
AM\876202PL.doc PE472.041v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

2011/2115(INI)

6.9.2011

POPRAWKI
1 - 39

Projekt opinii
Constance Le Grip
(PE469.832v02-00)

Bariery w handlu i inwestycjach
(2011/2115(INI))



PE472.041v01-00 2/24 AM\876202PL.doc

PL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\876202PL.doc 3/24 PE472.041v01-00

PL

Poprawka 1
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zwraca się do Komisji i Rady o 
kontynuowanie realizacji europejskiej 
strategii dostępu do rynków zewnętrznych 
w celu usunięcia nietaryfowych barier 
handlowych;

1. zwraca się do Komisji i Rady o 
kontynuowanie realizacji europejskiej 
strategii dostępu do rynków zewnętrznych 
w celu usunięcia nietaryfowych barier 
handlowych; wzywa Komisję, aby 
podtrzymała zdecydowane stanowisko w 
obronie interesów europejskich przed 
nieuczciwym handlem przy stosowaniu 
wielostronnych i dwustronnych umów 
handlowych oraz przy usuwaniu 
wszelkich przeszkód w handlu, w tym w 
uzasadnionych przypadkach poprzez 
zawieszenie koncesji lub inne 
zobowiązania, jak przewidziano w art. 
22.2 Uzgodnienia w sprawie zasad i 
procedur regulujących rozstrzyganie 
sporów w ramach WTO;

Or. en

Poprawka 2
Phil Prendergast

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zwraca się do Komisji i Rady o 
kontynuowanie realizacji europejskiej 
strategii dostępu do rynków zewnętrznych 
w celu usunięcia nietaryfowych barier 
handlowych;

1. zwraca się do Komisji i Rady o 
kontynuowanie realizacji europejskiej 
strategii dostępu do rynków zewnętrznych 
w celu usunięcia nietaryfowych barier 
handlowych oraz w celu poprawy 
bezpieczeństwa prawnego wszystkich 
podmiotów gospodarczych;

Or. en
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Poprawka 3
Pascal Canfin

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zwraca się do Komisji i Rady o 
kontynuowanie realizacji europejskiej 
strategii dostępu do rynków zewnętrznych 
w celu usunięcia nietaryfowych barier 
handlowych;

1. zwraca się do Komisji i Rady o 
kontynuowanie realizacji europejskiej 
strategii dostępu do rynków zewnętrznych 
w celu usunięcia nieuzasadnionych 
nietaryfowych barier handlowych;

Or. en

Poprawka 4
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. zwraca się do Komisji i Rady o 
kontynuowanie realizacji europejskiej 
strategii dostępu do rynków zewnętrznych 
w celu usunięcia nietaryfowych barier 
handlowych;

1. zwraca się do Komisji i Rady o 
kontynuowanie realizacji europejskiej 
strategii dostępu do rynków zewnętrznych 
w celu usunięcia nietaryfowych barier 
handlowych i ograniczeń prawnych, do 
ułatwienia wprowadzania na rynek usług i 
inwestycji, do otwarcia rynku zamówień 
publicznych, do poprawy ochrony i 
egzekwowania praw własności 
intelektualnej, a także do znoszenia 
przeszkód na drodze do trwałych dostaw 
surowców;

Or. lt

Poprawka 5
Malcolm Harbour
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Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wzywa Komisję do angażowania 
organów celnych oraz właściwych 
organów najważniejszych rynków 
eksportowych państw trzecich w celu 
rzadszego stosowania w stosunku do 
produktów wytwarzanych lub 
montowanych w UE nadmiernie 
rygorystycznych lub zbędnych procedur 
kontroli stanowiących pozataryfową i 
ukrytą barierę w handlu, takich jak 
narzucony przez USA wymóg 
prześwietlania wszystkich bez wyjątku 
kontenerów z ładunkiem;

Or. en

Poprawka 6
Pascal Canfin

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. uważa za nieuzasadnione wszelkie 
bariery wynikające z niespójnego 
wdrożenia dwustronnych i wielostronnych 
zasad handlowych; za uzasadnione uznaje 
natomiast wszystkie bariery wynikające z 
legalnej działalności legislacyjnej i 
administracyjnej władz publicznych w 
obszarze innym niż handel, ale które 
powodują niezamierzone konsekwencje 
dla handlu i których usunięcie wymaga 
przeprowadzenia społecznej konsultacji i 
debaty;

Or. en
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Poprawka 7
Constance Le Grip, Phil Prendergast

