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Poprawka 1
Jean Lambert, Karima Delli
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp -1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

- uwzględniając sprawozdanie Komisji z 
oceny skutków w sprawie przyszłości 
stosunków handlowych między UE a 
USA, opublikowane w dniu 12 marca 
2013 r.

Or. en

Poprawka 2
Jean Lambert, Karima Delli
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp -1 A (nowy)

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że Komisja w swoim 
sprawozdaniu z oceny skutków w sprawie 
przyszłości stosunków handlowych między 
UE a USA przyznała, że istnieją 
„uzasadnione obawy”, iż TTIP mogłoby 
doprowadzić do przeniesienia co najmniej 
miliona miejsc pracy w UE i USA w 
połączeniu z „długotrwałymi i 
znaczącymi” kosztami dostosowawczymi 
na rynku pracy UE;

Or. en
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Poprawka 3
Mara Bizzotto

Projekt opinii
Ustęp - 1 A (nowy)

Projekt opinii Poprawka

A. mając na uwadze, że w głównej 
analizie, na której opiera się ocena TTIP 
dokonana przez Komisję, czyli w analizie 
przeprowadzonej przez CEPR:

a) wątpliwe i śmiesznie małe korzyści, na 
przykład wzrost europejskiego PKB o 
0,48% w ciągu 13 lat, przedstawione są 
jako pewne i mające decydujące 
znaczenie;

b) nie są uwzględnione potencjalne 
negatywne aspekty, ponieważ przyjęte 
metody analizy opierają się na 
anachronicznej i ślepej ufności w
samoregulacyjne zdolności rynku;

c) pozytywny wpływ TTIP na rzeczywisty 
rynek pracy, będący decydującym 
czynnikiem oceny w momencie kryzysu 
gospodarczego, nie został wystarczająco 
dokładnie zbadany;

Or. it

Poprawka 4
Mara Bizzotto

Projekt opinii
Ustęp -1 B (nowy)

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że wyniki innych 
analiz, które nie zostały uwzględnione 
przez Komisję, przeprowadzonych przy 
wykorzystaniu innych metod (jak Global 
Policy Model ONZ), są dużo mniej 
optymistyczne dla UE: przewidują między 
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innymi spadek netto dochodów z pracy, 
zmniejszenie zatrudnienia i obniżenie 
udziału dochodów z pracy w dochodach 
ogółem;

Or. it

Poprawka 5
Mara Bizzotto

Projekt opinii
Ustęp -1 C (nowy)

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że analiza zlecona 
przez komisję ITRE[1] wykazuje między 
innymi, że:

a) TTIP wywrze wpływ na niektóre 
sektory europejskiego przemysłu 
wytwórczego, takie jak przemysł hutniczy i 
przemysł maszyn elektrycznych, 
powodując prawdopodobnie spadek 
eksportu, co będzie miało negatywne 
skutki dla rynku pracy;

b) ocena Komisji dotycząca rynku pracy 
jest bardzo upraszczająca, ponieważ 
zakłada ona nierealny, całkowicie 
swobodny przepływ siły roboczej;]

[1] 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/e
tudes/STUD/2015/536316/IPOL_STU(201
5)536316_EN.pdf

Or. it

Poprawka 6
Karima Delli, Jean Lambert
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt -i a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

(-ia) wzywa Komisję, aby wzięła pod 
uwagę wnioski płynące z jej własnego 
sprawozdania z oceny skutków, w którym 
stwierdzono, że TTIP mogłoby prowadzić 
do „długotrwałej i znaczącej” dyslokacji 
zatrudnienia w UE;

Or. en

Poprawka 7
Tiziana Beghin, Laura Agea

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt -i a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

(-ia) aby uwzględniła głębokie różnice 
między rynkami pracy w UE i w USA, aby 
przyznała, że TTIP doprowadzi do 
przemieszczenia 1,3 mln pracowników w 
Europie, oraz aby wprowadziła wszelkie 
niezbędne środki mające na celu stawienie 
czoła długotrwałym i znaczącym kosztom 
dostosowawczym na rynku pracy;

Or. en

Poprawka 8
Tiziana Beghin, Laura Agea

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt -i a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

(-ia) aby przyznała, że model 
ekonometryczny stosowany w wielu 
badaniach dotyczących oceny skutków, 
służący do szacowania zysków i strat 
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związanych z TTIP, między innymi w 
zakresie zatrudnienia, opiera się na 
nierealistycznych założeniach, jak pełna 
mobilność pracowników w Europie, i nie 
pozwala na obliczenie zysków/strat netto w 
zakresie zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 9
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt i

Projekt opinii Poprawka

(i) należy zadbać o to, aby TTIP wniósł 
znaczący pozytywny wkład w tworzenie 
większej liczby, lepszych miejsc pracy i 
wyznaczył ambitne globalne standardy 
handlu na rzecz trwałego rozwoju i pracy;

(i) należy natychmiast zawiesić 
negocjacje; należy również odstąpić od 
wszelkich dalszych prób narzucania 
globalnego modelu standardów wolnego 
handlu; uważa, iż jakiekolwiek dalsze 
negocjacje między UE a USA muszą stać 
się przedmiotem zasadniczych przemyśleń 
zgodnie z wezwaniem Europejskiej 
Konferencji Związków Zawodowych 
(EKZZ);

Or. en

Poprawka 10
Sven Schulze

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt i

Projekt opinii Poprawka

(i) należy zadbać o to, aby TTIP wniósł
znaczący pozytywny wkład w tworzenie 
większej liczby, lepszych miejsc pracy i 
wyznaczył ambitne globalne standardy 
handlu na rzecz trwałego rozwoju i pracy;

(i) należy zadbać o to, aby TTIP zarówno 
zabezpieczyło istniejące miejsca pracy, jak 
i wniosło znaczący pozytywny wkład w 
tworzenie większej liczby miejsc pracy i 
wyznaczyło ambitne standardy handlu
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światowego w tych dziedzinach, w których 
postęp na niwie międzynarodowej jest 
wyraźnie trudniejszy;

Or. de

Poprawka 11
Karima Delli, Jean Lambert
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt i

Projekt opinii Poprawka

(i) należy zadbać o to, aby TTIP wniósł
znaczący pozytywny wkład w tworzenie 
większej liczby, lepszych miejsc pracy i 
wyznaczył ambitne globalne standardy 
handlu na rzecz trwałego rozwoju i pracy;

(i) należy zadbać o to, aby TTIP wniosło
znaczący pozytywny wkład w tworzenie 
większej liczby lepszych miejsc pracy, z 
uwzględnieniem faktu, że handel nie 
stanowi celu sam w sobie, ale jest 
środkiem do poprawy dobrobytu, co 
mogłoby oznaczać zawieszenie negocjacji 
TTIP do momentu możliwości 
jednoznacznego dowiedzenia, że 
poprzednie szacunki Komisji dotyczące 
dyslokacji miejsc pracy nie budzą 
uzasadnionych obaw;

Or. en

Poprawka 12
Georgi Pirinski

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt i

Projekt opinii Poprawka

(i) należy zadbać o to, aby TTIP wniósł
znaczący pozytywny wkład w tworzenie 
większej liczby, lepszych miejsc pracy i 
wyznaczył ambitne globalne standardy 
handlu na rzecz trwałego rozwoju i pracy;

(i) należy zadbać o to, aby TTIP wniosło
znaczący pozytywny wkład w tworzenie 
większej liczby lepszych miejsc pracy.
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Or. en

Poprawka 13
Tiziana Beghin, Laura Agea

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt i

Projekt opinii Poprawka

(i) należy zadbać o to, aby TTIP wniósł
znaczący pozytywny wkład w tworzenie 
większej liczby, lepszych miejsc pracy i 
wyznaczył ambitne globalne standardy 
handlu na rzecz trwałego rozwoju i pracy;

(i) należy odrzucić TTIP, chyba że 
zostanie udowodnione, że wniesie
znaczący pozytywny wkład w tworzenie 
większej liczby lepszych miejsc pracy w 
Europie i w USA i wyznaczy ambitne 
globalne standardy handlu na rzecz 
trwałego rozwoju i pracy;

Or. en

Poprawka 14
Anthea McIntyre, Zdzisław Krasnodębski

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt i

Projekt opinii Poprawka

(i) należy zadbać o to, aby TTIP wniósł
znaczący pozytywny wkład w tworzenie 
większej liczby, lepszych miejsc pracy i 
wyznaczył ambitne globalne standardy 
handlu na rzecz trwałego rozwoju i pracy;

(i) należy zadbać o to, aby TTIP wniosło
znaczący pozytywny wkład w 
generowanie silnego, zrównoważonego 
rozwoju oraz miejsc pracy; należy 
zwiększyć potencjał tworzenia miejsc 
pracy wymagających wyższych 
kwalifikacji i wyznaczyć ambitne globalne 
standardy handlu na rzecz trwałego 
rozwoju i pracy;

Or. en

Poprawka 15
Siôn Simon
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Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt i

Projekt opinii Poprawka

(i) należy zadbać o to, aby TTIP wniósł
znaczący pozytywny wkład w tworzenie 
większej liczby, lepszych miejsc pracy i 
wyznaczył ambitne globalne standardy 
handlu na rzecz trwałego rozwoju i pracy;

(i) należy zadbać o to, aby TTIP wniosło
znaczący pozytywny wkład w tworzenie 
większej liczby lepszych jakościowo 
miejsc pracy i wyznaczyło ambitne i 
wykonalne globalne standardy handlu na 
rzecz trwałego rozwoju i pracy;

Or. en

Poprawka 16
Elmar Brok

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt i

Projekt opinii Poprawka

(i) należy zadbać o to, aby TTIP wniósł
znaczący pozytywny wkład w tworzenie 
większej liczby, lepszych miejsc pracy i 
wyznaczył ambitne globalne standardy 
handlu na rzecz trwałego rozwoju i pracy;

(i) należy stwierdzić, że TTIP wniosło
pozytywny wkład w tworzenie większej 
liczby lepszych miejsc pracy i wyznaczyło
globalne standardy handlu na rzecz 
trwałego rozwoju i pracy;

Or. de

Poprawka 17
Mara Bizzotto

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt i

Projekt opinii Poprawka

i) należy zadbać o to, aby TTIP wniósł
znaczący pozytywny wkład w tworzenie 
większej liczby, lepszych miejsc pracy i 
wyznaczył ambitne globalne standardy 
handlu na rzecz trwałego rozwoju i pracy;

i) należy zadbać o to, aby TTIP wniosło
rzeczywisty i konkretny pozytywny wkład 
w tworzenie większej liczby lepszych 
miejsc pracy i wyznaczyło ambitne 
globalne standardy handlu na rzecz 
trwałego rozwoju i pracy;
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Or. it

Poprawka 18
Joachim Schuster, Maria Arena, Miapetra Kumpula-Natri, Agnes Jongerius, Jan 
Keller, Marita Ulvskog, Emilian Pavel, Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt i

Projekt opinii Poprawka

(i) należy zadbać o to, aby TTIP wniósł
znaczący pozytywny wkład w tworzenie 
większej liczby, lepszych miejsc pracy i 
wyznaczył ambitne globalne standardy 
handlu na rzecz trwałego rozwoju i pracy;

(i) należy zadbać o to, aby TTIP wniosło
znaczący pozytywny wkład w tworzenie 
większej liczby przyzwoitych miejsc pracy 
i wyznaczyło ambitne i wykonalne
globalne standardy handlu na rzecz 
trwałego rozwoju i pracy;

Or. en

Poprawka 19
Romana Tomc, Milan Zver

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt i

Projekt opinii Poprawka

(i) należy zadbać o to, aby TTIP wniósł
znaczący pozytywny wkład w tworzenie 
większej liczby, lepszych miejsc pracy i 
wyznaczył ambitne globalne standardy 
handlu na rzecz trwałego rozwoju i pracy;

(i) należy zadbać o to, aby TTIP wniosło
znaczący pozytywny wkład w tworzenie 
większej liczby lepszych miejsc pracy, 
odpowiadających nowym potrzebom 
rynku pracy;

Or. sl

Poprawka 20
Thomas Mann

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt i
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Projekt opinii Poprawka

(i) należy zadbać o to, aby TTIP wniósł
znaczący pozytywny wkład w tworzenie 
większej liczby, lepszych miejsc pracy i 
wyznaczył ambitne globalne standardy 
handlu na rzecz trwałego rozwoju i pracy;

(i) należy zadbać o to, aby TTIP wniosło
znaczący pozytywny wkład w 
zabezpieczenie i tworzenie większej liczby
lepszych miejsc pracy w UE i wyznaczyło
ambitne globalne standardy handlu na 
rzecz trwałego rozwoju i pracy; nie tylko w 
Europie i w USA, lecz na całym świecie, 
jako best pracitice;

Or. de

Poprawka 21
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt i

Projekt opinii Poprawka

(i) należy zadbać o to, aby TTIP wniósł
znaczący pozytywny wkład w tworzenie 
większej liczby, lepszych miejsc pracy i 
wyznaczył ambitne globalne standardy 
handlu na rzecz trwałego rozwoju i pracy;

(i) należy zadbać o to, aby TTIP wniosło
znaczący pozytywny wkład w tworzenie 
większej liczby trwałych i lepszych miejsc 
pracy i wyznaczyło ambitne globalne 
standardy handlu na rzecz trwałego 
rozwoju i pracy;

Or. fr

Poprawka 22
Patrick Le Hyaric

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt i

Projekt opinii Poprawka

(i) należy zadbać o to, aby TTIP wniósł
znaczący pozytywny wkład w tworzenie 
większej liczby, lepszych miejsc pracy i 
wyznaczył ambitne globalne standardy 

(i) należy zadbać o to, aby TTIP wniosło
znaczący pozytywny wkład w tworzenie 
większej liczby lepszych miejsc pracy i 
wyznaczyło ambitne globalne standardy 
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handlu na rzecz trwałego rozwoju i pracy; handlu na rzecz trwałego rozwoju i pracy; 
należy dopilnować, by istniejące normy, 
zwłaszcza społeczne, środowiskowe oraz te 
dotyczące higieny i bezpieczeństwa pracy 
były chronione przed wszelkimi formami 
dumpingu regulacyjnego i 
konkurencyjnego, by zostały ulepszone i 
rozszerzone;

Or. fr

Poprawka 23
Enrique Calvet Chambon

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt i

Projekt opinii Poprawka

(i) należy zadbać o to, aby TTIP wniósł
znaczący pozytywny wkład w tworzenie 
większej liczby, lepszych miejsc pracy i 
wyznaczył ambitne globalne standardy 
handlu na rzecz trwałego rozwoju i pracy;

