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Poprawka 1
Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Odniesienie 4

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając Powszechną deklarację 
praw człowieka (1948) i inne instrumenty 
Organizacji Narodów Zjednoczonych 
w dziedzinie praw człowieka, 
w szczególności Pakt praw obywatelskich 
i politycznych (1966), Pakt praw 
gospodarczych, społecznych 
i kulturalnych (1966), Konwencję 
w sprawie zniesienia wszelkich form 
dyskryminacji rasowej (1965), Konwencję 
w sprawie likwidacji wszelkich form 
dyskryminacji kobiet (1979) oraz 
Konwencję o prawach dziecka (1989), 

- uwzględniając Powszechną deklarację 
praw człowieka (1948) i inne instrumenty 
Organizacji Narodów Zjednoczonych 
w dziedzinie praw człowieka, 
w szczególności Pakt praw obywatelskich 
i politycznych (1966), Pakt praw 
gospodarczych, społecznych 
i kulturalnych (1966), Konwencję 
w sprawie zniesienia wszelkich form 
dyskryminacji rasowej (1965), Konwencję 
w sprawie likwidacji wszelkich form 
dyskryminacji kobiet (1979) oraz 
Konwencję o prawach dziecka (1989), 
uwzględniając też dokument dotyczący 
wyników milenijnego szczytu ONZ, który 
odbył się w dniach 20-22 września 2010 r. 
w Nowym Jorku,

Or. en

Poprawka 2
Kader Arif

Projekt rezolucji
Odniesienie 4

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając Powszechną deklarację 
praw człowieka (1948) i inne instrumenty 
Organizacji Narodów Zjednoczonych w 
dziedzinie praw człowieka, w 
szczególności Pakt praw obywatelskich i 
politycznych (1966), Pakt praw 
gospodarczych, społecznych i kulturalnych 
(1966), Konwencję w sprawie zniesienia 
wszelkich form dyskryminacji rasowej 

- uwzględniając Powszechną deklarację 
praw człowieka (1948) i inne instrumenty 
Organizacji Narodów Zjednoczonych w 
dziedzinie praw człowieka, w 
szczególności Pakt praw obywatelskich i 
politycznych (1966), Pakt praw 
gospodarczych, społecznych i kulturalnych 
(1966), Konwencję w sprawie zniesienia 
wszelkich form dyskryminacji rasowej 
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(1965), Konwencję w sprawie likwidacji 
wszelkich form dyskryminacji kobiet 
(1979) oraz Konwencję o prawach dziecka 
(1989), 

(1965), Konwencję w sprawie likwidacji 
wszelkich form dyskryminacji kobiet 
(1979), Konwencję o prawach dziecka 
(1989) oraz projekt deklaracji ONZ o 
prawach ludności tubylczej (1994), 

Or. fr

Poprawka 3
Kader Arif

Projekt rezolucji
Odniesienie 17

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając opracowany przez MOP 
program działań na rzecz godnej pracy i 
globalny pakt na rzecz miejsc pracy MOP, 
przyjęte na podstawie globalnego 
konsensusu dnia 19 czerwca 2009 r. na 
Międzynarodowej Konferencji Pracy,

- uwzględniając opracowany przez MOP 
program działań na rzecz godnej pracy i 
globalny pakt na rzecz miejsc pracy MOP, 
przyjęte na podstawie globalnego 
konsensusu dnia 19 czerwca 2009 r. na 
Międzynarodowej Konferencji Pracy, a 
także deklarację MOP dotyczącą 
sprawiedliwości społecznej na rzecz 
uczciwej globalizacji (2008),

Or. fr

Poprawka 4
Kader Arif

Projekt rezolucji
Odniesienie 23

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając zakończenie negocjacji 
pomiędzy UE a Kolumbią i Peru w sprawie 
wielostronnego porozumienia 
handlowego,

- uwzględniając zakończenie negocjacji w 
sprawie wielostronnego porozumienia 
handlowego pomiędzy UE a Kolumbią i 
Peru, a także z krajami Ameryki 
Środkowej,

Or. fr
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Poprawka 5
Kader Arif

Projekt rezolucji
Odniesienie 26a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając międzynarodowe akty 
prawne dotyczące środowiska, np. 
protokół montrealski dotyczący substancji 
niszczących warstwę ozonową (1987), 
konwencję bazylejską o kontroli 
transgranicznego przemieszczania i 
usuwania odpadów niebezpiecznych 
(1999), protokół z Kartaginy o 
bezpieczeństwie biologicznym (2000) i 
protokół z Kioto (1997), 

Or. fr

Poprawka 6
Kader Arif

Projekt rezolucji
Odniesienie 26b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- - uwzględniając XIII rozdział umowy o 
wolnym handlu zawartej w październiku 
2009 r. między Unią Europejską a Koreą 
Południową,

Or. fr

Poprawka 7
Joe Higgins

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że związek między 
wymiana handlową, prawami człowieka 
i standardami socjalnymi 
i środowiskowymi stał się kluczowym 
elementem stosunków gospodarczych 
i handlowych oraz stanowi zasadniczą 
część negocjacji umów o wolnym handlu,

mając na uwadze, że związek między 
wymiana handlową, prawami człowieka 
i standardami socjalnymi 
i środowiskowymi powinien stać się 
kluczowym elementem stosunków 
gospodarczych i handlowych oraz 
powinien stanowić zasadniczą część 
negocjacji umów o wolnym handlu,

Or. en

Poprawka 8
Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Punkt Aa preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że w deklaracji 
ministerialnej Rady 
Gospodarczo-Społecznej ONZ w sprawie 
pełnego zatrudnienia i godnej pracy 
z 2006 r. strony uznały pełne 
i produktywne zatrudnienie oraz godną 
pracę dla wszystkich za kluczowy element 
zrównoważonego rozwoju dla wszystkich 
krajów i za cel priorytetowy z punktu 
widzenia współpracy międzynarodowej 
i promowania rozwoju handlu 
międzynarodowego w sposób prowadzący 
do pełnego i produktywnego zatrudnienia 
oraz godnej pracy dla wszystkich –
mężczyzn, kobiet i młodzieży,

Or. en
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Poprawka 9
Kader Arif

Projekt rezolucji
Punkt Aa preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że klauzule 
socjalne i środowiskowe oraz klauzule 
dotyczące praw człowieka zapisywane w 
umowach handlowych mają się 
przyczyniać do powstawania gospodarki 
respektującej potrzeby człowieka i 
środowiska, a także do sprawiedliwszej, 
bardziej społecznej, bardziej ludzkiej 
globalizacji, rzeczywiście służącej 
trwałemu rozwojowi,

Or. fr

Poprawka 10
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że coraz częściej
pojawiają się zakłócenia konkurencji 
i ryzyko dumpingu środowiskowego 
i socjalnego,

skreślony

Or. en

Poprawka 11
Kader Arif

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że coraz częściej B. mając na uwadze, że coraz częściej 
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pojawiają się zakłócenia konkurencji i 
ryzyko dumpingu środowiskowego i 
socjalnego, 

pojawiają się zakłócenia konkurencji i 
ryzyko dumpingu środowiskowego i 
socjalnego, ze szkodą – szczególnie – dla 
pracowników i przedsiębiorstw 
znajdujących się w Unii Europejskiej, 
których obowiązują bardziej rygorystyczne 
normy socjalne, środowiskowe i fiskalne,

Or. fr

Poprawka 12
Kader Arif, Yannick Jadot

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że wzajemność 
powinna ponownie stać się zasadą w 
stosunkach między Unią Europejską a 
państwami trzecimi w celu stworzenia 
warunków dla sprawiedliwej i uczciwej 
konkurencji międzynarodowej, 

