
AM\861430PL.doc PE460.946v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

2010/2152(INI)

24.3.2011

POPRAWKI
1 - 27

Projekt opinii
Malcolm Harbour
(PE458.560v01-00)

w sprawie nowej polityki handlowej dla Europy w ramach strategii EUROPA 
2020
(2010/2152(INI))



PE460.946v01-00 2/16 AM\861430PL.doc

PL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\861430PL.doc 3/16 PE460.946v01-00

PL

Poprawka 1
Constance Le Grip

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. popiera wniosek dotyczący aktu 
prawnego w sprawie jednolitego rynku 
dotyczący zbieżności przepisów UE i jej 
głównych partnerów handlowych oraz 
opracowania standardów 
międzynarodowych; podkreśla w 
szczególności, że takie zagadnienia jak 
standaryzacja, wzajemne uznawanie, usługi 
i zamówienia publiczne powinny
znajdować się w centrum negocjacji 
dotyczących umów o wolnym handlu;

1. popiera wniosek dotyczący aktu 
prawnego w sprawie jednolitego rynku 
dotyczący zbieżności przepisów UE i jej 
głównych partnerów handlowych oraz 
opracowania standardów 
międzynarodowych; podkreśla w 
szczególności, że ważne jest, aby takie 
zagadnienia jak normy zdrowotne, 
społeczne, w zakresie ochrony 
konsumenta, środowiska i zwierząt, 
standaryzacja, wzajemne uznawanie, usługi 
i dostęp do zamówień publicznych
znajdowały się w centrum negocjacji 
dotyczących umów o wolnym handlu;

Or. fr

Poprawka 2
Heide Rühle

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. popiera wniosek dotyczący aktu 
prawnego w sprawie jednolitego rynku 
dotyczący zbieżności przepisów UE i jej 
głównych partnerów handlowych oraz 
opracowania standardów 
międzynarodowych; podkreśla w 
szczególności, że takie zagadnienia jak 
standaryzacja, wzajemne uznawanie, 
usługi i zamówienia publiczne powinny 
znajdować się w centrum negocjacji 
dotyczących umów o wolnym handlu;

1. popiera wniosek dotyczący aktu 
prawnego w sprawie jednolitego rynku 
dotyczący zbieżności przepisów UE i jej 
głównych partnerów handlowych oraz 
opracowania standardów 
międzynarodowych w celu zapewnienia 
uczciwego handlu odbywającego się z 
uwzględnieniem wysokich norm 
społecznych i środowiskowych oraz 
właściwego poziomu ochrony 
konsumenta; podkreśla w szczególności, 
że takie zagadnienia jak standaryzacja, 
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wzajemne uznawanie i zamówienia 
publiczne powinny znajdować się w 
centrum negocjacji dotyczących umów o 
wolnym handlu;

Or. en

Poprawka 3
Olle Schmidt

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. popiera wniosek dotyczący aktu 
prawnego w sprawie jednolitego rynku 
dotyczący zbieżności przepisów UE i jej 
głównych partnerów handlowych oraz 
opracowania standardów 
międzynarodowych; podkreśla w 
szczególności, że takie zagadnienia jak 
standaryzacja, wzajemne uznawanie, 
usługi i zamówienia publiczne powinny 
znajdować się w centrum negocjacji
dotyczących umów o wolnym handlu;

1. popiera wniosek dotyczący aktu 
prawnego w sprawie jednolitego rynku 
dotyczący zbieżności przepisów UE i jej 
głównych partnerów handlowych oraz 
opracowania standardów 
międzynarodowych; podkreśla w 
szczególności, że takie zagadnienia jak 
standaryzacja, wzajemne uznawanie, 
pozwolenia i zamówienia publiczne 
powinny znajdować się w centrum 
negocjacji dotyczących umów o wolnym 
handlu;

Or. en

Poprawka 4
Constance Le Grip

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1a. ponownie podkreśla konieczność 
zawarcia zrównoważonych umów 
handlowych między UE i jej partnerami 
handlowymi, opierających się na zasadzie 
wzajemności i pozwalających na 
odnoszenie obopólnych korzyści;
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Or. fr

Poprawka 5
Constance Le Grip

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1b. popiera dążenie Komisji, aby podczas 
negocjacji umów o wolnym handlu 
przeprowadzić wszechstronną analizę 
wpływu, jaki podpisanie tych umów 
miałoby na rynek wewnętrzny i inne 
polityki wewnętrzne Unii Europejskiej; 
wzywa, by wyżej wymieniona analiza 
wpływu została przekazana Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie, aby instytucje te 
mogły się z nią zapoznac przed 
podpisaniem umów;