(i) należy zadbać o to, aby TTIP wniosło
znaczący pozytywny wkład w tworzenie 
większej liczby lepszych miejsc pracy i 
wyznaczyło ambitne globalne standardy 
handlu na rzecz trwałego rozwoju 
gospodarczego i pracy, tak by ułatwić 
realizację celu zakładającego, że do 2020 
r. 75% ludności w wieku 20-64 lat będzie 
miało pracę;

Or. fr

Poprawka 24
Elena Gentile, Brando Benifei

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt i a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

(ia) należy zadbać o to, aby TTIP wniosło
znaczący wpływ do rozwoju nowych 
miejsc pracy wysokiej jakości, przyzwoitej 
pracy, poprawy ochrony socjalnej i 
zdrowia publicznego, do dążenia do 
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podwyżki płac, w szczególności płac 
minimalnych, poprawy dobrobytu 
publicznego, jak również zapewnienia 
najwyższych standardów zrównoważenia 
środowiskowego;

Or. en

Poprawka 25
Georgi Pirinski

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt i a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

(ia) należy dostarczyć Parlamentowi 
aktualne szacunki w sprawie wpływu 
TTIP na zatrudnienie oraz wzrost w Unii 
Europejskiej, ze szczególnym 
uwzględnieniem skutków dotyczących 
państw członkowskich z Europy 
Środkowej i Południowo-Wschodniej;

Or. en

Poprawka 26
Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt i a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

(ia) w celu zaspokojenia nowych potrzeb 
rynku zatrudnienia, które pojawią się 
wraz z wprowadzeniem TTIP, należy 
dopilnować, by wdrożone zostały środki 
na rzecz rozwoju nowych kompetencji 
zawodowych;

Or. fr
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Poprawka 27
Guillaume Balas, Edouard Martin

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt i a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

(ia) należy dopilnować, by wpływ 
ewentualnego porozumienia na 
środowisko i kwestie społeczne został 
poddany kontradyktoryjnej i pogłębionej 
ocenie;

Or. fr

Poprawka 28
Guillaume Balas, Edouard Martin

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt i b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

(ib) należy ocenić ryzyko osłabienia 
zbiorowych preferencji europejskich i 
zaostrzenia różnic gospodarczych i 
społecznych między państwami 
członkowskimi UE w wyniku 
wprowadzenia wspólnej ze Stanami 
Zjednoczonymi definicji społecznych i 
środowiskowych norm ochrony;

Or. fr

Poprawka 29
Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Anne Sander

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt i b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

(ib) należy dopilnować, by podjęto 
działania ułatwiające modernizację 
systemów kształcenia w celu ich 
dopasowania do wyzwań stwarzanych 
przez TTIP w zakresie nowych 
kompetencji, tak aby umożliwić lepszą 
integrację zawodową oraz lepsze 
przystosowanie pracowników do 
środowiska zatrudnienia;

Or. fr

Poprawka 30
Karima Delli, Jean Lambert
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt ii

Projekt opinii Poprawka

(ii) należy dopilnować, aby TTIP zawierał
kompleksowe postanowienia dotyczące 
prawa pracy i strategie zgodne z 
podstawowymi konwencjami MOP i 
programem godnej pracy, obejmujące
zobowiązanie do propagowania wyższych 
standardów, a ponadto należy zapewnić, 
aby w przypadku sporów postanowienia 
dotyczące pracy miały wymiar 
warunkowy;

(ii) należy dopilnować, aby TTIP 
zawierało kompleksowe i wiążące 
postanowienia dotyczące prawa pracy i 
strategie na wszystkich szczeblach 
sprawowania rządów, wymagając od USA 
ratyfikowania wszystkich podstawowych 
konwencji MOP, należy również 
zakończyć negocjacje, jeśli nie pojawi się 
perspektywa zobowiązania do ich 
ratyfikowania; należy zapewnić, aby 
informacje przekazywane przez organy 
nadzorcze MOP były brane pod uwagę w 
przypadku powstania sporu na temat 
postanowień dotyczących pracy;

Or. en

Poprawka 31
Joachim Schuster, Brando Benifei, Miapetra Kumpula-Natri, Elena Gentile, Maria 
Arena, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Agnes Jongerius, Jan Keller, Marita 
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Ulvskog, Jutta Steinruck, Glenis Willmott

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt ii

Projekt opinii Poprawka

(ii) należy dopilnować, aby TTIP zawierał
kompleksowe postanowienia dotyczące 
prawa pracy i strategie zgodne z 
podstawowymi konwencjami MOP i 
programem godnej pracy, obejmujące 
zobowiązanie do propagowania wyższych 
standardów, a ponadto należy zapewnić, 
aby w przypadku sporów postanowienia 
dotyczące pracy miały wymiar 
warunkowy;

(ii) należy dopilnować, aby TTIP 
zawierało kompleksowe postanowienia 
mające na celu skuteczną ratyfikację, 
wdrożenie i egzekwowanie ośmiu 
podstawowych konwencji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP) i programu godnej pracy, 
obejmujące zobowiązanie do 
propagowania wyższych standardów; 
należy poczynić kroki mające na celu 
zapewnienie, że żadna ze stron nie będzie 
wspierała handlu czy inwestycji kosztem 
osłabienia praw pracy; w przypadku 
sporów postanowienia dotyczące pracy 
muszą podlegać mechanizmowi 
rozstrzygania sporów wraz z możliwością 
nałożenia sankcji handlowych;

Or. en

Poprawka 32
Agnes Jongerius, Jan Keller, Evelyn Regner, Maria Arena

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt ii

Projekt opinii Poprawka

(ii) należy dopilnować, aby TTIP zawierał
kompleksowe postanowienia dotyczące 
prawa pracy i strategie zgodne z 
podstawowymi konwencjami MOP i 
programem godnej pracy, obejmujące 
zobowiązanie do propagowania wyższych 
standardów, a ponadto należy zapewnić, 
aby w przypadku sporów postanowienia 
dotyczące pracy miały wymiar 
warunkowy;

(ii) należy dopilnować, aby TTIP 
zawierało kompleksowe postanowienia 
mające na celu skuteczną ratyfikację, 
wdrożenie i egzekwowanie ośmiu 
podstawowych konwencji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP) i programu godnej pracy jako 
warunek wiążący umowy, obejmujące 
zobowiązanie do propagowania wyższych 
standardów; należy zapewnić, że handel 
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czy inwestycje nie będą wspierane kosztem 
osłabienia praw pracy; w przypadku 
sporów postanowienia dotyczące pracy 
muszą podlegać mechanizmowi 
rozstrzygania sporów wraz z możliwością 
nałożenia sankcji handlowych; w tym celu 
należy uwzględnić wszelkie istotne 
informacje przekazane przez organy 
nadzorcze MOP;

Or. en

Poprawka 33
Siôn Simon

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt ii

Projekt opinii Poprawka

(ii) należy dopilnować, aby TTIP zawierał
kompleksowe postanowienia dotyczące 
prawa pracy i strategie zgodne z 
podstawowymi konwencjami MOP i 
programem godnej pracy, obejmujące 
zobowiązanie do propagowania wyższych 
standardów, a ponadto należy zapewnić, 
aby w przypadku sporów postanowienia 
dotyczące pracy miały wymiar 
warunkowy;

(ii) należy dopilnować, aby TTIP 
zawierało kompleksowe postanowienia 
mające na celu skuteczną ratyfikację, 
wdrożenie i egzekwowanie podstawowych 
konwencji Międzynarodowej Organizacji 
Pracy (MOP) i programu godnej pracy, 
obejmujące zobowiązanie do 
propagowania wyższych poziomów 
przestrzegania norm w zakresie pracy i 
środowiska; w przypadku sporów 
postanowienia dotyczące pracy muszą 
podlegać arbitrażowi wraz z możliwością 
nałożenia sankcji i kar.

Or. en

Poprawka 34
Elmar Brok

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt ii
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Projekt opinii Poprawka

(ii) należy dopilnować, aby TTIP zawierał 
kompleksowe postanowienia dotyczące
prawa pracy i strategie zgodne z 
podstawowymi konwencjami MOP i 
programem godnej pracy, obejmujące 
zobowiązanie do propagowania wyższych 
standardów, a ponadto należy zapewnić, 
aby w przypadku sporów postanowienia 
dotyczące pracy miały wymiar 
warunkowy;

(ii) należy dopilnować, aby TTIP nie 
naruszało kompleksowych postanowień 
dotyczących prawa pracy i strategii 
zgodnych z podstawowymi konwencjami 
MOP, a ponadto należy zapewnić, aby w 
przypadku sporów także postanowienia 
dotyczące pracy miały wymiar 
warunkowy;

Or. de

Poprawka 35
Romana Tomc

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt ii

Projekt opinii Poprawka

(ii) należy dopilnować, aby TTIP zawierał
kompleksowe postanowienia dotyczące 
prawa pracy i strategie zgodne z 
podstawowymi konwencjami MOP i 
programem godnej pracy, obejmujące 
zobowiązanie do propagowania wyższych 
standardów, a ponadto należy zapewnić, 
aby w przypadku sporów postanowienia 
dotyczące pracy miały wymiar 
warunkowy;

(ii) należy dopilnować, aby TTIP 
zawierało kompleksowe postanowienia 
dotyczące prawa pracy i strategie zgodne z 
podstawowymi konwencjami MOP i 
programem godnej pracy, przede 
wszystkim w odniesieniu do skutecznej 
likwidacji pracy dzieci, obejmujące 
zobowiązanie do propagowania wyższych 
standardów;

Or. sl

Poprawka 36
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt ii
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Projekt opinii Poprawka

(ii) należy dopilnować, aby TTIP zawierał
kompleksowe postanowienia dotyczące 
prawa pracy i strategie zgodne z 
podstawowymi konwencjami MOP i 
programem godnej pracy, obejmujące 
zobowiązanie do propagowania wyższych 
standardów, a ponadto należy zapewnić, 
aby w przypadku sporów postanowienia 
dotyczące pracy miały wymiar 
warunkowy;

(ii) należy zagwarantować, aby TTIP 
zawierało kompleksowe postanowienia 
dotyczące prawa pracy i strategie zgodne z 
konwencjami MOP i programem godnej 
pracy, obejmujące jednoznaczne 
zobowiązanie do propagowania wyższych 
standardów, a ponadto należy 
zagwarantować, aby w przypadku sporów 
postanowienia dotyczące pracy miały 
pierwszeństwo przed postanowieniami 
dotyczącymi swobodnego poruszania się;

Or. en

Poprawka 37
Patrick Le Hyaric

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt ii 

Projekt opinii Poprawka

(ii) należy dopilnować, aby TTIP zawierał
kompleksowe postanowienia dotyczące 
prawa pracy i strategie zgodne z 
podstawowymi konwencjami MOP i 
programem godnej pracy, obejmujące 
zobowiązanie do propagowania wyższych 
standardów, a ponadto należy zapewnić, 
aby w przypadku sporów postanowienia 
dotyczące pracy miały wymiar 
warunkowy;

(ii) należy dopilnować, aby TTIP 
zawierało kompleksowe postanowienia 
dotyczące prawa pracy i strategie zgodne z 
podstawowymi konwencjami MOP i 
programem godnej pracy, obejmujące 
zobowiązanie do propagowania wyższych 
standardów oraz do walki z wszelkimi 
formami dumpingu społecznego, a 
ponadto należy zapewnić, aby w 
przypadku sporów postanowienia 
dotyczące pracy zawsze były nadrzędne;

Or. fr

Poprawka 38
Claude Rolin
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Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt ii

Projekt opinii Poprawka

(ii) należy dopilnować, aby TTIP zawierał
kompleksowe postanowienia dotyczące 
prawa pracy i strategie zgodne z 
podstawowymi konwencjami MOP i
programem godnej pracy, obejmujące 
zobowiązanie do propagowania wyższych 
standardów, a ponadto należy zapewnić, 
aby w przypadku sporów postanowienia 
dotyczące prac miały wymiar warunkowy;

(ii) należy dopilnować, aby TTIP 
zawierało kompleksowe postanowienia 
dotyczące prawa pracy i strategie oparte 
na podstawowych konwencjach MOP i 
zgodne z programem godnej pracy, 
obejmujące zobowiązanie do 
propagowania wyższych standardów, a 
ponadto należy zapewnić, aby w 
przypadku sporów postanowienia 
dotyczące prac miały wiążący charakter;

Or. fr

Poprawka 39
Thomas Mann

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt ii

Projekt opinii Poprawka

(ii) należy dopilnować, aby TTIP zawierał
kompleksowe postanowienia dotyczące 
prawa pracy i strategie zgodne z 
podstawowymi konwencjami MOP i 
programem godnej pracy, obejmujące 
zobowiązanie do propagowania wyższych 
standardów, a ponadto należy zapewnić, 
aby w przypadku sporów postanowienia 
dotyczące pracy miały wymiar 
warunkowy;

(ii) przy opracowywaniu każdego 
rozdziału należy zagwarantować, aby 
TTIP w żadnym wypadku nie osłabiło, nie 
zakwestionowało ani nie pozbawiło mocy 
standardów Unii Europejskiej w 
następujących obszarach: prawa 
pracowników, warunki pracy, 
bezpieczeństwo socjalne, integracja 
społeczna i ochrona socjalna, 
bezpieczeństwo i higiena pracy, edukacja 
zawodowa, kwalifikacje zawodowe, 
swoboda przemieszczania się 
pracowników i emerytów, dialog 
społeczny, zwalczanie dyskryminacji w 
miejscu pracy i na rynku pracy; ponadto 
należy dopilnować, aby TTIP zawierało
kompleksowe postanowienia dotyczące 
prawa pracy i strategie zgodne z 
podstawowymi konwencjami MOP i 
programem godnej pracy, obejmujące 
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zobowiązanie do propagowania wyższych 
standardów, a ponadto należy zapewnić, 
aby w przypadku sporów postanowienia 
dotyczące pracy miały wymiar 
warunkowy;

Or. de

Poprawka 40
Enrique Calvet Chambon

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt ii

Projekt opinii Poprawka

(ii) należy dopilnować, aby TTIP zawierał
kompleksowe postanowienia dotyczące 
prawa pracy i strategie zgodne z 
podstawowymi konwencjami MOP i 
programem godnej pracy, obejmujące 
zobowiązanie do propagowania wyższych 
standardów, a ponadto należy zapewnić, 
aby w przypadku sporów postanowienia 
dotyczące pracy miały wymiar 
warunkowy;