C. mając na uwadze, że UE powinna 
przyjąć zróżnicowaną strategię 
uzależnioną od poziomu rozwoju jej 
partnerów handlowych, zarówno jeśli 
chodzi o wymogi socjalne i środowiskowe, 
jak i w odniesieniu do liberalizacji 
handlu, w celu stworzenia warunków dla 
sprawiedliwej i uczciwej konkurencji 
międzynarodowej, 

Or. fr

Poprawka 13
Kader Arif

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że fora dwustronne 
stały się głównym miejscem osiągania 
celów politycznych, tym bardziej że 
perspektywy ustanowienia wielostronnych 
zasad regulujących stosunki między 
wymianą handlową, pracą i środowiskiem 

D. mając na uwadze, że dążenie do tych 
celów powinno być priorytetem negocjacji 
dwustronnych, tym bardziej że 
perspektywy ustanowienia wielostronnych 
zasad regulujących stosunki między 
wymianą handlową, pracą i środowiskiem 
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w WTO nie są zbyt obiecujące, w WTO nie są zbyt obiecujące, 

Or. fr

Poprawka 14
Kader Arif

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że przyczyny 
wprowadzania postanowień dotyczących 
praw człowieka i standardów socjalnych i 
środowiskowych do międzynarodowych 
umów handlowych są różnorakie, od 
pragnienia ustanawiania sprawiedliwego i 
uczciwego handlu oraz zapewniania 
równych warunków w wymianie 
handlowej („level playing field”) do 
pobudek bardziej natury normatywnej –
obrony uniwersalnych Unii Europejskiej i
realizacji spójnych europejskich strategii 
politycznych, 

F. mając na uwadze, że przyczyny 
wprowadzania postanowień dotyczących 
praw człowieka i standardów socjalnych i 
środowiskowych do międzynarodowych 
umów handlowych są różnorakie, od 
pragnienia ustanawiania sprawiedliwego i 
uczciwego handlu oraz zapewniania 
równych warunków w wymianie 
handlowej („level playing field”) do 
pobudek bardziej natury normatywnej –
obrony uniwersalnych wartości 
wyznawanych przez Unię Europejską i 
realizacji spójnych europejskich strategii 
politycznych, 

Or. fr

Poprawka 15
Kader Arif

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że Traktat z Lizbony 
potwierdza, że działania zewnętrzne Unii 
Europejskiej, a wymiana handlowa jest ich 
integralną częścią, powinny być 
prowadzone według tych samych zasad, 
które leżały u podstaw utworzenia Unii; 
mając na uwadze, że europejski model 

G. mając na uwadze, że Traktat z Lizbony 
potwierdza, że działania zewnętrzne Unii 
Europejskiej, a wymiana handlowa jest ich 
integralną częścią, powinny być 
prowadzone przy zachowaniu spójności ze 
wszystkimi celami UE, w tym z celami 
socjalnymi i środowiskowymi oraz celami 
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społeczny, łączący zrównoważony wzrost 
gospodarczy i lepsze warunki pracy i życia, 
może być także wzorem dla innych 
partnerów; mając na uwadze, że umowy 
handlowe powinny między innymi być 
spójne z innymi zobowiązaniami i 
umowami międzynarodowymi, których 
państwa-strony podjęły się przestrzegać, 
zgodnie z ich prawem wewnętrznym, 

z zakresu pomocy na rzecz rozwoju; mając 
na uwadze, że europejski model społeczny, 
łączący zrównoważony wzrost 
gospodarczy i lepsze warunki pracy i życia, 
może być także wzorem dla innych 
partnerów; mając na uwadze, że umowy 
handlowe powinny między innymi być 
spójne z innymi zobowiązaniami i 
umowami międzynarodowymi, których 
państwa-strony podjęły się przestrzegać, 
zgodnie z ich prawem wewnętrznym, 

Or. fr

Poprawka 16
Tokia Saïfi

Projekt rezolucji
Punkt Ga preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze znaczenie 
zachowania poziomu standardów 
socjalnych i środowiskowych 
obowiązujących w Unii Europejskiej oraz 
przestrzegania ich przez przedsiębiorstwa 
spoza UE działające na jednolitym rynku 
europejskim,

Or. fr

Poprawka 17
Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Punkt Ha preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ha. mając na uwadze, że inne kraje dały 
pozytywny przykład włączania standardów 
socjalnych do umów handlowych, 
np. w projekcie nowej ustawy handlowej 
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USA lub w umowie handlowej między 
Kanadą a Peru z 2009 r., która umożliwia 
składanie przez obywateli obu państw 
skarg dotyczących problemów ze 
zgodnością w zakresie wdrażania 
przepisów krajowych związanych ze 
standardami MOP i przewiduje niezależny 
zespół ekspertów rozpatrujący te skargi, 
mogący zobowiązać państwo członkowskie 
winne naruszenia do wpłaty do 15 mln 
USD rocznie na rzecz funduszu 
współpracy na cele wdrażania 
odpowiednich programów, aby zapewnić, 
że wszelkie stwierdzone problemy zostaną 
rozwiązane, a jednocześnie przewiduje 
stosunkowo krótkie terminy wydawania 
decyzji, np. 30 dni na rozstrzygnięcie, czy 
naruszenie jest związane handlem (art. 15 
ust. 1 lit. b)),

Or. en

Poprawka 18
Tokia Saïfi

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że ogólny system 
preferencji ma na celu upowszechnianie 
przestrzegania międzynarodowych 
standardów pracy poprzez dodatkowe 
preferencje taryfowe i fakt, że 
nieprzestrzeganie tych warunków może 
pociągać za sobą zawieszenie systemu 
handlu,

I. mając na uwadze, że ogólny system 
preferencji jest uwarunkowany 
przestrzeganiem zasad międzynarodowych
konwencji o prawach człowieka 
i podstawowych standardów pracy przez 
kraje będące beneficjentami oraz 
obejmuje specjalny system dodatkowych 
preferencji taryfowych służących 
wspieraniu ratyfikowania i skutecznego 
wdrażania podstawowych konwencji 
międzynarodowych odnoszących się do 
praw człowieka i praw związanych 
z pracą, do ochrony środowiska i do 
dobrego sprawowania rządów; mając na 
uwadze, że nieprzestrzeganie warunków 
może pociągać za sobą zawieszenie 
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systemu handlu,

Or. en

Poprawka 19
Kader Arif

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że ogólny system 
preferencji ma na celu upowszechnianie 
przestrzegania międzynarodowych 
standardów pracy poprzez dodatkowe 
preferencje taryfowe i fakt, że 
nieprzestrzeganie tych warunków może 
pociągać za sobą zawieszenie systemu 
handlu,

I. mając na uwadze, że ogólny system 
preferencji + ma na celu upowszechnianie 
przestrzegania międzynarodowych 
standardów pracy, praw człowieka, 
ochrony środowiska i zasad dobrego 
rządzenia poprzez dodatkowe preferencje 
taryfowe i fakt, że nieprzestrzeganie tych 
warunków może pociągać za sobą 
zawieszenie systemu handlu,

Or. fr

Poprawka 20
William (The Earl of) Dartmouth

Projekt rezolucji
Ustęp -1 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

-1. niezależnie od poniższego 
międzynarodowe stosunki handlowe nie 
są właściwym mechanizmem działania 
w dziedzinie praw człowieka; 

Or. en
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Poprawka 21
Kader Arif

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. w związku z tym oczekuje, aby w 
przyszłej strategii handlowej Unii 
Europejskiej utrzymano europejskie 
interesy handlowe oraz aby Unia i jej 
partnerzy handlowi wzajemnie 
przestrzegali stosowania i wykonywania 
klauzuli dotyczących praw człowieka i 
standardów socjalnych i środowiskowych; 
jest zdania, że zasadą Unii w negocjacjach 
powinno być pozytywne podejście; 
podkreśla, że uwzględnianie postanowień 
dotyczących zrównoważonego rozwoju, 
szczególnie w umowach dwustronnych, 
jest z korzyścią dla wszystkich stron; 