Or. fr

Poprawka 6
Olle Schmidt

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla znaczenie procesu usuwania 
barier w handlu nadal istniejących na 
rynku wewnętrznym i zachęca do 
kontynuowania tego procesu;

Or. en
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Poprawka 7
Rafał Trzaskowski

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla istotne znaczenie stosunków 
ze Stanami Zjednoczonymi; z 
zadowoleniem przyjmuje strategię Komisji 
Europejskiej dotyczącą wznowienia 
Transatlantyckiej Rady Gospodarczej, 
która ma się skoncentrować na rozwoju 
przyszłych technologii i opracowaniu 
standardów w kluczowych obszarach, 
takich jak technologie niskoemisyjne;

2. podkreśla istotne znaczenie stosunków 
ze Stanami Zjednoczonymi; z 
zadowoleniem przyjmuje strategię Komisji 
Europejskiej dotyczącą wznowienia 
Transatlantyckiej Rady Gospodarczej, 
która ma się skoncentrować na rozwoju 
przyszłych technologii i opracowaniu 
standardów w kluczowych obszarach, 
takich jak technologie niskoemisyjne; z 
zadowoleniem również przyjmuje rosnące 
znaczenie kwestii prawnych i 
regulacyjnych w ramach 
Transatlantyckiego Dialogu 
Ustawodawczego;

Or. en

Poprawka 8
Heide Rühle

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla istotne znaczenie stosunków 
ze Stanami Zjednoczonymi; z 
zadowoleniem przyjmuje strategię Komisji 
Europejskiej dotyczącą wznowienia 
Transatlantyckiej Rady Gospodarczej, 
która ma się skoncentrować na rozwoju 
przyszłych technologii i opracowaniu 
standardów w kluczowych obszarach, 
takich jak technologie niskoemisyjne;

2. podkreśla istotne znaczenie stosunków 
ze Stanami Zjednoczonymi; z 
zadowoleniem przyjmuje strategię Komisji 
Europejskiej dotyczącą wznowienia 
Transatlantyckiej Rady Gospodarczej, 
która ma się skoncentrować na rozwoju 
przyszłych technologii i opracowaniu 
standardów w kluczowych obszarach, 
takich jak technologie energooszczędne;

Or. en
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Poprawka 9
Olle Schmidt

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla istotne znaczenie stosunków 
ze Stanami Zjednoczonymi; z 
zadowoleniem przyjmuje strategię Komisji 
Europejskiej dotyczącą wznowienia 
Transatlantyckiej Rady Gospodarczej, 
która ma się skoncentrować na rozwoju 
przyszłych technologii i opracowaniu 
standardów w kluczowych obszarach, 
takich jak technologie niskoemisyjne;

2. podkreśla istotne znaczenie stosunków 
ze Stanami Zjednoczonymi; z 
zadowoleniem przyjmuje strategię Komisji 
Europejskiej dotyczącą wznowienia 
Transatlantyckiej Rady Gospodarczej, 
która ma się skoncentrować na rozwoju 
przyszłych technologii i opracowaniu 
standardów w kluczowych obszarach, 
takich jak technologie niskoemisyjne; z 
zadowoleniem przyjmuje dalsze otwarcie 
rynków lotniczych UE i Stanów 
Zjednoczonych, lecz wyraża ubolewanie z 
powodu braku znaczącego postępu ze 
strony Stanów Zjednoczonych w zakresie 
usuwania nieaktualnych ograniczeń 
regulacyjnych w dziedzinie inwestycji 
zagranicznych, co pozwoliłoby na 
odniesienie znacznych korzyści 
gospodarczych i przyczyniłoby się o 
tworzenia miejsc pracy zarówno dla 
konsumentów jak i przedsiębiorstw 
zajmujących się przewozami towarowymi;

Or. en

Poprawka 10
Constance Le Grip

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję i Radę do promowania 
międzynarodowej standaryzacji oraz 
znoszenia pozataryfowych barier w handlu, 
a także do dalszej współpracy z głównymi 
partnerami handlowymi, zwłaszcza z 

3. wzywa Komisję i Radę do promowania 
międzynarodowej standaryzacji oraz 
znoszenia pozataryfowych barier w handlu, 
a także do dalszej współpracy z głównymi 
partnerami handlowymi, zwłaszcza z 
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Chinami, w zakresie bezpieczeństwa 
produktów konsumenckich, oraz z Japonią, 
przy skupieniu się zwłaszcza na usuwaniu 
barier pozataryfowych;

