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Poprawka 1
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius, Dita Charanzová

Projekt rezolucji
Umocowanie 1

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając wytyczne UE w zakresie 
negocjacji dotyczących transatlantyckiego 
partnerstwa handlowo-inwestycyjnego 
(TTIP) między UE a USA przyjęte przez 
Radę w dniu 14 czerwca 2013 r.1, których 
klauzula tajności została zniesiona i które 
zostały podane do wiadomości publicznej 
przez Radę w dniu 9 października 2014 r.,

– uwzględniając wytyczne UE w zakresie 
negocjacji dotyczących transatlantyckiego 
partnerstwa handlowo-inwestycyjnego 
(TTIP) między UE a USA jednomyślnie
przyjęte przez Radę w dniu 14 czerwca 
2013 r.1, których klauzula tajności została 
zniesiona i które zostały podane do 
wiadomości publicznej przez Radę w dniu 
9 października 2014 r.,

__________________ __________________
1http://data.consilium.europa.eu/doc/docum
ent/ST-11103-2013-DCL-1/pl/pdf

1http://data.consilium.europa.eu/doc/docum
ent/ST-11103-2013-DCL-1/pl/pdf

Or. en

Poprawka 2
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Umocowanie 1 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając art. od 168 do 191 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, w szczególności zasadę 
ostrożności określoną w art. 191 ust. 2,

Or. en
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Poprawka 3
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Umocowanie 1 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając Europejską kartę 
społeczną,

Or. en

Poprawka 4
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Umocowanie 5

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając wspólne oświadczenie 
prezydenta USA Baracka Obamy, 
przewodniczącego Komisji Jeana-
Claude’a Junckera, przewodniczącego 
Rady Europejskiej Hermana Van 
Rompuya, premiera Zjednoczonego 
Królestwa Davida Camerona, kanclerz 
Niemiec Angeli Merkel, prezydenta 
Francji François Hollande’a, premiera 
Włoch Matteo Renziego oraz premiera 
Hiszpanii Mariano Rajoya z dnia 
16 listopada 2014 r. wydane po 
posiedzeniu, które odbyli przy okazji 
szczytu G20 w Brisbane w Australii5,

skreślone

__________________
5 http://europa.eu/rapid/press-
release_STATEMENT-14-1820_en.htm

Or. en
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Poprawka 5
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Umocowanie 5 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając list podpisany przez 14 
państw członkowskich i wystosowany do 
przewodniczącego Komisji Jeana-
Claude’a Junckera w dniu 21 
października 2014 r., wyrażający ich 
zdecydowane poparcie dla włączenia 
mechanizmu rozstrzygania sporów między 
inwestorem a państwem do rozdziału 
TTIP dotyczącego inwestycji;

Or. en

Poprawka 6
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Ulrike Müller, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová

Projekt rezolucji
Umocowanie 6 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając konkluzję Rady w sprawie 
TTIP z dnia 20 marca 2015 r.,

Or. en

Poprawka 7
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

Projekt rezolucji
Umocowanie 7
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Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 
25 listopada 2014 r. w sprawie 
przejrzystości w negocjacjach dotyczących 
TTIP (C(2014)9052), decyzje Komisji z 
dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie 
publikowania informacji dotyczących 
spotkań odbywających się między 
członkami Komisji a organizacjami lub 
osobami samozatrudnionymi 
(C(2014)9051) oraz w sprawie 
publikowania informacji dotyczących 
spotkań odbywających się między 
dyrektorami generalnymi Komisji a 
organizacjami lub osobami 
samozatrudnionymi (C(2014)9048),

– uwzględniając wyrok Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 
3 lipca 2014 r. w sprawie C-350/12 P w 
dziedzinie dostępu do dokumentów 
instytucji, uwzględniając komunikat 
Komisji z dnia 25 listopada 2014 r. w 
sprawie przejrzystości w negocjacjach 
dotyczących TTIP (C(2014)9052), decyzje 
Komisji z dnia 25 listopada 2014 r. w 
sprawie publikowania informacji 
dotyczących spotkań odbywających się 
między członkami Komisji a organizacjami 
lub osobami samozatrudnionymi 
(C(2014)9051) oraz w sprawie 
publikowania informacji dotyczących 
spotkań odbywających się między 
dyrektorami generalnymi Komisji a 
organizacjami lub osobami 
samozatrudnionymi (C(2014)9048),

Or. es

Poprawka 8
Ska Keller, Yannick Jadot

Projekt rezolucji
Umocowanie 7 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając decyzję Europejskiego 
Rzecznika Praw Obywatelskich 
zamykającą dochodzenie z jego własnej 
inicjatywy OI/10/2014/RA wobec Komisji 
Europejskiej;

Or. en

Poprawka 9
Eric Andrieu, Maria Arena, Emmanuel Maurel, Jude Kirton-Darling
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Projekt rezolucji
Umocowanie 7 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając wyrok Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 
3 lipca 2014 r. (C-350/12 P) w kwestii 
dostępu do dokumentów instytucji, oraz 
decyzję Europejskiego Rzecznika Praw 
Obywatelskich z dnia 6 stycznia 2015 r.
zamykającą dochodzenie z jego własnej 
inicjatywy (OI/10/2014/RA) w sprawie 
rozpatrywania przez Komisję Europejską 
wniosków o udzielenie informacji i 
dostępu do dokumentów (przejrzystość),

Or. en

Poprawka 10
Tiziana Beghin

Projekt rezolucji
Umocowanie 9

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając sprawozdanie Komisji z 
dnia 13 stycznia 2015 r. z konsultacji 
społecznych online w sprawie ochrony 
inwestycji i rozstrzygania sporów między 
inwestorem a państwem (ISDS), 
przeprowadzonych w związku z 
transatlantyckim partnerstwem handlowo-
inwestycyjnym (TTIP) (SWD(2015)0003),

– uwzględniając sprawozdanie Komisji z 
dnia 13 stycznia 2015 r. z konsultacji 
społecznych online w sprawie ochrony 
inwestycji i rozstrzygania sporów między 
inwestorem a państwem (ISDS), 
przeprowadzonych w związku z 
transatlantyckim partnerstwem handlowo-
inwestycyjnym (TTIP) (SWD(2015)0003), 
których rezultaty pokazały wyraźny 
sprzeciw dotyczący włączenia do TTIP 
rozstrzygania sporów między inwestorem 
a państwem,

Or. en

Poprawka 11
Tonino Picula
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Projekt rezolucji
Umocowanie 9 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając wspólne oświadczenie 
komisarz europejskiej Malmström oraz 
przedstawiciela USA ds. handlu Fromana 
z dnia 20 marca 2015 r. dotyczące usług 
publicznych,

Or. hr

Poprawka 12
Yannick Jadot, Ska Keller

Projekt rezolucji
Umocowanie 9 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając orzecznictwo Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
(TSUE), szczególnie wyrok C-350/12[1], 
opinie 2/13 oraz 1/09,

Or. fr

Poprawka 13
Eric Andrieu, Maria Arena, Emmanuel Maurel, Jude Kirton-Darling

Projekt rezolucji
Umocowanie 9 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając Konwencję UNESCO z 
dnia 20 października 2005 r. w sprawie 
ochrony i promowania różnorodności 
form wyrazu kulturowego, oraz art. 167 
TFUE - Część III: Polityki i działania 
wewnętrzne Unii - Tytuł XIII: Kultura,
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Poprawka 14
Dita Charanzová

Projekt rezolucji
Umocowanie 10

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając propozycje tekstów UE 
poddanych pod dyskusję z USA podczas 
rund negocjacyjnych dotyczących TTIP, w 
szczególności te, których klauzula tajności 
została zniesiona i które zostały podane do 
wiadomości publicznej przez Komisję, 
m.in. dokumenty przedstawiające 
stanowiska UE zatytułowane: „Kwestie 
regulacyjne dotyczące TTIP – przemysł 
maszynowy”8, „Sprawdzian 
równoważności funkcjonalnej: 
proponowana metodologia równoważności 
regulacyjnej w branży motoryzacyjnej”9, 
oraz „Rozdział dotyczący handlu i 
zrównoważonego rozwoju/ polityki pracy i 
ochrony środowiska naturalnego: 
dokument UE określający kluczowe 
kwestie i aspekty dla przepisów w TTIP”10, 
a także propozycje tekstów dotyczących 
barier technicznych w handlu11, środków 
sanitarnych i fitosanitarnych12, procedur 
celnych i ułatwień w handlu13, małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP)14, 
ewentualnych przepisów w sprawie 
konkurencji15, ewentualnych przepisów w 
sprawie przedsiębiorstw państwowych oraz 
przedsiębiorstw, którym przyznano 
szczególne lub wyłączne przywileje16, 
ewentualnych przepisów w sprawie 
dotacji17 oraz rozstrzygania sporów18,

– uwzględniając propozycje tekstów UE 
poddanych pod dyskusję z USA podczas 
rund negocjacyjnych dotyczących TTIP, w 
szczególności te, których klauzula tajności 
została zniesiona i które zostały podane do 
wiadomości publicznej przez Komisję, 
m.in. dokumenty przedstawiające 
stanowiska UE zatytułowane: „Kwestie 
regulacyjne dotyczące TTIP – przemysł 
maszynowy”8, „Sprawdzian 
równoważności funkcjonalnej: 
proponowana metodologia równoważności 
regulacyjnej w branży motoryzacyjnej”9, 
„Stanowisko UE w sprawie 
kosmetyków”9a oraz „Rozdział dotyczący 
handlu i zrównoważonego rozwoju/ 
polityki pracy i ochrony środowiska 
naturalnego: dokument UE określający 
kluczowe kwestie i aspekty dla przepisów 
w TTIP”10, a także propozycje tekstów 
dotyczących barier technicznych w 
handlu11, środków sanitarnych i 
fitosanitarnych12, procedur celnych i 
ułatwień w handlu13, małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP)14, ewentualnych 
przepisów w sprawie konkurencji15, 
ewentualnych przepisów w sprawie 
przedsiębiorstw państwowych oraz 
przedsiębiorstw, którym przyznano 
szczególne lub wyłączne przywileje16, 
ewentualnych przepisów w sprawie dotacji 
17 oraz rozstrzygania sporów18,

__________________ __________________
8

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j

8

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j



PE552.035v01-00 10/92 AM\1054991PL.doc

PL

anuary/tradoc_153022.pdf anuary/tradoc_153022.pdf
9

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153023.pdf

9

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153023.pdf
9ahttp://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/201
4/may/tradoc_152470.pdf

10

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153024.pdf

10

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153024.pdf

11

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153025.pdf

11

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153025.pdf

12

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153026.pdf

12

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153026.pdf

13

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153027.pdf

13

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153027.pdf

14

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153028.pdf

14

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153028.pdf

15

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153029.pdf

15

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153029.pdf

16

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153030.pdf

16

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153030.pdf

17

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153031.pdf

17

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153031.pdf

18

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153032.pdf

18

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153032.pdf

Or. en

Poprawka 15
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric
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Projekt rezolucji
Umocowanie 10

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając propozycje tekstów UE 
poddanych pod dyskusję z USA podczas 
rund negocjacyjnych dotyczących TTIP, w 
szczególności te, których klauzula tajności 
została zniesiona i które zostały podane do 
wiadomości publicznej przez Komisję, 
m.in. dokumenty przedstawiające 
stanowiska UE zatytułowane: „Kwestie 
regulacyjne dotyczące TTIP – przemysł 
maszynowy”8, „Sprawdzian 
równoważności funkcjonalnej: 
proponowana metodologia równoważności 
regulacyjnej w branży motoryzacyjnej”9, 
oraz „Rozdział dotyczący handlu i
zrównoważonego rozwoju/ polityki pracy i 
ochrony środowiska naturalnego: 
dokument UE określający kluczowe 
kwestie i aspekty dla przepisów w TTIP”10, 
a także propozycje tekstów dotyczących 
barier technicznych w handlu11, środków 
sanitarnych i fitosanitarnych12, procedur 
celnych i ułatwień w handlu13, małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP)14, 
ewentualnych przepisów w sprawie 
konkurencji15, ewentualnych przepisów w 
sprawie przedsiębiorstw państwowych oraz 
przedsiębiorstw, którym przyznano 
szczególne lub wyłączne przywileje16, 
ewentualnych przepisów w sprawie 
dotacji17 oraz rozstrzygania sporów18,