1. w związku z tym oczekuje, aby w 
przyszłej strategii handlowej Unii 
Europejskiej handlu nie traktowano już 
jak celu samego w sobie, ale jak narzędzie 
umożliwiające wspieranie uczciwej 
wymiany i upowszechnianie rzeczywistego 
włączania i wdrażania standardów 
socjalnych i środowiskowych w 
stosunkach ze wszystkimi partnerami 
handlowymi UE; jest zdania, że zasadą 
Unii w negocjacjach powinno być 
podejście pozytywne, ale zarazem prawnie 
wiążące; podkreśla, że uwzględnianie 
postanowień dotyczących 
zrównoważonego rozwoju, szczególnie w 
umowach dwustronnych, jest z korzyścią 
dla wszystkich stron; 

Or. fr

Poprawka 22
Joe Higgins

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. w związku z tym oczekuje, aby 
w przyszłej strategii handlowej Unii 
Europejskiej utrzymano europejskie 
interesy handlowe oraz aby Unia i jej 
partnerzy handlowi wzajemnie 
przestrzegali stosowania i wykonywania 
klauzuli dotyczących praw człowieka 
i standardów socjalnych 
i środowiskowych; jest zdania, że zasadą 
Unii w negocjacjach powinno być 

1. w związku z tym oczekuje, aby 
w przyszłej strategii handlowej Unii 
Europejskiej i jej partnerów handlowych
wzajemnie przestrzegano stosowania 
i wykonywania klauzuli dotyczących praw 
człowieka i standardów socjalnych 
i środowiskowych; jest zdania, że zasadą 
Unii w negocjacjach powinno być 
pozytywne podejście; podkreśla, że 
uwzględnianie postanowień dotyczących 
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pozytywne podejście; podkreśla, że 
uwzględnianie postanowień dotyczących 
zrównoważonego rozwoju, szczególnie 
w umowach dwustronnych, jest z korzyścią 
dla wszystkich stron;

zrównoważonego rozwoju, szczególnie 
w umowach dwustronnych, jest z korzyścią 
dla wszystkich stron;

Or. en

Poprawka 23
Keith Taylor

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. w związku z tym oczekuje, aby 
w przyszłej strategii handlowej Unii 
Europejskiej utrzymano europejskie 
interesy handlowe oraz aby Unia i jej 
partnerzy handlowi wzajemnie 
przestrzegali stosowania i wykonywania 
klauzuli dotyczących praw człowieka 
i standardów socjalnych 
i środowiskowych; jest zdania, że zasadą 
Unii w negocjacjach powinno być 
pozytywne podejście; podkreśla, że 
uwzględnianie postanowień dotyczących 
zrównoważonego rozwoju, szczególnie 
w umowach dwustronnych, jest z korzyścią 
dla wszystkich stron;

1. w związku z tym oczekuje przyszłej 
strategii handlowej Unii Europejskiej oraz 
aby Unia i jej partnerzy handlowi 
wzajemnie przestrzegali stosowania 
i wykonywania klauzuli dotyczących praw 
człowieka i standardów socjalnych 
i środowiskowych; jest zdania, że zasadą 
Unii w negocjacjach powinno być 
stanowcze podejście; podkreśla, że 
uwzględnianie postanowień dotyczących 
zrównoważonego rozwoju, szczególnie 
w umowach dwustronnych, jest z korzyścią 
dla wszystkich stron;

Or. en

Poprawka 24
Kader Arif

Projekt rezolucji
Ustęp 1a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. przypomina, że polityka handlowa jest 
narzędziem służącym realizacji ogólnych 
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celów Unii Europejskiej i że w myśl art. 
207 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej polityka handlowa Unii 
Europejskiej prowadzona jest „zgodnie z 
zasadami i celami działań zewnętrznych 
Unii”, a w myśl art. 3 Traktatu o Unii 
Europejskiej ma się ona przyczyniać m.in. 
do „trwałego rozwoju Ziemi, do 
solidarności i wzajemnego szacunku 
między narodami, do swobodnego i 
uczciwego handlu, do wyeliminowania 
ubóstwa oraz do ochrony praw człowieka, 
w szczególności praw dziecka, a także do 
ścisłego przestrzegania i rozwoju prawa 
międzynarodowego, w szczególności zasad 
Karty Narodów Zjednoczonych”;

Or. fr

Poprawka 25
Keith Taylor

Projekt rezolucji
Ustęp 4 – litera b)

Projekt rezolucji Poprawka

b) proponuje utworzenie komitetu handlu 
i godnej pracy w WTO, na wzór komitetu 
handlu i środowiska;

b) proponuje utworzenie komitetu handlu 
i godnej pracy w WTO, na wzór komitetu 
handlu i środowiska; nalega też, aby oba 
komitety miały jasno określony zakres 
kompetencji i mogły wywierać konkretny 
wpływ;

Or. en

Poprawka 26
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 4 – litera d)
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Projekt rezolucji Poprawka

d) proponuje, by istniała droga 
odwoławcza w MOP, w przypadku gdy 
państwo należące do WTO uważa decyzję 
organu rozstrzygania sporów za 
kwestionowanie decyzji MOP w sprawie 
naruszenia konwencji pracy;

skreślona

Or. en

Poprawka 27
Joe Higgins

Projekt rezolucji
Ustęp 4a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. w tym celu apeluje, aby we wszystkich 
umowach handlowych wymagano 
ratyfikowania i skutecznego wdrożenia 
przez wszystkie strony co najmniej 
fundamentalnych konwencji 
wymienionych w deklaracji MOP 
dotyczącej podstawowych zasad i praw 
w pracy;

Or. en

Poprawka 28
Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 4a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. ponownie stwierdza, że handel 
powinien sprzyjać zrównoważonemu 
rozwojowi we wszystkich jego wymiarach, 
i uznaje pożyteczną rolę, jaką podstawowe 
standardy pracy MOP i program godnej 



AM\833724PL.doc 17/40 PE450.633v01-00

PL

pracy MOP mogą odegrać w zakresie 
efektywności ekonomicznej, 
innowacyjności i produktywności, oraz 
zwraca uwagę na wartość większej 
spójności politycznej między polityką 
handlową a polityką zatrudnienia i pracy;

Or. en

Poprawka 29
Kader Arif

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. potwierdza, że cele polegające z jednej 
strony na utrzymaniu i zachowaniu 
otwartego i niedyskryminującego 
wielostronnego systemu handlowego, a z 
drugiej na działaniu na rzecz ochrony 
środowiska i promowaniu 
zrównoważonego rozwoju powinny się 
nawzajem wzmacniać; podkreśla, że 
zgodnie z art. 20 układu GATT państwa 
członkowskie mogą podejmować środki 
handlowe mające na celu ochronę 
środowiska pod warunkiem uniknięcia 
nadużywania tych środków w celach 
protekcjonistycznych; 

5. potwierdza, że cele polegające z jednej 
strony na utrzymaniu i zachowaniu 
otwartego i niedyskryminującego 
wielostronnego systemu handlowego, a z 
drugiej na działaniu na rzecz ochrony 
środowiska i promowaniu 
zrównoważonego rozwoju powinny się 
nawzajem wzmacniać; podkreśla, że 
zgodnie z art. 20 układu GATT państwa 
członkowskie mogą podejmować środki 
handlowe mające na celu ochronę 
środowiska pod warunkiem niestosowania 
tych środków w sposób stanowiący 
arbitralną lub nieuzasadnioną 
dyskryminację;