Chinami, w zakresie bezpieczeństwa 
produktów konsumenckich i 
egzekwowania praw własności 
intelektualnej, oraz z Japonią, przy 
skupieniu się zwłaszcza na usuwaniu barier 
pozataryfowych;

Or. fr

Poprawka 11
Olle Schmidt

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję i Radę do promowania 
międzynarodowej standaryzacji oraz 
znoszenia pozataryfowych barier w handlu, 
a także do dalszej współpracy z głównymi 
partnerami handlowymi, zwłaszcza z 
Chinami, w zakresie bezpieczeństwa 
produktów konsumenckich, oraz z Japonią, 
przy skupieniu się zwłaszcza na usuwaniu 
barier pozataryfowych;

3. wzywa Komisję i Radę do promowania 
międzynarodowej standaryzacji oraz 
znoszenia pozataryfowych oraz 
technicznych barier w handlu, a także do 
dalszej współpracy z głównymi partnerami 
handlowymi, zwłaszcza z Chinami, w 
zakresie bezpieczeństwa produktów 
konsumenckich, oraz z Japonią, przy 
skupieniu się zwłaszcza na usuwaniu barier 
pozataryfowych;

Or. en

Poprawka 12
Heide Rühle

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję i Radę do promowania 
międzynarodowej standaryzacji oraz 
znoszenia pozataryfowych barier w handlu, 
a także do dalszej współpracy z głównymi 
partnerami handlowymi, zwłaszcza z 
Chinami, w zakresie bezpieczeństwa 

3. wzywa Komisję i Radę do promowania 
międzynarodowej standaryzacji oraz 
znoszenia nieuzasadnionych
pozataryfowych barier w handlu, a także 
do dalszej współpracy z głównymi 
partnerami handlowymi, zwłaszcza z 
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produktów konsumenckich, oraz z Japonią, 
przy skupieniu się zwłaszcza na usuwaniu 
barier pozataryfowych;

Chinami, w zakresie bezpieczeństwa 
produktów konsumenckich, oraz z Japonią, 
przy skupieniu się zwłaszcza na usuwaniu 
nieuzasadnionych barier pozataryfowych;
uważa za nieuzasadnione wszelkie bariery 
wynikające z niespójnego wdrożenia 
dwustronnych i wielostronnych zasad 
handlowych; uważa natomiast za 
uzasadnione wszelkie bariery wynikające 
ze zgodnej z prawem działalności 
ustawodawczej i administracyjnej władz 
publicznych, u której podstaw nie leżą 
kwestie handlowe, ale która niesie ze sobą 
niezamierzone skutki dla handlu, których 
zniesienie musi być poddane publicznej 
konsultacji i debacie;

Or. en

Poprawka 13
Anna Maria Corazza Bildt, Simon Busuttil

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. wzywa Komisję i Radę do promowania 
międzynarodowej standaryzacji oraz 
znoszenia pozataryfowych barier w handlu, 
a także do dalszej współpracy z głównymi 
partnerami handlowymi, zwłaszcza z 
Chinami, w zakresie bezpieczeństwa 
produktów konsumenckich, oraz z Japonią, 
przy skupieniu się zwłaszcza na usuwaniu 
barier pozataryfowych;

3. wzywa Komisję i Radę do promowania 
międzynarodowej standaryzacji oraz 
znoszenia pozataryfowych barier w handlu, 
a także do dalszej współpracy z głównymi 
partnerami handlowymi, zwłaszcza z 
Chinami, w zakresie bezpieczeństwa 
produktów konsumenckich, norm 
zdrowotnych i warunków produkcji, 
szczególnie w odniesieniu do kwestii 
związanych z wykorzystywaniem kobiet i 
dzieci, oraz z Japonią, przy skupieniu się 
zwłaszcza na usuwaniu barier 
pozataryfowych;

Or. en
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Poprawka 14
Anna Maria Corazza Bildt, Simon Busuttil

Projekt opinii
Ustęp 3 – akapit pierwszy (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

uważa, że polityka handlowa jest jednym z 
głównych narzędzi, jakie UE ma do 
dyspozycji, aby wesprzeć aktualne dążenia
do reform i demokratyzacji w Afryce 
Północnej i basenie Morza Śródziemnego, 
i w tym kontekście uważa, że UE powinna 
zwiększyć stopień otwarcia swojego rynku, 
na początek dla Egiptu i Tunezji;

