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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Nowa decyzja w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich jest wyzwaniem dla 
tych krajów, jako że pozwala im wprowadzić gospodarkę i społeczeństwo na drogę 
zrównoważonego rozwoju w drodze poprawy ich konkurencyjności, odpowiadając na ich 
potrzeby i respektując ich specyficzny charakter oraz ich różnorodność. W związku z tym 
należy położyć szczególny nacisk na szkolenia zawodowe oraz działania pozwalające na 
tworzenie miejsc pracy.

POPRAWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Rozwoju, właściwej dla tej 
sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Rola społeczeństwa obywatelskiego w 
przyczynianiu się do rozwoju KTZ może 
zostać zwiększona przez umacnianie 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
we wszystkich sferach współpracy.

(6) Rola społeczeństwa obywatelskiego w 
przyczynianiu się do rozwoju KTZ może 
zostać zwiększona przez umacnianie 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego 
we wszystkich sferach współpracy oraz 
nadawanie im większej odpowiedzialności.

Or. fr

Poprawka 2

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Biorąc pod uwagę położenie 
geograficzne KTZ, współpraca między 
partnerami i ich sąsiadami, pomimo 
różnego statusu względem prawa Unii 
poszczególnych podmiotów w danym 
obszarze geograficznym, będzie 
realizowana w interesie wszystkich stron, 
ze szczególnym naciskiem na obszary 
wspólnego zainteresowania oraz 

(7) Biorąc pod uwagę położenie 
geograficzne KTZ, współpraca między 
partnerami i ich sąsiadami, pomimo 
różnego statusu względem prawa Unii 
poszczególnych podmiotów w danym 
obszarze geograficznym, będzie 
realizowana w interesie wszystkich stron, 
ze szczególnym naciskiem na obszary 
wspólnego zainteresowania oraz 
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promowanie wartości i norm Unii. promowanie wartości i norm Unii, 
szczególnie norm humanitarnych i 
socjalnych.

Or. fr

Poprawka 3

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Należy wspierać KTZ w ich dążeniach 
do stopniowego zmniejszenia zależności 
od paliw kopalnych w celu zmniejszenia 
ich wrażliwości na dostępność paliwa i 
jego zmienność cenową, dzięki czemu ich 
gospodarka stanie się bardziej odporna i 
mniej podatna na wstrząsy zewnętrzne.

(12) Należy wspierać KTZ w ich dążeniach 
do stopniowego zmniejszenia zależności 
od paliw kopalnych w celu zmniejszenia 
ich wrażliwości na dostępność paliwa i 
jego zmienność cenową, dzięki czemu ich 
gospodarka stanie się bardziej odporna i 
mniej podatna na wstrząsy zewnętrzne, 
szczególnie pod względem zatrudnienia.

Or. fr

Poprawka 4

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Unia i KTZ uznają znaczenie 
kształcenia jako dźwigni zrównoważonego 
rozwoju KTZ.

(15) Unia i KTZ uznają znaczenie 
kształcenia i szkolenia zawodowego jako 
dźwigni zrównoważonego rozwoju KTZ.

Or. fr
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Występowanie w KTZ chorób 
zakaźnych, takich jak denga w regionie 
Karaibów i Pacyfiku lub gorączka 
chikungunya w regionie Oceanu 
Indyjskiego, może mieć wysoce negatywne 
skutki zdrowotne i ekonomiczne. Poza 
zmniejszeniem wydajności ludności 
dotkniętej omawianym problemem, 
epidemie w KTZ mogą poważnie wpływać 
na turystykę, która stanowi cenny wkład w 
gospodarkę wielu krajów i terytoriów 
zamorskich. Duża liczba turystów i 
pracowników migrujących 
przemieszczających się do KTZ jest 
narażona na przywóz chorób zakaźnych. 
Odwrotnie rzecz ujmując, duży przepływ 
osób powracających z KTZ mógłby 
przyczyniać się do wprowadzenia chorób 
zakaźnych w Europie. Zapewnienie 
„bezpiecznej turystyki” jest zatem 
kluczowym czynnikiem zrównoważonego 
rozwoju gospodarek KTZ w znacznym 
stopniu zależnych od turystyki.