– uwzględniając propozycje tekstów UE 
poddanych pod dyskusję z USA podczas 
rund negocjacyjnych dotyczących TTIP, w 
szczególności te, których klauzula tajności 
została zniesiona i które zostały podane do 
wiadomości publicznej przez Komisję, 
m.in. dokumenty przedstawiające 
stanowiska UE zatytułowane: „Kwestie 
regulacyjne dotyczące TTIP – przemysł 
maszynowy”8, „Sprawdzian 
równoważności funkcjonalnej: 
proponowana metodologia równoważności 
regulacyjnej w branży motoryzacyjnej”9, 
oraz „Rozdział dotyczący handlu i 
zrównoważonego rozwoju/ polityki pracy i 
ochrony środowiska naturalnego: 
dokument UE określający kluczowe 
kwestie i aspekty dla przepisów w TTIP”10, 
a także propozycje tekstów dotyczących 
barier technicznych w handlu11, środków 
sanitarnych i fitosanitarnych12, procedur 
celnych i ułatwień w handlu13, małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP)14, 
ewentualnych przepisów w sprawie 
konkurencji15, ewentualnych przepisów w 
sprawie przedsiębiorstw państwowych oraz 
przedsiębiorstw, którym przyznano 
szczególne lub wyłączne przywileje16, 
ewentualnych przepisów w sprawie 
dotacji17 oraz rozstrzygania sporów18, 
przepisów początkowych dotyczących 
współpracy regulacyjnej18 a

__________________ __________________
8

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153022.pdf

8

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153022.pdf

9

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153023.pdf

9

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153023.pdf

10

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j

10

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
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anuary/tradoc_153024.pdf anuary/tradoc_153024.pdf
11

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153025.pdf

11

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153025.pdf

12

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153026.pdf

12

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153026.pdf

13

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153027.pdf

13

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153027.pdf

14

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153028.pdf

14

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153028.pdf

15

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153029.pdf

15

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153029.pdf

16

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153030.pdf

16

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153030.pdf

17

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153031.pdf

17

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153031.pdf

18

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153032.pdf

18

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153032.pdf
18 a

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015
/february/tradoc_153120.pdf

Or. en

Poprawka 16
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

Projekt rezolucji
Umocowanie 10

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając propozycje tekstów UE 
poddanych pod dyskusję z USA podczas 
rund negocjacyjnych dotyczących TTIP, w 

– uwzględniając propozycje tekstów UE 
poddanych pod dyskusję z USA podczas 
rund negocjacyjnych dotyczących TTIP, w 
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szczególności te, których klauzula tajności 
została zniesiona i które zostały podane do 
wiadomości publicznej przez Komisję, 
m.in. dokumenty przedstawiające 
stanowiska UE zatytułowane: „Kwestie 
regulacyjne dotyczące TTIP – przemysł 
maszynowy”8, „Sprawdzian 
równoważności funkcjonalnej:
proponowana metodologia równoważności 
regulacyjnej w branży motoryzacyjnej”9

oraz „Rozdział dotyczący handlu i 
zrównoważonego rozwoju/ polityki pracy i 
ochrony środowiska naturalnego:
dokument UE określający kluczowe 
kwestie i aspekty dla przepisów w TTIP”10, 
a także propozycje tekstów dotyczących 
barier technicznych w handlu11, środków 
sanitarnych i fitosanitarnych12, procedur 
celnych i ułatwień w handlu13, małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP)14, 
ewentualnych przepisów w sprawie 
konkurencji15, ewentualnych przepisów w 
sprawie przedsiębiorstw państwowych oraz 
przedsiębiorstw, którym przyznano 
szczególne lub wyłączne przywileje16, 
ewentualnych przepisów w sprawie 
dotacji17 oraz rozstrzygania sporów18, 

szczególności te, których klauzula tajności 
została zniesiona i które zostały podane do 
wiadomości publicznej przez Komisję, 
m.in. dokumenty przedstawiające 
stanowiska UE zatytułowane: „Kwestie 
regulacyjne dotyczące TTIP – przemysł 
maszynowy”8, „Sprawdzian 
równoważności funkcjonalnej: 
proponowana metodologia równoważności 
regulacyjnej w branży motoryzacyjnej”9

oraz „Rozdział dotyczący handlu i 
zrównoważonego rozwoju/ polityki pracy i 
ochrony środowiska naturalnego: 
dokument UE określający kluczowe 
kwestie i aspekty dla przepisów w TTIP”10, 
a także propozycje tekstów dotyczących 
barier technicznych w handlu11, środków 
sanitarnych i fitosanitarnych12, procedur 
celnych i ułatwień w handlu13, małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP)14, 
ewentualnych przepisów w sprawie 
konkurencji15, ewentualnych przepisów w 
sprawie przedsiębiorstw państwowych oraz 
przedsiębiorstw, którym przyznano 
szczególne lub wyłączne przywileje16, 
ewentualnych przepisów w sprawie 
dotacji17 oraz rozstrzygania sporów18,

__________________ __________________
8

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153022.pdf.

8

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153022.pdf.

9

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153022.pdf.

9

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153023.pdf.

10

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153022.pdf.

10

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153024.pdf.

11

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153022.pdf.

11

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153025.pdf.

12

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153022.pdf.

12

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153026.pdf.

13

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j

13

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
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anuary/tradoc_153022.pdf. anuary/tradoc_153027.pdf.
14

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153022.pdf.

14

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153028.pdf.

15

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153022.pdf.

15

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153029.pdf.

16

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153022.pdf.

16

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153030.pdf.

17

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153022.pdf.

17

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153031.pdf.

18

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153022.pdf.

18

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/j
anuary/tradoc_153032.pdf.

(Sprostowanie)

Or. es

Poprawka 17
Eric Andrieu, Maria Arena, Emmanuel Maurel, Jude Kirton-Darling

Projekt rezolucji
Umocowanie 10 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając opinię Komitetu 
Regionów w sprawie „Transatlantyckiego 
partnerstwa handlowo-inwestycyjnego 
(TTIP)” (ECOS-V-063) przyjętą podczas 
110 sesji plenarnej (11-13 lutego 2015), 
oraz opinię Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego z dnia 4 
czerwca 2014 r. w sprawie 
„Transatlantyckich stosunków 
handlowych oraz poglądów EKES na 
ściślejszą współpracę i możliwą umowę o 
wolnym handlu pomiędzy UE-USA”,

Or. en
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Poprawka 18
Dita Charanzová

Projekt rezolucji
Umocowanie 11 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając sprawozdanie Komisji z 
2015 r. w sprawie barier handlowych19a,

__________________
19a

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015
/march/tradoc_153259.pdf

Or. en

Poprawka 19
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Umocowanie 11 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając pracę Austriackiej 
Fundacji Rozwoju Badań „Ocenić TTIP: 
ocenienie przewidywanych korzyści 
transatlantyckiego partnerstwa handlowo-
inwestycyjnego (TTIP)”19b

__________________
19bhttp://www.guengl.eu/uploads/plenary-
focus-pdf/ASSESS_TTIP.pdf

Or. en

Poprawka 20
Helmut Scholz
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w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Umocowanie 11 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając dokument roboczy nr 14-
03 Instytutu Światowego Rozwoju i 
Środowiska (Uniwersytet Tufts) 
„Transatlantyckie partnerstwo handlowo-
inwestycyjne: dezintegracja europejska, 
bezrobocie i niestabilność”19c

__________________
19chttp://ase.tufts.edu/gdae/Pubs/wp/14-
03CapaldoTTIP.pdf

Or. en

Poprawka 21
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Umocowanie 11 c (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając decyzję Europejskiego 
Rzecznika Praw Obywatelskich 
wynikającą z dochodzenia z jego własnej 
inicjatywy OI/10/2014/RA dotyczącego 
Komisji Europejskiej i odnoszącego się do 
przejrzystości negocjacji w sprawie 
TTIP19d

__________________
19d 

http://www.ombudsman.europa.eu/en/cas
es/decision.faces/en/58668/html.bookmar
k

Or. en
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Poprawka 22
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Umocowanie 12 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając komunikat Komisji do 
Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów 
zatytułowany „Plan działania prowadzący 
do przejścia na konkurencyjną 
gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r.” 
COM(2011) 11219e.

__________________
19e http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?uri=CELEX:52011DC0
112

Or. en

Poprawka 23
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Umocowanie 12 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając swoją rezolucję z dnia 6 
kwietnia 2011 r. w sprawie przyszłej 
europejskiej polityki dotyczącej inwestycji 
zagranicznych19f

__________________
19f Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0141.

Or. de
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Poprawka 24
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Umocowanie 12 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając swoją rezolucję z dnia 6 
kwietnia 2011 r. w sprawie europejskiej 
polityki dotyczącej inwestycji 
międzynarodowych19g

__________________
19g Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0141.

Or. en

Poprawka 25
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Umocowanie 12 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając sprawozdanie UNCTAD 
dotyczące inwestycji światowych w roku 
2014 – „Inwestowanie w cele 
zrównoważonego rozwoju: plan 
działania”19h.

__________________
19 h 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/
wir2014_en.pdf

Or. en
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Poprawka 26
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Umocowanie 12 c (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając opinię Komitetu 
Regionów „Transatlantyckie partnerstwo 
handlowo-inwestycyjne” ECOS-V-063

Or. en

Poprawka 27
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Umocowanie 13

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoje wcześniejsze 
rezolucje, w szczególności rezolucję z dnia 
23 października 2012 r. w sprawie 
stosunków handlowych i gospodarczych ze 
Stanami Zjednoczonymi20, rezolucję z dnia 
23 maja 2013 r. w sprawie negocjacji UE 
dotyczących handlu i inwestycji ze 
Stanami Zjednoczonymi21, rezolucję z dnia 
12 marca 2014 r. w sprawie 
realizowanych przez NSA amerykańskich 
programów nadzoru, organów nadzoru w
różnych państwach członkowskich oraz 
ich wpływu na prawa podstawowe 
obywateli UE oraz na współpracę 
transatlantycką w dziedzinie wymiaru 
sprawiedliwości i spraw wewnętrznych22

oraz rezolucję z dnia 15 stycznia 2015 r. w 
sprawie sprawozdania rocznego 
dotyczącego działalności Europejskiego 
Rzecznika Praw Obywatelskich w 2013 
r.23,

– uwzględniając swoje wcześniejsze 
rezolucje, w szczególności rezolucję z dnia 
23 października 2012 r. w sprawie 
stosunków handlowych i gospodarczych ze 
Stanami Zjednoczonymi20, rezolucję z dnia 
23 maja 2013 r. w sprawie negocjacji UE 
dotyczących handlu i inwestycji ze 
Stanami Zjednoczonymi21, oraz rezolucję z 
dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie 
sprawozdania rocznego dotyczącego 
działalności Europejskiego Rzecznika 
Praw Obywatelskich w 2013 r.23,
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__________________ __________________
20 Dz.U. C 68 E z 7.3.2014, s. 53. 20 Dz.U. C 68 E z 7.3.2014, s. 53.
21 Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0227. 21 Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0227.
22 Teksty przyjęte, P7_TA-
PROV(2014)0230.
23 Teksty przyjęte, P8_TA-
PROV(2015)0009.

23 Teksty przyjęte, P8_TA-
PROV(2015)0009.

Or. en

Poprawka 28
Dita Charanzová

Projekt rezolucji
Umocowanie 13

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoje wcześniejsze 
rezolucje, w szczególności rezolucję z dnia 
23 października 2012 r. w sprawie 
stosunków handlowych i gospodarczych ze 
Stanami Zjednoczonymi20, rezolucję z dnia 
23 maja 2013 r. w sprawie negocjacji UE 
dotyczących handlu i inwestycji ze 
Stanami Zjednoczonymi21, rezolucję z dnia 
12 marca 2014 r. w sprawie 
realizowanych przez NSA amerykańskich 
programów nadzoru, organów nadzoru w 
różnych państwach członkowskich oraz 
ich wpływu na prawa podstawowe 
obywateli UE oraz na współpracę 
transatlantycką w dziedzinie wymiaru 
sprawiedliwości i spraw wewnętrznych22,
oraz rezolucję z dnia 15 stycznia 2015 r. w 
sprawie sprawozdania rocznego 
dotyczącego działalności Europejskiego 
Rzecznika Praw Obywatelskich w 2013 
r.23,

– uwzględniając swoje wcześniejsze 
rezolucje, w szczególności rezolucję z dnia 
23 października 2012 r. w sprawie 
stosunków handlowych i gospodarczych ze 
Stanami Zjednoczonymi20, rezolucję z dnia 
23 maja 2013 r. w sprawie negocjacji UE 
dotyczących handlu i inwestycji ze 
Stanami Zjednoczonymi21, oraz rezolucję z 
dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie 
sprawozdania rocznego dotyczącego 
działalności Europejskiego Rzecznika 
Praw Obywatelskich w 2013 r.23,

__________________ __________________
20 Dz.U. C 68 E z 7.3.2014, s. 53. 20 Dz.U. C 68 E z 7.3.2014, s. 53.
21 Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0227. 21 Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0227.
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22 Teksty przyjęte, P7_TA-
PROV(2014)0230.