Or. en

Poprawka 15
Anna Maria Corazza Bildt, Simon Busuttil

Projekt opinii
Ustęp 3 – akapit drugi (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

uważa, że UE powinna w tym samym 
czasie rozważyć rozpoczęcie dialogu
służącego zachęceniu tych krajów do 
wzmocnienia ich regionalnych stosunków 
handlowych, których ostatecznym celem 
jest ustanowienie między nimi unii celnej;

Or. en

Poprawka 16
Anna Maria Corazza Bildt

Projekt opinii
Ustęp 3 – akapit trzeci (nowy) 
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Projekt opinii Poprawka

wzywa Radę do przyjęcia bez dalszych 
opóźnień konwencji dotyczącej 
paneurośródziemnomorskich zasad 
pochodzenia, po przyjęciu której Komisja 
powinna pilnie złożyć wnioski na rzecz 
modernizacji zasad pochodzenia, która 
przyczyniłaby się do ułatwienia wymiany 
handlowej i integracji gospodarczej na 
tym obszarze;

Or. en

Poprawka 17
Constance Le Grip

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4a. przypomina, że otwarcie rynku 
europejskiego nie może odbywać się 
kosztem bezpieczeństwa konsumentów; 
podkreśla znaczenie współpracy między 
służbami celnymi i organami nadzoru 
rynkowego na granicach zewnętrznych 
w celu przeprowadzania odpowiednich 
kontroli produktów trafiających na 
terytorium Unii i życzy sobie wzmocnienia 
roli Komisji w tym zakresie; z 
zadowoleniem przyjmuje doskonałą 
współpracę między Parlamentem 
Europejskim, Komisją Europejską oraz 
amerykańską Komisją ds. Bezpieczeństwa 
Produktów Konsumenckich (Consumer 
Product Safety Commission); z 
zadowoleniem przyjmuje stopniowo 
nawiązywaną współpracę w tej kwestii 
między komisją IMCO i takimi krajami 
jak Indie i Chiny; uważa, że taka 
współpraca powinna zostać wzmocniona i 
rozszerzona o innych partnerów przy 
okazji negocjowania umów handlowych;
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Or. fr

Poprawka 18
Constance Le Grip

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. zauważa, że zamówienia publiczne 
stanowią znaczny i coraz większy procent 
globalnego PKB oraz że ponadto 
dostarczają one nowych 
niewykorzystanych możliwości wzrostu 
dla innowacyjnych przedsiębiorstw; 
wyraża ubolewanie z powodu tego, że 
rynki zamówień publicznych głównych 
partnerów handlowych UE nie są dość 
otwarte i wzywa Komisję do wspierania 
większego dostępu do nich przedsiębiorstw 
UE;

5. zauważa, że zamówienia publiczne 
stanowią znaczny i coraz większy procent 
globalnego PKB oraz że ponadto 
dostarczają one nowych 
niewykorzystanych możliwości wzrostu 
dla innowacyjnych przedsiębiorstw; 
wyraża ubolewanie z powodu tego, że 
rynki zamówień publicznych głównych 
partnerów handlowych UE są szczególnie 
zamknięte i wzywa Komisję do 
wywierania nacisku na naszych 
partnerów handlowych w celu otrzymania 
symetrycznego dostępu do ich rynków 
zamówień publicznych dla przedsiębiorstw 
UE;

Or. fr

Poprawka 19
Heide Rühle

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. zauważa, że zamówienia publiczne 
stanowią znaczny i coraz większy procent 
globalnego PKB oraz że ponadto 
dostarczają one nowych 
niewykorzystanych możliwości wzrostu 
dla innowacyjnych przedsiębiorstw;
wyraża ubolewanie z powodu tego, że 
rynki zamówień publicznych głównych 
partnerów handlowych UE nie są dość 

5. zauważa, że zamówienia publiczne 
stanowią znaczny i coraz większy procent 
globalnego PKB oraz że ponadto 
dostarczają one nowych 
niewykorzystanych możliwości wzrostu 
dla innowacyjnych przedsiębiorstw; wzywa 
Komisję do przedstawienia danych 
dotyczących stopnia otwarcia rynku 
zamówień publicznych oraz do 
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otwarte i wzywa Komisję do wspierania 
większego dostępu do nich przedsiębiorstw 
UE;

zapewnienia stosowania zasady 
wzajemności w stosunkach z innymi 
krajami uprzemysłowionymi oraz 
głównymi gospodarkami wschodzącymi;

Or. en

Poprawka 20
Heide Rühle

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że innowacje i określenie 
konkurencyjnej przewagi mają kluczowe 
znaczenie dla UE w gospodarce globalnej, 
w której konkurencyjność często opiera się 
na niskich kosztach pracy i w związku z 
tym wzywa Komisję do zaproponowania 
inicjatyw mających na celu wsparcie 
rozwoju zaawansowanych i zielonych 
technologii, produktów i usług.