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. popiera zawartą w akcie o jednolitym 
rynku propozycję, której celem jest 
promowanie zgodności przepisów i szersze 
wykorzystanie norm międzynarodowych; 
pragnie, aby prowadzone w tej dziedzinie z 
niektórymi partnerami ustrukturyzowane 
rozmowy dotyczące regulacji przyniosły 
konkretne rezultaty w zakresie 
wzajemnego uznania oraz spójności i 
tworzenia zasad i norm;

2. popiera zawartą w akcie o jednolitym 
rynku propozycję, której celem jest 
promowanie zgodności przepisów i szersze 
wykorzystanie norm międzynarodowych w 
szczególności w dziedzinach takich jak 
ochrona konsumentów i środowiska, 
zdrowie i normy pracy, jak również 
dobrostan zwierząt; pragnie, aby 
prowadzone w tej dziedzinie z niektórymi
partnerami ustrukturyzowane rozmowy 
dotyczące regulacji, takie jak rozmowy 
Transatlantyckiej Rady Gospodarczej z 
USA, dialog wysokiego szczebla w 
dziedzinie gospodarki i handlu z Chinami 
lub grupy wysokiego szczebla z Japonią,
przyniosły konkretne rezultaty w zakresie 
wzajemnego uznania oraz spójności i 
tworzenia zasad i norm, a także aby takie 
rozmowy były prowadzone z innymi 
partnerami handlowymi;

Or. en

Poprawka 8
Philippe Juvin

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. popiera zawartą w akcie o jednolitym 
rynku propozycję, której celem jest 
promowanie zgodności przepisów i szersze 
wykorzystanie norm międzynarodowych; 
pragnie, aby prowadzone w tej dziedzinie z 
niektórymi partnerami ustrukturyzowane 
rozmowy dotyczące regulacji przyniosły 

2. popiera zawartą w akcie o jednolitym 
rynku propozycję, której celem jest 
promowanie zgodności przepisów i szersze 
wykorzystanie norm unijnych i 
międzynarodowych, szczególnie w celu 
uniknięcia dumpingu socjalnego i 
środowiskowego; pragnie, aby prowadzone 
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konkretne rezultaty w zakresie 
wzajemnego uznania oraz spójności i 
tworzenia zasad i norm;

w tej dziedzinie z niektórymi partnerami 
ustrukturyzowane rozmowy dotyczące 
regulacji przyniosły konkretne rezultaty w 
zakresie wzajemnego uznania oraz 
spójności i tworzenia zasad i norm;

Or. en

Poprawka 9
Pascal Canfin

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. popiera zawartą w akcie o jednolitym 
rynku propozycję, której celem jest 
promowanie zgodności przepisów i szersze 
wykorzystanie norm międzynarodowych; 
pragnie, aby prowadzone w tej dziedzinie z 
niektórymi partnerami ustrukturyzowane 
rozmowy dotyczące regulacji przyniosły 
konkretne rezultaty w zakresie 
wzajemnego uznania oraz spójności i 
tworzenia zasad i norm;

2. popiera zawartą w akcie o jednolitym 
rynku propozycję, której celem jest 
promowanie zgodności przepisów i szersze 
wykorzystanie norm międzynarodowych; 
pragnie, aby prowadzone w tej dziedzinie z 
niektórymi partnerami ustrukturyzowane 
rozmowy dotyczące regulacji przyniosły 
konkretne rezultaty w zakresie 
wzajemnego uznania oraz spójności i 
tworzenia zasad i norm; podkreśla, że w 
trakcie tych ustrukturyzowanych rozmów 
dotyczących regulacji należy w pełni 
przestrzegać procesu demokratycznego 
przy przyjmowaniu norm zarówno w UE, 
jak i u jej partnerów handlowych;

Or. en

Poprawka 10
Morten Løkkegaard

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. popiera zawartą w akcie o jednolitym 
rynku propozycję, której celem jest 

2. popiera zawartą w akcie o jednolitym 
rynku propozycję, której celem jest 
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promowanie zgodności przepisów i szersze 
wykorzystanie norm międzynarodowych;
pragnie, aby prowadzone w tej dziedzinie z 
niektórymi partnerami ustrukturyzowane 
rozmowy dotyczące regulacji przyniosły 
konkretne rezultaty w zakresie 
wzajemnego uznania oraz spójności i 
tworzenia zasad i norm;

promowanie zgodności przepisów i szersze 
wykorzystanie norm międzynarodowych, 
by w jak największym stopniu ograniczyć 
bariery techniczne w handlu; pragnie, aby 
prowadzone w tej dziedzinie z niektórymi 
partnerami ustrukturyzowane rozmowy 
dotyczące regulacji przyniosły konkretne 
rezultaty w zakresie wzajemnego uznania 
oraz spójności i tworzenia zasad i norm
oraz aby w rozmowy te zaangażować 
dalszych partnerów handlowych;