22 Teksty przyjęte, P7_TA-
PROV(2014)0230.

23 Teksty przyjęte, P8_TA-
PROV(2015)0009.

23 Teksty przyjęte, P8_TA-
PROV(2015)0009.

Or. en

Poprawka 29
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Umocowanie 13

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoje wcześniejsze 
rezolucje, w szczególności rezolucję z dnia 
23 października 2012 r. w sprawie 
stosunków handlowych i gospodarczych ze 
Stanami Zjednoczonymi20, rezolucję z dnia 
23 maja 2013 r. w sprawie negocjacji UE 
dotyczących handlu i inwestycji ze 
Stanami Zjednoczonymi21, rezolucję z dnia 
12 marca 2014 r. w sprawie 
realizowanych przez NSA amerykańskich 
programów nadzoru, organów nadzoru w 
różnych państwach członkowskich oraz 
ich wpływu na prawa podstawowe 
obywateli UE oraz na współpracę 
transatlantycką w dziedzinie wymiaru 
sprawiedliwości i spraw wewnętrznych22

oraz rezolucję z dnia 15 stycznia 2015 r. w 
sprawie sprawozdania rocznego 
dotyczącego działalności Europejskiego 
Rzecznika Praw Obywatelskich w 2013 
r.23,

– uwzględniając swoje wcześniejsze 
rezolucje, w szczególności rezolucję z dnia 
23 października 2012 r. w sprawie 
stosunków handlowych i gospodarczych ze 
Stanami Zjednoczonymi20, rezolucję z dnia 
23 maja 2013 r. w sprawie negocjacji UE 
dotyczących handlu i inwestycji ze 
Stanami Zjednoczonymi21 oraz rezolucję 
z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie 
sprawozdania rocznego dotyczącego 
działalności Europejskiego Rzecznika 
Praw Obywatelskich w 2013 r.23,

__________________ __________________
22 Teksty przyjęte, P7_TA-
PROV(2014)0230.

22 Teksty przyjęte, P7_TA-
PROV(2014)0230.

20 Dz.U. C 68 E z 7.3.2014, s. 53. 20 Dz.U. C 68 E z 7.3.2014, s. 53.
21 Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0227. 21 Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0227.
23 Teksty przyjęte, P8_TA-
PROV(2015)0009.

23 Teksty przyjęte, P8_TA-
PROV(2015)0009.
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Or. de

Poprawka 30
Dita Charanzová

Projekt rezolucji
Umocowanie 13 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając wspólne oświadczenie UE 
i USA z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie 
usług publicznych23a,

__________________
23a

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015
/march/tradoc_153264.pdf

Or. en

Poprawka 31
Tokia Saïfi

Projekt rezolucji
Umocowanie 13 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając zalecenia Europejskiej 
Rzeczniczki Praw Człowieka w sprawie 
większej przejrzystości TTIP z dnia 6 
stycznia 2015 r.,

Or. fr

Poprawka 32
Dita Charanzová

Projekt rezolucji
Umocowanie 13 b (nowe)
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Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając briefingi przekazywane 
przez Komisję Parlamentowi przed każdą z 
rund negocjacyjnych oraz po każdej z 
nich,

Or. en

Poprawka 33
Dita Charanzová

Projekt rezolucji
Umocowanie 13 c (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając oświadczenie komisarz 
Malmström z dnia 18 marca 2015 r. 
skierowane do Komisji Handlu 
Międzynarodowego w sprawie inwestycji 
w ramach TTIP23b,

__________________
23b http://europa.eu/rapid/press-
release_SPEECH-15-4624_en.htm

Or. en

Poprawka 34
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Dita Charanzová

Projekt rezolucji
Motyw -A (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

-A. mając na uwadze, że wykorzystywanie 
handlu do działalności eksportowej oraz 
inwestycji do wzrostu jest kluczowym 
czynnikiem wzrostu gospodarczego i ilości 
miejsc pracy, niewymagającym inwestycji 
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rządowych;

Or. en

Poprawka 35
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sander Loones, David Campbell Bannerman, 
Jan Zahradil, Sajjad Karim, Bolesław G. Piecha

Projekt rezolucji
Umocowanie 15 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając wspólne oświadczenie 
komisarz Cecilii Malmström oraz 
przedstawiciela USA ds. handlu Michaela 
Fromana z dnia 20 marca dotyczące 
wyłączenia usług publicznych z umów 
handlowych pomiędzy UE i USA;

Or. en

Poprawka 36
Ulrike Müller

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że ambitna umowa z 
USA mogłaby wspomóc reindustrializację 
Europy i przyczynić się do realizacji celu 
na 2020 r. dotyczącego zwiększenia PKB 
generowanego przez przemysł w UE z 
15% do 20%; mając na uwadze, że może 
ona stworzyć możliwości szczególnie dla 
MŚP, które bardziej niż większe 
przedsiębiorstwa cierpią z powodu barier 
pozataryfowych; mając na uwadze, że 
umowa między dwoma największymi 
blokami gospodarczymi na świecie może 
również generować standardy, normy i 
zasady, które zostaną przyjęte na szczeblu 

A. mając na uwadze, że ambitna umowa z 
USA mogłaby wspomóc reindustrializację 
Europy i przyczynić się do realizacji celu 
na 2020 r. dotyczącego zwiększenia PKB 
generowanego przez przemysł w UE z 
15% do 20%; mając na uwadze, że może 
ona stworzyć korzyści szczególnie dla 
MŚP, które bardziej niż większe 
przedsiębiorstwa cierpią z powodu barier 
pozataryfowych; mając na uwadze, że 
umowa między dwoma największymi 
blokami gospodarczymi na świecie może 
również generować standardy, normy i 
zasady, które zostaną przyjęte na szczeblu 
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światowym, co przyniosłoby korzyści 
również państwom trzecim;

światowym, co przyniosłoby korzyści 
również państwom trzecim;

Or. en

Poprawka 37
Matteo Salvini

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że ambitna umowa z 
USA mogłaby wspomóc reindustrializację 
Europy i przyczynić się do realizacji celu 
na 2020 r. dotyczącego zwiększenia PKB 
generowanego przez przemysł w UE z 
15% do 20%; mając na uwadze, że może 
ona stworzyć możliwości szczególnie dla 
MŚP, które bardziej niż większe 
przedsiębiorstwa cierpią z powodu barier; 
mając na uwadze, że umowa między 
dwoma największymi blokami 
gospodarczymi na świecie może również 
generować standardy, normy i zasady, 
które zostaną przyjęte na szczeblu 
światowym, co przyniosłoby korzyści 
również państwom trzecim;

A. mając na uwadze, że bardzo trudno 
byłoby o to, by umowa z USA mogła
wspomóc reindustrializację Europy i 
wzrost PKB w UE; mając na uwadze, że 
może ona stworzyć zarówno możliwości 
jak i efekty niekorzystne dla MŚP, które w 
porównaniu do większych przedsiębiorstw
cierpią z powodu barier oraz, w 
porównaniu do firm amerykańskich, są 
mocno obciążone podatkami;

Or. it

Poprawka 38
Franck Proust

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że ambitna umowa z 
USA mogłaby wspomóc reindustrializację 
Europy i przyczynić się do realizacji celu 
na 2020 r. dotyczącego zwiększenia PKB 

A. mając na uwadze, że ambitna umowa z 
USA mogłaby wspomóc reindustrializację 
Europy, spowalniając bratobójczy wyścig 
zaistniały z powodu transferu technologii 
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generowanego przez przemysł w UE z 
15% do 20%; mając na uwadze, że może 
ona stworzyć możliwości szczególnie dla 
MŚP, które bardziej niż większe 
przedsiębiorstwa cierpią z powodu barier 
pozataryfowych; mając na uwadze, że 
umowa między dwoma największymi 
blokami gospodarczymi na świecie może 
również generować standardy, normy i 
zasady, które zostaną przyjęte na szczeblu 
światowym, co przyniosłoby korzyści 
również państwom trzecim;

ostatnich dekad na inne rynki, na których 
konkurowaliśmy ze sobą ze szkodą dla 
naszej produkcji lokalnej, oraz przyczynić 
się do realizacji celu na 2020 r. 
dotyczącego zwiększenia PKB 
generowanego przez przemysł w UE z 
15% do 20%; mając na uwadze, że może 
ona stworzyć możliwości szczególnie dla 
MŚP, które bardziej niż większe 
przedsiębiorstwa cierpią z powodu barier 
pozataryfowych; mając na uwadze, że 
umowa między dwoma największymi 
blokami gospodarczymi na świecie może 
również generować standardy, normy i 
zasady, które zostaną przyjęte na szczeblu 
światowym, co przyniosłoby korzyści 
również państwom trzecim;

Or. fr

Poprawka 39
Gérard Deprez, Louis Michel, Frédérique Ries

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że ambitna umowa z 
USA mogłaby wspomóc reindustrializację 
Europy i przyczynić się do realizacji celu 
na 2020 r. dotyczącego zwiększenia PKB 
generowanego przez przemysł w UE z 
15% do 20%; mając na uwadze, że może 
ona stworzyć możliwości szczególnie dla 
MŚP, które bardziej niż większe 
przedsiębiorstwa cierpią z powodu barier 
pozataryfowych; mając na uwadze, że 
umowa między dwoma największymi 
blokami gospodarczymi na świecie może 
również generować standardy, normy i 
zasady, które zostaną przyjęte na szczeblu 
światowym, co przyniosłoby korzyści 
również państwom trzecim;

A. mając na uwadze, że ambitna umowa z 
USA powinna wspomóc reindustrializację 
Europy i przyczynić się do realizacji celu 
na 2020 r. dotyczącego zwiększenia PKB 
generowanego przez przemysł w UE z 
15% do 20%; mając na uwadze, że może 
ona stworzyć możliwości szczególnie dla 
MŚP, które bardziej niż większe 
przedsiębiorstwa cierpią z powodu barier 
pozataryfowych; mając na uwadze, że 
umowa między dwoma największymi 
blokami gospodarczymi na świecie może 
również generować standardy, normy i 
zasady, które zostaną przyjęte na szczeblu 
światowym, co przyniosłoby korzyści 
również państwom trzecim i powinno 
zapobiec fragmentacji światowego 
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handlu;

Or. fr

Poprawka 40
David Martin, Maria Arena, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, Emmanuel Maurel, 
Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim 
Schuster, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Victor 
Boștinaru, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Costas Mavrides, Pedro Silva Pereira, Marita 
Ulvskog, Martina Werner

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że ambitna umowa z 
USA mogłaby wspomóc reindustrializację 
Europy i przyczynić się do realizacji celu 
na 2020 r. dotyczącego zwiększenia PKB 
generowanego przez przemysł w UE z 
15% do 20%; mając na uwadze, że może 
ona stworzyć możliwości szczególnie dla 
MŚP, które bardziej niż większe 
przedsiębiorstwa cierpią z powodu barier 
pozataryfowych; mając na uwadze, że 
umowa między dwoma największymi 
blokami gospodarczymi na świecie może 
również generować standardy, normy i 
zasady, które zostaną przyjęte na szczeblu 
światowym, co przyniosłoby korzyści 
również państwom trzecim;

A. mając na uwadze, że ambitna i 
wyważona umowa z USA mogłaby 
wspomóc reindustrializację Europy i 
przyczynić się do realizacji celu na 2020 r. 
dotyczącego zwiększenia PKB 
generowanego przez przemysł w UE z 
15% do 20%; mając na uwadze, że może 
ona stworzyć możliwości szczególnie dla 
MŚP, mikroprzedsiębiorstw, zgodnie z 
definicją z zalecenia Komisji 
2003/361/WE, klastrom i sieciom 
przedsiębiorstw, które bardziej niż większe 
przedsiębiorstwa cierpią z powodu barier 
pozataryfowych; mając na uwadze, że 
umowa między dwoma największymi 
blokami gospodarczymi na świecie może 
również generować standardy, normy i 
zasady, które zostaną przyjęte na szczeblu 
światowym, co przyniosłoby korzyści 
również państwom trzecim;

Or. en

Poprawka 41
Marine Le Pen

Projekt rezolucji
Motyw A
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Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że ambitna umowa z 
USAA mogłaby wspomóc 
reindustrializację Europy i przyczynić się 
do realizacji celu na 2020 r. dotyczącego 
zwiększenia PKB generowanego przez 
przemysł w UE z 15% do 20%; mając na 
uwadze, że może ona stworzyć możliwości
szczególnie dla MŚP, które bardziej niż 
większe przedsiębiorstwa cierpią z powodu 
barier pozataryfowych; mając na uwadze, 
że umowa między dwoma największymi 
blokami gospodarczymi na świecie może 
również generować standardy, normy i 
zasady, które zostaną przyjęte na szczeblu 
światowym, co przyniosłoby korzyści 
również państwom trzecim;