(17) Występowanie w KTZ chorób 
zakaźnych, takich jak denga w regionie 
Karaibów i Pacyfiku lub gorączka 
chikungunya w regionie Oceanu 
Indyjskiego, może mieć wysoce negatywne 
skutki zdrowotne i ekonomiczne. Poza 
zmniejszeniem wydajności ludności 
dotkniętej omawianym problemem, 
epidemie w KTZ mogą poważnie wpływać 
na turystykę, która stanowi cenny wkład w 
gospodarkę wielu krajów i terytoriów 
zamorskich. Duża liczba turystów i 
pracowników migrujących 
przemieszczających się do KTZ jest 
narażona na przywóz chorób zakaźnych. 
Łatwy i regularny dostęp do medycyny 
pracy mógłby przyczynić się do 
ograniczenia zasięgu epidemii. Odwrotnie 
rzecz ujmując, duży przepływ osób 
powracających z KTZ mógłby przyczyniać 
się do wprowadzenia chorób zakaźnych w 
Europie. Zapewnienie „bezpiecznej 
turystyki” jest zatem kluczowym 
czynnikiem zrównoważonego rozwoju 
gospodarek KTZ w znacznym stopniu 
zależnych od turystyki.

Or. fr

Poprawka 6

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Unia uznaje znaczenie rozwijania 
bardziej aktywnego partnerstwa z KTZ w 
odniesieniu do zasad dobrego sprawowania 

(19) Unia uznaje znaczenie rozwijania 
bardziej aktywnego partnerstwa z KTZ w 
odniesieniu do zasad dobrego sprawowania 
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rządów i walki z przestępczością 
zorganizowaną, handlem ludźmi, 
terroryzmem i korupcją.

rządów w dziedzinie gospodarki, kwestii 
socjalnych i podatkowych oraz walki z 
przestępczością zorganizowaną, handlem 
ludźmi, terroryzmem i korupcją.

Or. fr

Poprawka 7

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Współpraca w zakresie handlu i 
kwestii związanych z handlem powinna 
przyczyniać się do osiągnięcia celu 
zrównoważonego wzrostu w rozwoju 
gospodarczym, rozwoju społecznym i 
ochronie środowiska.

(20) Współpraca w zakresie handlu i 
kwestii związanych z handlem pomiędzy 
Unią a KTZ powinna stale przyczyniać się 
do osiągnięcia celu zrównoważonego 
wzrostu w rozwoju gospodarczym, 
rozwoju społecznym i ochronie 
środowiska.

Or. fr

Poprawka 8

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Globalne zmiany, odzwierciedlone w 
trwającym procesie liberalizacji handlu, 
mają szerokie implikacje dla Unii, 
głównego partnera handlowego KTZ, jak 
też dla ich sąsiadów z AKP i innych 
partnerów gospodarczych.

(21) Globalne zmiany, odzwierciedlone w 
trwającym procesie liberalizacji handlu, 
mają szerokie implikacje dla Unii, 
głównego partnera handlowego KTZ, jak 
też dla ich sąsiadów z AKP i innych 
partnerów gospodarczych. Oznacza to 
wspólną odpowiedzialność w zakresie 
regularnego włączania klauzul 
dotyczących przestrzegania minimalnych 
norm socjalnych do wszystkich 
negocjowanych układów partnerskich 
oraz umów handlowych.
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Or. fr

Poprawka 9

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Biorąc pod uwagę cele integracji i 
rozwoju globalnego handlu w dziedzinie 
usług i przedsiębiorczości, należy wspierać 
rozwój rynków usługowych i możliwości 
inwestycyjne poprzez poprawę dostępu 
KTZ do rynku usług i inwestycji na rynku 
unijnym. W tym zakresie Unia powinna 
zaproponować KTZ możliwie jak 
najbardziej uprzywilejowane traktowanie, 
jakie oferuje wszystkim innym partnerom 
handlowym poprzez kompleksowe 
klauzule najwyższego uprzywilejowania, 
przy jednoczesnym zapewnieniu bardziej 
elastycznych możliwości stosunków 
handlowych dla KTZ poprzez ograniczenie 
traktowania Unii przez KTZ do tego, co 
oferują one innym największym 
gospodarkom handlowym.