Or. da

Poprawka 11
Kyriacos Triantaphyllides

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. popiera zawartą w akcie o jednolitym 
rynku propozycję, której celem jest 
promowanie zgodności przepisów i szersze 
wykorzystanie norm międzynarodowych; 
pragnie, aby prowadzone w tej dziedzinie z 
niektórymi partnerami ustrukturyzowane 
rozmowy dotyczące regulacji przyniosły 
konkretne rezultaty w zakresie 
wzajemnego uznania oraz spójności i 
tworzenia zasad i norm;

2. popiera ogólną zasadę, której celem jest 
promowanie zgodności przepisów i szersze 
wykorzystanie norm międzynarodowych; 
pragnie, aby prowadzone w tej dziedzinie z 
niektórymi partnerami ustrukturyzowane 
rozmowy dotyczące regulacji przyniosły 
konkretne rezultaty w zakresie 
wzajemnego uznania oraz spójności i 
tworzenia zasad i norm;

Or. en

Poprawka 12
Phil Prendergast

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. przypomina, że szybki wzrost liczby 
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dwustronnych i regionalnych umów 
handlowych przyczynia się do zwiększenia 
złożoności, kosztów i nieprzewidywalności 
międzynarodowych stosunków 
handlowych z punktu widzenia podmiotów 
gospodarczych; wzywa Radę i Komisję do 
wzmocnienia wielostronnego systemu 
handlu, zwłaszcza w odniesieniu do 
postępów dauhańskiej rundy rozmów 
WTO;

Or. en

Poprawka 13
Malcolm Harbour

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla znaczenie norm 
międzynarodowych w pobudzaniu 
światowego handlu i wzrostu szczególnie 
w rozwoju nowych technologii, a także 
potrzebę zapewnienia lepszej współpracy 
pomiędzy krajowymi organami 
normalizacyjnymi na poziomie globalnym, 
zwłaszcza w USA, Chinach i Japonii;

Or. en

Poprawka 14
Phil Prendergast

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. podkreśla dodatkowe trudności 
napotykane przez MŚP w kontekście 
zagranicznych przepisów i barier 
pozataryfowych, w szczególności 
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obciążenia prawne i administracyjne 
związane z procedurami dotyczącymi 
instrumentu ochrony handlu;

Or. en

Poprawka 15
Malcolm Harbour

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. wyraża ubolewanie z powodu ciągłego 
braku spójności norm technicznych, który 
utrzymuje bariery w handlu; podkreśla, że 
w celu uniknięcia powstawania nowych 
barier w handlu nowe normy należy 
opracować w ramach integracyjnego 
międzynarodowego podejścia opartego na 
szeroko zakrojonych konsultacjach;

Or. en

Poprawka 16
Phil Prendergast

Projekt opinii
Ustęp 2 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2c. wzywa Komisję, aby przyspieszyła 
upraszczanie procedur dotyczących 
instrumentu ochrony handlu i ich 
dostosowywanie do potrzeb i systemów 
rachunkowości MŚP, a także tworzenie 
odpowiednich środków wsparcia dla MŚP 
dotkniętych postępowaniem wszczętym 
przez państwa trzecie;

Or. en
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Poprawka 17
Malcolm Harbour

Projekt opinii
Ustęp 2 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2c. wzywa Komisję do większego 
zaangażowania w przypadku partnerów 
handlowych, którzy nie stosują zasady 
wzajemnego uznawania norm 
opracowanych przez organy 
normalizacyjne UE;

Or. en

Poprawka 18
Malcolm Harbour

Projekt opinii
Ustęp 2 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2d. podkreśla znaczenie wspólnych 
inwestycji w celu ułatwiania prac 
badawczo-rozwojowych w 
długoterminowych projektach z zakresu 
inwestycji zagranicznych oraz wzywa 
Komisję do dalszego wspierania dostępu 
państw trzecich do programów ramowych 
UE;

Or. en

Poprawka 19
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. zwraca się do Komisji i Rady o 
zacieśnienie prowadzonych z partnerami 
handlowymi Unii Europejskiej dialogu i 
współpracy w zakresie bezpieczeństwa 
produktów i poszanowania praw własności 
intelektualnej;

3. zwraca się do Komisji i Rady, by w 
duchu wzajemności i obopólnych korzyści 
zacieśniły prowadzony z partnerami 
handlowymi Unii Europejskiej dialog i 
współpracę w zakresie bezpieczeństwa 
produktów oraz poszanowanie praw 
własności intelektualnej;