Or. fr

Poprawka 30
Keith Taylor

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. potwierdza, że cele polegające z jednej 5. potwierdza, że cele polegające z jednej 
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strony na utrzymaniu i zachowaniu 
otwartego i niedyskryminującego 
wielostronnego systemu handlowego, 
a z drugiej na działaniu na rzecz ochrony 
środowiska i promowaniu 
zrównoważonego rozwoju powinny się 
nawzajem wzmacniać; podkreśla, że 
zgodnie z art. 20 układu GATT państwa 
członkowskie mogą podejmować środki 
handlowe mające na celu ochronę 
środowiska pod warunkiem uniknięcia 
nadużywania tych środków w celach 
protekcjonistycznych;

strony na utrzymaniu i zachowaniu 
otwartego i niedyskryminującego 
wielostronnego systemu handlowego, 
a z drugiej na działaniu na rzecz ochrony 
środowiska i promowaniu 
zrównoważonego rozwoju powinny się 
nawzajem wzmacniać; podkreśla, że 
zgodnie z art. 20 układu GATT państwa 
członkowskie mogą podejmować środki 
handlowe mające na celu ochronę 
środowiska, i zachęca państwa 
członkowskie do pełnego wykorzystywania 
tego przepisu;

Or. en

Poprawka 31
Joe Higgins

Projekt rezolucji
Ustęp 5a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. apeluje, aby wszelkie rozdziały 
dotyczące praw człowieka lub 
zrównoważonego rozwoju w umowach 
o wolnym handlu miały ten sam wiążący 
status co przepisy o dostępie do rynku, 
apeluje też, aby umowy te były następnie 
ratyfikowane przez wszystkie państwa 
członkowskie;

Or. en

Poprawka 32
Tokia Saïfi

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje prace 6. z zadowoleniem przyjmuje istnienie
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Komitetu WTO ds. Handlu i Środowiska, 
który jest istotnym forum działania na 
rzecz dalszej integracji i zacieśnienia 
związku między środowiskiem i handlem;

Komitetu WTO ds. Handlu i Środowiska, 
który powinien być istotnym forum 
działania na rzecz dalszej integracji 
i zacieśnienia związku między 
środowiskiem i handlem; wyraża nadzieję, 
że rola i prace komitetu będą się rozwijać 
w celu pozytywnego podejścia do 
najistotniejszych wyzwań handlowych 
i środowiskowych, przed jakimi stoi 
wspólnota międzynarodowa;

Or. en

Poprawka 33
Keith Taylor

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. z zadowoleniem przyjmuje prace 
Komitetu WTO ds. Handlu i Środowiska, 
który jest istotnym forum działania na 
rzecz dalszej integracji i zacieśnienia 
związku między środowiskiem i handlem;

6. z zadowoleniem przyjmuje prace 
Komitetu WTO ds. Handlu i Środowiska, 
który – gdyby otrzymał jaśniej określony 
zakres kompetencji ze zwiększoną 
odpowiedzialnością – mógłby stać się
istotnym forum działania na rzecz dalszej 
integracji i zacieśnienia związku między 
środowiskiem i handlem;

Or. en

Poprawka 34
Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla znaczenie lepszego dostępu do 
produktów i technologii ekologicznych dla 
osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju i zachęca wszystkie strony 

7. podkreśla znaczenie lepszego dostępu do 
produktów i technologii ekologicznych dla 
osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju i zachęca wszystkie strony 
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uczestniczące w negocjacjach do 
zwielokrotnienia wysiłków na rzecz 
rychłego zakończenia negocjacji w sprawie 
likwidacji barier taryfowych 
i pozataryfowych w odniesieniu do 
towarów i usług związanych ze 
środowiskiem, aby wesprzeć sposobności 
rozwoju dla wszystkich gałęzi przemysłu 
europejskiego;

uczestniczące w negocjacjach do 
zwielokrotnienia wysiłków na rzecz 
rychłego zakończenia negocjacji w sprawie 
likwidacji barier taryfowych 
i pozataryfowych w odniesieniu do 
towarów i usług związanych ze 
środowiskiem, aby wesprzeć nowe formy 
polityki zatrudnienia i tworzenie miejsc 
pracy odpowiadających standardom 
godnej pracy MOP oraz sposobności 
rozwoju dla wszystkich gałęzi przemysłu 
europejskiego;

Or. en

Poprawka 35
Keith Taylor

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla znaczenie lepszego dostępu do 
produktów i technologii ekologicznych dla 
osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju i zachęca wszystkie strony 
uczestniczące w negocjacjach do 
zwielokrotnienia wysiłków na rzecz 
rychłego zakończenia negocjacji w sprawie 
likwidacji barier taryfowych 
i pozataryfowych w odniesieniu do 
towarów i usług związanych ze 
środowiskiem, aby wesprzeć sposobności 
rozwoju dla wszystkich gałęzi przemysłu 
europejskiego;

7. podkreśla znaczenie lepszego dostępu do 
produktów i technologii ekologicznych dla 
osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju i zachęca wszystkie strony 
uczestniczące w negocjacjach do 
zwielokrotnienia wysiłków na rzecz 
rychłego zakończenia negocjacji w sprawie 
likwidacji barier taryfowych 
i pozataryfowych w odniesieniu do 
towarów i usług związanych ze 
środowiskiem; 

Or. en

Poprawka 36
Keith Taylor

Projekt rezolucji
Ustęp 8
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Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla konieczność postępów 
w negocjacjach nad pozostałymi punktami 
art. 31 deklaracji dauhańskiej, dotyczącymi 
powiązań między obecnymi zasadami 
WTO i szczegółowymi zobowiązaniami 
handlowymi podjętymi w wielostronnych 
umowach w sprawie środowiska (MEA), 
oraz potrzebę wspierania ściślejszej 
współpracy między sekretariatami 
obsługującymi te umowy i komitetami 
WTO, stanowiącej istotny czynnik 
zapewnienia spójnej ewolucji systemu 
handlowego i systemu środowiskowego;

8. podkreśla konieczność postępów 
w negocjacjach nad pozostałymi punktami 
art. 31 deklaracji dauhańskiej, dotyczącymi 
powiązań między obecnymi zasadami 
WTO i szczegółowymi zobowiązaniami 
handlowymi podjętymi w wielostronnych 
umowach w sprawie środowiska (MEA), 
oraz potrzebę wspierania ściślejszej 
współpracy między sekretariatami 
obsługującymi te umowy i komitetami 
WTO, stanowiącej istotny czynnik 
zapewnienia spójnej ewolucji systemu 
handlowego i systemu środowiskowego, 
a także potrzebę przyznania stronom MEA 
statusu pełnoprawnego obserwatora prac 
WTO, jak również przyznania im prawa 
do wydawania opinii przed zmianami 
przepisów WTO i przed wszelkimi 
ostatecznymi orzeczeniami organu 
rozstrzygania sporów WTO;

Or. en

Poprawka 37
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. uważa, że najlepszym instrumentem 
zagwarantowania internalizacji 
negatywnych środowiskowych efektów 
zewnętrznych w odniesieniu do CO2
byłaby umowa wielostronna obejmująca 
wszystkich głównych emitentów CO2, ale 
sądzi, że nie ma dużych szans na zawarcie 
takiej umowy w najbliższej przyszłości; 
uważa w związku z tym, że Unia 
Europejska powinna kontynuować analizę 
możliwości wdrożenia odpowiednich 
instrumentów środowiskowych, 

9. uważa, że najlepszym instrumentem 
zagwarantowania internalizacji 
negatywnych środowiskowych efektów 
zewnętrznych w odniesieniu do CO2
byłaby umowa wielostronna obejmująca 
wszystkich głównych emitentów CO2, ale 
sądzi, że nie ma dużych szans na zawarcie 
takiej umowy w najbliższej przyszłości; 
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a zwłaszcza „mechanizmu 
uwzględniającego koszty emisji dwutlenku 
węgla”, który umożliwiłby, 
w poszanowaniu zasad WTO, z jednej 
strony zwalczanie ryzyka transferów 
emisji CO2 do krajów, które nie dążą do 
osiągnięcia tych samych celów co Unia 
pod względem redukcji emisji gazów 
cieplarnianych, a z drugiej strony byłby 
bodźcem w negocjacjach 
międzynarodowych, mającym na celu 
skłonienie wszystkich państw do podjęcia 
stanowczych zobowiązań w tej dziedzinie;