(ii) należy dopilnować, aby TTIP 
zawierało kompleksowe postanowienia 
dotyczące prawa pracy i strategie zgodne z 
podstawowymi konwencjami MOP i 
programem godnej pracy, obejmujące 
zobowiązanie do propagowania wyższych i 
solidnych standardów, a ponadto należy 
zapewnić, aby w przypadku sporów 
postanowienia dotyczące pracy miały 
wymiar warunkowy; polityka handlowa 
nie może powodować ani pogorszenia 
stanu praw socjalnych ani naruszenia 
demokratycznego modelu społecznego;

Or. fr

Poprawka 41
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt ii

Projekt opinii Poprawka

(ii) należy dopilnować, aby TTIP zawierał
kompleksowe postanowienia dotyczące 
prawa pracy i strategie zgodne z 

(ii) należy dopilnować, aby TTIP 
zawierało kompleksowe postanowienia 
dotyczące prawa pracy i strategie zgodne z 
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podstawowymi konwencjami MOP i 
programem godnej pracy, obejmujące 
zobowiązanie do propagowania wyższych 
standardów, a ponadto należy zapewnić, 
aby w przypadku sporów postanowienia 
dotyczące pracy miały wymiar 
warunkowy;

podstawowymi konwencjami MOP i 
programem godnej pracy, obejmujące 
zobowiązanie do propagowania wyższych 
standardów, a ponadto należy zapewnić, 
aby w przypadku sporów postanowienia 
dotyczące pracy miały wymiar 
warunkowy; należy dopilnować, by normy 
krajowe obowiązujące w każdym państwie 
członkowskim w zakresie zatrudnienia, 
warunków pracy, wynagrodzenia oraz 
bezpieczeństwa i higieny pracy zostały 
zagwarantowane i były respektowane;

Or. fr

Poprawka 42
Tiziana Beghin, Laura Agea

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt ii

Projekt opinii Poprawka

(ii) należy dopilnować, aby TTIP zawierał
kompleksowe postanowienia dotyczące 
prawa pracy i strategie zgodne z 
podstawowymi konwencjami MOP i
programem godnej pracy, obejmujące 
zobowiązanie do propagowania wyższych 
standardów, a ponadto należy zapewnić, 
aby w przypadku sporów postanowienia 
dotyczące pracy miały wymiar 
warunkowy;

(ii) należy dopilnować, aby TTIP 
zawierało kompleksowe postanowienia 
dotyczące prawa pracy i strategie zgodne z 
podstawowymi konwencjami MOP, 
programem godnej pracy oraz 
europejskimi i krajowymi prawami pracy, 
obejmujące zobowiązanie do 
propagowania wyższych standardów, a 
ponadto należy zapewnić, aby w
przypadku sporów postanowienia 
dotyczące pracy miały wymiar 
warunkowy;

Or. en

Poprawka 43
Thomas Mann

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt ii a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

(iia) jeśli ostatnie części umowy w sprawie 
TTIP miałyby zagrozić standardom 
obowiązującym w tych obszarach lub 
pozostawać w sprzeczności wobec nich, to 
Komisja Europejska powinna 
poinformować o tym niezwłocznie 
właściwą Komisję Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych Parlamentu Europejskiego, w 
celu umożliwienia podjęcia konsultacji i 
uchwały;

Or. de

Poprawka 44
Tiziana Beghin, Laura Agea

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt ii a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

(iia) należy odrzucić wszelkie ustalenia, 
które mogłyby stanowić zagrożenie dla 
standardów pracy w Europie oraz 
prowadzić do dumpingu socjalnego;

Or. en

Poprawka 45
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt ii a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

(iia) należy zagwarantować jednoznaczne 
zobowiązanie ze strony UE i USA do 
cofnięcia wszelkich aktów prawnych 
przeciwko związkom zawodowym oraz 
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odwołania wszelkich podmiotów 
działających przeciwko związkom 
zawodowym, takich jak trojka czy przepisy 
dotyczące prawa do pracy;

Or. en

Poprawka 46
Sven Schulze

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt iii

Projekt opinii Poprawka

(iii) należy dopilnować, aby horyzontalny 
wymiar przepisów dotyczących pracy i 
spraw socjalnych został uznany i w pełni 
uwzględniony we wszystkich istotnych 
operacyjnych częściach umowy, aby 
zapewnić spójne i wszechstronne 
podejście do handlu i trwałego rozwoju;

(iii) należy dopilnować, aby w pełni 
uwzględniono przepisy dotyczące pracy i 
spraw socjalnych we wszystkich istotnych 
operacyjnych obszarach umowy, w 
specjalnie w tym celu zredagowanym 
rozdziale dotyczącym zrównoważonego 
rozwoju; 

Or. de

Poprawka 47
Elmar Brok

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt iii

Projekt opinii Poprawka

(iii) należy dopilnować, aby horyzontalny 
wymiar przepisów dotyczących pracy i 
spraw socjalnych został uznany i w pełni 
uwzględniony we wszystkich istotnych 
operacyjnych częściach umowy, aby 
zapewnić spójne i wszechstronne podejście 
do handlu i trwałego rozwoju;

(iii) należy dopilnować, aby istniejące 
przepisy dotyczące pracy i spraw 
socjalnych państw partnerskich i UE
zostały uznane i w pełni zabezpieczone,
aby zapewnić spójne i wszechstronne 
podejście do handlu i trwałego rozwoju;

Or. de
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Poprawka 48
Patrick Le Hyaric

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt iii

Projekt opinii Poprawka

(iii) należy dopilnować, aby horyzontalny 
wymiar przepisów dotyczących pracy i 
spraw socjalnych został uznany i w pełni 
uwzględniony we wszystkich istotnych 
operacyjnych częściach umowy, aby 
zapewnić spójne i wszechstronne podejście 
do handlu i trwałego rozwoju;

(iii) należy dopilnować, aby horyzontalny 
wymiar przepisów dotyczących pracy i 
spraw socjalnych został uznany, w pełni 
uwzględniony i obroniony we wszystkich 
częściach umowy, aby zapewnić spójne i 
wszechstronne podejście do trwałego 
rozwoju w umowach handlowych;

Or. fr

Poprawka 49
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt iii

Projekt opinii Poprawka

(iii) należy dopilnować, aby horyzontalny 
wymiar przepisów dotyczących pracy i 
spraw socjalnych został uznany i w pełni 
uwzględniony we wszystkich istotnych 
operacyjnych częściach umowy, aby 
zapewnić spójne i wszechstronne podejście 
do handlu i trwałego rozwoju;

(iii) należy zagwarantować, aby 
horyzontalny wymiar przepisów 
dotyczących pracy i spraw socjalnych 
został uznany i w pełni uwzględniony we 
wszystkich istotnych operacyjnych 
częściach umowy, aby zapewnić spójne i 
wszechstronne podejście do handlu i 
trwałego rozwoju;

Or. en

Poprawka 50
Joachim Schuster, Brando Benifei, Miapetra Kumpula-Natri, Elena Gentile, Agnes 
Jongerius, Maria Arena, Jan Keller, Marita Ulvskog, Emilian Pavel, Jutta Steinruck
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Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt iii

Projekt opinii Poprawka

(iii) należy dopilnować, aby horyzontalny 
wymiar przepisów dotyczących pracy i 
spraw socjalnych został uznany i w pełni 
uwzględniony we wszystkich istotnych 
operacyjnych częściach umowy, aby 
zapewnić spójne i wszechstronne podejście 
do handlu i trwałego rozwoju;

(iii) należy dopilnować, aby horyzontalny 
wymiar przepisów dotyczących pracy i 
spraw socjalnych został uznany i w pełni 
uwzględniony we wszystkich istotnych 
operacyjnych częściach umowy (takich jak 
inwestycje, handel usługami, współpraca 
regulacyjna i zamówienia publiczne), aby 
zapewnić spójne i wszechstronne podejście 
do handlu i trwałego rozwoju;

Or. en

Poprawka 51
Siôn Simon

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt iii

Projekt opinii Poprawka

(iii) należy dopilnować, aby horyzontalny 
wymiar przepisów dotyczących pracy i 
spraw socjalnych został uznany i w pełni 
uwzględniony we wszystkich istotnych 
operacyjnych częściach umowy, aby 
zapewnić spójne i wszechstronne podejście 
do handlu i trwałego rozwoju;

(iii) należy dopilnować, aby horyzontalny 
wymiar przepisów dotyczących pracy i 
spraw socjalnych został uznany i w pełni 
uwzględniony we wszystkich istotnych 
operacyjnych częściach umowy takich jak 
inwestycje, handel usługami, współpraca 
regulacyjna i zamówienia publiczne, aby 
zapewnić spójne i wszechstronne podejście 
do handlu i trwałego rozwoju;

Or. en

Poprawka 52
Enrique Calvet Chambon

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt iii
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Projekt opinii Poprawka

(iii) należy dopilnować, aby horyzontalny 
wymiar przepisów dotyczących pracy i 
spraw socjalnych został uznany i w pełni 
uwzględniony we wszystkich istotnych 
operacyjnych częściach umowy, aby 
zapewnić spójne i wszechstronne podejście 
do handlu i trwałego rozwoju;

(iii) należy dopilnować, aby horyzontalny 
wymiar przepisów dotyczących pracy i 
spraw socjalnych został uznany i w pełni 
uwzględniony we wszystkich istotnych 
operacyjnych częściach umowy, aby 
zapewnić spójne i wszechstronne podejście 
do handlu i trwałego rozwoju 
gospodarczego;

Or. fr

Poprawka 53
Thomas Mann

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt iii

Projekt opinii Poprawka

(iii) należy dopilnować, aby horyzontalny 
wymiar przepisów dotyczących pracy i 
spraw socjalnych został uznany i w pełni 
uwzględniony we wszystkich istotnych 
operacyjnych częściach umowy, aby 
zapewnić spójne i wszechstronne podejście 
do handlu i trwałego rozwoju;

(iii) należy dopilnować, aby horyzontalny 
wymiar przepisów dotyczących pracy i 
spraw socjalnych UE został uznany i w 
pełni uwzględniony we wszystkich 
istotnych operacyjnych częściach umowy, 
aby zapewnić spójne i wszechstronne 
podejście do handlu i trwałego rozwoju; 
należy z całą mocą zadbać o to, aby 
krajowe przepisy uprawniające do 
wykonywania określonych zawodów oraz 
związane z nimi regulaminy czy 
uprawnienia mistrzowskie pozostały w 
mocy;

Or. de

Poprawka 54
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Danuta Jazłowiecka, Romana Tomc

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt iii a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

(iiia) należy dopilnować, aby na 
marginesie negocjacji w sprawie TTIP 
osiągnąć korzystne dla obydwu stron 
porozumienia w sprawie pakietu 
dotyczącego mobilności, uznając 
ułatwienia wizowe dla europejskich 
dostawców usług i towarów oraz 
umożliwiając specjalistom pracę w USA 
dzięki uznawaniu ich kwalifikacji 
zawodowych za jeden z najważniejszych 
elementów w zakresie pełnego 
wykorzystania potencjału porozumienia 
TTIP; 

Or. en

Poprawka 55
Elena Gentile, Brando Benifei

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt iii a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

(iiia) należy dopilnować, aby pracownicy 
za pośrednictwem swoich związków 
zawodowych mieli prawo do pełnego 
rozpowszechniania informacji na temat 
warunków finansowych oraz kapitałów 
spółek, w których pracują, w szczególności 
w przypadku fuzji i przejmowania 
koncernów międzynarodowych; w związku 
z powyższym negocjatorzy powinni 
rozważyć przyjęcie mechanizmów 
transatlantyckich spójnych z narzędziami 
informacji, konsultacji i uczestnictwa 
pracowników przewidzianych w Unii 
Europejskiej, takich jak europejskie rady 
zakładowe.

Or. en
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Poprawka 56
Siôn Simon

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt iv

Projekt opinii Poprawka

(iv) należy dopilnować, aby społeczeństwo 
obywatelskie mogło wnosić znaczący 
wkład we wdrażanie odpowiednich 
przepisów TTIP;

(iv) wdrożenie przepisów TTIP oraz 
spójność z przepisami dotyczącymi pracy i 
spraw socjalnych musi podlegać 
procesowi monitorowania, w który 
zaangażowani będą partnerzy społeczni 
oraz społeczeństwo obywatelskie 
reprezentowani w jednakowym stopniu we 
wszystkich zaangażowanych państwach;

Or. en

Poprawka 57
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Neoklis 
Sylikiotis

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt iv

Projekt opinii Poprawka

(iv) należy dopilnować, aby społeczeństwo 
obywatelskie mogło wnosić znaczący 
wkład we wdrażanie odpowiednich 
przepisów TTIP;

(iv) należy uszanować ogromny sprzeciw 
społeczeństwa obywatelskiego przeciwko 
TTIP, który został jednoznacznie 
wyrażony przez 1,5 mln obywateli 
europejskich, którzy podpisali inicjatywę 
europejską przeciwko TTIP;

Or. en

Poprawka 58
Joachim Schuster, Guillaume Balas, Brando Benifei, Edouard Martin, Miapetra 
Kumpula-Natri, Maria Arena, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, 
Agnes Jongerius, Jan Keller, Evelyn Regner, Marita Ulvskog, Emilian Pavel, Jutta 
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Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt iv

Projekt opinii Poprawka

(iv) należy dopilnować, aby społeczeństwo 
obywatelskie mogło wnosić znaczący 
wkład we wdrażanie odpowiednich 
przepisów TTIP;

(iv) należy dopilnować, aby wdrożenie
oraz spójność z przepisami dotyczącymi 
pracy musiały podlegać procesowi 
monitorowania, w który zaangażowani 
będą partnerzy społeczni oraz 
społeczeństwo obywatelskie;

Or. en

Poprawka 59
Karima Delli, Jean Lambert
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt iv

Projekt opinii Poprawka

(iv) należy dopilnować, aby społeczeństwo 
obywatelskie mogło wnosić znaczący 
wkład we wdrażanie odpowiednich 
przepisów TTIP;

(iv) należy dopilnować, aby społeczeństwo 
obywatelskie miało dostęp do wszystkich 
odpowiednich dokumentów 
negocjacyjnych, w tym do 
skonsolidowanych dokumentów 
negocjacyjnych natychmiast po 
omówieniu danych dokumentów w danej 
turze negocjacji;

Or. en

Poprawka 60
Sven Schulze

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt iv
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Projekt opinii Poprawka

(iv) należy dopilnować, aby społeczeństwo 
obywatelskie mogło wnosić znaczący 
wkład we wdrażanie odpowiednich 
przepisów TTIP;

(iv) należy dopilnować, aby społeczeństwo 
obywatelskie zostało wysłuchane i 
zaangażowane we wdrażanie 
odpowiednich przepisów TTIP;