(26) Biorąc pod uwagę cele integracji i 
rozwoju globalnego handlu w dziedzinie 
usług i przedsiębiorczości, należy wspierać 
rozwój rynków usługowych i możliwości 
inwestycyjne poprzez poprawę dostępu 
KTZ do rynku usług i inwestycji na rynku 
unijnym oraz ułatwianie im dostępu do 
zamówień publicznych. W tym zakresie 
Unia powinna zaproponować KTZ 
możliwie jak najbardziej uprzywilejowane 
traktowanie, jakie oferuje wszystkim 
innym partnerom handlowym poprzez 
kompleksowe klauzule najwyższego 
uprzywilejowania, przy jednoczesnym 
zapewnieniu bardziej elastycznych 
możliwości stosunków handlowych dla 
KTZ poprzez ograniczenie traktowania 
Unii przez KTZ do tego, co oferują one 
innym największym gospodarkom 
handlowym.

Or. fr

Poprawka 10

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Środki sanitarne i fitosanitarne oraz 
bariery techniczne w handlu mogą mieć 
wpływ na wymianę handlową i wymagają 
współpracy. W ramach handlu i 
współpracy związanej z handlem należy 
również uwzględnić politykę konkurencji 

(28) Środki sanitarne i fitosanitarne oraz 
bariery techniczne w handlu mogą mieć 
wpływ na wymianę handlową i sytuację na 
rynku zatrudnienia oraz wymagają 
współpracy. W ramach handlu i 
współpracy związanej z handlem należy 
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oraz prawa własności intelektualnej, które 
mają wpływ na sprawiedliwy podział 
korzyści z handlu.

również uwzględnić politykę zatrudnienia, 
szczególnie zatrudnienia ludzi młodych, 
politykę konkurencji oraz prawa własności 
intelektualnej, które mają wpływ na 
sprawiedliwy podział korzyści z handlu.

Or. fr

Poprawka 11

Wniosek dotyczący decyzji
Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) W celu zapewnienia, aby KTZ mogły 
uczestniczyć w unijnym rynku 
wewnętrznym, a także rynkach 
regionalnych, lokalnych i 
międzynarodowych na jak najlepszych 
warunkach, ważne jest rozwijanie 
zdolności KTZ w odnośnych dziedzinach. 
Obejmują one rozwój zasobów ludzkich i 
ich umiejętności, rozwój małych i średnich 
przedsiębiorstw, dywersyfikację sektorów 
gospodarki oraz wdrożenie odpowiednich 
ram prawnych w celu osiągnięcia klimatu 
biznesowego sprzyjającego inwestycjom.

(29) W celu zapewnienia, aby KTZ mogły 
uczestniczyć w unijnym rynku 
wewnętrznym, a także rynkach 
regionalnych, lokalnych i 
międzynarodowych na jak najlepszych 
warunkach, ważne jest rozwijanie 
zdolności KTZ w odnośnych dziedzinach. 
Obejmują one rozwój zasobów ludzkich i 
ich umiejętności w drodze oferowania 
odpowiednich szkoleń zawodowych oraz 
kształcenia ustawicznego, ułatwianie 
rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw 
za pomocą ułatwiania dostępu do 
instrumentów w dziedzinie 
mikrofinansowania i kredytów,
dywersyfikację sektorów gospodarki oraz 
wdrożenie odpowiednich ram prawnych w 
celu osiągnięcia klimatu biznesowego 
sprzyjającego inwestycjom. W tym celu 
połączenie środków EFR oraz programów 
i instrumentów przewidzianych w 
budżecie ogólnym UE, do których 
otrzymania są uprawnione KTZ, 
pozwoliłoby na zwiększenie tych inwestycji 
i ich racjonalizację.