Or. en

Poprawka 38
Yannick Jadot, Keith Taylor

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. uważa, że najlepszym instrumentem 
zagwarantowania internalizacji 
negatywnych środowiskowych efektów 
zewnętrznych w odniesieniu do CO2
byłaby umowa wielostronna obejmująca 
wszystkich głównych emitentów CO2, ale 
sądzi, że nie ma dużych szans na zawarcie 
takiej umowy w najbliższej przyszłości;
uważa w związku z tym, że Unia 
Europejska powinna kontynuować analizę 
możliwości wdrożenia odpowiednich 
instrumentów środowiskowych, a 
zwłaszcza „mechanizmu uwzględniającego 
koszty emisji dwutlenku węgla”, który 
umożliwiłby, w poszanowaniu zasad WTO, 
z jednej strony zwalczanie ryzyka 
transferów emisji CO2 do krajów, które 
nie dążą do osiągnięcia tych samych 
celów co Unia pod względem redukcji 
emisji gazów cieplarnianych, a z drugiej 
strony byłby bodźcem w negocjacjach 
międzynarodowych, mającym na celu 

9. uważa, że najlepszym instrumentem 
zagwarantowania internalizacji 
negatywnych środowiskowych efektów 
zewnętrznych w odniesieniu do CO2
byłaby umowa wielostronna w sprawie 
klimatu, ale sądzi, że nie ma dużych szans 
na zawarcie takiej umowy w najbliższej 
przyszłości; uważa w związku z tym, że 
Unia Europejska powinna kontynuować 
analizę możliwości wdrożenia – w 
sektorach przemysłowych, w których 
występuje wysokie ryzyko przenoszenia 
emisji CO2 poza UE – odpowiednich 
instrumentów środowiskowych, a 
zwłaszcza „mechanizmu uwzględniającego 
koszty emisji dwutlenku węgla”, w 
poszanowaniu zasad WTO i w powiązaniu 
z systemem aukcji uprawnień do emisji 
CO2 w EU ETS; podkreśla, że darmowe 
przydziały pozwoleń mogą prowadzić do 
nienależnych korzyści i nie stanowią dla 
przedsiębiorstw przeszkody w 
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skłonienie wszystkich państw do podjęcia 
stanowczych zobowiązań w tej dziedzinie;

przenoszeniu całości lub części produkcji 
poza UE, jeżeli przydziały nie są 
anulowane w razie całkowitego lub 
częściowego przeniesienia produkcji;

Or. fr

Poprawka 39
Keith Taylor

Projekt rezolucji
Ustęp 10a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. zwraca się do Komisji, aby włączyła 
się do międzynarodowej dyskusji z myślą 
o opracowaniu międzynarodowych ram 
prawnych dotyczących odpowiedzialności 
i obowiązków przedsiębiorstw 
w odniesieniu do praw człowieka;

Or. en

Poprawka 40
Keith Taylor

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zdecydowanie popiera praktykę 
włączania klauzul dotyczących praw 
człowieka do umów międzynarodowych 
Unii Europejskiej, lecz przypomina, że 
nadal dużym wyzwaniem są działania 
następcze i wdrażanie tych klauzul; 
powtarza, że klauzule te muszą również 
być włączane do wszystkich umów 
handlowych i sektorowych, wraz 
z czytelnym i precyzyjnym mechanizmem 
konsultacji na wzór art. 96 umowy 
z Kotonu; z zadowoleniem stwierdza

11. zdecydowanie popiera praktykę 
włączania klauzul dotyczących praw 
człowieka do umów międzynarodowych 
Unii Europejskiej, lecz przypomina, że 
nadal dużym wyzwaniem są działania 
następcze i wdrażanie tych klauzul; 
powtarza, że klauzule te muszą również 
być włączane do wszystkich umów 
handlowych i sektorowych, wraz 
z czytelnym i precyzyjnym mechanizmem 
konsultacji na wzór art. 96 umowy 
z Kotonu; w związku z tym z żalem 
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w związku z tym, że taka klauzula została 
włączona do umowy o wolnym handlu 
z Kolumbią;

zauważa straconą szansę 
w przypadku wielostronnej umowy 
handlowej z Kolumbią i Peru, w której 
zamiast tego wprowadzono tylko 
standardową klauzulę o prawach 
człowieka; zwraca się też do stron 
o wyraźną aktualizację klauzuli 
i wyposażenie jej w jasno określony 
mechanizm monitorowania przed 
skierowaniem umowy do zatwierdzenia
przez Parlament;

Or. en

Poprawka 41
Kader Arif, Jörg Leichtfried

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zdecydowanie popiera praktykę 
włączania klauzul dotyczących praw 
człowieka do umów międzynarodowych 
Unii Europejskiej, lecz przypomina, że 
nadal dużym wyzwaniem są działania 
następcze i wdrażanie tych klauzul; 
powtarza, że klauzule te muszą również 
być włączane do wszystkich umów 
handlowych i sektorowych, wraz z 
czytelnym i precyzyjnym mechanizmem 
konsultacji na wzór art. 96 umowy z 
Kotonu; z zadowoleniem stwierdza w 
związku z tym, że taka klauzula została 
włączona do umowy o wolnym handlu z 
Kolumbią;

11. zdecydowanie popiera praktykę 
włączania prawnie wiążących klauzul 
dotyczących praw człowieka do umów 
międzynarodowych Unii Europejskiej, lecz 
przypomina, że nadal dużym wyzwaniem 
są działania następcze i wdrażanie tych 
klauzul; powtarza, że klauzule te muszą 
również być włączane do wszystkich 
umów handlowych i sektorowych, wraz z 
czytelnym i precyzyjnym mechanizmem 
konsultacji na wzór art. 96 umowy z 
Kotonu;

Or. fr
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Poprawka 42
Jan Zahradil

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zdecydowanie popiera praktykę 
włączania klauzul dotyczących praw 
człowieka do umów międzynarodowych 
Unii Europejskiej, lecz przypomina, że 
nadal dużym wyzwaniem są działania 
następcze i wdrażanie tych klauzul; 
powtarza, że klauzule te muszą również 
być włączane do wszystkich umów 
handlowych i sektorowych, wraz 
z czytelnym i precyzyjnym mechanizmem 
konsultacji na wzór art. 96 umowy 
z Kotonu; z zadowoleniem stwierdza 
w związku z tym, że taka klauzula została 
włączona do umowy o wolnym handlu 
z Kolumbią;

11. zdecydowanie popiera praktykę 
włączania klauzul dotyczących praw 
człowieka do umów międzynarodowych 
Unii Europejskiej i monitorowanie 
wdrażania tych klauzul; powtarza, że 
klauzule te muszą również być włączane 
do wszystkich umów handlowych 
i sektorowych, wraz z czytelnym 
i precyzyjnym mechanizmem konsultacji 
na wzór art. 96 umowy z Kotonu; 
z zadowoleniem stwierdza w związku 
z tym, że taka klauzula została włączona 
do wielostronnej umowy o handlu między 
UE, Kolumbią i Peru;

Or. en

Poprawka 43
Tokia Saïfi

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zdecydowanie popiera praktykę 
włączania klauzul dotyczących praw 
człowieka do umów międzynarodowych 
Unii Europejskiej, lecz przypomina, że 
nadal dużym wyzwaniem są działania 
następcze i wdrażanie tych klauzul; 
powtarza, że klauzule te muszą również 
być włączane do wszystkich umów 
handlowych i sektorowych, wraz z 
czytelnym i precyzyjnym mechanizmem 
konsultacji na wzór art. 96 umowy z 
Kotonu; z zadowoleniem stwierdza w 