Or. de

Poprawka 61
Elmar Brok

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt iv

Projekt opinii Poprawka

(iv) należy dopilnować, aby społeczeństwo 
obywatelskie mogło wnosić znaczący 
wkład we wdrażanie odpowiednich 
przepisów TTIP;

(iv) należy poczynić kroki zmierzające do 
tego, aby także społeczeństwo 
obywatelskie mogło wnosić znaczący 
wkład we wdrażanie odpowiednich 
przepisów TTIP;

Or. de

Poprawka 62
Tiziana Beghin, Laura Agea

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt iv

Projekt opinii Poprawka

(iv) należy dopilnować, aby społeczeństwo 
obywatelskie mogło wnosić znaczący 
wkład we wdrażanie odpowiednich 
przepisów TTIP;

(iv) należy dopilnować, aby obywatele i 
społeczeństwo obywatelskie byli lepiej 
poinformowani i bardziej zaangażowani w 
negocjacje, oraz aby mieli możliwość 
wnoszenia znaczącego wkładu we 
wdrażanie odpowiednich przepisów TTIP;

Or. en
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Poprawka 63
Anthea McIntyre

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt iv

Projekt opinii Poprawka

(iv) należy dopilnować, aby społeczeństwo 
obywatelskie mogło wnosić znaczący 
wkład we wdrażanie odpowiednich 
przepisów TTIP;

(iv) należy dopilnować, aby społeczeństwo 
obywatelskie mogło wnosić znaczący 
wkład we wdrażanie odpowiednich 
przepisów TTIP, pamiętając o szerokim 
znaczeniu art. 17 ust. 1 TFUE;

Or. en

Poprawka 64
Patrick Le Hyaric

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt iv

Projekt opinii Poprawka

(iv) należy dopilnować, aby społeczeństwo 
obywatelskie mogło wnosić znaczący 
wkład we wdrażanie odpowiednich 
przepisów TTIP;

(iv) należy dopilnować, aby społeczeństwo 
obywatelskie mogło, za pośrednictwem 
komitetów nadzoru złożonych również z 
jego przedstawicieli, wnosić znaczący i 
nieustanny wkład w redagowanie, a 
następnie we wdrażanie odpowiednich 
przepisów TTIP;

Or. fr

Poprawka 65
Claude Rolin

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt iv
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Projekt opinii Poprawka

(iv) należy dopilnować, aby społeczeństwo 
obywatelskie mogło wnosić znaczący 
wkład we wdrażanie odpowiednich 
przepisów TTIP;

(iv) należy dopilnować, aby społeczeństwo 
obywatelskie mogło wnosić znaczący 
wkład we wdrażanie odpowiednich 
przepisów TTIP; co się tyczy zagadnień 
dotyczących świata praca, dyskusje na ich 
temat powinny być prowadzone z 
organizacjami związkowymi i w ramach 
dialogu społecznego;

Or. fr

Poprawka 66
Thomas Mann

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt iv

Projekt opinii Poprawka

(iv) należy dopilnować, aby społeczeństwo 
obywatelskie mogło wnosić znaczący 
wkład we wdrażanie odpowiednich 
przepisów TTIP;

(iv) należy dopilnować, aby społeczeństwo 
obywatelskie mogło wnosić znaczący 
wkład we wdrażanie odpowiednich 
przepisów TTIP; w tym celu należy na 
szczeblu UE powołać ciało doradcze w 
sprawach TTIP, do którego powinni 
należeć przedstawiciele związków 
zawodowych, organizacji społecznych, 
ekologicznych i konsumenckich, a także 
kulturalnych, z zadaniem konsultowania 
dalszego rozwoju i optymalizacji 
transatlantyckiego handlu i partnerstwa 
inwestycyjnego;

Or. de

Poprawka 67
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt iv
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Projekt opinii Poprawka

(iv) należy dopilnować, aby społeczeństwo 
obywatelskie mogło wnosić znaczący 
wkład we wdrażanie odpowiednich 
przepisów TTIP;

(iv) należy dopilnować, aby społeczeństwo 
obywatelskie mogło wnosić znaczący 
wkład we wdrażanie odpowiednich 
przepisów TTIP; należy zadbać o to, by 
partnerzy społeczni mogli brać aktywny 
udział w tym procesie;

Or. fr

Poprawka 68
Karima Delli, Jean Lambert, Molly Scott Cato, Keith Taylor
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt iv a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

(iva) należy zapewnić wyraźne wyłączenie 
usług publicznych, o których mowa w art. 
14 TFUE, z zakresu stosowania TTIP, aby 
zapewnić władzom krajowym i lokalnym 
swobodę wprowadzania, przyjmowania, 
podtrzymywania lub uchylania wszelkich 
środków dotyczących zlecania, 
organizowania, finansowania oraz 
świadczenia usług publicznych na mocy
art. 168 TFUE (zdrowie publiczne) oraz 
protokołu 26 (usługi świadczone w 
interesie ogólnym) Traktatów UE;

Or. en

Poprawka 69
Thomas Mann

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt iv a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

(iva) jest głęboko przekonany, że strony 
umowy muszą zobowiązać się do 
stosowania następujących zasad i praw 
MOP w brzmieniu zawartym w Deklaracji 
MOP z dnia 1 czerwca 1998 roku: prawo 
organizowania się i rokowań zbiorowych,
zniesienie pracy przymusowej, zakaz pracy 
dzieci oraz zakaz dyskryminacji w zakresie 
zatrudnienia i wykonywania zawodu;

Or. de

Poprawka 70
Sven Schulze

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt v

Projekt opinii Poprawka

(v) należy podjąć natychmiastowe 
działania, aby zabezpieczyć prawo rządów 
UE do przyjmowania przepisów 
dotyczących służb publicznych, 
organizowania ich, ustalania dla nich 
standardów jakości i bezpieczeństwa, 
zarządzania nimi i regulowania ich;

(v) należy zapewnić, aby uwzględnione 
zostały kwestie wrażliwe z punktu 
widzenia UE, pozostające w związku ze 
służbami publicznymi i usługami 
świadczonymi w interesie ogólnym 
(zgodnie z definicjami zawartymi w 
Traktatach UE) w takich dziedzinach, jak 
edukacja publiczna, zdrowie publiczne, 
zaopatrzenie w wodę i zarządzanie 
odpadami;

Or. de

Poprawka 71
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Paloma 
López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt v
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Projekt opinii Poprawka

(v) należy podjąć natychmiastowe 
działania, aby zabezpieczyć prawo rządów 
UE do przyjmowania przepisów 
dotyczących służb publicznych, 
organizowania ich, ustalania dla nich 
standardów jakości i bezpieczeństwa, 
zarządzania nimi i regulowania ich;

(v) należy jednoznacznie wykluczyć usługi 
publiczne, w tym usługi świadczone w 
interesie ogólnym i usługi o charakterze 
nieekonomicznym, jak również zasady 
dotyczące zamówień publicznych, z 
obszarów podlegających liberalizacji;

Or. en

Poprawka 72
Joachim Schuster, Guillaume Balas, Edouard Martin, Maria Arena, Sergio Gutiérrez 
Prieto, Javi López, Agnes Jongerius, Jan Keller, Evelyn Regner, Marita Ulvskog, Jutta 
Steinruck, Glenis Willmott

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt v

Projekt opinii Poprawka

(v) należy podjąć natychmiastowe 
działania, aby zabezpieczyć prawo rządów 
UE do przyjmowania przepisów 
dotyczących służb publicznych, 
organizowania ich, ustalania dla nich 
standardów jakości i bezpieczeństwa, 
zarządzania nimi i regulowania ich;

(v) należy podjąć natychmiastowe 
działania, aby odpowiednio wyodrębnić 
usługi wrażliwe, takie jak usługi 
publiczne, socjalne i komunalne (w tym 
systemy zaopatrzenia w wodę, opiekę 
zdrowotną, systemy zabezpieczenia 
społecznego i edukację), aby dać władzom 
krajowym i lokalnym wystarczająco duże 
możliwości przyjmowania przepisów w 
interesie publicznym;

Or. en

Poprawka 73
Anthea McIntyre, Zdzisław Krasnodębski

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt v
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Projekt opinii Poprawka

(v) należy podjąć natychmiastowe 
działania, aby zabezpieczyć prawo rządów 
UE do przyjmowania przepisów 
dotyczących służb publicznych, 
organizowania ich, ustalania dla nich 
standardów jakości i bezpieczeństwa, 
zarządzania nimi i regulowania ich;

(v) należy podjąć natychmiastowe 
działania, aby zabezpieczyć prawo państw 
członkowskich do przyjmowania 
przepisów dotyczących służb publicznych, 
organizowania ich, ustalania dla nich 
standardów jakości i bezpieczeństwa, 
zarządzania nimi i regulowania ich; 
zauważa, że CETA stanowi istotny 
precedens w zakresie zwolnienia -
„zastrzeżenie dot. użyteczności 
publicznej” obejmuje zdrowie publiczne, 
edukację oraz inne usługi publiczne.

Or. en

Poprawka 74
Karima Delli, Jean Lambert, Keith Taylor, Molly Scott Cato
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt v

Projekt opinii Poprawka

(v) należy podjąć natychmiastowe 
działania, aby zabezpieczyć prawo rządów 
UE do przyjmowania przepisów 
dotyczących służb publicznych, 
organizowania ich, ustalania dla nich 
standardów jakości i bezpieczeństwa, 
zarządzania nimi i regulowania ich;

(v) należy podjąć natychmiastowe 
działania, aby zabezpieczyć prawo rządów 
UE do przyjmowania przepisów 
dotyczących służb publicznych, 
organizowania ich, ustalania dla nich 
standardów jakości i bezpieczeństwa, 
zarządzania nimi i regulowania ich, nie 
pozwalając, aby w sektorach usług 
publicznych następowała dalsza 
liberalizacja dostępu do rynku oraz 
uzupełniając ogólne zastrzeżenia -
Załącznik II w programie traktowania 
narodowego w odniesieniu do wszystkich 
usług opieki zdrowotnej w najszerszym 
znaczeniu, usług w zakresie komunikacji, 
edukacji, środowiska, usług finansowych, 
usług socjalnych, usług transportowych
oraz usług energetycznych;
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Or. en

Poprawka 75
Patrick Le Hyaric

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt v

Projekt opinii Poprawka

(v) należy podjąć natychmiastowe 
działania, aby zabezpieczyć prawo rządów 
UE do przyjmowania przepisów 
dotyczących służb publicznych, 
organizowania ich, ustalania dla nich 
standardów jakości i bezpieczeństwa, 
zarządzania nimi i regulowania ich;

(v) należy podjąć natychmiastowe 
działania, aby zabezpieczyć prawo rządów 
UE do przyjmowania przepisów,
wykluczając możliwość stosowania 
jakichkolwiek mechanizmów 
arbitrażowych nadrzędnych w stosunku 
do sądów krajowych, oraz zagwarantować 
prawo państw do organizowania służb 
publicznych, ustalania dla nich standardów 
jakości i bezpieczeństwa, zarządzania nimi 
i regulowania ich;

Or. fr

Poprawka 76
Evelyn Regner

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt v

Projekt opinii Poprawka

(v) należy podjąć natychmiastowe 
działania, aby zabezpieczyć prawo rządów 
UE do przyjmowania przepisów 
dotyczących służb publicznych, 
organizowania ich, ustalania dla nich 
standardów jakości i bezpieczeństwa, 
zarządzania nimi i regulowania ich;

(v) należy podjąć natychmiastowe 
działania, aby zabezpieczyć prawo rządów 
UE do przyjmowania przepisów 
dotyczących służb publicznych, 
organizowania ich, ustalania dla nich 
standardów jakości i bezpieczeństwa, 
zarządzania nimi i regulowania ich; w 
związku z tym z całego obszaru 
stosowania umowy należy jednoznacznie 
wyłączyć służby publiczne (w tym, choć 
nie wyłącznie, w obszarach takich jak 
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edukacja, służby socjalne, ochrona 
zdrowia, zaopatrzenie w wodę, usuwanie 
ścieków, usuwanie odpadów, 
bezpieczeństwo socjalne, koleje i transport 
publiczny, zaopatrzenie w energię, usługi 
kulturalne i audiowizualne); decydujące 
znaczenie w tym zakresie ma opracowanie
ogólnej klauzuli derogacyjnej, mającej na 
celu wyłączenie służb publicznych z 
umowy; ponadto należy zapewnić, aby 
negocjacje dotyczące liberalizacji usług 
odbywały się wyłącznie z uwzględnieniem 
wykazu wyjątków, przy czym te usługi, do 
których odnosi się zgoda na liberalizację, 
zostały jednoznacznie wskazane, oraz aby 
nie przyjęto żadnego rodzaju list 
negatywnych, klauzuli „standstill” czy 
klauzuli „zapadkowych”;

Or. de

Poprawka 77
Tiziana Beghin, Laura Agea

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt v

Projekt opinii Poprawka

(v) należy podjąć natychmiastowe 
działania, aby zabezpieczyć prawo rządów 
UE do przyjmowania przepisów 
dotyczących służb publicznych, 
organizowania ich, ustalania dla nich 
standardów jakości i bezpieczeństwa, 
zarządzania nimi i regulowania ich;

(v) należy podjąć natychmiastowe 
działania, aby zabezpieczyć prawo rządów 
UE do przyjmowania przepisów 
dotyczących służb publicznych, 
organizowania ich, ustalania dla nich 
standardów jakości i bezpieczeństwa, 
zarządzania nimi i regulowania ich; w 
związku z powyższym należy odrzucić 
porozumienie, jeśli będzie zawierać 
postanowienia dotyczące rozstrzygania 
sporów między inwestorem a państwem, 
oraz uważnie rozważyć jego przyjęcie w 
świetle postanowień o współpracy 
regulacyjnej;

Or. en
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Poprawka 78
Elmar Brok

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt v

Projekt opinii Poprawka

(v) należy podjąć natychmiastowe 
działania, aby zabezpieczyć prawo rządów 
UE do przyjmowania przepisów 
dotyczących służb publicznych, 
organizowania ich, ustalania dla nich 
standardów jakości i bezpieczeństwa, 
zarządzania nimi i regulowania ich;

(v) należy podjąć natychmiastowe 
działania, aby zabezpieczyć prawo rządów 
UE i USA do przyjmowania przepisów 
dotyczących służb publicznych, 
organizowania ich, ustalania dla nich 
standardów jakości i bezpieczeństwa, 
zarządzania nimi i regulowania ich;

Or. de

Poprawka 79
Siôn Simon

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt v a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