Or. fr
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c a) tworzenie miejsc pracy, edukacja, 
szkolenia zawodowe oraz zdrowie;

Or. fr

Poprawka 13

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera g a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g a) ułatwianie dostępu do nowych 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych;

Or. fr

Poprawka 14

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu zacieśnienia wzajemnych 
stosunków, Unia i KTZ dokładają starań, 
aby rozpropagować stowarzyszenie wśród 
swoich obywateli, w szczególności poprzez 
promowanie rozwoju kontaktów i 
współpracy między władzami, 
środowiskiem naukowym, społeczeństwem 
obywatelskim i przedsiębiorstwami z KTZ 
z jednej strony a ich odpowiednikami w 
Unii z drugiej strony.

1. W celu zacieśnienia wzajemnych 
stosunków, Unia i KTZ dokładają starań, 
aby rozpropagować stowarzyszenie wśród 
swoich obywateli, w szczególności poprzez 
promowanie rozwoju kontaktów i 
współpracy między władzami, 
środowiskiem naukowym, społeczeństwem 
obywatelskim, partnerami społecznymi i 
przedsiębiorstwami z KTZ z jednej strony 
a ich odpowiednikami w Unii z drugiej 
strony.
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Or. fr

Poprawka 15

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 7 – ustęp 4 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c a) tworzenie miejsc pracy i szkolenia 
zawodowe;

Or. fr

Poprawka 16

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 13 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) forum dialogu KTZ-EU (Forum KTZ-
UE), które zbiera się corocznie w składzie 
władz KTZ, przedstawicieli państw 
członkowskich i Komisji. Posłowie do 
Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele 
EBI oraz przedstawiciele regionów 
najbardziej oddalonych są w stosownych 
wypadkach włączani do prac Forum KTZ-
UE;

a) forum dialogu KTZ-EU (Forum KTZ-
UE), które zbiera się corocznie w składzie 
władz KTZ, przedstawicieli państw 
członkowskich i Komisji. Posłowie do 
Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele 
EBI oraz przedstawiciele regionów 
najbardziej oddalonych są włączani do prac 
Forum KTZ-UE; 

Or. fr

Poprawka 17

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

29. W ramach stowarzyszenia współpraca 
w dziedzinie technologii informacyjno-
komunikacyjnych (ICT) ma na celu 

29. W ramach stowarzyszenia współpraca 
w dziedzinie technologii informacyjno-
komunikacyjnych (ICT) ma na celu 
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pobudzenie w KTZ innowacji, wzrostu 
gospodarczego oraz poprawy codziennego 
życia obywateli i przedsiębiorstw, w tym 
promowanie dostępności dla osób 
niepełnosprawnych. Współpraca ta 
powinna być w szczególności 
ukierunkowana na zwiększenie zdolności 
regulacyjnej KTZ i może wspierać rozwój 
sieci i usług ICT poprzez następujące 
środki:

pobudzenie w KTZ innowacji, wzrostu 
gospodarczego, współpracy, swobody 
wypowiedzi, tworzenia nowych miejsc 
pracy oraz poprawy codziennego życia 
obywateli i przedsiębiorstw, w tym 
promowanie dostępności dla osób 
niepełnosprawnych. Współpraca ta 
powinna być w szczególności 
ukierunkowana na zwiększenie zdolności 
regulacyjnej KTZ i może wspierać rozwój 
sieci i usług ICT poprzez następujące 
środki:

a) stworzenie przewidywalnego otoczenia 
regulacyjnego dotrzymującego kroku 
rozwojowi technologicznemu, 
pobudzającego wzrost i innowacje oraz 
sprzyjającego konkurencji i ochronie 
konsumentów;

a) stworzenie przewidywalnego otoczenia 
regulacyjnego dotrzymującego kroku 
rozwojowi technologicznemu, 
pobudzającego wzrost i innowacje oraz 
sprzyjającego konkurencji i ochronie 
konsumentów;

b) dialog w zakresie różnych aspektów 
politycznych dotyczących promocji i 
monitorowania społeczeństwa 
informacyjnego;

b) dialog w zakresie różnych aspektów 
politycznych dotyczących promocji i 
monitorowania społeczeństwa 
informacyjnego;

c) wymianę informacji w zakresie norm i 
interoperacyjności;

c) wymianę informacji w zakresie norm i 
interoperacyjności;

d) promowanie współpracy w dziedzinie 
badań ICT oraz w dziedzinie infrastruktur 
badawczych opartych na ICT;

d) promowanie współpracy w dziedzinie 
badań ICT oraz w dziedzinie infrastruktur 
badawczych opartych na ICT;

e) rozwoju usług i aplikacji w obszarach o 
dużym znaczeniu dla społeczeństwa.