11. zdecydowanie popiera praktykę 
włączania klauzul dotyczących praw 
człowieka do umów międzynarodowych 
Unii Europejskiej, lecz przypomina, że 
nadal dużym wyzwaniem są działania 
następcze i wdrażanie tych klauzul; 
powtarza, że klauzule te muszą również 
być włączane do wszystkich umów 
handlowych i sektorowych, wraz z 
czytelnym i precyzyjnym mechanizmem 
konsultacji na wzór art. 96 umowy z 
Kotonu; z zadowoleniem stwierdza w 
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związku z tym, że taka klauzula została 
włączona do umowy o wolnym handlu z
Kolumbią;

związku z tym, że taka klauzula została 
włączona do wielostronnego porozumienia 
handlowego między Unią Europejską,
Kolumbią i Peru;

Or. fr

Poprawka 44
Kader Arif, Jörg Leichtfried

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla, że takie samo podejście 
polegające na systematycznym 
wprowadzaniu klauzuli powinno również 
być stosowane do umów dwustronnych na 
poziomie rozdziałów dotyczących 
zrównoważonego rozwoju; uważa 
niemniej, że wymóg stosowania
standardów mógłby się różnić 
odpowiednio do krajów, w zależności od 
ich sytuacji gospodarczej, oraz że 
konieczne jest zatem stosowanie ich w 
stopniowy i elastyczny sposób, z 
uwzględnieniem w negocjacjach zdolności 
partnera;

12. podkreśla, że takie samo podejście 
polegające na systematycznym 
wprowadzaniu klauzuli powinno również 
być stosowane do umów dwustronnych na 
poziomie rozdziałów dotyczących 
zrównoważonego rozwoju;

Or. fr

Poprawka 45
Joe Higgins

Projekt rezolucji
Ustęp 12a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. potępia zawarcie umowy o wolnym 
handlu z Kolumbią, gdyż jest ona 
sprzeczna z ideą wspierania praw 
człowieka, zważywszy, że prawo do strajku 
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w Kolumbii jest poważnie ograniczone 
oraz że każdego roku dwie trzecie zabójstw 
działaczy związkowych na świecie 
popełnianych jest w Kolumbii – od 2002 r. 
zamordowano ponad 500 z nich;

Or. en

Poprawka 46
Kader Arif, Jörg Leichtfried

Projekt rezolucji
Ustęp 12a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. przy uwzględnieniu wspomnianych 
powyżej celów zwraca się do Komisji 
Europejskiej o systematyczne włączanie 
do wszystkich umów o wolnym handlu 
negocjowanych przez nią z państwami 
trzecimi serii norm socjalnych i 
środowiskowych obejmującej:

a) wykaz minimalnych standardów, 
których powinni przestrzegać wszyscy 
partnerzy handlowi UE; w kwestiach 
socjalnych standardy te powinny 
odpowiadać ośmiu podstawowym 
konwencjom MOP (podstawowe normy 
pracy) wymienionym w deklaracji MOP 
dotyczącej podstawowych zasad i praw w 
pracy (1998); w krajach 
uprzemysłowionych do tych ośmiu 
konwencji należy dodać cztery konwencje 
priorytetowe MOP; w kwestiach 
środowiskowych i w kwestii poszanowania 
praw człowieka minimalne standardy 
powinny odpowiadać wykazowi konwencji 
dotyczących środowiska i zasad dobrego 
rządzenia, który przewidziano w 
europejskim rozporządzeniu w sprawie 
ogólnego systemu preferencji; 

b) wykaz dodatkowych konwencji, które 
należy wdrażać stopniowo i elastycznie z 
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uwzględnieniem rozwoju sytuacji 
gospodarczej, kwestii socjalnych i 
środowiskowych u danego partnera; w 
kwestiach socjalnych ostatecznym celem 
powinno być pełne i całkowite wdrożenie 
programu MOP na rzecz godnej pracy;

Or. fr

Poprawka 47
Kader Arif, Jörg Leichtfried

Projekt rezolucji
Ustęp 12b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12b. podkreśla, że przez przestrzeganie 
tych norm należy rozumieć zarówno ich 
ratyfikację i przeniesienie na grunt prawa 
krajowego, jak i ich rzeczywiste wdrażanie 
na całym obszarze kraju;

Or. fr

Poprawka 48
Kader Arif, Jörg Leichtfried

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. podkreśla, że w ramach umów o 
wolnym handlu można by było rozważyć 
warunkową liberalizację, obejmującą 
skrócenie harmonogramu znoszenia ceł lub 
dostęp do dodatkowego rynku, w razie 
przestrzegania lub nie standardów 
środowiskowych i socjalnych; 

13. podkreśla, że w ramach umów o 
wolnym handlu należy rozważyć 
warunkową liberalizację, obejmującą 
skrócenie harmonogramu znoszenia ceł lub 
dostęp do dodatkowego rynku, w razie 
przestrzegania standardów 
środowiskowych i socjalnych; 

Or. fr
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Poprawka 49
Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 13a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. zaleca, aby włączając do umów 
handlowych z UE rozdziały dotyczące 
zrównoważonego rozwoju, strony miały na 
celu:

a) wspieranie zrównoważonego rozwoju 
przez zwiększoną koordynację i integrację 
polityki i środków z zakresu pracy, 
środowiska i handlu;

b) wspieranie dialogu i współpracy między 
stronami z myślą o rozwijaniu i poprawie 
ich stosunków handlowych i 
gospodarczych w sposób sprzyjający 
środkom i standardom z zakresu pracy 
i ochrony środowiska;

c) poprawę przestrzegania i wykonywania 
umów wielostronnych i przepisów 
krajowych z zakresu pracy i środowiska;

d) pełne wykorzystanie instrumentów 
służących lepszemu regulowaniu kwestii 
związanych z handlem, pracą 
i środowiskiem, takich jak oceny skutków 
i konsultacje z zainteresowanymi 
stronami, oraz zachęcanie 
przedsiębiorstw, organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego i obywateli do 
opracowywania i wdrażania metod 
postępowania przyczyniających się do 
realizacji celów w dotyczących 
zrównoważonego rozwoju;

e) wspieranie publicznych konsultacji 
i udziału obywateli w dyskusji na temat 
problemów związanych ze 
zrównoważonym rozwojem wynikających 
z przedmiotowej umowy oraz w tworzeniu 
odpowiedniego prawodawstwa i polityki 
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krajowej;

Or. en

Poprawka 50
Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 13b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13b. wzywa, aby w rozdziale dotyczącym 
zrównoważonego rozwoju w przyszłych 
umowach o handlu z UE przewidziano, że 
wszystkie strony zobowiązane są do:

a) ratyfikowania – o ile jeszcze tego nie 
uczyniły – i skutecznego wdrożenia 
w swoim prawie i praktyce, na całym 
terytorium, odpowiednich 
fundamentalnych konwencji MOP 
dotyczących następujących kwestii: 
I. wolność organizowania się i faktyczne 
uznawanie prawa do rokowań 
zbiorowych; II. likwidacja wszelkich 
form pracy przymusowej lub 
obowiązkowej; III. faktyczne zniesienie 
pracy dzieci oraz IV. likwidacja 
dyskryminacji w zakresie zatrudnienia 
i wykonywania zawodu;

b) ratyfikowania – o ile jeszcze tego nie 
uczyniły – i skutecznego wdrożenia 
w swoim prawie i praktyce, na całym 
terytorium, odpowiednich priorytetowych 
konwencji MOP odnoszących się do 
inspekcji pracy, do konsultacji 
trójstronnych i do polityki zatrudnienia;

c) ratyfikowania – o ile jeszcze tego nie 
uczyniły – i skutecznego wdrożenia 
w swoim prawie i praktyce, na całym 
terytorium, odpowiednich 
fundamentalnych konwencji MOP 
dotyczących następujących kwestii: 
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I. dopuszczalne minimalne standardy 
zatrudnienia, takie jak płace minimalne 
i wynagrodzenia za nadgodziny dla osób 
zatrudnionych, w tym pracowników 
nieobjętych układami zbiorowymi; 
II. zapobieganie urazom i chorobom 
zawodowym oraz rekompensaty 
w przypadku takich urazów lub chorób; 
III. brak dyskryminacji w zakresie 
warunków zatrudnienia pracowników 
migrujących;

d) działania – zgodnie z 4 celami 
strategicznymi programu godnej pracy 
MOP – na rzecz przestrzegania, 
wspierania i realizowania podstawowych 
zasad i praw obowiązujących w związku 
z pracą oraz międzynarodowych 
standardów pracy, na rzecz możliwości 
zatrudnienia i uzyskania dochodu, na 
rzecz ochrony socjalnej i integracji 
społecznej oraz na rzecz dialogu 
społecznego i stosunków trójstronnych;