(va) należy zapewnić wyraźne wyłączenie 
usług publicznych, o których mowa w art. 
14 TFUE z zakresu stosowania TTIP, aby 
zapewnić władzom krajowym i lokalnym
swobodę wprowadzania, przyjmowania, 
podtrzymywania lub uchylania wszelkich 
środków dotyczących zlecania, 
organizowania, finansowania oraz 
świadczenia usług publicznych na mocy 
art. 168 TFUE (zdrowie publiczne) oraz 
protokołu 26 (usługi świadczone w 
interesie ogólnym) Traktatów UE; 
wyłączenie to powinno mieć zastosowanie 
niezależnie od tego, czy przedmiotowe 
usługi są organizowane jako monopol, 
świadczone na podstawie prawa 
wyłączności lub w inny sposób oraz 
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niezależnie od tego, czy są finansowane 
lub świadczone publicznie czy prywatnie; 
takie usługi obejmują między innymi 
usługi opieki medycznej i socjalnej, 
systemy zabezpieczenia społecznego, 
usługi związane z edukacją finansowane 
ze środków publicznych, kolej i transport 
publiczny, dostawę wody, gazu oraz
energii elektrycznej;

Or. en

Poprawka 80
Siôn Simon

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt v b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

(vb) należy zapewnić, aby ewentualne 
klauzule zawieszające i zapadkowe nie 
miały zastosowania w odniesieniu do 
jakichkolwiek usług publicznych i 
socjalnych; należy chronić pełen zakres 
dotyczący ponownej nacjonalizacji i 
municypalizacji usług;

Or. en

Poprawka 81
Joachim Schuster, Guillaume Balas, Edouard Martin, Javi López, Agnes Jongerius, Jan 
Keller, Marita Ulvskog, Jutta Steinruck, Glenis Willmott

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt v a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

(va) należy zapewnić, aby ewentualne 
klauzule zawieszające i zapadkowe nie 
miały zastosowania w odniesieniu do 
usług publicznych i socjalnych; należy 
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chronić możliwość ponownej 
nacjonalizacji i municypalizacji usług;

Or. en

Poprawka 82
Maria Arena, Agnes Jongerius

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt v a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

(va) należy zapewnić ochronę możliwości 
ponownej nacjonalizacji i municypalizacji 
usług;

Or. en

Poprawka 83
Karima Delli
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt vi

Projekt opinii Poprawka

(vi) należy dopilnować, aby w pełni zostały 
uwzględnione specyficzne wyzwania, 
przed jakimi stają MŚP;

(vi) należy dopilnować, aby europejskie 
MŚP były chronione przed nieuczciwą 
konkurencją ze strony przedsiębiorstw z 
USA, które miałyby możliwość 
proponowania produktów lub usług w 
znacznie niższych cenach z uwagi na 
różnice w kosztach pracy i energii 
elektrycznej, w wyniku potencjalnego 
obniżenia standardów poprzez współpracę 
regulacyjną w ramach TTIP;

Or. en



PE551.779v01-00 44/82 AM\1052822PL.doc

PL

Poprawka 84
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Neoklis 
Sylikiotis

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt vi

Projekt opinii Poprawka

(vi) należy dopilnować, aby w pełni zostały 
uwzględnione specyficzne wyzwania, 
przed jakimi stają MŚP;

(vi) należy dopilnować, aby w pełni zostały 
uwzględnione specyficzne wyzwania, 
przed jakimi staje 87% wszystkich MŚP w 
Europie, które nie zajmują się eksportem i 
są zależne od popytu krajowego; należy 
również zidentyfikować sektory i gałęzie 
przemysłu, w przypadku których istnieje 
prawdopodobieństwo negatywnego 
wpływu TTIP oraz w jednoznaczny sposób 
przekazać tę informację przed 
podpisaniem porozumienia;

Or. en

Poprawka 85
Tiziana Beghin, Laura Agea

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt vi

Projekt opinii Poprawka

(vi) należy dopilnować, aby w pełni zostały 
uwzględnione specyficzne wyzwania, 
przed jakimi stają MŚP;

(vi) należy dopilnować, aby w pełni zostały 
uwzględnione specyficzne wyzwania, 
przed jakimi stają MŚP, w tym również 
nierówną konkurencję z większymi 
przedsiębiorstwami z USA oraz 
przesunięcie handlu, będące skutkiem 
TTIP;

Or. en

Poprawka 86
Joachim Schuster, Elena Gentile, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jan Keller, Marita 
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Ulvskog, Emilian Pavel, Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt vi

Projekt opinii Poprawka

(vi) należy dopilnować, aby w pełni zostały 
uwzględnione specyficzne wyzwania, 
przed jakimi stają MŚP;

(vi) należy dopilnować, aby w pełni zostały 
uwzględnione specyficzne wyzwania, 
przed jakimi stają MŚP i 
mikroprzedsiębiorstwa;

Or. en

Poprawka 87
Sven Schulze

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt vi

Projekt opinii Poprawka

(vi) należy dopilnować, aby w pełni zostały 
uwzględnione specyficzne wyzwania, 
przed jakimi stają MŚP;

(vi) należy dopilnować, aby w pełni zostały 
uwzględnione specyficzne wyzwania, takie 
jak pozataryfowe bariery handlowe, przed 
jakimi stają MŚP;

Or. de

Poprawka 88
Anthea McIntyre, Zdzisław Krasnodębski

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt vi

Projekt opinii Poprawka

(vi) należy dopilnować, aby w pełni zostały 
uwzględnione specyficzne wyzwania, 
przed jakimi stają MŚP;

(vi) należy dopilnować, aby w pełni zostały 
uwzględnione specyficzne wyzwania, 
przed jakimi stają MŚP z uwagi na 
nieproporcjonalny wpływ, jaki taryfy, 
bariery pozataryfowe oraz biurokracja 
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mają na MŚP;

Or. en

Poprawka 89
Zdzisław Krasnodębski

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt vi

Projekt opinii Poprawka

(vi) należy dopilnować, aby w pełni zostały 
uwzględnione specyficzne wyzwania, 
przed jakimi stają MŚP;

(vi) należy dopilnować, aby w pełni zostały 
uwzględnione specyficzne wyzwania, 
przed jakimi stają MŚP; w szczególności 
dotyczy to lepszego dostępu do rynku 
wskutek zniesienia wymogów uzyskiwania 
wizy dla obywateli UE;

Or. en

Poprawka 90
Romana Tomc, Milan Zver

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt vi

Projekt opinii Poprawka

(vi) należy dopilnować, aby w pełni zostały 
uwzględnione specyficzne wyzwania, 
przed jakimi stają MŚP;

(vi) należy dopilnować, aby w pełni zostały 
uwzględnione specyficzne wyzwania, 
przed jakimi stają MŚP, przede wszystkim 
w świetle tworzenia sprzyjającego, 
konkurencyjnego otoczenia biznesu;

Or. sl

Poprawka 91
Enrique Calvet Chambon
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Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt vi

Projekt opinii Poprawka

(vi) należy dopilnować, aby w pełni zostały 
uwzględnione specyficzne wyzwania, 
przed jakimi stają MŚP;

(vi) należy dopilnować, aby w pełni zostały 
uwzględnione specyficzne wyzwania, 
przed jakimi stają MŚP, mając na uwadze, 
że 85% nowych miejsc pracy tworzonych 
w sektorze prywatnym powstaje dzięki 
MŚP;

Or. fr

Poprawka 92
Patrick Le Hyaric

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt vi

Projekt opinii Poprawka

(vi) należy dopilnować, aby w pełni zostały 
uwzględnione specyficzne wyzwania, 
przed jakimi stają MŚP;

(vi) należy dopilnować, aby w pełni zostały 
uwzględnione specyficzne wyzwania, 
przed jakimi stają MŚP, zachowując 
niezmieniony poziom istniejących norm 
socjalnych i środowiskowych, należy 
chronić MŚP od wszelkiej konkurencji w 
dziedzinie norm, warunków pracy i 
wynagrodzenia oraz od innych przyczyn 
dumpingu społecznego i środowiskowego;

Or. fr

Poprawka 93
Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt vi

Projekt opinii Poprawka

(vi) należy dopilnować, aby w pełni zostały (vi) należy dopilnować, aby w pełni zostały 
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uwzględnione specyficzne wyzwania, 
przed jakimi stają MŚP;

uwzględnione specyficzne wyzwania, 
przed jakimi stają MŚP; przypomina 
bowiem, że MŚP stanowią 99% 
przedsiębiorstw europejskich i mają 85-
procentowy udział w tworzeniu 
zatrudnienia netto w UE; podkreśla, że 
byłyby pierwszymi beneficjantami 
otwartego rynku, który wpłynąłby na 
wzrost ich konkurencyjności poprzez 
wyeliminowanie niepotrzebnych barier i 
stworzenie korzystnych dla eksportu ram 
gospodarczych;

Or. fr

Poprawka 94
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt vi

Projekt opinii Poprawka

(vi) należy dopilnować, aby w pełni zostały 
uwzględnione specyficzne wyzwania, 
przed jakimi stają MŚP;

(vi) należy dopilnować, aby w pełni zostały 
uwzględnione specyficzne wyzwania, 
przed jakimi stają MŚP i aby 
rozwiązywanie tych problemów pozostało 
w gestii MŚP i państw członkowskich, 
których one dotyczą;

Or. fr

Poprawka 95
Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt vi – litera a (nowa)

Projekt opinii Poprawka

a) należy przeanalizować wpływ TTIP na 
działające na rynkach lokalnych i 
nieprowadzące działalności eksportowej 
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małe i średnie przedsiębiorstwa, jak 
również mikroprzedsiębiorstwa, wiedząc, 
że omawiane porozumienie będzie dla 
nich oznaczało wzrost konkurencji;

Or. fr

Poprawka 96
Karima Delli
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt vi a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

(via) należy dopilnować, aby jakakolwiek 
rada do spraw regulacyjnych lub 
jakiekolwiek forum ustanowione w 
ramach TTIP dawały MŚP prawo głosu 
odpowiadające ich udziałowi w wartości 
dodanej do europejskiego PKB (57%);

Or. en

Poprawka 97
Thomas Mann

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt vi a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

(via) oczekuje znaczących korzyści dla 
małych i średnich przedsiębiorstw, w 
szczególności w związku z planowanym 
usuwaniem

pozataryfowych barier handlowych oraz w 
sektorze usług;

Or. de
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Poprawka 98
Anthea McIntyre, Zdzisław Krasnodębski

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt vi a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

(via) należy uprościć procedury i rozważyć 
wprowadzenie nowych mechanizmów 
umożliwiających MŚP korzystanie z 
TTIP;

Or. en

Poprawka 99
Tiziana Beghin, Laura Agea

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt vi a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

(via) należy wziąć pod uwagę, że TTIP 
negatywnie wpłynie na handel 
wewnątrzunijny i w związku z tym 
spowoduje zmniejszenie udziałów MŚP w 
rynkach w Europie;

Or. en

Poprawka 100
Elmar Brok

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt vii

Projekt opinii Poprawka

(vii) należy podjąć działania w celu 
propagowania coraz większej społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw, która 
musi uzupełniać, a nie zastępować 

(vii) należy stworzyć zachęty dla 
przedsiębiorstw do dobrowolnego 
przejmowania większej społecznej 
odpowiedzialności (CSR), która musi 
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istniejące prawo w zakresie pracy i 
środowiska;

uzupełniać, a nie zastępować istniejące 
prawo w zakresie pracy i środowiska;

Or. de

Poprawka 101
Patrick Le Hyaric

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt vii

Projekt opinii Poprawka

(vii) należy podjąć działania w celu 
propagowania coraz większej społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw, która 
musi uzupełniać, a nie zastępować
istniejące prawo w zakresie pracy i 
środowiska;

(vii) należy podjąć działania w celu 
propagowania coraz większej społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw, która 
musi uzupełniać istniejące prawo w 
zakresie pracy i środowiska, nie zastępując 
go, oraz ułatwiać przekazywanie 
pracownikom i ich przedstawicielom 
informacji oraz zasięganie ich opinii;

Or. fr

Poprawka 102
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt vii

Projekt opinii Poprawka

(vii) należy podjąć działania w celu 
propagowania coraz większej społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw, która 
musi uzupełniać, a nie zastępować 
istniejące prawo w zakresie pracy i 
środowiska;

(vii) należy podjąć działania w celu 
propagowania coraz większej społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw, która 
musi uzupełniać istniejące prawo w 
zakresie pracy i środowiska, ale w żadnym 
wypadku nie może go zastępować;

Or. fr
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Poprawka 103
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Neoklis 
Sylikiotis

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt vii

Projekt opinii Poprawka

(vii) należy podjąć działania w celu 
propagowania coraz większej społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw, która 
musi uzupełniać, a nie zastępować 
istniejące prawo w zakresie pracy i 
środowiska;

(vii) należy podjąć działania w celu 
propagowania coraz większej społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw, która 
musi uzupełniać, a nie zastępować prawo 
w zakresie pracy i środowiska;

Or. en

Poprawka 104
Thomas Mann

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt vii

Projekt opinii Poprawka

(vii) należy podjąć działania w celu 
propagowania coraz większej społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw, która 
musi uzupełniać, a nie zastępować 
istniejące prawo w zakresie pracy i 
środowiska;

(vii) należy podjąć działania w celu 
propagowania coraz większej dobrowolnej 
społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw, która musi uzupełniać, a 
nie zastępować istniejące prawo w zakresie 
pracy i środowiska; w szczególności nie 
należy zobowiązywać do takiej 
odpowiedzialności małych i średnich 
przedsiębiorstw; ich dobrowolne 
zaangażowanie jest w tym przypadku 
wzorcowe;

Or. de

Poprawka 105
Thomas Mann
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Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt vii a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

(viia) pochwala przedsiębiorstwa, 
zwłaszcza małe i średnie firmy, za 
dobrowolne zaangażowanie na rzecz 
odpowiedzialności społecznej oraz będzie 
je chronić i w szczególny sposób wspierać, 
także w ramach TTIP; jest przekonany, że 
w wolnym społeczeństwie nie można 
zmuszać małych i średnich 
przedsiębiorstw do działań 
charytatywnych;

Or. de

Poprawka 106
Thomas Mann

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt vii b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

(viib) potępia korupcję w 
przedsiębiorstwach i unikanie przez nie 
płacenia podatków; zwraca się do Komisji 
o włączenie tej tematyki do debaty o 
TTIP;

Or. de

Poprawka 107
Joachim Schuster, Guillaume Balas, Edouard Martin, Miapetra Kumpula-Natri, Sergio 
Gutiérrez Prieto, Javi López, Agnes Jongerius, Jan Keller, Evelyn Regner, Marita 
Ulvskog, Emilian Pavel, Jutta Steinruck, Glenis Willmott

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt viii
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Projekt opinii Poprawka