Or. lt

Poprawka 20
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wyraża ubolewanie z powodu faktu, że 
rynki zamówień publicznych naszych 
głównych partnerów nie są w takim samym 
stopniu dostępne jak rynek Unii; wspiera 
prace Komisji zmierzające do zmiany 
europejskich przepisów w zakresie 
zamówień publicznych, a zwłaszcza 
wprowadzenie przepisów, których celem 
będzie wyjaśnienie warunków dostępu 
przedsiębiorstw z państw trzecich do 
europejskich rynków zamówień 
publicznych z myślą o jednoczesnym 
zapewnieniu uczciwych zasad regulujących 
zamówienia publiczne i wzmocnieniu 
pozycji Unii przy negocjowaniu dostępu 
przedsiębiorstw europejskich do rynków 
zamówień publicznych w państwach 
trzecich;

4. wyraża ubolewanie z powodu faktu, że 
rynki zamówień publicznych naszych 
głównych partnerów nie są w takim samym 
stopniu dostępne jak rynek Unii; 
zdecydowanie wspiera prace Komisji 
zmierzające do zmiany europejskich 
przepisów w zakresie zamówień 
publicznych, a zwłaszcza – jak określono 
w komunikacie w sprawie Aktu o 
jednolitym rynku z dnia 13 kwietnia 2011 
r. – wprowadzenie przepisów, których 
celem będzie wyjaśnienie warunków 
dostępu przedsiębiorstw z państw trzecich 
do europejskich rynków zamówień 
publicznych z myślą o jednoczesnym 
zapewnieniu, w oparciu o zasadę 
wzajemności, uczciwych zasad 
regulujących zamówienia publiczne i 
wzmocnieniu pozycji Unii przy 
negocjowaniu dostępu przedsiębiorstw 
europejskich do rynków zamówień 
publicznych w państwach trzecich; wzywa 
Komisję, aby przedłożyła wniosek 
ustawodawczy najpóźniej do końca 
2011 r.;
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Or. en

Poprawka 21
Pascal Canfin

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wyraża ubolewanie z powodu faktu, że 
rynki zamówień publicznych naszych 
głównych partnerów nie są w takim 
samym stopniu dostępne jak rynek Unii; 
wspiera prace Komisji zmierzające do 
zmiany europejskich przepisów w zakresie
zamówień publicznych, a zwłaszcza 
wprowadzenie przepisów, których celem 
będzie wyjaśnienie warunków dostępu 
przedsiębiorstw z państw trzecich do 
europejskich rynków zamówień 
publicznych z myślą o jednoczesnym 
zapewnieniu uczciwych zasad 
regulujących zamówienia publiczne i 
wzmocnieniu pozycji Unii przy 
negocjowaniu dostępu przedsiębiorstw 
europejskich do rynków zamówień 
publicznych w państwach trzecich;

4. zauważa, że zaledwie 1-2% wartości
zamówień publicznych w państwach 
członkowskich UE jest udzielanych poza 
granicami kraju, przy czym udział 
procentowy zamówień udzielonych 
kontrahentom spoza UE stanowi bardzo 
niewielką część tej liczby, co podważa 
rzekomą otwartość unijnego rynku 
zamówień publicznych; niemniej jednak 
uważa, że w tej dziedzinie należy zapewnić 
wzajemność pomiędzy UE a krajami 
uprzemysłowionymi i najważniejszymi 
nowymi partnerami bez pozbawiania przy 
tym władz publicznych, zwłaszcza w 
krajach rozwijających się, możliwości 
stosowania zamówień publicznych do 
celów użyteczności publicznej; oczekuje 
zatem od Komisji podania liczb i faktów 
dotyczących poziomu otwartości 
zamówień publicznych zarówno w UE, jak 
i w innych krajach uprzemysłowionych, a 
także oczekuje, że Komisja wystąpi ze 
zrównoważonym wnioskiem 
ustawodawczym w sprawie zwiększenia 
symetrii w dostępie do zamówień 
publicznych oraz sprecyzuje warunki
dostępu przedsiębiorstw z państw trzecich 
do europejskich procedur udzielania
zamówień publicznych w celu 
zapewnienia uczciwych zasad 
regulujących zamówienia publiczne;

Or. en
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Poprawka 22
Malcolm Harbour

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wyraża ubolewanie z powodu faktu, że 
rynki zamówień publicznych naszych 
głównych partnerów nie są w takim samym 
stopniu dostępne jak rynek Unii; wspiera 
prace Komisji zmierzające do zmiany 
europejskich przepisów w zakresie 
zamówień publicznych, a zwłaszcza 
wprowadzenie przepisów, których celem 
będzie wyjaśnienie warunków dostępu 
przedsiębiorstw z państw trzecich do 
europejskich rynków zamówień 
publicznych z myślą o jednoczesnym 
zapewnieniu uczciwych zasad regulujących 
zamówienia publiczne i wzmocnieniu 
pozycji Unii przy negocjowaniu dostępu 
przedsiębiorstw europejskich do rynków 
zamówień publicznych w państwach 
trzecich;