Or. en

Poprawka 51
Kader Arif

Projekt rezolucji
Ustęp 14 – litera a)

Projekt rezolucji Poprawka

a) przyjmuje z zadowoleniem 
wykorzystywanie badań wpływu na 
zrównoważony rozwój, lecz uważa, że 
powinny one być również przeprowadzane 
w okresie po zawarciu umowy, a nie tylko 
ex ante, aby zapewnić stałą ocenę tego 
wpływu; podkreśla również znaczenie 
działania w pełnej zgodności z ich 
ustaleniami, 

a) odnotowuje wykorzystywanie badań 
wpływu na zrównoważony rozwój, lecz 
uważa, że powinny one być również 
przeprowadzane przed negocjacjami, w ich 
trakcie i po ich zakończeniu, aby zapewnić 
stałą ocenę tego wpływu; podkreśla 
również znaczenie działania w pełnej 
zgodności z ich ustaleniami, uważa 
również, że negocjatorzy powinni w 
większej mierze uwzględniać priorytety i 
obawy wynikające z tych badań wpływu,
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Or. fr

Poprawka 52
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. uznaje, że rozdział obecnie 
negocjowanych dwustronnych umów 
dotyczący zrównoważonego rozwoju jest 
wiążący, lecz że mógłby być bardziej 
rygorystyczny, gdyby przewidywał:
a) procedurę składania skarg, dostępną 
dla partnerów społecznych oraz dla 
społeczeństwa obywatelskiego,
b) odwoływanie się w celu rozwiązywania 
sporów do niezależnej instancji – takiej 
jak grupa ekspertów, wybranych na 
podstawie ich fachowej wiedzy z zakresu 
praw człowieka, prawa pracy i prawa 
w dziedzinie ochrony środowiska; 
zalecenia tej instancji powinny stanowić 
element dokładnie zdefiniowanego
procesu, wraz z przepisami regulującymi 
ich wdrażanie,
c) odwoływanie się do mechanizmu 
rozwiązywania sporów, na równi 
z pozostałymi stronami umowy, 
przewidującego kary mające na celu 
poprawę sytuacji w danych sektorach;

skreślony

Or. en

Poprawka 53
Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Ustęp 15 – litera a)
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Projekt rezolucji Poprawka

a) procedurę składania skarg, dostępną dla 
partnerów społecznych oraz dla 
społeczeństwa obywatelskiego,

a) procedurę składania skarg, dostępną dla 
partnerów społecznych,

Or. de

Poprawka 54
Kader Arif, Jörg Leichtfried

Projekt rezolucji
Ustęp 15 – litera b)

Projekt rezolucji Poprawka

b) odwoływanie się w celu rozwiązywania 
sporów do niezależnej instancji – takiej jak 
grupa ekspertów, wybranych na podstawie 
ich fachowej wiedzy z zakresu praw 
człowieka, prawa pracy i prawa w 
dziedzinie ochrony środowiska; zalecenia 
tej instancji powinny stanowić element 
dokładnie zdefiniowanego procesu, wraz z 
przepisami regulującymi ich wdrażanie, 

b) odwoływanie się w celu szybkiego i 
skutecznego rozwiązywania sporów
dotyczących problemów socjalnych lub 
środowiskowych do niezależnej instancji –
takiej jak grupa ekspertów, wybranych 
przez obie strony na podstawie ich 
fachowej wiedzy z zakresu praw 
człowieka, prawa pracy i prawa w 
dziedzinie ochrony środowiska; zalecenia 
tej instancji powinny stanowić element 
dokładnie zdefiniowanego procesu, wraz z 
przepisami regulującymi ich wdrażanie,

Or. fr

Poprawka 55
Kader Arif, Jörg Leichtfried

Projekt rezolucji
Ustęp 15 – litera c)

Projekt rezolucji Poprawka

c) odwoływanie się do mechanizmu 
rozwiązywania sporów, na równi z 
pozostałymi stronami umowy, 
przewidującego kary mające na celu 

c) odwoływanie się do mechanizmu 
rozwiązywania sporów, na równi z 
pozostałymi stronami umowy, 
przewidującego kary mające na celu 
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poprawę sytuacji w danych sektorach; poprawę sytuacji w danych sektorach lub 
przynajmniej częściowe zawieszenie 
niektórych korzyści handlowych 
przewidzianych w umowie w razie 
poważniejszego naruszania wymienionych 
standardów;

Or. fr

Poprawka 56
Keith Taylor

Projekt rezolucji
Ustęp 15a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. zwraca się do Komisji, aby 
przedstawiła analizę dotyczącą możliwych 
sposobów znacznego poprawienia ochrony 
ofiar skarżących się na naruszenia praw 
człowieka przez filie koncernów mających 
siedziby w UE oraz zapewniła tym osobom 
dostęp do sądów i odpowiednie drogi 
odwołania;

Or. en

Poprawka 57
Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 15a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. apeluje, aby w rozdziale dotyczącym 
zrównoważonego rozwoju w przyszłych 
umowach o handlu z UE znajdował się 
artykuł stanowiący, że:
a) strony uznają, że niewłaściwe jest 
wspieranie handlu lub bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych przez obniżanie 
poziomów ochrony przewidzianych 
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w krajowych przepisach i standardach 
dotyczących pracy;
b) żadna ze stron nie powinna uchybiać 
skutecznemu wykonywaniu przepisów 
prawa pracy przez trwałe lub ponawiane 
działania lub bezczynność, w sposób 
wpływający na handel między stronami 
lub bezpośrednie inwestycje zagraniczne;
c) żadna ze stron nie może osłabiać ani 
ograniczać ochrony pracowników 
przewidzianej w jej prawodawstwie w celu 
wspierania handlu lub inwestycji, znosząc 
przepisy i regulacje lub standardy lub 
stosując innego rodzaju odstępstwa od 
nich, lub też oferując ich zniesienie lub 
zastosowanie innego rodzaju odstępstw od 
nich, w sposób wpływający na handel lub 
inwestycje między stronami;
d) żadna ze stron nie może uchybiać 
skutecznemu wykonywaniu przepisów 
prawa pracy wyrażonych w jej 
międzynarodowych zobowiązaniach na 
rzecz praw człowieka, w przypadkach gdy 
inne postanowienia przedmiotowej umowy 
kolidują z tymi zobowiązaniami;