(viii) należy zagwarantować, że 
porozumienie w sprawie wszelkich 
mechanizmów rozstrzygania sporów 
będzie uwzględniać wyniki konsultacji 
społecznych dotyczących rozstrzygania 
sporów między inwestorem a państwem, 
będzie w pełni przejrzyste i zgodne z 
zasadami odpowiedzialności 
demokratycznej oraz nie będzie utrudniać 
ustawodawcom przyjmowania przepisów 
w dziedzinie polityki zatrudnienia;

skreślony

Or. en

Poprawka 108
Siôn Simon

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt viii

Projekt opinii Poprawka

(viii) należy zagwarantować, że 
porozumienie w sprawie wszelkich 
mechanizmów rozstrzygania sporów
będzie uwzględniać wyniki konsultacji 
społecznych dotyczących rozstrzygania 
sporów między inwestorem a państwem, 
będzie w pełni przejrzyste i zgodne z 
zasadami odpowiedzialności 
demokratycznej oraz nie będzie utrudniać 
ustawodawcom przyjmowania przepisów 
w dziedzinie polityki zatrudnienia;

(viii) należy wykluczyć rozstrzyganie 
sporów między inwestorem a państwem z 
niniejszego porozumienia, z umowy CETA 
oraz innych bieżących umów o handlu w 
UE; system rozstrzygania sporów między 
państwami oraz odwołanie się do sądów 
krajowych są najbardziej odpowiednimi 
narzędziami służącymi rozwiązaniu 
sporów dotyczących inwestycji; 
niezależnie od wszystkiego w wyniku 
sporów dotyczących inwestycji nie mogą 
być zagrożone przepisy dotyczące pracy i 
spraw socjalnych, również przepisy 
zainicjowane w ramach układów 
zbiorowych;

Or. en
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Poprawka 109
Maria Arena, Agnes Jongerius

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt viii

Projekt opinii Poprawka

(viii) należy zagwarantować, że 
porozumienie w sprawie wszelkich 
mechanizmów rozstrzygania sporów 
będzie uwzględniać wyniki konsultacji 
społecznych dotyczących rozstrzygania 
sporów między inwestorem a państwem,
będzie w pełni przejrzyste i zgodne z 
zasadami odpowiedzialności 
demokratycznej oraz nie będzie utrudniać 
ustawodawcom przyjmowania przepisów 
w dziedzinie polityki zatrudnienia;

(viii) należy przeciwstawić się włączeniu 
rozstrzygania sporów między inwestorem a 
państwem do TTIP; w porozumieniach z 
państwami, które posiadają w pełni 
sprawne systemy prawne oraz w których 
nie zachodzi ryzyko ingerencji politycznej 
w system sądownictwa lub odmowy 
ochrony prawnej, mechanizm 
rozstrzygania sporów między inwestorem 
a państwem nie jest potrzebny;

Or. en

Poprawka 110
Jan Keller

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt viii

Projekt opinii Poprawka

(viii) należy zagwarantować, że 
porozumienie w sprawie wszelkich 
mechanizmów rozstrzygania sporów 
będzie uwzględniać wyniki konsultacji 
społecznych dotyczących rozstrzygania 
sporów między inwestorem a państwem,
będzie w pełni przejrzyste i zgodne z 
zasadami odpowiedzialności 
demokratycznej oraz nie będzie utrudniać 
ustawodawcom przyjmowania przepisów 
w dziedzinie polityki zatrudnienia;

(viii) należy przeciwstawić się włączeniu 
rozstrzygania sporów między inwestorem a 
państwem do TTIP; w porozumieniach z 
państwami, które posiadają w pełni 
sprawne systemy prawne oraz w których 
nie zachodzi ryzyko ingerencji politycznej 
w system sądownictwa lub odmowy 
ochrony prawnej, mechanizm 
rozstrzygania sporów między inwestorem 
a państwem nie jest potrzebny;

Or. en
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Poprawka 111
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Tania 
González Peñas

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt viii

Projekt opinii Poprawka

(viii) należy zagwarantować, że 
porozumienie w sprawie wszelkich 
mechanizmów rozstrzygania sporów
będzie uwzględniać wyniki konsultacji 
społecznych dotyczących rozstrzygania 
sporów między inwestorem a państwem, 
będzie w pełni przejrzyste i zgodne z 
zasadami odpowiedzialności 
demokratycznej oraz nie będzie utrudniać 
ustawodawcom przyjmowania przepisów 
w dziedzinie polityki zatrudnienia;

(viii) należy zagwarantować, że żaden 
mechanizm rozstrzygania sporów między 
inwestorem a państwem nie stanie się 
częścią ostatecznego porozumienia; należy 
również uszanować wynik konsultacji 
społecznych, które pokazały szeroki 
sprzeciw wobec rozstrzygania sporów 
między inwestorem a państwem oraz 
wsparcie publiczne dla zreformowanego 
mechanizmu rozstrzygania sporów między 
inwestorem a państwem; uważa, że 
rozstrzyganie sporów między inwestorem a 
państwem podważa demokratycznie 
przyjęte przepisy, które zostały 
wprowadzone w życie w celu ochrony 
interesu publicznego;

Or. en

Poprawka 112
Mara Bizzotto

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt viii

Projekt opinii Poprawka

(viii) należy zagwarantować, że 
porozumienie w sprawie wszelkich 
mechanizmów rozstrzygania sporów 
będzie uwzględniać wyniki konsultacji 
społecznych dotyczących rozstrzygania 
sporów między inwestorem a państwem, 
będzie w pełni przejrzyste i zgodne z 
zasadami odpowiedzialności 
demokratycznej oraz nie będzie utrudniać

(viii) należy zagwarantować, że
mechanizm ISDS zostanie wyłączony z 
umowy, ponieważ nie jest on zgodny z 
zasadami odpowiedzialności 
demokratycznej i w związku z tym 
utrudnia ustawodawcom przyjmowanie 
przepisów w dziedzinie polityki 
zatrudnienia;
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ustawodawcom przyjmowania przepisów 
w dziedzinie polityki zatrudnienia;

Or. it

Poprawka 113
Tiziana Beghin, Laura Agea

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt viii

Projekt opinii Poprawka

(viii) należy zagwarantować, że 
porozumienie w sprawie wszelkich 
mechanizmów rozstrzygania sporów 
będzie uwzględniać wyniki konsultacji 
społecznych dotyczących rozstrzygania 
sporów między inwestorem a państwem, 
będzie w pełni przejrzyste i zgodne z 
zasadami odpowiedzialności 
demokratycznej oraz nie będzie utrudniać 
ustawodawcom przyjmowania przepisów 
w dziedzinie polityki zatrudnienia;

(viii) należy wykluczyć z porozumienia 
mechanizm rozstrzygania sporów, 
uwzględniając wyniki konsultacji 
społecznych dotyczących rozstrzygania 
sporów między inwestorem a państwem 
oraz przyznać, że taki mechanizm 
prowadzi do dyskryminacji między 
inwestorami zagranicznymi a krajowymi;

Or. en

Poprawka 114
Elmar Brok

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt viii

Projekt opinii Poprawka

(viii) należy zagwarantować, że 
porozumienie w sprawie wszelkich 
mechanizmów rozstrzygania sporów 
będzie uwzględniać wyniki konsultacji 
społecznych dotyczących rozstrzygania 
sporów między inwestorem a państwem, 
będzie w pełni przejrzyste i zgodne z 
zasadami odpowiedzialności 

(viii) należy zagwarantować, że 
porozumienie w sprawie wszelkich 
mechanizmów rozstrzygania sporów 
będzie uwzględniać wyniki konsultacji 
społecznych dotyczących rozstrzygania 
sporów między inwestorem a państwem, 
będzie w pełni przejrzyste i zgodne z 
zasadami odpowiedzialności 
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demokratycznej oraz nie będzie utrudniać 
ustawodawcom przyjmowania przepisów 
w dziedzinie polityki zatrudnienia;

demokratycznej, utrzyma możliwość 
przedkładania sporów do rozstrzygnięcia 
sądom oraz nie będzie utrudniać 
ustawodawcom przyjmowania i 
egzekwowania przepisów krajowych w 
dziedzinie polityki zatrudnienia;

Or. de

Poprawka 115
Jean Lambert, Karima Delli
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt viii

Projekt opinii Poprawka

(viii) należy zagwarantować, że 
porozumienie w sprawie wszelkich 
mechanizmów rozstrzygania sporów 
będzie uwzględniać wyniki konsultacji 
społecznych dotyczących rozstrzygania 
sporów między inwestorem a państwem, 
będzie w pełni przejrzyste i zgodne z 
zasadami odpowiedzialności 
demokratycznej oraz nie będzie utrudniać 
ustawodawcom przyjmowania przepisów 
w dziedzinie polityki zatrudnienia;

(viii) należy zagwarantować, że 
porozumienie w sprawie wszelkich 
mechanizmów rozstrzygania sporów 
będzie uwzględniać wyniki konsultacji 
społecznych dotyczących rozstrzygania 
sporów między inwestorem a państwem, 
będzie ograniczone wyłącznie do 
mechanizmu rozstrzygania sporów między 
państwami oraz nie będzie utrudniać 
ustawodawcom przyjmowania przepisów 
w dziedzinie polityki zatrudnienia; w 
związku z powyższym jest głęboko 
przekonany, że ewentualna umowa TTIP 
nie może zawierać mechanizmu 
rozstrzygania sporów między inwestorem 
a państwem (ISDS), ponieważ obecny 
poziom ochrony inwestycji w UE i USA w 
pełni wystarcza do zagwarantowania 
pewności prawnej;

Or. en

Poprawka 116
Thomas Mann
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Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt viii

Projekt opinii Poprawka

(viii) należy zagwarantować, że 
porozumienie w sprawie wszelkich 
mechanizmów rozstrzygania sporów 
będzie uwzględniać wyniki konsultacji 
społecznych dotyczących rozstrzygania 
sporów między inwestorem a państwem, 
będzie w pełni przejrzyste i zgodne z 
zasadami odpowiedzialności 
demokratycznej oraz nie będzie utrudniać
ustawodawcom przyjmowania przepisów 
w dziedzinie polityki zatrudnienia;

(viii) należy zagwarantować, że 
porozumienie w sprawie wszelkich 
mechanizmów rozstrzygania sporów 
będzie uwzględniać wyniki konsultacji 
społecznych dotyczących rozstrzygania 
sporów między inwestorem a państwem, 
będzie w pełni przejrzyste i zgodne z 
zasadami odpowiedzialności 
demokratycznej oraz w żadnym wypadku 
nie ograniczy ustawodawców w
przyjmowaniu przepisów w dziedzinie 
polityki zatrudnienia i spraw społecznych, 
ani nie będzie im tego utrudniać, należy 
także zbadać, w jaki sposób należy 
sfomułować regulacje gwarantujące 
niezależność sędziów arbitrażowych;

Or. de

Poprawka 117
Patrick Le Hyaric

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt viii

Projekt opinii Poprawka

(viii) należy zagwarantować, że 
porozumienie w sprawie wszelkich 
mechanizmów rozstrzygania sporów 
będzie uwzględniać wyniki konsultacji 
społecznych dotyczących rozstrzygania 
sporów między inwestorem a państwem, 
będzie w pełni przejrzyste i zgodne z 
zasadami odpowiedzialności 
demokratycznej oraz nie będzie utrudniać
ustawodawcom przyjmowania przepisów 
w dziedzinie polityki zatrudnienia;

(viii) należy zagwarantować, że 
porozumienie w sprawie wszelkich 
mechanizmów rozstrzygania sporów 
zapewni nadrzędność sądów krajowych 
oraz będzie uwzględniać wyniki i 
niepokoje zaobserwowane na podstawie
konsultacji społecznych dotyczących 
rozstrzygania sporów między inwestorem a 
państwem; należy dopilnować, by wszelkie 
mechanizmy rozstrzygania sporów 
respektowały prawo krajowe, były w pełni 
przejrzyste i zgodne z zasadami 
odpowiedzialności demokratycznej oraz by 
nie utrudniały ustawodawcom 
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przyjmowania przepisów w dziedzinie 
polityki zatrudnienia;

Or. fr

Poprawka 118
Anthea McIntyre

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt viii

Projekt opinii Poprawka

(viii) należy zagwarantować, że 
porozumienie w sprawie wszelkich 
mechanizmów rozstrzygania sporów 
będzie uwzględniać wyniki konsultacji 
społecznych dotyczących rozstrzygania 
sporów między inwestorem a państwem, 
będzie w pełni przejrzyste i zgodne z 
zasadami odpowiedzialności 
demokratycznej oraz nie będzie utrudniać 
ustawodawcom przyjmowania przepisów 
w dziedzinie polityki zatrudnienia;

(viii) należy zagwarantować, że 
porozumienie w sprawie wszelkich 
mechanizmów rozstrzygania sporów 
będzie uwzględniać wyniki konsultacji 
społecznych dotyczących rozstrzygania 
sporów między inwestorem a państwem, 
będzie w pełni przejrzyste i zgodne z 
zasadami odpowiedzialności 
demokratycznej, będzie z niego jasno 
wynikało prawo państw członkowskich do 
regulowania, jak również nie będzie 
utrudniać ustawodawcom przyjmowania 
przepisów w dziedzinie polityki 
zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 119
Zdzisław Krasnodębski

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt viii

Projekt opinii Poprawka

(viii) należy zagwarantować, że 
porozumienie w sprawie wszelkich 
mechanizmów rozstrzygania sporów 
będzie uwzględniać wyniki konsultacji 
społecznych dotyczących rozstrzygania 

(viii) należy zagwarantować, że 
porozumienie w sprawie wszelkich 
mechanizmów rozstrzygania sporów 
będzie uwzględniać wyniki konsultacji 
społecznych dotyczących rozstrzygania 
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sporów między inwestorem a państwem, 
będzie w pełni przejrzyste i zgodne z 
zasadami odpowiedzialności 
demokratycznej oraz nie będzie utrudniać 
ustawodawcom przyjmowania przepisów 
w dziedzinie polityki zatrudnienia;

sporów między inwestorem a państwem, 
będzie w pełni przejrzyste i zgodne z 
zasadami odpowiedzialności 
demokratycznej, będzie z niego jasno 
wynikało prawo państw członkowskich do 
regulowania oraz do wprowadzania ich 
własnych polityk rozwoju gospodarczego 
oraz nie będzie utrudniać ustawodawcom 
przyjmowania przepisów w dziedzinie 
polityki zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 120
Romana Tomc