e) rozwoju usług i aplikacji w obszarach o 
dużym znaczeniu dla społeczeństwa, 
takich jak edukacja i szkolenie zawodowe.

Or. fr

Poprawka 18

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 29 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) rozwoju usług i aplikacji w obszarach o 
dużym znaczeniu dla społeczeństwa.

e) rozwoju usług i aplikacji w obszarach o 
dużym znaczeniu dla społeczeństwa, 
takich jak edukacja i szkolenie zawodowe.
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Or. fr

Poprawka 19

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

30. W ramach stowarzyszenia współpraca 
w dziedzinie badań naukowych i innowacji 
może obejmować naukę, technologię, w 
tym technologie informacyjno-
komunikacyjne, w celu przyczynienia się 
do zrównoważonego rozwoju KTZ oraz 
promowania doskonałości i 
konkurencyjności przemysłu w KTZ. W 
szczególności współpraca może dotyczyć:

30. W ramach stowarzyszenia współpraca 
w dziedzinie badań naukowych i innowacji 
może obejmować naukę, edukację, 
technologię, w tym technologie 
informacyjno-komunikacyjne, w celu 
przyczynienia się do zrównoważonego 
rozwoju KTZ oraz promowania 
doskonałości i konkurencyjności 
przemysłu w KTZ. W szczególności 
współpraca może dotyczyć:

Or. fr

Poprawka 20

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 30 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a a) propagowania dostępu wszystkich do 
nowych technologii;

Or. fr

Poprawka 21

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 30 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) polityki i rozwoju instytucjonalnego w 
ramach KTZ oraz wspólnych działań na 

b) polityki i rozwoju instytucjonalnego w 
ramach KTZ oraz wspólnych działań na 
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szczeblu lokalnym, krajowym lub 
regionalnym, w celu rozwoju nauki, 
technologii i innowacji i ich stosowania;

szczeblu lokalnym, krajowym lub 
regionalnym, w celu rozwoju nauki, 
edukacji, technologii i innowacji i ich 
stosowania;

Or. fr

Poprawka 22

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 30 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) uczestnictwa poszczególnych 
naukowców, instytucji badawczych i 
podmiotów prawnych z KTZ we 
współpracy związanej z programami 
badawczymi i innowacyjnymi w Unii;

d) uczestnictwa poszczególnych 
naukowców, instytucji badawczych, MŚP i 
podmiotów prawnych z KTZ we 
współpracy związanej z programami 
badawczymi i innowacyjnymi oraz z 
programem konkurencyjności 
przedsiębiorstw w Unii;

Or. fr

Poprawka 23

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 30 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) szkolenia, mobilności międzynarodowej 
i wymiany naukowców z KTZ.

e) szkolenia, mobilności międzynarodowej 
i wymiany naukowców i studentów z KTZ.

Or. fr
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Poprawka 24

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Stowarzyszenie ma na celu wzmocnienie 
więzi między młodymi ludźmi 
mieszkającymi w KTZ a Unią Europejską, 
między innymi poprzez promowanie 
mobilności edukacyjnej ludzi młodych z 
KTZ i przez promowanie wzajemnego 
zrozumienia między młodymi ludźmi.

2. Stowarzyszenie ma na celu wzmocnienie 
więzi między młodymi ludźmi 
mieszkającymi w KTZ a Unią Europejską, 
między innymi poprzez promowanie 
mobilności edukacyjnej ludzi młodych z 
KTZ w dziedzinie kształcenia 
początkowego, zawodowego lub 
ustawicznego i przez promowanie 
wzajemnego zrozumienia między młodymi 
ludźmi.