6. uważa, że innowacje i określenie 
konkurencyjnej przewagi mają kluczowe 
znaczenie dla UE w gospodarce globalnej, 
w której konkurencyjność często opiera się 
na niskich kosztach pracy; podkreśla 
potrzebę przekształcenia polityki 
handlowej UE w autentyczną siłę 
napędową zrównoważonego rozwoju i w 
związku z tym wzywa Komisję do 
zaproponowania inicjatyw mających na 
celu wsparcie rozwoju zaawansowanych i 
zielonych technologii, produktów i usług 
oraz tworzenie liczniejszych i lepszych 
miejsc pracy na tych obszarach;

Or. en

Poprawka 21
Olle Schmidt

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że innowacje i określenie 
konkurencyjnej przewagi mają kluczowe 
znaczenie dla UE w gospodarce globalnej, 
w której konkurencyjność często opiera się 

6. uważa, że innowacje i określenie 
konkurencyjnej przewagi mają kluczowe 
znaczenie dla UE w gospodarce globalnej, 
w której konkurencyjność często opiera się 
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na niskich kosztach pracy i w związku z 
tym wzywa Komisję do zaproponowania 
inicjatyw mających na celu wsparcie 
rozwoju zaawansowanych i zielonych 
technologii, produktów i usług.

na niskich kosztach pracy i w związku z 
tym wzywa Komisję do zaproponowania 
inicjatyw mających na celu wsparcie 
inwestycji w dziedzinie badań i rozwoju 
oraz rozwoju zaawansowanych i zielonych 
technologii, produktów i usług.

Or. en

Poprawka 22
Constance Le Grip

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

6a. przypomina znaczenie bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych dla gospodarki 
europejskiej;  sugeruje jednakże, że 
należałoby rozpocząć debatę na szczeblu 
europejskim na temat możliwości i 
konieczności przeprowadzenia oceny 
oddziaływania tych inwestycji na jenolity 
rynek, aby w razie konieczności zapobiec 
ich szkodliwemu wpływowi na innowacje i 
europejskie know-how;

Or. fr

Poprawka 23
Catherine Stihler

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa Komisję i państwa
członkowskie do należytego uwzględnienia 
znaczenia innowacji dla wysokiego i 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego 
poprzez zapewnienie należytego ich 
finansowania, a mianowicie poprzez 
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stworzenie unijnych obligacji na rzecz 
projektów oraz ram prawnych 
umożliwiających funduszom kapitału 
podwyższonego ryzyka swobodne 
inwestowanie w UE;

Or. en

Poprawka 24
Olle Schmidt

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa do wolnego i sprawiedliwego 
handlu produktami rolnymi w celu 
zwiększenia i rozwoju wzajemnej wymiany 
towarów i technologii między UE a 
krajami rozwijającymi się i krajami 
najsłabiej rozwiniętymi; podkreśla 
korzyści płynące z takich stosunków 
handlowych między zainteresowanymi 
stronami dla konsumentów w odnośnych 
krajach,

Or. en

Poprawka 25
Catherine Stihler

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

6b. podkreśla znaczenie zapewnienia 
konkurencyjności przemysłu w 
zrównoważonej gospodarce przyszłości i 
uważa, że polityka handlowa powinna 
nadal wspierać ekologiczny wzrost 
gospodarczy i cele w zakresie zmian 
klimatu, w szczególności cel dotyczący 



PE460.946v01-00 16/16 AM\861430PL.doc

PL

zmniejszenia emisji dwutlenku węgla.

Or. en

Poprawka 26
Catherine Stihler

Projekt opinii
Ustęp 6 c (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

6c. uważa, że w obliczu starzenia się 
społeczeństwa, starsi pracownicy są 
cennym zasobem w dziedzinie handlu i 
należy usuwać bariery celem zachęcania i 
motywowania ich do pozostania na rynku 
pracy.

Or. en

Poprawka 27
Catherine Stihler

Projekt opinii
Ustęp 6 d (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

6d. wzywa Komisję i Radę do promowania 
zrównoważonego rozwoju i 
międzynarodowych standardów pracy 
zarówno wewnątrz Unii jak i poza nią.

Or. en