A. mając na uwadze, że taka umowa z 
USA mogłaby faworyzować amerykańskie 
przedsiębiorstwa i instytucje finansowe 
(które korzystają z większych 
regulacyjnych i finansowych marginesów 
swobody wynikających z realizmu 
niezależnej i zbudowanej w oparciu o 
amerykańskie interesy narodowe polityki 
handlowej) w stosunku do rynków 
europejskich i zagrażać w szczególności
MŚP, które bardziej niż większe 
przedsiębiorstwa cierpią z powodu braku 
niezależnej, narodowej i ofensywnej 
polityki handlowej, jak również braku
barier taryfowych i pozataryfowych; mając 
na uwadze, że umowa między dwoma 
największymi blokami gospodarczymi na 
świecie wiąże się również z ryzykiem 
ustanowienia norm i zasad, które zostaną 
przyjęte na szczeblu światowym ze szkodą 
dla przepisów i interesów narodowych;

Or. fr

Poprawka 42
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że ambitna umowa z 
USA mogłaby wspomóc reindustrializację 
Europy i przyczynić się do realizacji celu 
na 2020 r. dotyczącego zwiększenia PKB 
generowanego przez przemysł w UE z 
15% do 20%; mając na uwadze, że może 
ona stworzyć możliwości szczególnie dla 
MŚP, które bardziej niż większe 
przedsiębiorstwa cierpią z powodu barier 

A. mając na uwadze, że Komisja stwierdza, 
iż ambitna umowa z USA może wspomóc 
reindustrializację Europy i przyczyniłaby
się do realizacji celu na 2020 r. 
dotyczącego zwiększenia PKB 
generowanego przez przemysł w UE z 
15% do 20%; mając na uwadze, że 
Komisja stwierdza, iż TTIP może stworzyć 
możliwości szczególnie dla MŚP, które 
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pozataryfowych; mając na uwadze, że 
umowa między dwoma największymi 
blokami gospodarczymi na świecie może
również generować standardy, normy i 
zasady, które zostaną przyjęte na szczeblu 
światowym, co przyniosłoby korzyści 
również państwom trzecim;

bardziej niż większe przedsiębiorstwa 
cierpią z powodu niektórych barier 
pozataryfowych; mając na uwadze, że 
Komisja stwierdza, iż umowa między 
dwoma największymi blokami 
gospodarczymi na świecie mogłaby
również narzucać standardy, normy i 
zasady, które zostaną przyjęte na szczeblu 
światowym; mając na uwadze, że kilka 
niezależnych badań dotyczących ocen 
skutków TTIP przewiduje negatywne 
konsekwencje ekonomiczne i budżetowe 
dla Unii Europejskiej i państw 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 43
Yannick Jadot, Ska Keller

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że ambitna umowa z 
USA mogłaby wspomóc reindustrializację 
Europy i przyczynić się do realizacji celu 
na 2020 r. dotyczącego zwiększenia PKB 
generowanego przez przemysł w UE z 
15% do 20%; mając na uwadze, że może 
ona stworzyć możliwości szczególnie dla 
MŚP, które bardziej niż większe 
przedsiębiorstwa cierpią z powodu barier 
pozataryfowych; mając na uwadze, że 
umowa między dwoma największymi 
blokami gospodarczymi na świecie może 
również generować standardy, normy i 
zasady, które zostaną przyjęte na szczeblu 
światowym, co przyniosłoby korzyści 
również państwom trzecim;

A. mając na uwadze, że oceny skutków 
ekonometrycznych TTIP są bardzo 
zróżnicowane, w niektórych z nich 
przewiduje się, że ambitna umowa z USA 
mogłaby wspomóc reindustrializację 
Europy prowadząc jednocześnie do 
przedłużającej się i znaczącej utraty 
miejsc pracy; mając na uwadze, że może 
ona stworzyć możliwości szczególnie dla 
MŚP prowadzących działalność 
eksportową, mogąc jednocześnie wywierać 
zwiększony nacisk na MŚP nieprowadzące 
działalności eksportowej, których obawy 
należy brać właściwie pod uwagę; mając 
na uwadze, że umowa między dwoma 
największymi blokami gospodarczymi na 
świecie może również generować 
standardy, normy i zasady, które zostaną 
przyjęte na szczeblu światowym;

Or. en
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Poprawka 44
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Dariusz 
Rosati, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Bolesław G. Piecha, Andrey Kovatchev, Eva Paunova, Mariya 
Gabriel, Emil Radev, Vladimir Urutchev

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że ambitna umowa z 
USA mogłaby wspomóc reindustrializację 
Europy i przyczynić się do realizacji celu 
na 2020 r. dotyczącego zwiększenia PKB 
generowanego przez przemysł w UE z 
15% do 20%; mając na uwadze, że może 
ona stworzyć możliwości szczególnie dla 
MŚP, które bardziej niż większe 
przedsiębiorstwa cierpią z powodu barier 
pozataryfowych; mając na uwadze, że 
umowa między dwoma największymi 
blokami gospodarczymi na świecie może 
również generować standardy, normy i 
zasady, które zostaną przyjęte na szczeblu 
światowym, co przyniosłoby korzyści 
również państwom trzecim;

A. mając na uwadze, że ambitna i 
wyważona umowa z USA mogłaby 
wspomóc reindustrializację Europy i 
przyczynić się do realizacji celu na 2020 r. 
dotyczącego zwiększenia PKB 
generowanego przez przemysł w UE z 
15% do 20%; mając na uwadze, że może 
ona stworzyć możliwości szczególnie dla 
MŚP, które bardziej niż większe 
przedsiębiorstwa cierpią z powodu barier 
pozataryfowych; mając na uwadze, że 
umowa między dwoma największymi 
blokami gospodarczymi na świecie może 
również generować standardy, normy i 
zasady, które zostaną przyjęte na szczeblu 
światowym, co przyniosłoby korzyści 
również państwom trzecim;

Or. en

Poprawka 45
David Borrelli

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że ambitna umowa z 
USA mogłaby wspomóc reindustrializację 
Europy i przyczynić się do realizacji celu 
na 2020 r. dotyczącego zwiększenia PKB 
generowanego przez przemysł w UE z 

A. mając na uwadze, że ambitna umowa z 
USA mogłaby wspomóc reindustrializację 
Europy i przyczynić się do realizacji celu 
na 2020 r. dotyczącego zwiększenia PKB 
generowanego przez przemysł w UE z 
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15% do 20%; mając na uwadze, że może 
ona stworzyć możliwości szczególnie dla
MŚP, które bardziej niż większe 
przedsiębiorstwa cierpią z powodu barier 
pozataryfowych; mając na uwadze, że 
umowa między dwoma największymi 
blokami gospodarczymi na świecie może 
również generować standardy, normy i 
zasady, które zostaną przyjęte na szczeblu 
światowym, co przyniosłoby korzyści 
również państwom trzecim;

15% do 20%; mając na uwadze, że umowa 
ta może stworzyć możliwości 
makroekonomiczne, ale powinna ona brać 
pod uwagę, że MŚP w porównaniu z 
większymi przedsiębiorstwami mają 
większe problemy wynikające z dostępu 
do kredytu, braku innowacyjności oraz 
barier kulturowych/językowych niż z 
barier pozataryfowych; mając na uwadze, 
że umowa między dwoma największymi 
blokami gospodarczymi na świecie może 
również generować standardy, normy i 
zasady, które zostaną przyjęte na szczeblu 
światowym, co przyniosłoby korzyści 
również państwom trzecim;

Or. en

Poprawka 46
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius, Dita Charanzová

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że ambitna umowa z 
USA mogłaby wspomóc reindustrializację 
Europy i przyczynić się do realizacji celu 
na 2020 r. dotyczącego zwiększenia PKB 
generowanego przez przemysł w UE z 
15% do 20%; mając na uwadze, że może 
ona stworzyć możliwości szczególnie dla 
MŚP, które bardziej niż większe 
przedsiębiorstwa cierpią z powodu barier 
pozataryfowych; mając na uwadze, że 
umowa między dwoma największymi 
blokami gospodarczymi na świecie może
również generować standardy, normy i 
zasady, które zostaną przyjęte na szczeblu 
światowym, co przyniosłoby korzyści 
również państwom trzecim;

A. mając na uwadze, że PKB UE w 
ogromnym stopniu zależy od handlu i 
eksportu oraz korzyści płynących z 
opartych na zasadach inwestycji i handlu;
mając na uwadze, że ambitna umowa z 
USA powinna wspomóc reindustrializację 
Europy i przyczynić się do realizacji celu 
na 2020 r. dotyczącego zwiększenia PKB 
generowanego przez przemysł w UE z 
15% do 20%, poprzez wzmocnienie 
transatlantyckiego handlu zarówno 
towarami jak i usługami; mając na 
uwadze, że powinna ona stworzyć 
możliwości szczególnie dla MŚP, które 
bardziej niż większe przedsiębiorstwa
cierpią z powodu barier pozataryfowych; 
mając na uwadze, że umowa między 
dwoma największymi blokami 
gospodarczymi na świecie ma również na 
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celu generowanie standardów, norm i 
zasad, które zostaną przyjęte na szczeblu 
światowym, co przyniosłoby korzyści 
również państwom trzecim;

Or. en

Poprawka 47
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że ambitna umowa z 
USA mogłaby wspomóc reindustrializację 
Europy i przyczynić się do realizacji celu 
na 2020 r. dotyczącego zwiększenia PKB 
generowanego przez przemysł w UE z 
15% do 20%; mając na uwadze, że może 
ona stworzyć możliwości szczególnie dla 
MŚP, które bardziej niż większe 
przedsiębiorstwa cierpią z powodu barier 
pozataryfowych; mając na uwadze, że 
umowa między dwoma największymi 
blokami gospodarczymi na świecie może 
również generować standardy, normy i 
zasady, które zostaną przyjęte na szczeblu 
światowym, co przyniosłoby korzyści 
również państwom trzecim;

A. mając na uwadze, że ambitna umowa z 
USA pomoże reindustrializacji Europy i 
przyczyni się do realizacji celu na 2020 r. 
dotyczącego zwiększenia PKB 
generowanego przez przemysł w UE z 
15% do 20%; mając na uwadze, że może 
ona stworzyć możliwości szczególnie dla 
MŚP, które bardziej niż większe 
przedsiębiorstwa cierpią z powodu barier 
pozataryfowych;

Or. en

Poprawka 48
Tiziana Beghin

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że ambitna umowa z A. mając na uwadze, że umowa z USA nie 



AM\1054991PL.doc 33/92 PE552.035v01-00

PL

USA mogłaby wspomóc reindustrializację 
Europy i przyczynić się do realizacji celu 
na 2020 r. dotyczącego zwiększenia PKB 
generowanego przez przemysł w UE z 
15% do 20%; mając na uwadze, że może 
ona stworzyć możliwości szczególnie dla
MŚP, które bardziej niż większe 
przedsiębiorstwa cierpią z powodu barier 
pozataryfowych; mając na uwadze, że 
umowa między dwoma największymi 
blokami gospodarczymi na świecie może 
również generować standardy, normy i 
zasady, które zostaną przyjęte na szczeblu 
światowym, co przyniosłoby korzyści 
również państwom trzecim;

pomoże reindustrializacji Europy, gdyż 
ceny energii nadal będą niższe w USA, i 
nie przyczyni się do realizacji celu na 2020 
r. dotyczącego zwiększenia PKB 
generowanego przez przemysł w UE z 
15% do 20%; mając na uwadze, że może 
ona zaszkodzić MŚP, które będą cierpiały z 
powodu nieuregulowanej konkurencji ze 
strony większych przedsiębiorstw; mając 
na uwadze, że umowa między dwoma 
największymi blokami gospodarczymi na 
świecie może również generować 
standardy, normy i zasady, które zostaną 
przyjęte na szczeblu światowym, do 
których państwa trzecie musiałyby się 
dostosować;

Or. en

Poprawka 49
Ramon Tremosa i Balcells

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. zauważa fundamentalne znaczenie 
zawarcia wszechstronnej i ambitnej 
umowy, ponieważ pozwoli ona Europie na 
zacieśnienie powiązań handlowych z 
jednym z największych rynków i jednym z 
wiarygodniejszych krajów 
demokratycznych na świecie. Umowa ta 
stworzy precedens dla dalszych umów 
handlowych;

Or. en

Poprawka 50
Franck Proust

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że dziewięć państw 
członkowskich zawarło już umowy 
dwustronne ze Stanami Zjednoczonymi, że 
partnerstwo transatlantyckie będzie mogło 
czerpać inspirację z dobrych praktyk i 
lepiej niwelować przeszkody istniejące w 
tych państwach;

Or. fr

Poprawka 51
Markus Pieper, Markus Ferber, Paul Rübig, Antonio Tajani, Othmar Karas, Michał 
Boni, Bendt Bendtsen, Sven Schulze

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że obciążenie 
biurokratyczne oraz koszty 
administracyjne prowadzenia działalności 
handlowej wynikające z taryf celnych i 
barier pozataryfowych dotykają małe i
średnie przedsiębiorstwa (MŚP) 
nieproporcjonalnie bardziej niż duże 
spółki;

Or. en

Poprawka 52
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że zniesienie ceł 
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pomiędzy UE i USA przełoży się 
bezpośrednio na straty rzędu kilka 
miliardów euro w dochodach budżetu UE 
z zasobów własnych.

