WTO eksportujący wołowinę 
do UE zgodzili się poprzeć tę umowę i 
zaakceptowali przydział ogromnej 
większości kontyngentu Stanom 
Zjednoczonym;

2. wyraża zadowolenie i zauważa, że 
inni członkowie WTO eksportujący 
wołowinę do UE zgodzili się poprzeć tę 
umowę i zaakceptowali przydział 
ogromnej większości kontyngentu Stanom 
Zjednoczonym;

Or. en

Poprawka 18
Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża zadowolenie i zauważa, że 
choć nie ma jasności co do tego, czy 
przewidziano środki kompensacyjne, inni 
członkowie WTO eksportujący wołowinę 
do UE zgodzili się poprzeć tę umowę i 
zaakceptowali przydział ogromnej 
większości kontyngentu Stanom 
Zjednoczonym;

2. wyraża zadowolenie, że inni 
członkowie WTO eksportujący wołowinę 
do UE zgodzili się poprzeć tę umowę i 
zaakceptowali przydział ogromnej 
większości kontyngentu Stanom 
Zjednoczonym, oraz zauważa, że tym 
członkom WTO nie przyznano w zamian 
za poparcie umowy żadnych środków 
kompensacyjnych;

Or. en
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Poprawka 19
Geert Bourgeois

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża zadowolenie i zauważa, że 
choć nie ma jasności co do tego, czy 
przewidziano środki kompensacyjne, inni 
członkowie WTO eksportujący wołowinę 
do UE zgodzili się poprzeć tę umowę i 
zaakceptowali przydział ogromnej 
większości kontyngentu Stanom 
Zjednoczonym;

2. wyraża zadowolenie i zauważa, że 
Australia i inni członkowie WTO 
eksportujący wołowinę do UE zgodzili się 
poprzeć tę umowę i zaakceptowali 
przydział ogromnej większości 
kontyngentu Stanom Zjednoczonym;

Or. en

Poprawka 20
Markus Buchheit

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża zadowolenie i zauważa, że 
choć nie ma jasności co do tego, czy 
przewidziano środki kompensacyjne, inni 
członkowie WTO eksportujący wołowinę 
do UE zgodzili się poprzeć tę umowę i 
zaakceptowali przydział ogromnej 
większości kontyngentu Stanom 
Zjednoczonym;

2. wyraża zadowolenie i zauważa, że 
inni członkowie WTO eksportujący 
wołowinę do UE zgodzili się poprzeć tę 
umowę i zaakceptowali przydział 
ogromnej większości kontyngentu Stanom 
Zjednoczonym; stwierdza, że nie 
przewidziano przy tym środków 
kompensacyjnych;

Or. de

Poprawka 21
Arnaud Danjean, Anne Sander

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

2a. uważa, że zawarta umowa, 
pozwalająca utrzymać ten kontyngent 
taryfowy w przyszłości, pozostaje 
korzystna dla pozostałych członków WTO, 
którzy mogą z niego korzystać; apeluje 
zatem, aby decyzja ta w żadnym wypadku 
nie wiązała się z przyznaniem przez UE 
środków kompensacyjnych tymże 
członkom WTO w ich stosunkach 
handlowych z Unią, w tym przy 
negocjowaniu dwustronnych umów 
handlowych;

Or. fr

Poprawka 22
Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. podkreśla, że w interesie rolników 
europejskich i niezależnie od tego 
przesunięcia części kontyngentu nie 
można zwiększać łącznego kontyngentu 
wołowiny niezawierającej hormonów 
wprowadzanej na rynek UE, wynoszącego 
45 tys. ton;

Or. en

Poprawka 23
Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne

Projekt rezolucji
Ustęp 3
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Projekt rezolucji Poprawka

3. zwraca uwagę, że umowa nie ma 
wpływu na obecny poziom dostępu 
wołowiny do rynku UE;

3. zwraca uwagę, że umowa nie ma 
wpływu na obecny poziom dostępu 
wołowiny do rynku UE i nie może w żaden 
sposób pogarszać charakterystyki 
technicznej kontyngentu, zarówno pod 
względem jakości produktu, jak i 
identyfikowalności, by zapewnić 
Europejczykom wysoki poziom ochrony;

Or. fr

Poprawka 24
Arnaud Danjean, Anne Sander

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zwraca uwagę, że umowa nie ma 
wpływu na obecny poziom dostępu 
wołowiny do rynku UE;

3. zwraca uwagę, że umowa nie ma 
wpływu na obecny poziom dostępu 
wołowiny do rynku UE i pozwala 
utrzymać zakazu przywozu do UE 
wołowiny pochodzącej od zwierząt, którym 
podawano niektóre hormony wzrostu;