Or. fr

Poprawka 25

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 32 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wspieranie KTZ w opracowywaniu i 
wdrażaniu polityki edukacyjnej.

b) wspieranie KTZ w opracowywaniu i 
wdrażaniu polityki edukacyjnej i polityki 
szkolenia zawodowego.

Or. fr

Poprawka 26

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 32 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Unia dba o to, aby osoby fizyczne z 
KTZ, zgodnie z definicjami zawartymi w 
art. 49, mogły uczestniczyć w inicjatywach 
Unii dotyczących edukacji na tych samych 
warunkach co obywatele państw 

2. Unia dba o to, aby osoby fizyczne z 
KTZ, zgodnie z definicjami zawartymi w 
art. 49, mogły uczestniczyć w inicjatywach 
Unii dotyczących edukacji i szkolenia 
zawodowego na tych samych warunkach co 
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członkowskich. obywatele państw członkowskich.

Or. fr

Poprawka 27

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 32 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) Unia dba o to, aby organy i instytucje 
edukacyjne z KTZ mogły uczestniczyć w 
inicjatywach unijnych dotyczących 
edukacji na takich samych zasadach jak
organy i instytucje edukacyjne z państw 
członkowskich.

3) Unia dba o to, aby organy i instytucje 
edukacyjne oraz szkoleniowe z KTZ mogły 
uczestniczyć w inicjatywach unijnych 
dotyczących edukacji na takich samych 
zasadach jak organy i instytucje 
edukacyjne i szkoleniowe z państw 
członkowskich.

Or. fr

Poprawka 28

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 33 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dialog polega głównie na wymianie 
informacji i najlepszych praktyk 
dotyczących polityki i prawodawstwa z 
zakresu zatrudnienia i polityki społecznej, 
które są przedmiotem wzajemnego 
zainteresowania dla Unii i KTZ. W tym 
kontekście bierze się pod uwagę obszary 
takie jak rozwój umiejętności, ochrona 
socjalna, dialog społeczny, równość szans, 
niedyskryminacja i dostępność dla osób 
niepełnosprawnych, bezpieczeństwo i 
higiena pracy oraz inne normy pracy.

2. Dialog polega głównie na wymianie 
informacji i najlepszych praktyk 
dotyczących polityki i prawodawstwa z 
zakresu zatrudnienia i polityki społecznej, 
które są przedmiotem wzajemnego 
zainteresowania dla Unii i KTZ. Należy 
wspierać tworzenie miejsc pracy, 
szczególnie w MŚP, w drodze 
propagowania ambitnych norm 
społecznych. W dialogu powinno się 
wspierać wszystkie innowacyjne środki 
pozwalające na tworzenie nowych miejsc 
pracy w dziedzinach, które są atutem 
KTZ, takich jak różnorodność 
biologiczna, zasoby kopalne, nowe 
technologie, dziedziny powiązane z 
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poprawą dostępności. W tym kontekście 
bierze się pod uwagę obszary takie jak 
przyszłościowe planowanie zatrudnienia, 
rozwój umiejętności, ochrona socjalna, 
dialog społeczny, równość szans, 
niedyskryminacja i dostępność dla osób 
niepełnosprawnych, bezpieczeństwo i 
higiena pracy oraz inne normy pracy.

Or. fr

Poprawka 29

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 33 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

33a. Dialog społeczny i rozwój demokracji 
społecznej
W ramach stowarzyszenia umacnianie 
dialogu socjalnego oraz rozwoju 
demokracji społecznej można wspierać za 
pomocą środków obejmujących między 
innymi: 
- działania pozwalające zapewniać 
szkolenia partnerów społecznych,
- działania umożliwiające komunikację i 
tworzenie przestrzeni przeznaczonych do 
propagowania i rozwoju dialogu 
społecznego i demokracji społecznej,
- działania umożliwiające wymianę 
wzorcowych praktyk społecznych na 
szczeblu regionalnym i lokalnym.