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt viii

Projekt opinii Poprawka

(viii) należy zagwarantować, że 
porozumienie w sprawie wszelkich 
mechanizmów rozstrzygania sporów 
będzie uwzględniać wyniki konsultacji 
społecznych dotyczących rozstrzygania 
sporów między inwestorem a państwem, 
będzie w pełni przejrzyste i zgodne z 
zasadami odpowiedzialności 
demokratycznej oraz nie będzie utrudniać 
ustawodawcom przyjmowania przepisów 
w dziedzinie polityki zatrudnienia;

(viii) należy zagwarantować, że 
porozumienie w sprawie wszelkich 
mechanizmów rozstrzygania sporów 
będzie uwzględniać wyniki konsultacji 
społecznych dotyczących rozstrzygania 
sporów między inwestorem a państwem, 
będzie w pełni przejrzyste i zgodne z 
zasadami odpowiedzialności 
demokratycznej oraz nie będzie utrudniać 
ustawodawcom przyjmowania przepisów 
zarówno w dziedzinie polityki 
zatrudnienia, jak i w dziedzinie polityki 
społecznej;

Or. sl

Poprawka 121
Joachim Schuster, Guillaume Balas, Edouard Martin, Miapetra Kumpula-Natri, Sergio 
Gutiérrez Prieto, Javi López, Evelyn Regner, Marita Ulvskog, Emilian Pavel, Jutta 
Steinruck, Glenis Willmott
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Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt viii a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

(viiia) należy przeciwstawić się włączeniu 
rozstrzygania sporów między inwestorem 
a państwem do TTIP; w porozumieniu ze 
Stanami Zjednoczonymi Ameryki, które 
posiadają w pełni funkcjonalne systemy 
prawne oraz w których nie zachodzi 
ryzyko ingerencji politycznej w system 
sądownictwa lub odmowy ochrony 
prawnej, mechanizm rozstrzygania 
sporów między inwestorem a państwem 
nie jest potrzebny;

Or. en

Poprawka 122
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt viii a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

(viiia) należy przypomnieć Komisji 
Europejskiej, że zagwarantowanie prawa 
państw członkowskich do regulowania 
mechanizmu rozstrzygania sporów między 
inwestorem a państwem jest jej 
obowiązkiem, oraz zdawać sobie przy tym 
sprawę, że ustanowienie takiego 
mechanizmu prawnego nie jest ani 
użyteczne ani konieczne;

Or. fr

Poprawka 123
Anthea McIntyre
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Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt ix

Projekt opinii Poprawka

(ix) należy podjąć kroki zmierzające do 
oparcia umowy na koncepcji wykazów 
pozytywnych;

(ix) należy podjąć kroki zmierzające do 
oparcia umowy na koncepcji wykazów 
negatywnych, z zastrzeżeniem sektorów 
newralgicznych, która umożliwi uzyskanie 
nie tylko większej przejrzystości i 
przewidywalności dla operatorów oraz 
dostępu dla rynku w USA dla 
przedsiębiorstw z UE, ale zapewni również 
żywotność tego porozumienia, do którego 
będzie można w przyszłości dodawać 
kolejne usługi; zauważa, że takie 
podejście było możliwe w stosunku do 
Kanady w przypadku umowy CETA;

Or. en

Poprawka 124
Romana Tomc

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt ix

Projekt opinii Poprawka

(ix) należy podjąć kroki zmierzające do 
oparcia umowy na koncepcji wykazów 
pozytywnych;

(ix) należy podjąć kroki zmierzające do 
oparcia umowy na koncepcji wykazów 
negatywnych;

Or. sl

Poprawka 125
Elmar Brok

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt ix
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Projekt opinii Poprawka

(ix) należy podjąć kroki zmierzające do 
oparcia umowy na koncepcji wykazów 
pozytywnych;

(ix) należy podjąć kroki zmierzające do 
oparcia umowy na koncepcji wykazów 
negatywnych;

Or. de

Poprawka 126
Karima Delli, Jean Lambert
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt ix

Projekt opinii Poprawka

(ix) należy podjąć kroki zmierzające do 
oparcia umowy na koncepcji wykazów 
pozytywnych;

(ix) należy podjąć kroki zmierzające do 
zastosowania koncepcji wykazów 
pozytywnych w odniesieniu zarówno do 
dostępu do rynku, jak i do zobowiązań 
dotyczących traktowania narodowego w 
rozdziale porozumienia dotyczącym 
wymiany usług i przedsiębiorczości, oraz 
natychmiast przerwać negocjacje 
dotyczące tego rozdziału do momentu
uzgodnienia takiego pozytywnego wykazu;

Or. en

Poprawka 127
Joachim Schuster, Jutta Steinruck, Emilian Pavel, Jan Keller, Maria Arena, Agnes 
Jongerius, Marita Ulvskog, Glenis Willmott

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt ix

Projekt opinii Poprawka

(ix) należy podjąć kroki zmierzające do 
oparcia umowy na koncepcji wykazów 
pozytywnych;

(ix) należy podjąć kroki zmierzające do 
oparcia części umowy dotyczącej 
liberalizacji usług na koncepcji wykazów 
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pozytywnych, w których usługi, jakie 
mają zostać otwarte dla zagranicznych 
przedsiębiorstw, zostaną wymienione 
jednoznacznie oraz wykluczone zostaną 
nowe usługi;

Or. en

Poprawka 128
Patrick Le Hyaric

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt ix

Projekt opinii Poprawka

(ix) należy podjąć kroki zmierzające do 
oparcia umowy na koncepcji wykazów 
pozytywnych;

(ix) należy podjąć kroki zmierzające do 
oparcia umowy na koncepcji 
pozbawionych niejasności wykazów 
pozytywnych i jednocześnie zapewnić, by 
państwa mogły określić, które towary i 
usługi nie wchodzą w zakres 
porozumienia, jak również należy 
wykreślić wszystkie klauzule zapadkowe 
odnoszące się do tych wykazów, jeżeli 
państwa wyrażają wolę ponownego 
zamknięcia obszarów otwartych dla 
konkurencji lub znacjonalizowania danej 
działalności;

Or. fr

Poprawka 129
Tiziana Beghin, Laura Agea

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt ix

Projekt opinii Poprawka

(ix) należy podjąć kroki zmierzające do
oparcia umowy na koncepcji wykazów 
pozytywnych;

(ix) należy zażądać, aby umowa została 
oparta na koncepcji wykazów 
pozytywnych oraz zapewnić, że usługi 
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publiczne zostaną wykluczone z zakresu 
TTIP;

Or. en

Poprawka 130
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt ix

Projekt opinii Poprawka

(ix) należy podjąć kroki zmierzające do
oparcia umowy na koncepcji wykazów 
pozytywnych;

(ix) należy podjąć kroki zmierzające do 
zachowania aspektów społecznych w 
usługach dzięki wykazom pozytywnym 
zamieszczonym w umowie;

Or. fr

Poprawka 131
Miapetra Kumpula-Natri

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt x

Projekt opinii Poprawka

(x) należy zadbać o stałe aktualizowanie 
prognoz statystycznych dotyczących 
utraty/ tworzenia miejsc pracy oraz 
sektorów, których to dotyczy, tak aby 
umożliwić Komisji podjęcie w porę 
interwencji w celu wsparcia tych sektorów, 
regionów lub państw członkowskich.

(x) należy zadbać o stałe aktualizowanie 
prognoz statystycznych dotyczących 
utraty/ tworzenia miejsc pracy oraz 
sektorów, których to dotyczy, tak aby 
umożliwić Komisji podjęcie w porę 
interwencji w celu wsparcia tych sektorów, 
regionów lub państw członkowskich;
Komisja powinna uwzględnić powyższe 
podczas opracowywania rekomendacji 
dotyczących polityki strukturalnej dla 
państw członkowskich; ponadto należy 
dostosować istniejące mechanizmy 
finansowania, jak na przykład Europejski 
Fundusz Dostosowania do Globalizacji,
tak aby mogły łagodzić potencjalne 
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negatywne skutki TTIP.

Or. en

Poprawka 132
Marian Harkin

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt x

Projekt opinii Poprawka

(x) należy zadbać o stałe aktualizowanie 
prognoz statystycznych dotyczących 
utraty/ tworzenia miejsc pracy oraz 
sektorów, których to dotyczy, tak aby 
umożliwić Komisji podjęcie w porę 
interwencji w celu wsparcia tych sektorów, 
regionów lub państw członkowskich.

(x) należy zadbać o stałe aktualizowanie 
prognoz statystycznych dotyczących 
utraty/ tworzenia miejsc pracy oraz 
sektorów, których to dotyczy, tak aby 
umożliwić Komisji podjęcie w porę 
interwencji w celu wsparcia tych sektorów, 
regionów lub państw członkowskich;
powyższe można osiągnąć poprzez 
alokację środków z funduszy polityki 
spójności oraz z dostosowanego 
Europejskiego Funduszu Dostosowania 
do Globalizacji ze wzmocnionym 
budżetem.

Or. en

Poprawka 133
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt x

Projekt opinii Poprawka

(x) należy zadbać o stałe aktualizowanie 
prognoz statystycznych dotyczących 
utraty/ tworzenia miejsc pracy oraz 
sektorów, których to dotyczy, tak aby 
umożliwić Komisji podjęcie w porę 
interwencji w celu wsparcia tych sektorów, 
regionów lub państw członkowskich.

(x) należy zadbać o stałe aktualizowanie i 
upublicznianie prognoz statystycznych 
dotyczących utraty/ tworzenia miejsc pracy 
oraz sektorów, których to dotyczy, tak aby 
umożliwić Komisji podjęcie w porę 
interwencji w celu wsparcia tych sektorów, 
regionów lub państw członkowskich, 
dopilnowując przy tym, by obywatele, 
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partnerzy społeczni i zainteresowane 
strony byli poinformowani o faktycznych i 
potencjalnych skutkach tego 
porozumienia.

Or. fr

Poprawka 134
Maria Arena, Agnes Jongerius

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt x

Projekt opinii Poprawka

(x) należy zadbać o stałe aktualizowanie 
prognoz statystycznych dotyczących 
utraty/ tworzenia miejsc pracy oraz 
sektorów, których to dotyczy, tak aby 
umożliwić Komisji podjęcie w porę 
interwencji w celu wsparcia tych sektorów, 
regionów lub państw członkowskich.

(x) należy zadbać o stałe aktualizowanie 
prognoz statystycznych dotyczących 
utraty/ tworzenia miejsc pracy oraz 
sektorów, których to dotyczy, tak aby 
umożliwić Komisji podjęcie w porę 
interwencji w celu wsparcia tych sektorów, 
regionów lub państw członkowskich przez 
alokację środków z funduszy polityki 
spójności oraz z dostosowanego 
Europejskiego Funduszu Dostosowania 
do Globalizacji ze wzmocnionym 
budżetem, przed zawarciem 
jakiegokolwiek porozumienia.

Or. en

Poprawka 135
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Neoklis 
Sylikiotis

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt x

Projekt opinii Poprawka

(x) należy zadbać o stałe aktualizowanie 
prognoz statystycznych dotyczących 
utraty/ tworzenia miejsc pracy oraz 
sektorów, których to dotyczy, tak aby 
umożliwić Komisji podjęcie w porę 

(x) należy zadbać o stałe aktualizowanie 
prognoz statystycznych dotyczących 
utraty/ tworzenia miejsc pracy oraz 
sektorów, których to dotyczy, tak aby 
umożliwić Komisji podjęcie w porę 
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interwencji w celu wsparcia tych sektorów, 
regionów lub państw członkowskich.

interwencji w celu wsparcia tych sektorów, 
regionów lub państw członkowskich; 
uważa, że negocjacje opierają się na 
błędnym i tendencyjnym badaniu oceny 
skutków, w którym nie wzięto pod uwagę 
negatywnych skutków w odniesieniu do 
zatrudnienia, przenoszenia miejsc pracy, 
finansów publicznych i przesunięcia 
handlu1;

__________________
1 Ocena skutków TTIP przedstawiona 
przez Komisję opiera się na analizie 
przeprowadzonej przez Centrum Badań 
Polityki Gospodarczej (CEPR). Niemniej 
jednak szereg niezależnych badań, które 
krytycznie oceniły badania CEPR 
wskazuje, że w badaniu wyolbrzymiono 
przewidywania dotyczące wzrostu i 
tworzenia miejsc pracy. „Nie zawiera ono 
również odpowiedniej oceny ryzyk i wad”
- twierdzi Dział oceny skutków przy 
Parlamencie Europejskim (IMPA) (s. 8 
Wstępnej oceny Parlamentu
Europejskiego w sprawie oceny skutków 
Komisji Europejskiej 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/et
udes/note/join/2013/507504/IPOL-
JOIN_NT%282013%29507504_EN.pdf).

Or. en

Poprawka 136
Agnes Jongerius, Jan Keller, Maria Arena

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt x

Projekt opinii Poprawka

(x) należy zadbać o stałe aktualizowanie 
prognoz statystycznych dotyczących 
utraty/ tworzenia miejsc pracy oraz 
sektorów, których to dotyczy, tak aby 
umożliwić Komisji podjęcie w porę 
interwencji w celu wsparcia tych sektorów, 
regionów lub państw członkowskich.

(x) należy zadbać o stałe aktualizowanie 
prognoz statystycznych dotyczących 
utraty/ tworzenia miejsc pracy oraz 
sektorów, których to dotyczy, oraz o to, 
aby prognozy te były realistyczne, tak aby 
umożliwić Komisji podjęcie w porę 
interwencji w celu wsparcia tych sektorów, 
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regionów lub państw członkowskich.

Or. en

Poprawka 137
Tiziana Beghin, Laura Agea

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt x

Projekt opinii Poprawka

(x) należy zadbać o stałe aktualizowanie 
prognoz statystycznych dotyczących 
utraty/ tworzenia miejsc pracy oraz 
sektorów, których to dotyczy, tak aby 
umożliwić Komisji podjęcie w porę 
interwencji w celu wsparcia tych sektorów, 
regionów lub państw członkowskich.

(x) należy zadbać o stałe aktualizowanie 
prognoz statystycznych dotyczących 
utraty/ tworzenia miejsc pracy oraz 
sektorów, których to dotyczy, we 
wszystkich państwach członkowskich, tak 
aby umożliwić Komisji podjęcie w porę 
interwencji w celu wsparcia tych sektorów, 
regionów lub państw członkowskich.

Or. en

Poprawka 138
Mara Bizzotto

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt x

Projekt opinii Poprawka

(x) należy zadbać o stałe aktualizowanie 
prognoz statystycznych dotyczących 
utraty/ tworzenia miejsc pracy oraz 
sektorów, których to dotyczy, tak aby 
umożliwić Komisji podjęcie w porę 
interwencji w celu wsparcia tych sektorów, 
regionów lub państw członkowskich.