Or. fr

Poprawka 25
Saskia Bricmont

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zwraca uwagę, że umowa nie ma 
wpływu na obecny poziom dostępu 
wołowiny do rynku UE;

3. zwraca uwagę, że umowa nie ma 
wpływu na obecny poziom dostępu 
wołowiny do rynku UE; przestrzega przed 
wykorzystywaniem rolnictwa jako 
zmiennej dostosowawczej w umowach 
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handlowych oraz jako ustępstwa na rzecz 
partnerów gospodarczych;

Or. en

Poprawka 26
Saskia Bricmont

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. wzywa Komisję, by z najwyższą 
starannością przygotowała wdrożenie od 
28 stycznia 2022 r. zakazu przywozu mięsa 
zwierząt, u których zastosowano 
przeciwdrobnoustrojowe produkty 
lecznicze, by pobudzać ich wzrost lub 
zwiększyć wydajność, zgodnie z zapisami 
art. 107 rozporządzenia (UE) 2019/6 w 
sprawie weterynaryjnych produktów 
leczniczych, aby uniknąć wszelkich 
nowych konfliktów w WTO i przydziału 
potencjalnych nowych kontyngentów 
taryfowych służących rozwiązaniu takich 
konfliktów;

Or. en

Poprawka 27
Saskia Bricmont

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla znaczenie 
wypracowywania rozwiązań w procesie 
negocjacji, tak jak w przypadku 
przedmiotowej umowy, aby eliminować 
napięcia handlowe między UE a USA;

4. podkreśla znaczenie 
wypracowywania rozwiązań w procesie 
negocjacji, tak jak w przypadku 
przedmiotowej umowy, aby eliminować 
napięcia handlowe między UE a USA; 
podkreśla, że każdy z partnerów musi 
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wykazać się gotowością do złagodzenia 
napięć i wypracowania wyważonych 
porozumień; stwierdza, że oficjalne 
ogłoszenie 4 listopada 2019 r., że Stany 
Zjednoczone wycofują się z porozumienia 
paryskiego, nie sprzyja łagodzeniu 
stosunków;

Or. en

Poprawka 28
Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Elsi Katainen, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, 
Morten Løkkegaard

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla znaczenie 
wypracowywania rozwiązań w procesie 
negocjacji, tak jak w przypadku 
przedmiotowej umowy, aby eliminować 
napięcia handlowe między UE a USA;

4. wspiera Komisję w jej staraniach i 
podkreśla, że aby złagodzić obecne 
napięcia handlowe między UE a USA, 
należy negocjować rozwiązania 
obejmujące przedmiotową umowę, 
uczciwe i wyważone rozwiązanie dla 
przemysłu lotniczego w Stanach 
Zjednoczonych i Unii Europejskiej oraz 
wycofanie przez USA ceł na stal, 
aluminium i oliwki; apeluje do USA o 
podjęcie współpracy z UE w tym 
względzie;

Or. en

Poprawka 29
Tiziana Beghin

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla znaczenie 
wypracowywania rozwiązań w procesie 

4. podkreśla znaczenie 
wypracowywania rozwiązań w procesie 
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negocjacji, tak jak w przypadku 
przedmiotowej umowy, aby eliminować 
napięcia handlowe między UE a USA;

negocjacji, tak jak w przypadku 
przedmiotowej umowy, aby eliminować 
napięcia handlowe między UE a USA, 
wyraża jednak ubolewanie, że pomimo 
starań ze strony Unii Stany Zjednoczone 
nie wyraziły zamiaru zniesienia ceł na stal 
i aluminium z UE;

Or. en

Poprawka 30
Markus Buchheit

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. podkreśla znaczenie 
wypracowywania rozwiązań w procesie 
negocjacji, tak jak w przypadku 
przedmiotowej umowy, aby eliminować 
napięcia handlowe między UE a USA;

4. podkreśla, że nie należy 
negocjować jednostronnych rozwiązań, 
takich jak przedmiotowa umowa, aby 
działaniami bez świadczenia wzajemnego 
eliminować napięcia handlowe między UE 
a USA;

Or. de

Poprawka 31
Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. podkreśla, że należy odróżnić tę 
umowę od pozostałych trwających 
negocjacji handlowych między Stanami 
Zjednoczonymi a Unią Europejską, w 
których nie należy uwzględniać sektora 
rolnego;

Or. fr
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Poprawka 32
Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Elsi Katainen, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, 
Morten Løkkegaard

