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Poprawka 1
Bart Staes

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. Jest zdania, że przy zawieraniu 
międzynarodowych umów handlowych 
należy podejmować działania na rzecz
przestrzegania istotnych norm 
środowiskowych i zdrowotnych, a także 
uwzględniać aspekty dotyczące zdrowia 
zwierząt;

1. Jest zdania, że wiążące postanowienia 
dotyczące przestrzegania istotnych norm 
środowiskowych i zdrowotnych, a także 
norm dotyczących niektórych aspektów
zdrowia zwierząt powinny stanowić 
integralną część wszystkich 
międzynarodowych umów handlowych;

Or. en

Poprawka 2
Daciana Octavia Sârbu

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Uznaje, że międzynarodowe umowy 
handlowe mogą przyczynić się do poprawy 
norm w zakresie praw człowieka oraz 
norm środowiskowych poprzez 
ustanowienie wiążących zobowiązań, pod 
warunkiem, że zobowiązania te będą 
odpowiednio wdrażane, monitorowane i 
wykonywane;

Or. en

Poprawka 3
Bart Staes

Projekt opinii
Ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

2. Wzywa Komisję Europejską, aby dążyła 
do umownego ustalania norm 
środowiskowych i zdrowotnych w 
dwustronnych umowach handlowych;

2. Wzywa Komisję Europejską, aby dążyła 
do umownego ustalania norm 
środowiskowych i zdrowotnych w 
dwustronnych umowach handlowych, 
w sprawie których trwają obecnie 
negocjacje z Koreą Południową, Peru, 
Kolumbią, Indiami, krajami AKP, Radą 
Współpracy Państw Zatoki Perskiej oraz 
szeregiem innych krajów objętych
europejską polityką sąsiedztwa (EPS);

Or. en

Poprawka 4
Vittorio Prodi

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. Wzywa Komisję Europejską, aby dążyła 
do umownego ustalania norm 
środowiskowych i zdrowotnych w 
dwustronnych umowach handlowych;

2. Wzywa Komisję Europejską, aby dążyła 
do umownego ustalania norm 
środowiskowych i zdrowotnych oraz norm 
w zakresie praw człowieka w 
dwustronnych umowach handlowych ze 
szczególnym uwzględnieniem praw 
pracowników oraz ochrony kobiet i dzieci;

Or. en

Poprawka 5
Antonyia Parvanova

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. Wzywa Komisję Europejską, aby dążyła 
do umownego ustalania norm 
środowiskowych i zdrowotnych w 

2. Wzywa Komisję Europejską, aby dążyła 
do umownego ustalania norm 
środowiskowych i zdrowotnych w 
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dwustronnych umowach handlowych; dwustronnych umowach handlowych ze 
szczególnym uwzględnieniem norm 
dotyczących zmian klimatu, 
bezpieczeństwa produktów i informacji 
przekazywanych konsumentom;

Or. en

Poprawka 6
Antonyia Parvanova

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Zwraca uwagę, że środki i polityki 
dotyczące zmian klimatu coraz częściej 
krzyżują się z handlem międzynarodowym 
oraz wzywa Światową Organizację 
Handlu do dalszego uwzględniania 
kwestii zmian klimatu w swoim programie
prac i do określenia konkretnych zasad i 
norm w tej dziedzinie;

Or. en

Poprawka 7
Bart Staes

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Wzywa Komisję do zaangażowania jej 
partnerów w trwające negocjacje w 
sprawie umów o wolnym handlu w celu 
przyznania, że normy w zakresie praw 
człowieka oraz normy społeczne i 
środowiskowe zawarte w rozdziałach 
poświęconych zrównoważonemu 
rozwojowi stanowią integralną część 
umów o wolnym handlu oraz że podlegają 
one procedurom rozstrzygania sporów 
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dotyczących umów o wolnym handlu na 
równi ze sporami w sprawach 
handlowych; oczekuje, że Komisja nie 
będzie zatwierdzać umów o wolnym 
handlu, które nie zawierają odpowiedniej, 
prawnie wiążącej klauzuli;

Or. en

Poprawka 8
Bart Staes

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Podkreśla znaczenie zawarcia w obecnie 
negocjowanych umowach o wolnym 
handlu wiążącego postanowienia 
utrudniającego zachęcanie do 
inwestowania poprzez złagodzenie 
przepisów krajowych dotyczących zdrowia 
i bezpieczeństwa środowiskowego, 
pracowniczego lub zawodowego; wzywa 
Komisję do zapewnienia, że tego typu 
postanowień nie wolno uchylać ani w 
jakikolwiek inny sposób naruszać jako 
formy zachęcania do ustanowienia, 
nabycia, rozszerzenia lub zachowania 
terytorium inwestycji inwestora;