(x) należy zadbać o stałe aktualizowanie 
prognoz statystycznych dotyczących 
utraty/ tworzenia miejsc pracy oraz 
sektorów, których to dotyczy, tak aby 
umożliwić państwom 
członkowskim podjęcie w porę interwencji 
w celu wsparcia tych sektorów, regionów 
lub państw członkowskich.

Or. it
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Poprawka 139
Joachim Schuster, Brando Benifei, Elena Gentile, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, 
Jan Keller, Marita Ulvskog, Emilian Pavel, Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt x

Projekt opinii Poprawka

(x) należy zadbać o stałe aktualizowanie 
prognoz statystycznych dotyczących 
utraty/ tworzenia miejsc pracy oraz 
sektorów, których to dotyczy, tak aby 
umożliwić Komisji podjęcie w porę 
interwencji w celu wsparcia tych sektorów, 
regionów lub państw członkowskich.

(x) należy zadbać o stałe aktualizowanie 
prognoz statystycznych dotyczących 
utraty/ tworzenia miejsc pracy oraz 
sektorów, których to dotyczy, tak aby 
umożliwić Komisji podjęcie w porę 
interwencji w celu wsparcia tych sektorów, 
regionów lub państw członkowskich;
należy dostosować Europejski Fundusz 
Dostosowania do Globalizacji, tak aby 
mógł łagodzić potencjalne negatywne 
skutki TTIP.

Or. en

Poprawka 140
Enrique Calvet Chambon

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt ix

Projekt opinii Poprawka

(x) należy zadbać o stałe aktualizowanie 
prognoz statystycznych dotyczących 
utraty/ tworzenia miejsc pracy oraz 
sektorów, których to dotyczy, tak aby 
umożliwić Komisji podjęcie w porę 
interwencji w celu wsparcia tych sektorów, 
regionów lub państw członkowskich.

(x) należy zadbać o stałe aktualizowanie 
prognoz statystycznych dotyczących 
utraty/ tworzenia miejsc pracy oraz 
sektorów, których to dotyczy, tak aby 
umożliwić Komisji podjęcie w porę 
interwencji w celu wsparcia tych sektorów, 
regionów lub państw członkowskich;
prognozy Komisji powinny uwzględniać 
zagrożenia z zewnątrz i zawierać 
scenariusze na wypadek kryzysu.

Or. fr
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Poprawka 141
Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt x a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

(xa) należy dopilnować, by warunki 
handlowe opierały się na zasadzie ścisłej 
wzajemności, tak by wzmocnić strukturę 
europejskiego przemysłu, zapewnić 
ochronę MŚP, ułatwiać zatrudnienie i 
zapobiec wszelkim formom nieuczciwej 
konkurencji, szczególnie w zakresie norm
socjalnych;

Or. fr

Poprawka 142
Joachim Schuster, Brando Benifei, Miapetra Kumpula-Natri, Sergio Gutiérrez Prieto, 
Javi López, Agnes Jongerius, Jan Keller, Evelyn Regner, Marita Ulvskog, Jutta 
Steinruck, Glenis Willmott

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt x a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

(xa) należy poczynić kroki zmierzające do 
zapewnienia, aby współpraca regulacyjna 
nie ograniczała praw rządów oraz 
Parlamentu Europejskiego do 
przyjmowania przepisów w interesie 
publicznym; należy poczynić kroki 
zmierzające do zapewnienia, aby 
współpraca regulacyjna nie doprowadziła 
do osłabienia standardów pracy, w tym 
standardów dotyczących zdrowia i 
bezpieczeństwa; należy zapewnić, że 
standardy pracy i standardy socjalne nie 
będą traktowane jako bariery 
pozataryfowe; zainteresowane strony, w 
tym partnerzy społeczni, powinny zostać 
zaangażowane w proces współpracy 
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regulacyjnej w zrównoważonej 
reprezentacji.

Or. en

Poprawka 143
Elena Gentile, Brando Benifei

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt x a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

(xa) postanowienia TTIP dotyczące 
zamówień publicznych powinny:

• szanować swobodę organów publicznych 
na wszystkich szczeblach do 
organizowania usług publicznych wedle 
ich woli, również w oparciu o współpracę 
wewnętrzną oraz współpracę publiczno-
publiczną;

• obejmować wiążącą klauzulę społeczną 
w rozdziale dotyczącym zamówień, 
zawierającą wzajemne odniesienia do 
podstawowych konwencji MOP, tak jak w 
przypadku dyrektyw UE w sprawie 
zamówień publicznych, wraz z 
odpowiednim mechanizmem 
egzekwowania przepisów (aby 
zagwarantować przestrzeganie przepisów 
dotyczących spraw socjalnych oraz 
układów zbiorowych);

• zachęcać organy publiczne do włączenia 
pełnego zakresu kryteriów wysokiej 
jakości dotyczących spraw socjalnych i 
środowiska w odniesieniu do zamówień 
publicznych, które będą napędzać 
zrównoważony i sprawiedliwy wzrost (a 
nie udzielać zamówienia na podstawie 
„najniższej ceny”).

Or. en
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Poprawka 144
Karima Delli, Jean Lambert
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt x a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

(xa) należy zapewnić, że nowe zasady 
europejskie przyjęte w wyniku zmiany 
dyrektyw w sprawie zamówień 
publicznych będą chronione i wspierane w 
ramach prowadzonych negocjacji, w 
szczególności pod względem dostępu do 
rynku usług publicznych dla MŚP, 
kryteriów udzielania zamówień opartych 
na najlepszej wartości a nie na najniższej 
cenie, rynków dla podmiotów gospodarki 
społecznej, możliwości współpracy między 
instytucjami zamawiającymi oraz 
tworzenia przez nie wspólnot, jak również 
progów, poniżej których realizacja 
zamówień nie podlega regułom 
europejskim lub międzynarodowym;

Or. en

Poprawka 145
Maria Arena, Agnes Jongerius

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt x a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

(xa) należy poczynić kroki zmierzające do 
zapewnienia, aby współpraca regulacyjna 
nie ograniczała praw rządów oraz 
Parlamentu Europejskiego do 
przyjmowania przepisów w interesie 
publicznym; należy poczynić kroki 
zmierzające do zapewnienia, aby 
współpraca regulacyjna nie doprowadziła 
do osłabienia standardów pracy, w tym 
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standardów dotyczących zdrowia i 
bezpieczeństwa; należy zapewnić, że 
standardy pracy i standardy socjalne nie 
będą traktowane jako bariery 
pozataryfowe lub bariery techniczne w 
handlu; zainteresowane strony, w tym 
partnerzy społeczni, powinny zostać 
zaangażowane w proces współpracy 
regulacyjnej w zrównoważonej 
reprezentacji.

Or. en

Poprawka 146
Siôn Simon

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt x a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

(xa) należy zagwarantować, że współpraca 
regulacyjna zapewni włączenie klauzul o 
zakazie regresji i nie będzie ograniczała 
praw rządów oraz Parlamentu 
Europejskiego do przyjmowania 
przepisów w interesie publicznym; należy 
poczynić kroki zmierzające do 
zapewnienia, aby współpraca regulacyjna 
nie doprowadziła do osłabienia 
standardów pracy; zainteresowane strony, 
w tym partnerzy społeczni, powinny zostać 
zaangażowane w proces współpracy 
regulacyjnej w zrównoważonej 
reprezentacji; ewentualne negocjacje 
dotyczące trybu IV muszą być powiązane z 
funkcjonowaniem współpracy 
transgranicznej w administracji i 
sądownictwie w kwestiach związanych z 
prawem pracy i zatrudnienia, co stanowi 
warunek wstępny gwarantujący pełne 
zastosowanie płac oraz warunków pracy 
przyjętych w ramach układów zbiorowych.

Or. en
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Poprawka 147
Agnes Jongerius, Jan Keller, Evelyn Regner, Maria Arena

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt x a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

(xa) aby chronić europejski model 
społeczny, tak aby mógł przetrwać 
konkurencję ze strony anglosaskiego 
amerykańskiego kapitalizmu, Komisja 
powinna zapewnić, że finansowane 
zbiorowo usługi publiczne i systemy 
zabezpieczenia społecznego nie zostaną 
poświęcone; TTIP nie może zwiększać 
presji na państwa członkowskie, aby te 
zredukowały wydatki publiczne, co jest 
prostym sposobem na zwiększenie 
konkurencyjności gospodarczej oraz na 
zachęcanie inwestorów atrakcyjnym 
klimatem biznesowym.

Or. en

Poprawka 148
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt x a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

(xa) należy porzucić model wzrostu 
napędzanego eksportem oraz rozważyć i 
potraktować priorytetowo inne sposoby 
stymulowania tak bardzo potrzebnego 
wzrostu oraz tworzenia przyzwoitych
miejsc pracy w UE:

- wspieranie działań antycyklicznych 
mających na celu stymulowanie popytu 
krajowego, konsumpcji i przeciwdziałania 
wysokiemu bezrobociu i wykluczeniu 
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społecznemu;

- anulowanie reguły 1/20 dotyczącej 
redukcji długu;

- zezwolenie, aby wszystkie inwestycje 
publiczne były traktowane jako neutralne 
podatkowo w odniesieniu do paktu 
stabilności i wzrostu;

Or. en

Poprawka 149
Evelyn Regner

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt x a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

(xa) należy zadbać o to, aby prawa 
człowieka i podstawowe zasady 
demokracji znajdowały odzwierciedlenie 
we wszystkich uzgodnieniach umownych; 
dlatego należy poczynić kroki na rzecz 
ujęcia w umowie klauzuli w sprawie praw 
człowieka;

Or. de

Poprawka 150
Marita Ulvskog

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt x a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

(xa) należy zapewnić rządom możliwość 
przyjęcia odpowiedzialnych społecznie i 
środowiskowo strategii w zakresie 
zamówień; postanowienia dotyczące 
zamówień nie powinny uniemożliwiać 
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rządom spełniania potrzeb społecznych i 
środowiskowych, a porozumienie nie 
powinno ograniczać ich możliwości 
stawiania żądań dotyczących kwestii 
społecznych, jak ustanowiono w nowych 
dyrektywach UE w sprawie zamówień 
publicznych; ponadto strategie dotyczące 
zamówień publicznych powinny być 
spójne z konwencją nr 94 MOP dotyczącą 
postanowień o pracy w umowach 
zawieranych przez władze publiczne.

Or. en

Poprawka 151
Enrique Calvet Chambon

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt x a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

(xa) należy podjąć natychmiastowe 
działania, aby zapewnić rozwiązanie 
kwestii agresywnego planowania 
podatkowego, np. przenoszenia siedziby 
na drugą stronę Atlantyku w celu 
wykorzystania warunków zakłócających 
konkurencję i wpływających ujemnie na 
zatrudnienie;

Or. fr

Poprawka 152
Joachim Schuster, Miapetra Kumpula-Natri, Elena Gentile, Maria Arena, Sergio 
Gutiérrez Prieto, Javi López, Agnes Jongerius, Jan Keller, Marita Ulvskog, Emilian 
Pavel, Jutta Steinruck, Glenis Willmott

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt x b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

(xb) należy zapewnić zagwarantowanie 
zasady miejsca wykonywania pracy; na 
potrzeby tymczasowego delegowania czy 
zatrudniania pracowników należy 
zachować krajowe prawa pracy i prawo 
socjalne, jak również postanowienia 
układów zbiorowych; w TTIP należy 
precyzyjnie określić warunki 
tymczasowego delegowania czy 
zatrudniania pracowników;

Or. en

Poprawka 153
Karima Delli
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt x b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

(xb) należy zapewnić, że jakiekolwiek 
zobowiązania dotyczące liberalizacji 
przepływu pracowników świadczących 
usługi (tryb IV) będą ograniczone do 
postanowień, które są w pełni spójne z 
powiązanymi przepisami unijnymi, w tym 
z dyrektywą UE w sprawie delegowania 
pracowników oraz warunkami 
dotyczącymi pracy oraz kwestii socjalnych 
w niej ustanowionych;

Or. en

Poprawka 154
Siôn Simon

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt x b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

(xb) należy zapewnić, że postanowienia 
dyrektywy UE w sprawie zamówień 
publicznych oraz ustanowiona w niej 
obowiązkowa klauzula społeczna będą 
zastosowane w całości w przedmiotowym
porozumieniu; należy zapewnić rządom 
możliwość przyjęcia odpowiedzialnych 
społecznie i środowiskowo strategii w
zakresie zamówień; postanowienia 
dotyczące zamówień nie powinny 
uniemożliwiać rządom spełniania potrzeb 
społecznych i środowiskowych; ponadto 
strategie dotyczące zamówień publicznych 
powinny być spójne z konwencją nr 94 
MOP oraz zaleceniem nr 84 dotyczącymi 
postanowień o pracy w umowach 
zawieranych przez władze publiczne.

Or. en

Poprawka 155
Joachim Schuster, Brando Benifei, Edouard Martin, Elena Gentile, Maria Arena, Agnes 
Jongerius, Jan Keller, Emilian Pavel, Jutta Steinruck

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt x c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

(xc) należy zapewnić rządom możliwość 
przyjęcia odpowiedzialnych społecznie i 
środowiskowo strategii w zakresie 
zamówień; postanowienia dotyczące 
zamówień nie powinny uniemożliwiać 
rządom spełniania potrzeb społecznych i 
środowiskowych; ponadto strategie 
dotyczące zamówień publicznych powinny 
być spójne z konwencją nr 94 MOP 
dotyczącą postanowień o pracy w 
umowach zawieranych przez władze 
publiczne.
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Or. en

Poprawka 156
Mara Bizzotto

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt x a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

(xa) należy przyjąć środki prewencyjne w
celu ochrony sektorów zagrożonych 
spadkiem zatrudnienia wskutek zawarcia 
TTIP.

Or. it

Poprawka 157
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Neoklis 
Sylikiotis

Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt x b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

(xb) należy odrzucić koncepcję rady do 
spraw regulacyjnych, ponieważ nie 
zapewnia ona demokratycznej 
rozliczalności, nie zapewnia reprezentacji 
wielu stron zainteresowanych oraz nie 
przewiduje oceny skutków społecznych w 
zakresie tego, w jaki sposób nowe przepisy 
i regulacje wpłyną na warunki pracy i 
życia obywateli;

Or. en

Poprawka 158
Rina Ronja Kari, Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis
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Projekt opinii
Ustęp 1 – podpunkt x c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

(xc) należy wprowadzić klauzulę 
wygaśnięcia, która aktywuje się po 
upływie pięciu lat i zapewni, że 
jakakolwiek późniejsza reaktywacja będzie 
mogła być zaproponowana po pogłębionej 
ocenie skutków porozumienia TTIP;

Or. en