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. apeluje do USA o podjęcie 
współpracy z UE w celu wypracowania 
sprawiedliwego i wyważonego rozwiązania 
z myślą o przemyśle lotniczym w Stanach 
Zjednoczonych i w Unii Europejskiej, aby 
zapobiec wzajemnemu wprowadzaniu 
środków zapobiegawczych w kontekście 
długotrwałego sporu między 
przedsiębiorstwami Airbus i Boeing;

skreśla się

Or. en

Poprawka 33
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. apeluje do USA o podjęcie 
współpracy z UE w celu wypracowania 
sprawiedliwego i wyważonego rozwiązania 
z myślą o przemyśle lotniczym w Stanach 
Zjednoczonych i w Unii Europejskiej, aby 
zapobiec wzajemnemu wprowadzaniu 
środków zapobiegawczych w kontekście 
długotrwałego sporu między 
przedsiębiorstwami Airbus i Boeing;

6. apeluje do USA o podjęcie 
współpracy z UE w celu wypracowania 
sprawiedliwego i wyważonego rozwiązania 
z myślą o przemyśle lotniczym w Stanach 
Zjednoczonych i w Unii Europejskiej, aby 
zapobiec wzajemnemu wprowadzaniu 
środków zapobiegawczych w kontekście 
długotrwałego sporu między 
przedsiębiorstwami Airbus i Boeing; 
wyraża zaniepokojenie środkami 
podjętymi przez Stany Zjednoczone, które 
uderzyły w europejski sektor lotniczy i 
wiele produktów rolno-spożywczych; 
wzywa Komisję do wprowadzenia środków 
wsparcia dla producentów europejskich;

Or. fr
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Poprawka 34
Tiziana Beghin

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. apeluje do USA o podjęcie 
współpracy z UE w celu wypracowania 
sprawiedliwego i wyważonego rozwiązania 
z myślą o przemyśle lotniczym w Stanach 
Zjednoczonych i w Unii Europejskiej, aby 
zapobiec wzajemnemu wprowadzaniu 
środków zapobiegawczych w kontekście 
długotrwałego sporu między 
przedsiębiorstwami Airbus i Boeing;

6. apeluje do USA o podjęcie 
współpracy z UE w celu wypracowania 
sprawiedliwego i wyważonego rozwiązania 
z myślą o przemyśle lotniczym w Stanach 
Zjednoczonych i w Unii Europejskiej przez 
zawarcie skutecznej umowy należycie 
uwzględniającej bieżące środki pomocy 
państwa w UE oraz środki stosowane w 
przemyśle lotniczym państw trzecich; 
przypomina o potrzebie zapobiegania 
wszelkiemu wzajemnemu wprowadzaniu 
środków zapobiegawczych w kontekście 
długotrwałego sporu między 
przedsiębiorstwami Airbus i Boeing, 
mogących osłabić pozycję dostawców z 
UE;

Or. en

Poprawka 35
Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. ubolewa, że Stany Zjednoczone 
rozpoczęły proces wycofywania się z 
porozumienia paryskiego; przypomina, że 
polityka handlowa UE musi przyczyniać 
się do promowania i wdrażania 
porozumienia paryskiego;

Or. fr
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Poprawka 36
Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Elsi Katainen, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, 
Morten Løkkegaard

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. apeluje do USA o uchylenie 
dodatkowych ceł na stal, aluminium i 
oliwki oraz o wycofanie groźby nałożenia 
dodatkowych ceł na samochody i części do 
nich;

skreśla się

Or. en

Poprawka 37
Saskia Bricmont

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. apeluje do USA o uchylenie 
dodatkowych ceł na stal, aluminium i 
oliwki oraz o wycofanie groźby nałożenia 
dodatkowych ceł na samochody i części do 
nich;

7. apeluje do USA o uchylenie 
dodatkowych ceł na stal, aluminium i 
oliwki oraz o wycofanie groźby nałożenia 
dodatkowych ceł na samochody i części do 
nich; podkreśla, że uzależnia wydanie 
zgody na przystąpienie do ratyfikacji od 
całkowitego wycofania groźby nałożenia 
dodatkowych ceł na samochody i części 
samochodowe z dniem wyznaczonym 
przez prezydenta USA na podjęcie 
ostatecznej decyzji, tj. od połowy 
listopada;

Or. en

Poprawka 38
Tiziana Beghin
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Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. apeluje do USA o uchylenie 
dodatkowych ceł na stal, aluminium i 
oliwki oraz o wycofanie groźby nałożenia 
dodatkowych ceł na samochody i części do 
nich;

7. przypomina, że UE zrobiła 
wszystko, co w jej mocy, by złagodzić 
napięcia, i apeluje do USA o uchylenie 
dodatkowych ceł na stal, aluminium i 
oliwki oraz o wycofanie groźby nałożenia 
dodatkowych ceł na samochody i części do 
nich;

Or. en