Or. en

Poprawka 53
Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że bariery taryfowe 
między Stanami Zjednoczonymi i Unią 
Europejską w wielu sektorach prawie nie 
istnieją, że transatlantyckie porozumienie 
handlowe będzie zatem dotyczyć głównie 
norm amerykańskich i europejskich, czyli 
rozwiązań przyjętych przez prawodawcę w 
kwestiach gospodarczych, socjalnych, 
środowiskowych i społecznych;

Or. fr

Poprawka 54
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Dita Charanzová

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że wszechstronne i 
ambitne TTIP prawdopodobnie spowoduje 
konsekwencje geopolityczne poprzez 
wzmocnienie, opartego na zasadach, 
światowego systemu handlu, 
zróżnicowanie eksportu UE oraz 
wzmocnienie relacji transatlantyckich 
pomiędzy dwoma największymi i 
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najbardziej otwartymi blokami 
gospodarczymi na świecie, które są oparte 
na wzajemnym zaangażowaniu w 
poszanowanie praw człowieka i 
podstawowych wolności, zachowaniu 
standardów i ogólnoświatowym 
umacnianiu kierujących nimi wartości;

Or. en

Poprawka 55
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że umowa między 
dwoma największymi blokami 
gospodarczymi na świecie może również 
generować standardy, normy i zasady, 
które mogłyby zostać przyjęte na szczeblu 
światowym, co przyniosłoby korzyści 
również państwom trzecim, szczególnie 
krajom rozwijającym się; mając na 
uwadze, że brak powodzenia przy 
wynegocjowaniu umowy pozwoli w tej 
sytuacji innym państwom trzecim, 
kierującym się odmiennymi standardami i 
wartościami, na przyjęcie takiej roli;

Or. en

Poprawka 56
Ramon Tremosa i Balcells

Projekt rezolucji
Motyw A b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ab. uznaje, że MŚP mogą być głównymi 
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beneficjentami TTIP, ponieważ duże 
korporacje uzyskują oszczędności skali, 
które umożliwiają im łatwy dostęp do 
rynków po obu stronach Atlantyku. MŚP 
nie dysponują finansowymi, prawnymi 
oraz innymi zasobami, aby poradzić sobie 
z różnicami regulacyjnymi oraz innymi 
barierami w handlu;

Or. en

Poprawka 57
Ramon Tremosa i Balcells

Projekt rezolucji
Motyw A b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ab. zauważa, że biorąc pod uwagę 
demokratyczne trendy w niektórych 
państwach członkowskich; ich wysokie 
poziomy bezrobocia; brak popytu 
wewnętrznego oraz wysoki poziom 
zadłużenia niektórych państw 
członkowskich, wzrost gospodarczy nie 
nastąpi dzięki zwiększeniu długu 
publicznego, ale dzięki otwarciu nowych 
rynków, handel musi być zatem 
uprzywilejowanym sposobem na osiąganie 
wzrostu;

Or. en

Poprawka 58
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Motyw A b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ab. mając na uwadze, że utworzenie 
transatlantyckiego wspólnego rynku jest 
od dwóch dekad wspierane przez 
Transatlantycki Dialog Biznesowy 
(TABD), gdyż skorzystałyby na nim duże i 
wpływowe korporacje, włącznie z 
sektorem finansowym, kosztem małych i 
średnich przedsiębiorstw oraz budżetów 
publicznych ponoszących koszty 
dostosowawcze; mając na uwadze, że w 
chwili obecnej przy braku TTIP, USA i 
UE są już swoimi głównymi partnerami 
handlowymi stosującymi w większości 
sektorów niskie stawki celne a bilans 
handlowy jest stale korzystny dla UE; 
mając na uwadze, że UE powinna nadal 
dywersyfikować swoich partnerów 
handlowych kładąc nacisk na umacnianie 
swoich wartości i celów odnoszących się 
do zrównoważonej produkcji, praw 
społecznych i pracowniczych, ochrony 
środowiska i różnorodności kulturowej;

Or. en

Poprawka 59
Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Motyw A b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ab. mając na uwadze, że normy te 
zainspirowane są odmienną historią, 
odmienną kulturą i różnymi układami sił, 
że są rozbieżne zarówno pod względem 
podejścia jak i rozwiązań, że ustanowione 
zostały w kontekście odmiennych ram 
prawnych i administracyjnych, że 
zbliżenie norm w oparciu o umowę 
handlową może całościowo zaburzyć 
równowagę tych ram i sprawić, że tracąc 
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skuteczność staną się zupełnie 
nieadekwatne, przez co wysiłek 
prawodawcy zostanie zniweczony;

Or. fr

Poprawka 60
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius, Dita Charanzová

Projekt rezolucji
Motyw A b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ab. mając na uwadze, że wobec 
aktualnych sytuacji kryzysowych na 
granicach UE oraz wydarzeń na świecie 
istnieje potrzeba zaangażowania się w 
globalny ład oraz system oparty na 
zasadach i wartościach

Or. en

Poprawka 61
Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Motyw A c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ac. mając na uwadze, że szeroko 
zakrojone porozumienie handlowe ze 
Stanami Zjednoczonymi może ograniczyć 
zdolność prawodawcy europejskiego i 
krajowego do stanowienia prawa, a tym 
samym zagrozić suwerenności obywateli, 
naruszyć demokratyczne podstawy 
projektu europejskiego, ograniczyć 
instrumenty działania i zredukować 
spektrum polityki europejskiej do 
wymiaru gospodarczego, ale już nie 
politycznego, konglomeratu;
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Or. fr

Poprawka 62
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Motyw A c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ac. mając na uwadze, że zawarcie umowy 
o wolnym handlu pomiędzy UE i USA 
wydaje się być niezgodne z umacnianiem 
suwerennej Unii Europejskiej promującej 
swoje cele przedstawiane jako ochrona 
środowiska, stosowanie zasady 
ostrożności, spójność społeczna, godziwa 
praca, obrona praw obywatelskich 
szczególnie w obszarze ochrony danych, 
dostęp do usług ochrony zdrowia, polityka 
kulturalna i różnorodność kulturalna, 
bezpieczeństwo żywnościowe i ochrona 
rodzinnych gospodarstw rolnych; mając 
na uwadze, że znoszenie niektórych 
niepotrzebnych przepisów i różnic 
regulacyjnych powinno być wbudowane w 
procesy multilateralne, a nie w 
dwustronne umowy o wolnym handlu;

Or. en

Poprawka 63
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius, Dita Charanzová

Projekt rezolucji
Motyw A c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ac. mając na uwadze, że negatywne 
oddziaływanie rosyjskich sankcji na 
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eksporterów z UE musi zachęcać Komisję 
do zwiększania wysiłków w celu otwarcia 
nowych rynków dla dużych i małych 
przedsiębiorstw UE;

Or. en

Poprawka 64
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Motyw A d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ad. mając na uwadze, że przedstawiciel 
USA ds. handlu rokrocznie potępia 
przepisy UE i państw członkowskich 
dotyczące obszarów ochrony środowiska, 
bezpieczeństwa żywnościowego i 
informacji konsumenckiej, jak również 
stosowania zasady ostrożności;

Or. en

Poprawka 65
Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Motyw A d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ad. mając na uwadze, że oceny wpływu 
partnerstwa transatlantyckiego nie są 
przejrzyste, że brakuje analiz i dystansu w 
odniesieniu do tej umowy nowego typu, 
która może przecież wywrzeć ogromny 
wpływ na europejski sektor rolny, 
przemysłowy i usługowy, na prawa 
pracowników, konsumentów i obywateli 
europejskich;
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Or. fr

Poprawka 66
Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Motyw A e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ae. mając na uwadze, że cel ogłoszony 
przez Radę na posiedzeniu w dniach 19-20 
marca, czyli zakończenie negocjacji do 
końca 2015 r., jest nierealistyczny i 
nieodpowiedzialny;

Or. fr

Poprawka 67
Franck Proust

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że ze względu na 
rosnącą liczbę wzajemnych powiązań 
między rynkami światowymi – nawet do 
40% towarów przemysłowych w Europie 
wytwarzanych jest z importowanych 
produktów z rynków wyższego szczebla –
ważne jest, aby decydenci polityczni 
kształtowali sposób, w jaki dochodzi do 
interakcji między tymi rynkami; mając na 
uwadze, że odpowiednie zasady handlu są 
podstawą wartości dodanej w Europie, 
ponieważ produkcja przemysłowa odbywa 
się w globalnych łańcuchach wartości;

B. mając na uwadze, że ze względu na 
rosnącą liczbę wzajemnych powiązań 
między rynkami światowymi – nawet do 
40% towarów przemysłowych w Europie 
wytwarzanych jest z importowanych 
produktów z rynków wyższego szczebla –
ważne jest, aby negocjatorzy i decydenci 
polityczni kształtowali sposób, w jaki 
dochodzi do interakcji między tymi 
rynkami; mając na uwadze, że 
odpowiednie zasady handlu są podstawą 
wartości dodanej w Europie, ponieważ 
produkcja przemysłowa odbywa się w 
globalnych łańcuchach wartości; w tym 
celu należy jasno zdefiniować kwestię 
reguł pochodzenia produktów, zarówno w 
odniesieniu do miejsca wytwarzania jak i 
poziomu przetworzenia produktów, które 
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będą w obrocie rynkowym po 
wprowadzeniu TTIP;

Or. fr

Poprawka 68
Marine Le Pen

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że ze względu na 
rosnącą liczbę wzajemnych powiązań 
między rynkami światowymi – nawet do 
40% towarów przemysłowych w Europie 
wytwarzanych jest z importowanych 
produktów z rynków wyższego szczebla –
ważne jest, aby decydenci polityczni 
kształtowali sposób, w jaki dochodzi do 
interakcji między tymi rynkami; mając na 
uwadze, że odpowiednie zasady handlu są 
podstawą wartości dodanej w Europie, 
ponieważ produkcja przemysłowa odbywa 
się w globalnych łańcuchach wartości;

B. mając na uwadze, że ze względu na 
rosnącą liczbę wzajemnych powiązań 
między rynkami światowymi – nawet do 
40% towarów przemysłowych w Europie 
wytwarzanych jest z importowanych 
produktów z rynków wyższego szczebla – i 
ogromne różnice między bilansami 
handlowymi państw członkowskich, 
ważne jest, aby zasady handlu, jakimi 
mają kierować się państwa członkowskie, 
były tworzone w sposób niezależny w celu 
uzyskania zbieżności tych zasad z 
interesami narodowymi;

Or. fr

Poprawka 69
Matteo Salvini

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że ze względu na 
rosnącą liczbę wzajemnych powiązań 
między rynkami światowymi – nawet do 
40% towarów przemysłowych w Europie 
wytwarzanych jest z importowanych 
produktów z rynków wyższego szczebla –
ważne jest, aby decydenci polityczni 

B. mając na uwadze, że ze względu na 
rosnącą liczbę wzajemnych powiązań 
między rynkami światowymi – nawet do 
40% towarów przemysłowych w Europie 
wytwarzanych jest z importowanych 
produktów z rynków wyższego szczebla –
ważne jest, aby decydenci polityczni 
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kształtowali sposób, w jaki dochodzi do 
interakcji między tymi rynkami; mając na 
uwadze, że odpowiednie zasady handlu są 
podstawą wartości dodanej w Europie, 
ponieważ produkcja przemysłowa odbywa 
się w globalnych łańcuchach wartości;

kształtowali sposób, w jaki dochodzi do 
interakcji między tymi rynkami; mając na 
uwadze, że odpowiednie zasady handlu są 
podstawą wartości dodanej w Europie, 
ponieważ produkcja przemysłowa odbywa 
się w globalnych łańcuchach wartości, 
jednak zbyt często polityka instytucji 
europejskich prowadzi do relokacji 
sektora produkcji do krajów trzecich;