4. wyraża ubolewanie z powodu faktu, że 
rynki zamówień publicznych naszych 
głównych partnerów nie są w takim samym 
stopniu dostępne jak rynek Unii; wspiera 
prace Komisji zmierzające zwłaszcza do 
sprecyzowania warunków dostępu 
przedsiębiorstw z państw trzecich do 
europejskich rynków zamówień 
publicznych z myślą o jednoczesnym 
zapewnieniu uczciwych zasad regulujących 
zamówienia publiczne i wzmocnieniu 
pozycji Unii przy negocjowaniu dostępu 
przedsiębiorstw europejskich do rynków 
zamówień publicznych w państwach 
trzecich; z myślą o zgłaszaniu projektów 
aktów prawnych podkreśla, że konieczne 
jest realizowanie merytorycznych strategii 
politycznych i przeprowadzanie 
szczegółowej oceny wpływu, jak również 
oceny stosunku ryzyka i korzyści dla 
unijnych interesariuszy z sektora 
przedsiębiorstw i sektora publicznego;

Or. en

Poprawka 23
Andreas Schwab

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wyraża ubolewanie z powodu faktu, że 
rynki zamówień publicznych naszych 
głównych partnerów nie są w takim 
samym stopniu dostępne jak rynek Unii; 
wspiera prace Komisji zmierzające do 

4. wyraża ubolewanie z powodu faktu, że 
rynki zamówień publicznych naszych 
głównych partnerów nie są w takim samym 
stopniu dostępne jak rynek Unii; wspiera 
prace Komisji zmierzające do zmiany 
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zmiany europejskich przepisów 
w zakresie zamówień publicznych, 
a zwłaszcza wprowadzenie przepisów, 
których celem będzie wyjaśnienie 
warunków dostępu przedsiębiorstw 
z państw trzecich do europejskich rynków 
zamówień publicznych z myślą 
o jednoczesnym zapewnieniu uczciwych 
zasad regulujących zamówienia 
publiczne i wzmocnieniu pozycji Unii 
przy negocjowaniu dostępu 
przedsiębiorstw europejskich do rynków 
zamówień publicznych w państwach 
trzecich;

europejskich przepisów w zakresie 
zamówień publicznych, a zwłaszcza 
sprawdzenie, jakie środki są konieczne dla 
zapewnienia równowagi między dostępem
przedsiębiorstw UE do rynków zamówień
w państwach trzecich z jednej strony
a dostępem przedsiębiorstw z państw 
trzecich do rynków zamówień w UE 
z drugiej strony, a także dla wzmocnienia 
pozycji Unii przy negocjowaniu dostępu 
przedsiębiorstw europejskich do rynków 
zamówień publicznych w państwach 
trzecich; zwraca jednak uwagę, że środki te 
muszą przyjąć taką formę, aby nie 
prowadzić do niewłaściwej nowej 
fragmentacji rynku, która mogłaby 
negatywnie oddziaływać na przemysł 
europejski i jego globalne stosunki 
handlowe;

Or. de

Poprawka 24
Kyriacos Triantaphyllides

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wyraża ubolewanie z powodu faktu, że 
rynki zamówień publicznych naszych 
głównych partnerów nie są w takim samym 
stopniu dostępne jak rynek Unii; wspiera 
prace Komisji zmierzające do zmiany 
europejskich przepisów w zakresie 
zamówień publicznych, a zwłaszcza 
wprowadzenie przepisów, których celem 
będzie wyjaśnienie warunków dostępu 
przedsiębiorstw z państw trzecich do 
europejskich rynków zamówień 
publicznych z myślą o jednoczesnym 
zapewnieniu uczciwych zasad regulujących 
zamówienia publiczne i wzmocnieniu
pozycji Unii przy negocjowaniu dostępu 
przedsiębiorstw europejskich do rynków 

4. wyraża ubolewanie z powodu faktu, że 
rynki zamówień publicznych naszych 
głównych partnerów nie są w takim samym 
stopniu dostępne jak rynek Unii; wspiera 
prace Komisji zmierzające do zmiany 
europejskich przepisów w zakresie 
zamówień publicznych, a zwłaszcza 
wprowadzenie przepisów, których celem 
będzie wyjaśnienie warunków dostępu 
przedsiębiorstw z państw trzecich do 
europejskich rynków zamówień 
publicznych z myślą o jednoczesnym 
zapewnieniu uczciwych zasad regulujących 
zamówienia publiczne oraz równych 
relacji miedzy pozycją Unii i państwami 
trzecimi przy negocjowaniu dostępu 
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zamówień publicznych w państwach 
trzecich;

przedsiębiorstw europejskich do rynków 
zamówień publicznych w państwach 
trzecich;