Or. en

Poprawka 9
Bart Staes

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. Jest zdania, że Światowa Organizacja 
Handlu musi nadzorować przestrzeganie 
odnośnych zobowiązań;

3. Jest zdania, że Światowa Organizacja 
Handlu musi nadzorować przestrzeganie 
odnośnych zobowiązań; na początek 
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wzywa Komisję do zachęcenia członków 
WTO do zaakceptowania tego, że 
delegacje z ramienia MOP-u i 
sekretariatów wielostronnych porozumień 
dotyczących środowiska posiadają status 
pełnoprawnego obserwatora procedur 
WTO oraz że przyznane im zostało prawo 
do wyrażania swoich opinii przed 
wprowadzeniem zmian do regulaminu 
WTO oraz przed wydaniem przez Organ 
Rozstrzygania Sporów WTO ostatecznej 
decyzji;

Or. en

Poprawka 10
Antonyia Parvanova

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. Jest zdania, że Światowa Organizacja 
Handlu musi nadzorować przestrzeganie 
odnośnych zobowiązań;

3. Jest zdania, że Światowa Organizacja 
Handlu musi nadzorować przestrzeganie 
odnośnych zobowiązań, oraz nalega, aby 
Komisja jako organ reprezentujący Unię 
Europejską w Światowej Organizacji 
Handlu zdecydowanie zaangażowała się w 
te działania nadzorcze;

Or. en

Poprawka 11
Thomas Ulmer

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. jest przeciwna harmonizacji norm 
środowiskowych i zdrowotnych;

4. jest przeciwna harmonizacji norm 
środowiskowych i zdrowotnych na 
szczeblu ogólnoświatowym;
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Or. de

Poprawka 12
Vittorio Prodi

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. Jest przeciwna harmonizacji norm 
środowiskowych i zdrowotnych;

skreślony

Or. en

Poprawka 13
Antonyia Parvanova

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. Jest przeciwna harmonizacji norm 
środowiskowych i zdrowotnych;

4. Wzywa do harmonizacji norm 
środowiskowych i wymogów zdrowotnych 
jako ostatecznego celu na szczeblu 
ogólnoświatowym oraz nalega na 
opracowanie i poprawienie tego typu 
norm na szczeblu regionalnym w ramach 
wdrażania międzynarodowych umów 
handlowych;

Or. en

Poprawka 14
Vittorio Prodi

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Uważa, że przestrzeganie norm 
środowiskowych, społecznych i 
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zdrowotnych powinno stanowić warunek 
wstępny dla międzynarodowych negocjacji 
handlowych;

Or. en

Poprawka 15
Thomas Ulmer

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. opowiada się za przyznawaniem 
preferencji krajom o wschodzących 
gospodarkach;

6. opowiada się za przyznawaniem 
preferencji krajom o wschodzących 
gospodarkach; do krajów o wschodzących 
gospodarkach zalicza się kraje, które nie 
wykazują już wszystkich typowych cech 
krajów rozwijających się i w przypadku 
których można wyjść z założenia, że
dynamika gospodarcza wkrótce umożliwi 
tym krajom pozbycie się typowych cech 
strukturalnych charakterystycznych dla 
krajów rozwijających się;

Or. de

Poprawka 16
Vittorio Prodi

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. Opowiada się za przyznawaniem 
preferencji krajom o wschodzących 
gospodarkach;

6. Opowiada się za przyznawaniem 
preferencji krajom rozwijającym się, pod 
warunkiem, że są one zdecydowane 
stosować się do europejskich norm 
społecznych, środowiskowych i 
zdrowotnych;

Or. en
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Poprawka 17
Antonyia Parvanova

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. Stwierdza, że podczas zawierania 
przyszłych umów handlowych należałoby 
uwzględniać obecny kryzys finansowy; nie 
może to jednak prowadzić do 
zaniedbywania norm społecznych i 
środowiskowych z myślą o osiągnięciu 
innych celów;

8. Stwierdza, że podczas zawierania 
przyszłych umów handlowych należałoby 
uwzględniać obecny kryzys finansowy; nie 
może to jednak prowadzić do 
zaniedbywania norm społecznych i 
środowiskowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem emisji gazów 
cieplarnianych i gospodarowania 
odpadami niebezpiecznymi, z myślą o 
osiągnięciu innych celów;