Or. it

Poprawka 70
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że ze względu na 
rosnącą liczbę wzajemnych powiązań 
między rynkami światowymi – nawet do 
40% towarów przemysłowych w Europie 
wytwarzanych jest z importowanych 
produktów z rynków wyższego szczebla –
ważne jest, aby decydenci polityczni
kształtowali sposób, w jaki dochodzi do 
interakcji między tymi rynkami; mając na 
uwadze, że odpowiednie zasady handlu są 
podstawą wartości dodanej w Europie, 
ponieważ produkcja przemysłowa odbywa 
się w globalnych łańcuchach wartości;

B. mając na uwadze, że ze względu na 
rosnącą liczbę wzajemnych powiązań 
między rynkami światowymi – nawet do 
40% towarów przemysłowych w Europie 
wytwarzanych jest z importowanych 
produktów z rynków wyższego szczebla –
ważne jest, aby parlamenty i 
społeczeństwo obywatelskie kształtowały 
sposób, w jaki dochodzi do interakcji 
między tymi rynkami, oraz regulowały na 
nich warunki zachowywania, produkcji i 
konsumpcji; mając na uwadze, że 
odpowiednie zasady handlu wspierają 
wartość dodaną, a wdrażanie 
Międzynarodowego Paktu Praw 
Gospodarczych, Społecznych i 
Kulturalnych Narodów Zjednoczonych 
jest sprawą o znaczeniu 
fundamentalnym, ponieważ produkcja 
przemysłowa odbywa się w globalnych 
łańcuchach wartości;

Or. en
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Poprawka 71
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że ze względu na 
rosnącą liczbę wzajemnych powiązań 
między rynkami światowymi – nawet do 
40% towarów przemysłowych w Europie 
wytwarzanych jest z importowanych 
produktów z rynków wyższego szczebla –
ważne jest, aby decydenci polityczni 
kształtowali sposób, w jaki dochodzi do 
interakcji między tymi rynkami; mając na 
uwadze, że odpowiednie zasady handlu są 
podstawą wartości dodanej w Europie, 
ponieważ produkcja przemysłowa odbywa 
się w globalnych łańcuchach wartości;

B. mając na uwadze, że ze względu na 
rosnącą liczbę wzajemnych powiązań 
między rynkami światowymi – nawet do 
40% towarów przemysłowych w Europie 
wytwarzanych jest z importowanych 
produktów z rynków wyższego szczebla –
ważne jest, aby decydenci polityczni 
wspierali i kształtowali sposób, w jaki 
dochodzi do interakcji między tymi 
rynkami; mając na uwadze, że 
odpowiednie zasady handlu są podstawą 
wartości dodanej w Europie, ponieważ 
produkcja przemysłowa odbywa się w 
globalnych łańcuchach wartości;

Or. de

Poprawka 72
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Ulrike Müller, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że ze względu na 
rosnącą liczbę wzajemnych powiązań 
między rynkami światowymi – nawet do 
40% towarów przemysłowych w Europie 
wytwarzanych jest z importowanych 
produktów z rynków wyższego szczebla –
ważne jest, aby decydenci polityczni 
kształtowali sposób, w jaki dochodzi do 
interakcji między tymi rynkami; mając na 
uwadze, że odpowiednie zasady handlu są 

B. mając na uwadze, że ze względu na 
rosnącą liczbę wzajemnych powiązań 
między rynkami światowymi – nawet do 
40% towarów przemysłowych w Europie 
wytwarzanych jest z importowanych 
produktów z rynków wyższego szczebla –
ważne jest, aby decydenci polityczni 
kształtowali sposób, w jaki dochodzi do 
interakcji między tymi rynkami; mając na 
uwadze, że odpowiednie zasady handlu 
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podstawą wartości dodanej w Europie, 
ponieważ produkcja przemysłowa odbywa 
się w globalnych łańcuchach wartości;

oraz znoszenie niepotrzebnych barier są 
podstawą wartości dodanej w Europie, 
ponieważ produkcja przemysłowa odbywa 
się w globalnych łańcuchach wartości;

Or. en

Poprawka 73
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Dariusz 
Rosati, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Danuta 
Jazłowiecka, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bolesław G. Piecha, Andrey Kovatchev, 
Eva Paunova, Mariya Gabriel, Emil Radev, Vladimir Urutchev

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że ze względu na 
rosnącą liczbę wzajemnych powiązań 
między rynkami światowymi – nawet do 
40% towarów przemysłowych w Europie 
wytwarzanych jest z importowanych 
produktów z rynków wyższego szczebla –
ważne jest, aby decydenci polityczni 
kształtowali sposób, w jaki dochodzi do 
interakcji między tymi rynkami; mając na 
uwadze, że odpowiednie zasady handlu są 
podstawą wartości dodanej w Europie, 
ponieważ produkcja przemysłowa odbywa 
się w globalnych łańcuchach wartości;

B. mając na uwadze, że ze względu na 
rosnącą liczbę wzajemnych powiązań 
między rynkami światowymi ważne jest, 
aby Europa odnosiła korzyści z udziału w 
globalnych łańcuchach dostaw, 
utrzymując i rozwijając jednocześnie w 
Europie solidną, konkurencyjną i 
zróżnicowaną bazę przemysłową;

(For consistency with the Recital A 
European added value should not be bulit 
only on e.g. costs of marketing, storage 
and/or distribution of imports. Also 
resolution should not quote data without 
reference to sources. TTIP should first and 
foremost promote trade of goods 
manufactured in the EU or the US but the 
imported goods only 
repacked/relabelled/assebbled in the EU or 
the US.)

Or. en
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Poprawka 74
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że ze względu na 
rosnącą liczbę wzajemnych powiązań 
między rynkami światowymi – nawet do 
40% towarów przemysłowych w Europie 
wytwarzanych jest z importowanych 
produktów z rynków wyższego szczebla –
ważne jest, aby decydenci polityczni 
kształtowali sposób, w jaki dochodzi do 
interakcji między tymi rynkami; mając na 
uwadze, że odpowiednie zasady handlu są 
podstawą wartości dodanej w Europie, 
ponieważ produkcja przemysłowa odbywa
się w globalnych łańcuchach wartości;

B. mając na uwadze, że ze względu na 
rosnącą liczbę wzajemnych powiązań 
między rynkami światowymi – nawet do 
40% towarów przemysłowych w Europie 
wytwarzanych jest z importowanych 
produktów z rynków wyższego szczebla –
ważne jest, aby decydenci polityczni 
kształtowali sposób, w jaki dochodzi do 
interakcji między tymi rynkami; mając na 
uwadze, że odpowiednie zasady handlu są 
podstawą wartości dodanej w Europie, 
ponieważ produkcja przemysłowa będzie 
się coraz bardziej odbywała w globalnych 
łańcuchach wartości;

Or. en

Poprawka 75
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że zakończone 
sukcesem utworzenie rynku 
transatlantyckiego stworzy podczas 
kolejnego etapu globalizacji historyczną 
szansę zarówna dla UE jak i USA, wraz z 
tradycyjnymi i podobnie myślącymi 
partnerami, na zdefiniowanie „złotych 
standardów”, opartych na podobnych 
wartościach, promując w ten sposób 
bezpieczeństwo i współpracę z partnerami 
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transatlantyckimi w świecie narastających 
konfliktów i sytuacji niepewności wokół 
Europy, niż pozwalając raczej zyskać na 
geopolitycznym znaczeniu regionowi 
transpacyficznemu, osłabiając w ten 
sposób pozycję Europy w momencie gdy 
kilka konfliktów coraz bardziej zagraża jej 
wartościom i bezpieczeństwu.

Or. en

Poprawka 76
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że obecnie 62 
procent handlu UE stanowi wymiana 
wewnątrz unijna, podczas gdy w ramach 
badań dotyczących ocen skutków 
przewiduje się, że TTIP spowodowałoby 
30 procentowy spadek handlu wewnątrz 
UE i naraziłoby w wielu sektorach 
producentów UE, w szczególności MŚP, 
na zaciętą konkurencję ze strony 
producentów amerykańskich, którzy 
odnoszą korzyści z relatywnie tańszych 
kosztów produkcji wynikających z 
niższych norm ochrony środowiska, 
bezpieczeństwa konsumentów i warunków 
pracy, oraz dostępu do taniej energii 
uzyskiwanej dzięki niezrównoważonym 
sposobom jej wytwarzania takim jak 
szczelinowanie hydrauliczne;

Or. en

Poprawka 77
Viviane Reding
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Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że według obliczeń
Komisji Europejskiej w 2013 r. usługi 
stanowiły 35,5% eksportu UE do USA 
oraz 42,7% eksportu USA do UE; mając 
na uwadze, że wielkości te znacząco 
przewyższyłyby 50%, gdyby brano pod 
uwagę część eksportu towarów 
powiązanych z usługami; mając na 
uwadze, że większość bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych UE w USA oraz 
USA w UE jest dokonywana w sektorze 
usług, ambitna umowa powinna 
podkreślać ważność usług w handlu 
transatlantyckim;

Or. en

Poprawka 78
Jarosław Wałęsa, Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-
Rajewicz, Andrzej Grzyb, Bogdan Brunon Wenta, Julia Pitera, Róża Gräfin von Thun 
und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bolesław G. Piecha

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że próby UE 
uporania się z wyzwaniami zmiany 
klimatu, ochrony środowiska i 
bezpieczeństwa konsumentów 
spowodowały wysokie koszty regulacyjne 
ponoszone przez przedsiębiorstwa UE, 
połączone z dużym zużyciem energii i 
wysokimi cenami energii elektrycznej, co 
– jeżeli nie zostanie poruszone w TTIP –
może przyspieszyć procesy delokalizacji, 
deindustrializacji oraz utraty miejsc pracy, 
zagrażając w ten sposób celom 
reindustrializacji i zatrudnienia UE, 
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uniemożliwi to również osiągnięcie celów 
odnoszących się do tych obszarów, które 
uregulowania UE starają się osiągnąć;

Or. en

Poprawka 79
Tiziana Beghin, David Borrelli

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że uznaje się, iż 
TTIP znacząco wpłynie na handel 
wewnątrzunijny, zmniejszając wymianę 
handlową pomiędzy wszystkimi państwami 
UE, w niektórych przypadkach nawet o 
40%; mając na uwadze, że może to 
prowadzić do dalszej dezintegracji 
europejskiej, a szczególnie uderzyć w 87% 
europejskich MŚP nieprodukujących na 
eksport, które są w znacznym stopniu 
uzależnione od krajowego i 
wewnątrzunijnego handlu;

Or. en

Poprawka 80
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Motyw B b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bb. mając na uwadze, że 87 procent z 
ponad 20 milionów MŚP w UE jest 
uzależnione od popytu wewnętrznego oraz 
nie bierze udziału w handlu 
międzynarodowym i dla nich dużo 
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ważniejszym priorytetem jest postęp w 
dalszym rozwijaniu lokalnego, 
regionalnego i europejskiego wspólnego 
rynku;

Or. en

Poprawka 81
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że stoimy w obliczu 
nieuregulowanej globalizacji i że dobrze 
przemyślana umowa handlowa mogłaby 
przyczynić się do czerpania korzyści z 
liberalizacji; mając na uwadze, że taka 
umowa nie powinna skupiać się wyłącznie 
na redukcji taryf celnych i barier 
pozataryfowych, lecz powinna stanowić 
również narzędzie ochrony pracowników, 
konsumentów i środowiska naturalnego; 
mając na uwadze, że solidna i ambitna 
umowa handlowa to okazja do stworzenia 
ram poprzez wprowadzenie do przepisów 
na szczeblu światowym najwyższych 
standardów, tak aby zapobiegać 
dumpingowi socjalnemu i ekologicznemu;

C. mając na uwadze, że dobrze 
przemyślana umowa handlowa mogłaby 
przyczynić się do czerpania korzyści z 
liberalizacji; mając na uwadze, że taka 
umowa nie powinna skupiać się wyłącznie 
na redukcji taryf celnych i barier 
pozataryfowych, lecz powinna stanowić 
również narzędzie ochrony pracowników, 
konsumentów i środowiska naturalnego; 
mając na uwadze, że solidna i ambitna 
umowa handlowa to okazja do stworzenia 
ram poprzez wprowadzenie do przepisów 
na szczeblu światowym najwyższych 
standardów;

Or. en

Poprawka 82
Ulrike Müller

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że stoimy w obliczu 
nieuregulowanej globalizacji i że dobrze 