Or. en

Poprawka 25
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wyraża ubolewanie z powodu faktu, że 
rynki zamówień publicznych naszych 
głównych partnerów nie są w takim samym 
stopniu dostępne jak rynek Unii; wspiera 
prace Komisji zmierzające do zmiany 
europejskich przepisów w zakresie 
zamówień publicznych, a zwłaszcza 
wprowadzenie przepisów, których celem 
będzie wyjaśnienie warunków dostępu 
przedsiębiorstw z państw trzecich do 
europejskich rynków zamówień 
publicznych z myślą o jednoczesnym 
zapewnieniu uczciwych zasad regulujących 
zamówienia publiczne i wzmocnieniu 
pozycji Unii przy negocjowaniu dostępu 
przedsiębiorstw europejskich do rynków 
zamówień publicznych w państwach 
trzecich;

4. wyraża ubolewanie z powodu faktu, że 
rynki zamówień publicznych naszych 
głównych partnerów nie są w takim samym 
stopniu dostępne jak rynek Unii; wzywa do 
podjęcia bardziej zdecydowanych działań 
w kierunku rozszerzenia zobowiązań 
międzynarodowych w drodze 
prowadzonych aktualnie negocjacji 
Porozumienia w sprawie zamówień 
publicznych oraz szerszego udziału w tym 
porozumieniu, w drodze negocjacji umów 
o wolnym handlu, bądź w drodze celowych 
działań dwustronnych; wspiera prace 
Komisji zmierzające do zmiany 
europejskich przepisów w zakresie 
zamówień publicznych, a zwłaszcza 
wprowadzenie przepisów, których celem 
będzie wyjaśnienie warunków dostępu 
przedsiębiorstw z państw trzecich do 
europejskich rynków zamówień 
publicznych z myślą o jednoczesnym 
zapewnieniu uczciwych zasad regulujących 
zamówienia publiczne i wzmocnieniu 
pozycji Unii przy negocjowaniu dostępu 
przedsiębiorstw europejskich do rynków 
zamówień publicznych w państwach 
trzecich;

Or. lt
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Poprawka 26
Andreas Schwab

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. zachęca do zbadania, w jaki sposób 
można zagwarantować prawnie, by 
przedsiębiorstwa państwowe z państw 
trzecich, które nie podpisały z UE ani 
GPA, ani dwustronnych wzajemnych 
umów o otwarciu rynków, nie mogły 
otrzymywać w UE zamówień publicznych 
na wykonywanie projektów wspieranych 
z unijnych dotacji względnie do zbadania, 
w jaki sposób UE może w takich 
przypadkach zażądać zwrotu dotacji;

Or. de

Poprawka 27
Constance Le Grip

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla znaczenie, jakie ma 
rozwijanie stosunków handlowych między 
Unią Europejską a Chinami; zwraca się 
jednak do Komisji o utrzymanie 
zdecydowanego stanowiska podczas 
negocjacji z Chinami dotyczących ich 
udziału w Porozumieniu w sprawie 
zamówień publicznych (GPA), aby 
zapewnić otwarcie chińskiego rynku 
zamówień publicznych na równych 
warunkach i równe traktowanie 
przedsiębiorstw europejskich.

5. wyraża ubolewanie, że na obecnym 
etapie jedynie 14 krajów jest stroną 
Porozumienia w sprawie zamówień 
publicznych (GPA) oraz że zobowiązania 
dotyczące dostępu do rynku podjęte przez 
poszczególne strony w ramach tej umowy 
nie są symetryczne; wzywa Komisję do 
utrzymania zdecydowanego stanowiska w 
kontekście rozwijania stosunków 
handlowych między Unią Europejską a 
Chinami podczas negocjacji z Chinami 
dotyczących ich udziału w GPA, aby 
zapewnić otwarcie chińskiego rynku 
zamówień publicznych na równych 
warunkach i równe traktowanie 
przedsiębiorstw europejskich.
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Or. en

Poprawka 28
Phil Prendergast

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla znaczenie, jakie ma 
rozwijanie stosunków handlowych między 
Unią Europejską a Chinami; zwraca się 
jednak do Komisji o utrzymanie 
zdecydowanego stanowiska podczas 
negocjacji z Chinami dotyczących ich 
udziału w Porozumieniu w sprawie 
zamówień publicznych (GPA), aby 
zapewnić otwarcie chińskiego rynku 
zamówień publicznych na równych 
warunkach i równe traktowanie 
przedsiębiorstw europejskich.