Or. fr
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Poprawka 30

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 34 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) działania mające na celu zwiększenie 
gotowości i zdolności do reagowania na 
transgraniczne zagrożenia dla zdrowia, 
takie jak choroby zakaźne, które to 
działania powinny opierać się na 
istniejących strukturach, i powinny być 
ukierunkowane na nieprzewidziane 
zdarzenia;

a) działania mające na celu zwiększenie 
gotowości i zdolności do reagowania na 
transgraniczne zagrożenia dla zdrowia, 
takie jak choroby zakaźne, które to 
działania powinny opierać się na 
istniejących strukturach oraz medycynie 
pracy, i powinny być ukierunkowane na 
nieprzewidziane zdarzenia;

Or. fr

Poprawka 31

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 34 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) budowanie potencjału poprzez 
wzmocnienie sieci kontaktów w dziedzinie 
zdrowia publicznego na szczeblu 
regionalnym, ułatwiając wymianę 
informacji pomiędzy ekspertami i 
promowanie odpowiednich szkoleń;

b) budowanie potencjału poprzez 
wzmocnienie sieci kontaktów w dziedzinie 
zdrowia publicznego na szczeblu 
regionalnym, ułatwiając wymianę 
informacji pomiędzy ekspertami i 
promowanie odpowiednich szkoleń, a 
także wprowadzając telemedycynę;

Or. fr

Poprawka 32

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 34 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bezpieczeństwo i higiena pracy
W ramach stowarzyszenia współpraca w 
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dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 
ma na celu wzmocnienie zdolności KTZ 
pod względem zapobiegania chorobom 
zawodowym i wypadkom przy pracy za 
pomocą środków obejmujących między 
innymi:
- działania pozwalające na 
opracowywanie analiz i ekspertyz w 
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 
dotyczących specyficznych zagrożeń 
występujących na danym terenie,
- pomoc przy aktualizacji przepisów w 
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
- wspieranie działań na rzecz 
zapobiegania ryzyku zawodowemu.

Or. fr

Poprawka 33

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 54 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Jako że negocjowane aktualnie 
umowy handlowe z krajami trzecimi mogą 
zagrozić tradycyjnym strukturom 
produkcyjnym charakterystycznym dla 
KTZ, Komisja przeprowadza wstępne 
analizy skutków ewentualnych 
konsekwencji zgodnie z kryteriami 
określonymi przez MOP i ONZ. Następnie 
Komisja przekazuje wyniki tych 
wstępnych analiz Parlamentowi 
Europejskiemu, Radzie, organom 
rządowym i lokalnym KTZ przed 
zawarciem wspomnianych umów 
międzynarodowych.

Or. fr



PA\920858PL.doc 19/22 PE500.392v03-00

PL

Poprawka 34

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 57 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) ułatwianie usuwania przeszkód w 
handlu i inwestycjach w odniesieniu do 
towarów i usług mających szczególne 
znaczenie w zakresie łagodzenia skutków 
zmiany klimatu, takich jak zrównoważone 
i odnawialne źródła energii, 
energooszczędne produkty i usługi, w tym 
poprzez przyjęcie ram politycznych 
sprzyjających wprowadzaniu najlepszych 
dostępnych technologii i poprzez 
promowanie standardów odpowiadających 
na problemy środowiskowe i gospodarcze, 
jak również zminimalizowanie barier 
technicznych w handlu;

b) ułatwianie usuwania przeszkód w 
handlu i inwestycjach w odniesieniu do 
towarów i usług mających szczególne 
znaczenie w zakresie łagodzenia skutków 
zmiany klimatu, takich jak zrównoważone 
i odnawialne źródła energii, 
energooszczędne produkty i usługi, w tym 
poprzez przyjęcie ram politycznych 
sprzyjających wprowadzaniu najlepszych 
dostępnych technologii i poprzez 
promowanie standardów odpowiadających 
na problemy środowiskowe, społeczne i 
gospodarcze, jak również 
zminimalizowanie barier technicznych w 
handlu;