C. mając na uwadze, że stoimy w obliczu 
nieuregulowanej globalizacji i że dobrze 
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przemyślana umowa handlowa mogłaby 
przyczynić się do czerpania korzyści z 
liberalizacji; mając na uwadze, że taka 
umowa nie powinna skupiać się wyłącznie 
na redukcji taryf celnych i barier 
pozataryfowych, lecz powinna stanowić 
również narzędzie ochrony pracowników, 
konsumentów i środowiska naturalnego; 
mając na uwadze, że solidna i ambitna 
umowa handlowa to okazja do stworzenia 
ram poprzez wprowadzenie do przepisów 
na szczeblu światowym najwyższych 
standardów, tak aby zapobiegać 
dumpingowi socjalnemu i ekologicznemu;

przemyślana umowa handlowa mogłaby 
przyczynić się do czerpania korzyści z 
liberalizacji; mając na uwadze, że taka 
umowa nie powinna skupiać się wyłącznie 
na redukcji taryf celnych i barier 
pozataryfowych, lecz powinna stanowić 
również narzędzie ochrony pracowników, 
konsumentów i środowiska naturalnego; 
mając na uwadze, że solidna i ambitna 
umowa handlowa to okazja do stworzenia 
ram poprzez wprowadzenie do przepisów 
na szczeblu światowym najwyższych 
standardów, tak aby zapobiegać 
dumpingowi socjalnemu i ekologicznemu 
oraz zapewniać wysoki poziom ochrony 
konsumentów;

Or. en

Poprawka 83
Matteo Salvini

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że stoimy w obliczu 
nieuregulowanej globalizacji i że dobrze 
przemyślana umowa handlowa mogłaby 
przyczynić się do czerpania korzyści z 
liberalizacji; mając na uwadze, że taka
umowa nie powinna skupiać się wyłącznie
na redukcji taryf celnych i barier 
pozataryfowych, lecz powinna stanowić 
również narzędzie ochrony pracowników, 
konsumentów i środowiska naturalnego; 
mając na uwadze, że solidna i ambitna 
umowa handlowa to okazja do stworzenia 
ram poprzez wprowadzenie do przepisów 
na szczeblu światowym najwyższych 
standardów, tak aby zapobiegać 
dumpingowi socjalnemu i ekologicznemu;

C. mając na uwadze, że stoimy w obliczu 
nieuregulowanej globalizacji; mając na 
uwadze, że umowa nie powinna dotyczyć 
redukcji taryf celnych i barier 
pozataryfowych, ale tylko ograniczenia 
barier pozataryfowych; mając na uwadze, 
że umowa powinna stanowić również 
narzędzie ochrony pracowników, 
konsumentów i środowiska naturalnego; 
mając na uwadze, że solidna i ambitna 
umowa handlowa to okazja do stworzenia 
ram poprzez wprowadzenie do przepisów 
na szczeblu światowym najwyższych 
standardów, tak aby zapobiegać 
dumpingowi socjalnemu i ekologicznemu;

Or. it
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Poprawka 84
Dita Charanzová

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że stoimy w obliczu 
nieuregulowanej globalizacji i że dobrze 
przemyślana umowa handlowa mogłaby 
przyczynić się do czerpania korzyści z 
liberalizacji; mając na uwadze, że taka 
umowa nie powinna skupiać się wyłącznie
na redukcji taryf celnych i barier 
pozataryfowych, lecz powinna stanowić 
również narzędzie ochrony pracowników, 
konsumentów i środowiska naturalnego; 
mając na uwadze, że solidna i ambitna 
umowa handlowa to okazja do stworzenia 
ram poprzez wprowadzenie do przepisów 
na szczeblu światowym najwyższych 
standardów, tak aby zapobiegać 
dumpingowi socjalnemu i ekologicznemu;

C. mając na uwadze, że solidna i ambitna 
umowa handlowa jest nie tylko okazją do 
skupienia się na redukcji taryf celnych i 
barier pozataryfowych, ale również do 
wprowadzenia do przepisów na szczeblu 
światowym najwyższych standardów;

Or. en

Poprawka 85
Franck Proust

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że stoimy w obliczu 
nieuregulowanej globalizacji i że dobrze 
przemyślana umowa handlowa mogłaby 
przyczynić się do czerpania korzyści z 
liberalizacji; mając na uwadze, że taka 
umowa nie powinna skupiać się wyłącznie 
na redukcji taryf celnych i barier 
pozataryfowych, lecz powinna stanowić 
również narzędzie ochrony pracowników, 

C. mając na uwadze, że stoimy w obliczu 
nieuregulowanej globalizacji i że dobrze 
przemyślana umowa handlowa mogłaby 
przyczynić się do czerpania korzyści z 
otwarcia rynków i zwiększenia wymiany 
handlowej; mając na uwadze, że taka 
umowa nie powinna skupiać się wyłącznie 
na redukcji taryf celnych i barier 
pozataryfowych, lecz powinna uwydatnić 
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konsumentów i środowiska naturalnego; 
mając na uwadze, że solidna i ambitna 
umowa handlowa to okazja do stworzenia 
ram poprzez wprowadzenie do przepisów 
na szczeblu światowym najwyższych 
standardów, tak aby zapobiegać 
dumpingowi socjalnemu i ekologicznemu;

interes ogólny chroniąc pracowników, 
konsumentów, przedsiębiorstwa i 
środowisko naturalne; mając na uwadze, 
że solidna i ambitna umowa handlowa to 
okazja do stworzenia ram poprzez 
wprowadzenie do przepisów na szczeblu 
światowym najwyższych standardów i 
jednoczesnego tworzenia nowych, tak aby 
zapobiegać dumpingowi podatkowemu,
socjalnemu i ekologicznemu;

Or. fr

Poprawka 86
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że stoimy w obliczu 
nieuregulowanej globalizacji i że dobrze 
przemyślana umowa handlowa mogłaby 
przyczynić się do czerpania korzyści z 
liberalizacji; mając na uwadze, że taka 
umowa nie powinna skupiać się wyłącznie 
na redukcji taryf celnych i barier 
pozataryfowych, lecz powinna stanowić 
również narzędzie ochrony pracowników, 
konsumentów i środowiska naturalnego; 
mając na uwadze, że solidna i ambitna
umowa handlowa to okazja do stworzenia 
ram poprzez wprowadzenie do przepisów 
na szczeblu światowym najwyższych 
standardów, tak aby zapobiegać 
dumpingowi socjalnemu i ekologicznemu;

C. mając na uwadze, że stoimy w obliczu 
niedostatecznie uregulowanej globalizacji, 
umowa handlowa skupiająca się na nawet 
większej deregulacji głównie poprzez 
zwalczanie istniejących i przyszłych barier 
pozataryfowych byłaby szkodliwa dla praw 
pracowników i konsumentów, podczas gdy 
duże korporacje i fundusze inwestycyjne 
nadal wykorzystywałyby taki rodzaj 
liberalizacji; mając na uwadze, że 
potrzebna jest umowa o współpracy 
skupiająca się na ochronie pracowników, 
konsumentów i środowiska naturalnego; 
mając na uwadze, że umowa handlowa
mogłaby być tylko dopełnieniem tak 
znaczącej próby wprowadzenia do 
przepisów na szczeblu światowym 
najwyższych standardów, tak aby 
zapobiegać dumpingowi socjalnemu i 
ekologicznemu;

Or. en
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Poprawka 87
Marine Le Pen

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że stoimy w obliczu 
nieuregulowanej globalizacji i że dobrze 
przemyślana umowa handlowa mogłaby 
przyczynić się do czerpania korzyści z 
liberalizacji; mając na uwadze, że taka 
umowa nie powinna skupiać się wyłącznie 
na redukcji taryf celnych i barier 
pozataryfowych, lecz powinna stanowić 
również narzędzie ochrony pracowników, 
konsumentów i środowiska naturalnego; 
mając na uwadze, że solidna i ambitna 
umowa handlowa to okazja do stworzenia 
ram poprzez wprowadzenie do przepisów 
na szczeblu światowym najwyższych 
standardów, tak aby zapobiegać 
dumpingowi socjalnemu i ekologicznemu;

C. mając na uwadze, że stoimy w obliczu 
nieuregulowanej globalizacji i że tak 
szeroko zakrojona umowa handlowa 
mogłaby ułatwiać liberalizację 
zagrażającą pracownikom, konsumentom, 
środowisku naturalnemu, strategicznej 
narodowej działalności gospodarczej i 
krajowym usługom publicznym;

Or. fr

Poprawka 88
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że stoimy w obliczu 
nieuregulowanej globalizacji i że dobrze 
przemyślana umowa handlowa mogłaby 
przyczynić się do czerpania korzyści z 
liberalizacji; mając na uwadze, że taka 
umowa nie powinna skupiać się wyłącznie 
na redukcji taryf celnych i barier 
pozataryfowych, lecz powinna stanowić 
również narzędzie ochrony pracowników, 

C. mając na uwadze, że stoimy w obliczu 
niedostatecznie uregulowanej globalizacji 
i że dobrze przemyślana umowa handlowa 
mogłaby przyczynić się do czerpania 
korzyści z liberalizacji; mając na uwadze, 
że taka umowa nie powinna skupiać się 
wyłącznie na redukcji taryf celnych i barier 
pozataryfowych, lecz powinna stanowić 
również narzędzie ochrony pracowników, 
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konsumentów i środowiska naturalnego; 
mając na uwadze, że solidna i ambitna 
umowa handlowa to okazja do stworzenia 
ram poprzez wprowadzenie do przepisów 
na szczeblu światowym najwyższych 
standardów, tak aby zapobiegać 
dumpingowi socjalnemu i ekologicznemu;

przedsiębiorstw, konsumentów i 
środowiska naturalnego; mając na uwadze, 
że solidna i ambitna umowa handlowa to 
okazja do stworzenia ram poprzez 
wprowadzenie do przepisów na szczeblu 
światowym najwyższych standardów, tak 
aby zapobiegać dumpingowi socjalnemu i 
ekologicznemu;

Or. de

Poprawka 89
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że stoimy w obliczu 
nieuregulowanej globalizacji i że dobrze 
przemyślana umowa handlowa mogłaby 
przyczynić się do czerpania korzyści z 
liberalizacji; mając na uwadze, że taka 
umowa nie powinna skupiać się wyłącznie 
na redukcji taryf celnych i barier 
pozataryfowych, lecz powinna stanowić 
również narzędzie ochrony pracowników, 
konsumentów i środowiska naturalnego; 
mając na uwadze, że solidna i ambitna 
umowa handlowa to okazja do stworzenia 
ram poprzez wprowadzenie do przepisów 
na szczeblu światowym najwyższych 
standardów, tak aby zapobiegać 
dumpingowi socjalnemu i ekologicznemu;

C. mając na uwadze, że stoimy w obliczu 
nieustannie rozwijającej się globalizacji i 
że dobrze przemyślana umowa handlowa 
mogłaby przyczynić się do czerpania 
korzyści z dalekosiężnych skutków
liberalizacji; mając na uwadze, że taka 
umowa nie powinna skupiać się wyłącznie 
na redukcji taryf celnych i barier 
pozataryfowych, lecz powinna stanowić 
również narzędzie ochrony pracowników, 
konsumentów i środowiska naturalnego; 
mając na uwadze, że solidna i ambitna 
umowa handlowa to okazja do stworzenia 
ram poprzez wprowadzenie do przepisów 
na szczeblu światowym najwyższych 
standardów, tak aby zapobiegać 
dumpingowi socjalnemu i ekologicznemu;

Or. de

Poprawka 90
Yannick Jadot, Ska Keller

Projekt rezolucji
Motyw C
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Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że stoimy w obliczu 
nieuregulowanej globalizacji i że dobrze 
przemyślana umowa handlowa mogłaby 
przyczynić się do czerpania korzyści z 
liberalizacji; mając na uwadze, że taka 
umowa nie powinna skupiać się wyłącznie 
na redukcji taryf celnych i barier 
pozataryfowych, lecz powinna stanowić 
również narzędzie ochrony pracowników, 
konsumentów i środowiska naturalnego; 
mając na uwadze, że solidna i ambitna 
umowa handlowa to okazja do stworzenia 
ram poprzez wprowadzenie do przepisów 
na szczeblu światowym najwyższych 
standardów, tak aby zapobiegać 
dumpingowi socjalnemu i ekologicznemu;

C. mając na uwadze, że stoimy w obliczu 
nieuregulowanej globalizacji i że dobrze 
przemyślana umowa handlowa mogłaby 
przyczynić się do czerpania korzyści z 
regulacji; mając na uwadze, że taka 
umowa nie powinna skupiać się wyłącznie 
na redukcji taryf celnych i barier 
pozataryfowych, lecz powinna stanowić 
również narzędzie ochrony pracowników, 
konsumentów i środowiska naturalnego; 
mając na uwadze, że solidna i ambitna 
umowa handlowa to okazja do stworzenia 
ram poprzez wprowadzenie do przepisów 
na szczeblu światowym najwyższych 
standardów, tak aby zapobiegać 
dumpingowi socjalnemu i ekologicznemu; 
mając na uwadze, że pierwsze 20 miesięcy 
negocjacji wskazuje jednakże na ich 
ukierunkowanie na obawy przemysłu 
dotyczące redukcji kosztów;