5. podkreśla znaczenie zapewnienia 
zrównoważonych porozumień w sprawie 
dostępu do rynków zamówień publicznych 
z partnerami handlowymi UE; podkreśla, 
że przy przeprowadzaniu w przyszłości 
przeglądu Porozumienia w sprawie 
zamówień publicznych należy domagać się 
wzajemności od krajów rozwiniętych, 
które są jego stronami.

Or. en

Poprawka 29
Malcolm Harbour

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla znaczenie, jakie ma rozwijanie 
stosunków handlowych między Unią 
Europejską a Chinami; zwraca się jednak 
do Komisji o utrzymanie zdecydowanego 
stanowiska podczas negocjacji z Chinami 
dotyczących ich udziału w Porozumieniu
w sprawie zamówień publicznych (GPA), 
aby zapewnić otwarcie chińskiego rynku 
zamówień publicznych na równych 
warunkach i równe traktowanie 
przedsiębiorstw europejskich.

5. podkreśla znaczenie, jakie ma rozwijanie 
stosunków handlowych między Unią 
Europejską a Chinami; zwraca się jednak 
do Komisji, aby utrzymała pozytywne 
stanowisko podczas negocjacji z Chinami,
dotyczących ich przystąpienia do 
Porozumienia w sprawie zamówień 
publicznych (GPA), zachęcając Chiny do 
większej otwartości, aby zapewnić 
otwarcie chińskiego rynku zamówień 
publicznych na równych warunkach i 
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równe traktowanie przedsiębiorstw 
europejskich.

Or. en

Poprawka 30
Andreas Schwab

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla znaczenie, jakie ma rozwijanie 
stosunków handlowych między Unią 
Europejską a Chinami; zwraca się jednak 
do Komisji o utrzymanie zdecydowanego 
stanowiska podczas negocjacji z Chinami 
dotyczących ich udziału w Porozumieniu 
w sprawie zamówień publicznych (GPA), 
aby zapewnić otwarcie chińskiego rynku 
zamówień publicznych na równych 
warunkach i równe traktowanie 
przedsiębiorstw europejskich.

5. podkreśla w szczególności wielkie
znaczenie, jakie ma rozwijanie stosunków 
handlowych między Unią Europejską 
a Chinami; zwraca się jednak do Komisji 
o utrzymanie zdecydowanego stanowiska 
podczas negocjacji z Chinami dotyczących 
podpisania przez nie GPA, aby zapewnić 
otwarcie chińskiego rynku zamówień 
publicznych na równych warunkach 
i równe traktowanie przedsiębiorstw 
europejskich.

Or. de

Poprawka 31
Kyriacos Triantaphyllides

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla znaczenie, jakie ma rozwijanie 
stosunków handlowych między Unią 
Europejską a Chinami; zwraca się jednak 
do Komisji o utrzymanie zdecydowanego 
stanowiska podczas negocjacji z Chinami
dotyczących ich udziału w Porozumieniu w 
sprawie zamówień publicznych (GPA), aby 
zapewnić otwarcie chińskiego rynku 
zamówień publicznych na równych 

5. podkreśla znaczenie, jakie ma rozwijanie 
stosunków handlowych między Unią 
Europejską a państwami trzecimi; zwraca 
się jednak do Komisji o utrzymanie 
zdecydowanego stanowiska podczas 
negocjacji z państwami trzecimi
dotyczących ich udziału w Porozumieniu w 
sprawie zamówień publicznych (GPA), aby 
zapewnić otwarcie rynku zamówień 
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warunkach i równe traktowanie 
przedsiębiorstw europejskich.

publicznych na równych warunkach z 
państwami trzecimi i równe traktowanie 
przedsiębiorstw europejskich.

Or. en

Poprawka 32
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla znaczenie, jakie ma rozwijanie 
stosunków handlowych między Unią
Europejską a Chinami; zwraca się jednak 
do Komisji o utrzymanie zdecydowanego 
stanowiska podczas negocjacji z Chinami 
dotyczących ich udziału w Porozumieniu w 
sprawie zamówień publicznych (GPA), aby 
zapewnić otwarcie chińskiego rynku 
zamówień publicznych na równych 
warunkach i równe traktowanie 
przedsiębiorstw europejskich.