Or. en

Poprawka 18
Daciana Octavia Sârbu

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Uważa, że wysokie standardy w zakresie 
ochrony środowiska i praw pracowniczych 
w UE mogą stworzyć przedsiębiorstwom 
europejskim konkurującym z produktami 
i usługami z krajów trzecich, gdzie 
obowiązują niższe standardy, niekorzystne 
warunki konkurencji; stwierdza, że 
poprawa i wdrożenie tych norm w krajach 
trzecich poprzez wprowadzenie warunków 
określonych w międzynarodowych 
umowach handlowych mogłoby stworzyć 
przedsiębiorstwom europejskim 
korzystniejsze warunki konkurencji przy 
jednoczesnym polepszeniu ochrony 
środowiska oraz praw człowieka, praw 
społecznych i pracowniczych 
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obowiązujących w tych krajach trzecich;

Or. en

Poprawka 19
Antonyia Parvanova

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Uważa, że Światowa Organizacja Handlu 
i jej członkowie powinni zgodzić się na
ustanowienie otwartego rynku światowego 
dla towarów, usług i technologii 
środowiskowych jako sposobu na 
wzmocnienie handlu międzynarodowego i 
zapewnienie swobodnego przepływu 
ekologicznych technologii i inwestycji w 
gospodarce światowej;

Or. en

Poprawka 20
Antonyia Parvanova

Projekt opinii
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Wzywa Komisję, aby domagała się 
przyjęcia porozumienia w sprawie 
towarów i usług przyjaznych dla 
środowiska jako elementu rundy 
dauhańskiej negocjacji handlowych w 
ramach Światowej Organizacji Handlu w 
celu liberalizacji handlu głównymi 
technologiami przyjaznymi dla 
środowiska;

Or. en
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Poprawka 21
Vittorio Prodi

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. Wzywa Komisję do regularnego 
oceniania umów handlowych; należy przy 
tym zadbać o współpracę ze związkami 
zawodowymi i organizacjami 
pozarządowymi, tak aby zagwarantować 
przestrzeganie norm środowiskowych, 
zdrowotnych i społecznych;

9. Wzywa Komisję do regularnego 
oceniania umów handlowych; należy przy 
tym zadbać o współpracę zarówno z 
krajowymi, jak i międzynarodowymi 
organami regulacyjnymi, ze związkami 
zawodowymi i organizacjami 
pozarządowymi, tak aby zagwarantować 
przestrzeganie norm środowiskowych, 
zdrowotnych i społecznych;

Or. en

Poprawka 22
Antonyia Parvanova

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. Wzywa Komisję do regularnego 
oceniania umów handlowych; należy przy 
tym zadbać o współpracę ze związkami 
zawodowymi i organizacjami 
pozarządowymi, tak aby zagwarantować 
przestrzeganie norm środowiskowych, 
zdrowotnych i społecznych;

9. Wzywa Komisję do regularnego 
oceniania umów handlowych 
i regularnego przekazywania 
Parlamentowi aktualnych informacji na 
temat przeprowadzanych ocen, dbając 
przy tym również o współpracę ze 
związkami zawodowymi i organizacjami 
pozarządowymi, tak aby zagwarantować 
przestrzeganie norm środowiskowych, 
zdrowotnych i społecznych;

Or. en
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Poprawka 23
Antonyia Parvanova

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. Podkreśla, że dziedzina handlu i 
ochrona praw człowieka oraz norm 
społecznych i środowiskowych mają 
istotne znaczenie dla zapewnienia pokoju i 
dobrobytu na świecie, nie mogą jednak 
stanowić rozwiązania wszystkich 
problemów między państwami świata;

10. Podkreśla, że dziedzina handlu i 
ochrona praw człowieka oraz norm 
społecznych i środowiskowych mają 
istotne znaczenie dla zapewnienia pokoju i 
dobrobytu na świecie, nie mogą jednak 
stanowić rozwiązania wszystkich 
problemów między państwami świata; 
uważa jednak, że impas polityczny można 
przełamać poprzez wzmocnienie relacji 
handlowych oraz ustanowienie definicji 
wspólnych interesów, zwłaszcza w 
dziedzinie ochrony środowiska, jako 
sposobu na rozwiązanie konfliktu. 

Or. en

Poprawka 24
Vittorio Prodi

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. Podkreśla, że dziedzina handlu i 
ochrona praw człowieka oraz norm 
społecznych i środowiskowych mają 
istotne znaczenie dla zapewnienia pokoju i 
dobrobytu na świecie, nie mogą jednak 
stanowić rozwiązania wszystkich 
problemów między państwami świata;

10. Podkreśla, że dziedzina handlu i 
ochrona praw człowieka oraz norm 
społecznych i środowiskowych mają 
istotne znaczenie dla zapewnienia pokoju i 
dobrobytu na świecie;

Or. en