Or. fr

Poprawka 35

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 57 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) promowanie handlu towarami, które 
sprzyjają warunkom socjalnym i 
praktykom przyjaznym dla środowiska, w 
tym towarami, które są objęte 
dobrowolnymi systemami zapewniania 
zgodności ze zrównoważonym rozwojem 
takimi jak sprawiedliwy i etyczny handel, 
oznakowania ekologiczne i programy 
certyfikacji dla produktów opartych na 
zasobach naturalnych;

c) promowanie handlu towarami, które 
sprzyjają warunkom socjalnym i 
praktykom przyjaznym dla środowiska, w 
tym towarami, które są objęte 
dobrowolnymi systemami zapewniania 
zgodności ze zrównoważonym rozwojem 
takimi jak sprawiedliwy i etyczny handel, 
oznakowania ekologiczne i społeczne oraz
programy certyfikacji dla produktów 
opartych na zasobach naturalnych;

Or. fr
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Poprawka 36

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 62

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 62 Artykuł 62

Polityka ochrony konsumentów, ochrona 
zdrowia konsumentów i handel

Polityka ochrony konsumentów, ochrona 
zdrowia konsumentów i handel

W ramach stowarzyszenia współpraca w 
dziedzinie polityki ochrony konsumentów, 
ochrony zdrowia konsumentów i handlu 
może obejmować przygotowanie 
przepisów ustawowych i wykonawczych w 
dziedzinie polityki ochrony konsumentów i 
ochrony zdrowia konsumentów, w celu 
unikania niepotrzebnych barier 
handlowych.

W ramach stowarzyszenia współpraca w 
dziedzinie polityki ochrony konsumentów, 
ochrony zdrowia konsumentów i handlu 
może obejmować możliwości 
tymczasowego uznawania zasad i 
procedur obowiązujących w KTZ oraz 
przygotowanie przepisów ustawowych i 
wykonawczych w dziedzinie polityki 
ochrony konsumentów i ochrony zdrowia 
konsumentów, w celu unikania 
niepotrzebnych barier handlowych.

Or. fr

Poprawka 37

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 68 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wzmocnienie zdolności KTZ do 
opracowywania i wdrażania polityki 
koniecznej dla rozwoju handlu towarami i 
usługami;

a) wzmocnienie zdolności KTZ do 
opracowywania i wdrażania polityki 
koniecznej dla rozwoju handlu towarami i 
usługami szczególnie z wykorzystaniem 
nowych technologii informacyjno-
komunikacyjnych;

Or. fr
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Poprawka 38

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 68 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wspieranie wysiłków KTZ mających na 
celu wprowadzenie w życie odpowiednich 
ram prawnych, regulacyjnych i 
instytucjonalnych, jak również 
niezbędnych procedur administracyjnych;

b) wspieranie wysiłków KTZ mających na 
celu wprowadzenie w życie odpowiednich 
ram prawnych, regulacyjnych i 
instytucjonalnych, jak również 
niezbędnych procedur administracyjnych
szczególnie w celu wspierania poprawy 
norm społecznych oraz stworzenia 
klimatu społecznego sprzyjającego 
wzrostowi;

Or. fr

Poprawka 39

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 68 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) ułatwianie rozwoju rynku oraz 
produktów, w tym poprawy jakości 
produktów;

d) ułatwianie rozwoju i dywersyfikacji 
rynku oraz produktów, w tym poprawy 
jakości produktów;

Or. fr

Poprawka 40

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 68 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) przyczynianie się do rozwoju zasobów 
ludzkich i umiejętności zawodowych 
istotnych dla handlu towarami i usługami;

e) przyczynianie się do rozwoju zasobów 
ludzkich i umiejętności zawodowych 
istotnych dla handlu towarami i usługami
w drodze oferowania odpowiednich 
szkoleń;
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Or. fr

Poprawka 41

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 68 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(g) zwiększanie zdolności pośredników 
handlowych do świadczenia 
przedsiębiorstwom z KTZ usług 
związanych z ich działalnością eksportową, 
takich jak badania rynkowe;

g) zwiększanie zdolności pośredników 
handlowych do świadczenia 
przedsiębiorstwom z KTZ usług 
związanych z ich działalnością eksportową, 
takich jak badania rynkowe poprzez lepsze 
wykorzystanie nowych technologii;

Or. fr