Or. en

Poprawka 58
Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 15b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15b. apeluje, aby w rozdziale dotyczącym 
zrównoważonego rozwoju w przyszłych 
umowach handlowych z UE znajdował się 
artykuł stanowiący, że każda ze stron musi 
wspierać zgodność ze swoim prawem 
pracy i jego skuteczne wykonywanie przez 
odpowiednie działania rządowe, takie jak: 
I. ustanowienie i utrzymywanie służb 
odpowiedzialnych za inspekcję pracy, 
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w tym przez mianowanie i szkolenie 
inspektorów; II. monitorowanie zgodności 
i badanie domniemanych naruszeń, w tym 
przez inspekcje na miejscu; III. 
wymaganie prowadzenia rejestrów 
i sprawozdawczości; IV. zachęcanie do 
tworzenia komisji złożonych 
z przedstawicieli pracowników
i kierownictwa w celu zajęcia się 
przepisami dotyczącymi pracy w danym 
miejscu pracy; V. zapewnianie lub 
wspieranie usług z zakresu mediacji, 
postępowań pojednawczych i arbitrażu; 
oraz VI. terminowe inicjowanie 
postępowań mających na celu 
zastosowanie właściwych sankcji lub 
środków zaradczych w przypadku 
naruszenia prawa pracy danej strony;

Or. en

Poprawka 59
Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 16a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. zauważa, że w obecnych 
negocjacjach w sprawie umowy między 
UE a Kanadą propozycje poczynione przez 
Kanadę w styczniu 2010 r. dotyczące praw 
pracowników mają szerszy zakres niż 
propozycje UE i odnoszą się, poza 
podstawowymi standardami pracy, 
również do przepisów związanych z płacą 
minimalną, godzinami pracy, zdrowiem 
i bezpieczeństwem w miejscu pracy oraz 
niedyskryminowaniem osób migrujących; 
wzywa Komisję do pozytywnej reakcji na 
podejście kanadyjskie;

Or. en
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Poprawka 60
Kader Arif

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. uważa, że 27 konwencji, których 
ratyfikacja jest wymagana, by móc 
korzystać z GSP +, stanowi jedyne w 
swoim rodzaju połączenie konwencji w 
zakresie praw człowieka, prawa pracy, 
zrównoważonego rozwoju i dobrego 
rządzenia; podkreśla, że dotychczas system 
GSP + miał widoczny pozytywny wpływ z 
uwagi na ratyfikację tych konwencji, lecz 
w mniejszym stopniu jeśli chodzi o ich 
wprowadzanie w życie, a zatem pragnie 
położyć większy nacisk na środki 
towarzyszące mające posłużyć poprawie 
zdolności wdrażania konwencji; 

17. uważa, że 27 konwencji, których 
ratyfikacja jest wymagana, by móc 
korzystać z GSP +, stanowi jedyne w 
swoim rodzaju połączenie konwencji w 
zakresie praw człowieka, prawa pracy, 
zrównoważonego rozwoju i dobrego 
rządzenia; podkreśla, że dotychczas system 
GSP + miał widoczny pozytywny wpływ z 
uwagi na ratyfikację tych konwencji, lecz 
w mniejszym stopniu, jeśli chodzi o ich 
wprowadzanie w życie, a zatem pragnie 
położyć większy nacisk na środki 
towarzyszące mające posłużyć poprawie 
zdolności wdrażania konwencji, a ponadto 
uważa, że w celu zapewnienia 
wiarygodności systemu GSP + Komisja 
powinna systematycznie wszczynać 
dochodzenia i w odpowiednim przypadku 
anulować preferencje, jeżeli dane 
jednoznacznie wskazują, że niektóre kraje 
nie wdrażają wspomnianych 27 
konwencji;

Or. fr

Poprawka 61
Tokia Saïfi

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. uważa, że 27 konwencji, których 
ratyfikacja jest wymagana, by móc 
korzystać z GSP +, stanowi jedyne 
w swoim rodzaju połączenie konwencji 
w zakresie praw człowieka, prawa pracy, 

17. uważa, że 27 konwencji, których 
ratyfikacja i skuteczne wdrożenie są 
wymagane, by móc korzystać z GSP +, 
stanowi jedyne w swoim rodzaju 
połączenie konwencji w zakresie praw 
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zrównoważonego rozwoju i dobrego 
rządzenia; podkreśla, że dotychczas system 
GSP + miał widoczny pozytywny wpływ 
z uwagi na ratyfikację tych konwencji, lecz 
w mniejszym stopniu jeśli chodzi o ich 
wprowadzanie w życie, a zatem pragnie 
położyć większy nacisk na środki 
towarzyszące mające posłużyć poprawie 
zdolności wdrażania konwencji;

człowieka, prawa pracy, środowiska
i dobrego rządzenia; podkreśla, że 
dotychczas system GSP + miał widoczny 
pozytywny wpływ z uwagi na ratyfikację 
tych konwencji, lecz w mniejszym stopniu 
jeśli chodzi o ich wprowadzanie w życie, 
a zatem pragnie położyć większy nacisk na 
środki towarzyszące mające posłużyć 
poprawie zdolności wdrażania konwencji;

Or. en

Poprawka 62
Kader Arif

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. zachęca Komisję, by w procesie 
przeglądu systemu GSP + dostosowała 
kryteria korzystania z tego systemu, aby 
zagwarantować, że rzeczywiście służy on 
państwom najmniej rozwiniętym, oraz by 
opracowała elementy porównawcze, 
mechanizmy i kryteria przejrzystości 
zarówno udzielania, jak i cofania 
preferencji w ramach tego systemu; 
domaga się pełnego udziału Parlamentu 
Europejskiego we wszystkich etapach tego 
procesu; 

19. zachęca Komisję, by w procesie 
przeglądu systemu GSP (usunięcie znaku 
„+”) uprościła zasady pochodzenia, by 
kraje korzystające z inicjatywy „Wszystko 
oprócz broni” i z systemu GSP + mogły 
uzyskiwać większe korzyści z przyznanych 
im preferencji; domaga się pełnego udziału 
Parlamentu Europejskiego we wszystkich 
etapach tego procesu, zwłaszcza w 
odniesieniu do wniosku Rady dotyczącego 
wykazu krajów beneficjentów, do 
wszczynania dochodzeń czy też do 
tymczasowego zawieszania systemu 
GSP +;

Or. fr

Poprawka 63
Tokia Saïfi

Projekt rezolucji
Ustęp 19
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Projekt rezolucji Poprawka

19. zachęca Komisję, by w procesie 
przeglądu systemu GSP + dostosowała 
kryteria korzystania z tego systemu, aby 
zagwarantować, że rzeczywiście służy on 
państwom najmniej rozwiniętym, oraz by 
opracowała elementy porównawcze, 
mechanizmy i kryteria przejrzystości 
zarówno udzielania, jak i cofania 
preferencji w ramach tego systemu; 
domaga się pełnego udziału Parlamentu 
Europejskiego we wszystkich etapach tego 
procesu;

19. zachęca Komisję, by w procesie 
przeglądu systemu GSP + dostosowała 
kryteria korzystania z tego systemu, aby 
zagwarantować, że rzeczywiście służy on 
państwom najbardziej potrzebującym, oraz 
by opracowała elementy porównawcze, 
mechanizmy i kryteria przejrzystości 
zarówno udzielania, jak i cofania 
preferencji w ramach tego systemu; 
domaga się pełnego udziału Parlamentu 
Europejskiego we wszystkich etapach tego 
procesu;

Or. en

Poprawka 64
Keith Taylor

Projekt rezolucji
Ustęp 19a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. wzywa Komisję, aby opracowując 
wspólne ramy dotyczące inwestycji, 
zapewniła wprowadzenie kryteriów 
dotyczących praw człowieka, w tym takich 
jak przestrzeń regulacyjna państwa 
przyjmującego oraz wyraźna 
odpowiedzialność i określenie prawa 
właściwego w przypadku spółek 
transnarodowych; wzywa Komisję do 
przeprowadzenia przeglądu 
obowiązujących postanowień zawartych 
w rozdziałach dotyczących handlu w jej 
umowach, z myślą o zmianie postanowień 
zachęcających do inwestycji, które 
skutkują obniżaniem standardów 
w zakresie praw człowieka oraz 
standardów socjalnych i środowiskowych;

Or. en
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