5. podkreśla znaczenie, jakie ma rozwijanie 
stosunków handlowych między Unią 
Europejską a Chinami; zwraca się jednak 
do Komisji o utrzymanie zdecydowanego 
stanowiska podczas negocjacji z Chinami 
dotyczących ich udziału w Porozumieniu w 
sprawie zamówień publicznych (GPA), aby 
zapewnić otwarcie chińskiego rynku 
zamówień publicznych na równych 
warunkach i równe traktowanie 
przedsiębiorstw europejskich, a także aby 
zagwarantować, że stosowane przez Chiny 
procedury dotyczące zamówień 
publicznych były zgodne z normami 
międzynarodowymi i zapewniały 
oferentom przewidywalne warunki;

Or. lt

Poprawka 33
Constance Le Grip

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. przypomina o znaczeniu 
zagranicznych inwestycji bezpośrednich 
dla gospodarki europejskiej oraz o 
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konieczności stworzenia stabilnego i 
atrakcyjnego środowiska dla inwestorów 
europejskich za granicą, a także 
wspierania otwartego środowiska 
inwestycyjnego na terytorium Europy; jest 
jednak zdania, że w interesie obu stron 
wskazane byłoby rozważenie na szczeblu 
europejskim możliwości dokonania oceny 
wpływu tych inwestycji na rynek 
wewnętrzny, aby zapobiec ewentualnemu 
szkodliwemu ich wpływowi na innowacje i 
wiedzę europejską w niektórych sektorach 
strategicznych;

Or. fr

Poprawka 34
Phil Prendergast

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa Komisję, aby przy ustalaniu 
norm dbała o przestrzeganie przez strony 
trzecie umowy o barierach technicznych w 
handlu oraz aby opracowała strategie 
zachęcające do sprawiedliwego 
wprowadzania norm na równych 
zasadach w tych wrażliwych obszarach, 
gdzie mają zastosowanie odstępstwa;

Or. en

Poprawka 35
Pascal Canfin

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. ubolewa, że w negocjacjach 



PE472.041v01-00 22/24 AM\876202PL.doc

PL

dotyczących dwustronnych umów 
handlowych Komisja dąży do wiążących 
zobowiązań w zakresie liberalizacji usług 
w ogólnym interesie gospodarczym, co 
obniża jakość świadczenia usług 
publicznych zarówno w UE, jak i w 
państwach trzecich; nie zgadza się, aby 
naciski na liberalizację tych usług w 
kontekście handlu międzynarodowego 
były stosowane jako główne uzasadnienie 
dalszej liberalizacji usług w ramach 
jednolitego rynku UE.

Or. en

Poprawka 36
Andreas Schwab

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa Komisję do dalszej 
intensyfikacji współpracy ze Stanami 
Zjednoczonymi w ramach 
Transatlantyckiego Dialogu 
Gospodarczego, a także Transatlantyckiej 
Rady Gospodarczej, aby zrealizować 
założony cel osiągnięcia możliwie wolnego 
od barier handlu transatlantyckiego;

Or. de

Poprawka 37
Morten Løkkegaard

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla potrzebę wzajemności z 
myślą o znoszeniu barier inwestycyjnych;



AM\876202PL.doc 23/24 PE472.041v01-00

PL

wspiera rozwój otwartego środowiska 
inwestycyjnego, w którym bezpośrednie 
inwestycje zagraniczne będą w zasadzie 
możliwe bez ograniczeń, w tym bez 
niewidzialnych barier, takich jak 
dyskryminacja wynikająca ze stosowania 
różnych praktyk administracyjnych;

Or. da

Poprawka 38
Phil Prendergast

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. podkreśla istnienie niewykorzystanych 
korzyści płynących z dalszej integracji 
rynku transatlantyckiego i dąży do 
wzmocnienia współpracy regulacyjnej  
wyższego szczebla z Kongresem Stanów 
Zjednoczonych w ramach 
Transatlantyckiego Dialogu 
Ustawodawczego, tak aby zapobiec 
niezamierzonym barierom w handlu; 
podkreśla potencjał połączonych strategii 
transatlantyckich w zakresie 
kształtowania norm dotyczących pracy, 
zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony 
środowiska oraz międzynarodowych 
systemów regulacyjnych w dziedzinach 
takich jak prawa konsumenta i prawa 
własności intelektualnej;

Or. en

Poprawka 39
Phil Prendergast

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5c. wzywa państwa członkowskie i 
Komisję do wzmocnienia koordynacji 
politycznej ze Stanami Zjednoczonymi, 
aby zapewnić stały dostęp do surowców, 
zwłaszcza ziem rzadkich, 
interoperacyjność sieci TIK oraz 
łatwiejszy dostęp MŚP do rynków 
transatlantyckich.

Or. en