Or. en

Poprawka 91
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że stoimy w obliczu 
nieuregulowanej globalizacji i że dobrze 
przemyślana umowa handlowa mogłaby
przyczynić się do czerpania korzyści z 
liberalizacji; mając na uwadze, że taka 
umowa nie powinna skupiać się wyłącznie 
na redukcji taryf celnych i barier 
pozataryfowych, lecz powinna stanowić
również narzędzie ochrony pracowników, 
konsumentów i środowiska naturalnego; 
mając na uwadze, że solidna i ambitna 

C. mając na uwadze, że dobrze 
przemyślana umowa handlowa powinna
przyczynić się do dalszej liberalizacji
handlu, podtrzymując jednocześnie 
standardy i wartości; mając na uwadze, że 
taka umowa nie powinna skupiać się 
wyłącznie na redukcji taryf celnych i barier 
pozataryfowych, lecz powinna również 
zapewniać ochronę pracowników, 
konsumentów i środowiska naturalnego; 
mając na uwadze, że solidna i ambitna 
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umowa handlowa to okazja do stworzenia 
ram poprzez wprowadzenie do przepisów
na szczeblu światowym najwyższych 
standardów, tak aby zapobiegać 
dumpingowi socjalnemu i ekologicznemu;

umowa handlowa to okazja do stworzenia 
ram, które wyznaczałyby najwyższe 
standardy na szczeblu światowym 
dostosowane do wartości 
podtrzymywanych i pielęgnowanych po 
obu stronach Atlantyku;

Or. en

Poprawka 92
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Bolesław G. Piecha

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że stoimy w obliczu 
nieuregulowanej globalizacji i że dobrze 
przemyślana umowa handlowa mogłaby 
przyczynić się do czerpania korzyści z 
liberalizacji; mając na uwadze, że taka 
umowa nie powinna skupiać się wyłącznie 
na redukcji taryf celnych i barier 
pozataryfowych, lecz powinna stanowić 
również narzędzie ochrony pracowników, 
konsumentów i środowiska naturalnego; 
mając na uwadze, że solidna i ambitna 
umowa handlowa to okazja do stworzenia 
ram poprzez wprowadzenie do przepisów 
na szczeblu światowym najwyższych 
standardów, tak aby zapobiegać 
dumpingowi socjalnemu i ekologicznemu;

C. mając na uwadze, że UE stoi w obliczu 
szybko ewoluującej globalizacji i że dobrze 
przemyślana umowa handlowa mogłaby 
przyczynić się do wytworzenia 
pozytywnych efektów rozlewania się
liberalizacji; mając na uwadze, że taka 
umowa nie powinna skupiać się wyłącznie 
na redukcji taryf celnych i barier 
pozataryfowych, lecz powinna stanowić 
również narzędzie ochrony pracowników, 
konsumentów i środowiska naturalnego; 
mając na uwadze, że solidna i ambitna 
umowa handlowa to okazja do stworzenia 
ram poprzez wprowadzenie do przepisów 
na szczeblu światowym najwyższych 
standardów w świetle wspólnego celu
zagwarantowania równych reguł gry 
wolnej i otwartej konkurencji;

Or. en

Poprawka 93
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)



AM\1054991PL.doc 59/92 PE552.035v01-00

PL

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że ewentualny 
wzrost wymiany handlowej wzmacnia 
potrzebę ograniczania emisji oraz 
umiędzynarodowienia kosztów 
zewnętrznych w ramach sektora 
transportu – lotnictwa, żeglugi oraz 
transportu drogowego;

Or. en

Poprawka 94
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że 
zinstytucjonalizowana współpraca 
regulacyjna proponowana aktualnie przez 
Komisję narusza uprawnienia legislacyjne 
Parlamentu Europejskiego, a także 
parlamentów narodowych i w związku z 
tym wpływa negatywnie na realizowanie 
wartości Unii, o których mowa w art. 2 
TUE;

Or. en

Poprawka 95
Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Pedro Silva Pereira

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że w sektorze 
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rolnym zmniejszenie taryf celnych musi 
być koniecznie połączone z 
wyeliminowaniem lub znaczącym 
zmniejszeniem nadmiernie uciążliwego 
zakresu środków SPS (sanitarnych i 
fitosanitarnych) i TBT (bariery techniczne 
w handlu) stosowanych przez USA, tak 
aby producenci rolni UE odnosili korzyści 
z rzeczywistego dostępu do rynku 
amerykańskiego;

Or. en

Poprawka 96
Ramon Tremosa i Balcells

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że choć wysokie 
standardy leżą w interesie konsumentów, 
należy zauważyć, iż są one również istotne 
z gospodarczego punktu widzenia, 
ponieważ wyższe koszty wynikające z 
wyższych standardów będą równoważone 
przez zwiększone oszczędności skali na 
rynku obejmującym 850 mln 
konsumentów;

D. mając na uwadze, że choć wysokie 
standardy leżą w interesie konsumentów, 
należy zauważyć, iż są one również istotne 
z gospodarczego punktu widzenia, 
ponieważ wyższe koszty wynikające z 
wyższych standardów będą równoważone 
przez zwiększone oszczędności skali na 
potencjalnym połączonym rynku 
obejmującym 850 mln konsumentów;

Or. en

Poprawka 97
Dita Charanzová

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że choć wysokie 
standardy leżą w interesie konsumentów, 
należy zauważyć, iż są one również istotne 

D. mając na uwadze, że wysokie standardy 
leżą w interesie zarówno konsumentów jak 
i przedsiębiorstw, gdyż wspólne standardy
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z gospodarczego punktu widzenia, 
ponieważ wyższe koszty wynikające z 
wyższych standardów będą równoważone 
przez zwiększone oszczędności skali na 
rynku obejmującym 850 mln 
konsumentów;

pomogą zwiększyć oszczędności skali na 
rynku obejmującym 850 mln 
konsumentów, obniżając koszty oraz 
przyniosą korzyści wszystkim stronom;

Or. en

Poprawka 98
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że choć wysokie 
standardy leżą w interesie konsumentów, 
należy zauważyć, iż są one również istotne 
z gospodarczego punktu widzenia, 
ponieważ wyższe koszty wynikające z 
wyższych standardów będą równoważone 
przez zwiększone oszczędności skali na 
rynku obejmującym 850 mln 
konsumentów;

D. mając na uwadze, że wysokie standardy 
istniejące w przepisach UE i państw 
członkowskich, jak również istniejące 
przepisy dotyczące dziedzin bardziej 
rozwiniętych w Stanach Zjednoczonych 
lub stanach federalnych, leżą w interesie 
konsumentów oraz powinny zostać
wprowadzone dla osiągnięcia wspólnego 
celu odpowiednich, równoległych 
procedur legislacyjnych, gdyż wyższe 
koszty wynikające z wyższych standardów 
będą równoważone przez zwiększone 
oszczędności skali na rynku obejmującym 
850 mln konsumentów; mając na uwadze, 
iż okazało się, że deregulacja prowadzi do 
ogromnie wysokich kosztów budżetowych 
spowodowanych wzrostem problemów 
zdrowotnych, brakiem bezpieczeństwa, 
szkodami wyrządzonymi środowisku lub 
niestabilnością finansową;

Or. en

Poprawka 99
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że choć wysokie 
standardy leżą w interesie konsumentów, 
należy zauważyć, iż są one również istotne 
z gospodarczego punktu widzenia,
ponieważ wyższe koszty wynikające z 
wyższych standardów będą równoważone 
przez zwiększone oszczędności skali na 
rynku obejmującym 850 mln 
konsumentów;

D. mając na uwadze, że wysokie standardy 
leżą w interesie konsumentów, ponieważ 
wyższe koszty wynikające z wyższych 
standardów będą łatwiej równoważone 
przez zwiększone oszczędności skali na 
rynku obejmującym 850 mln 
konsumentów;

Or. de

Poprawka 100
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Ulrike Müller, Petras Auštrevičius

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że choć wysokie 
standardy leżą w interesie konsumentów, 
należy zauważyć, iż są one również istotne 
z gospodarczego punktu widzenia, 
ponieważ wyższe koszty wynikające z 
wyższych standardów będą równoważone 
przez zwiększone oszczędności skali na 
rynku obejmującym 850 mln 
konsumentów;

D. mając na uwadze, że wysokie standardy 
leżą w interesie konsumentów, należy 
zauważyć, iż są one również istotne z 
gospodarczego punktu widzenia, ponieważ 
wyższe koszty wynikające z wyższych 
standardów będą równoważone przez 
zwiększone oszczędności skali na rynku 
obejmującym 850 mln konsumentów;

Or. en

Poprawka 101
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha
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Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że choć wysokie 
standardy leżą w interesie konsumentów, 
należy zauważyć, iż są one również istotne 
z gospodarczego punktu widzenia, 
ponieważ wyższe koszty wynikające z 
wyższych standardów będą równoważone 
przez zwiększone oszczędności skali na 
rynku obejmującym 850 mln 
konsumentów;

D. mając na uwadze, że choć wysokie 
standardy leżą w interesie konsumentów, 
należy zauważyć, iż konwergencja jest 
również istotna z gospodarczego punktu 
widzenia, ponieważ wyższe koszty 
wynikające z wyższych standardów mogą 
być równoważone przez zwiększone 
oszczędności skali na rynku obejmującym 
850 mln konsumentów;

Or. en

Poprawka 102
Louis Michel, Frédérique Ries, Gérard Deprez

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że dywersyfikacja 
źródeł dostaw energii ma dla Unii 
Europejskiej kluczowe znaczenie i że 
TTIP to potencjalny czynnik prowadzący 
do wypracowania transatlantyckiego 
strategicznego partnerstwa 
energetycznego;

Or. fr

Poprawka 103
Salvatore Cicu

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że rolnictwo 
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stanowi istotny element a zarazem 
wrażliwy sektor negocjacji TTIP, Komisja 
Europejska musi prowadzić dalsze 
negocjacje celem zapewnienia lepszego 
dostępu do rynku amerykańskiego w 
różnych sektorach, jednocześnie 
rozwiązując problem barier 
pozataryfowych i chroniąc interesy 
unijnych sektorów wrażliwych;

Or. it

Poprawka 104
Tiziana Beghin, David Borrelli

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że istnieją głębokie 
różnice między rynkami pracy w UE i w 
USA; mając na uwadze, że należy 
koniecznie stwierdzić, iż TTIP doprowadzi 
do przemieszczenia 1,3 mln pracowników 
w Europie oraz wprowadzić wszelkie 
niezbędne środki mające na celu stawienie 
czoła długotrwałym i znaczącym kosztom 
dostosowawczym na rynku pracy;

Or. en

Poprawka 105
Ramon Tremosa i Balcells

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że do wielu badań 
gospodarczego oddziaływania TTIP należy 
podchodzić z ostrożnością, ponieważ są 
one oparte na ekonomicznych modelach 

E. mając na uwadze, że do wielu badań 
gospodarczego oddziaływania TTIP należy 
podchodzić z ostrożnością, ponieważ są 
one oparte na ekonomicznych modelach 
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równowagi ogólnej z bardzo 
optymistycznymi przewidywaniami co do 
możliwości UE oraz USA w zakresie 
zmniejszenia regulacyjnych barier 
handlowych; mając na uwadze, że samo 
TTIP nie rozwiąże problemów 
gospodarczych w UE i nie należy pokładać 
w nim nieuzasadnionych nadziei ani 
wysuwać takich oczekiwań;

równowagi ogólnej z bardzo 
optymistycznymi przewidywaniami co do 
możliwości UE oraz USA w zakresie 
zmniejszenia regulacyjnych barier 
handlowych; mając na uwadze, że samo 
TTIP nie rozwiąże problemów 
gospodarczych w UE niezależnie od 
brania pod uwagę wysokiego poziomu 
bezrobocia; braku popytu wewnętrznego 
oraz wysokiego poziomu zadłużenia 
niektórych państw członkowskich, wzrost 
gospodarczy nie nastąpi poprzez 
zwiększenie długu publicznego, ale tylko 
poprzez otwarcie nowych rynków, handel 
musi być zatem uprzywilejowanym 
sposobem na osiągnięcie wzrostu;

Or. en

Poprawka 106
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że do wielu badań 
gospodarczego oddziaływania TTIP należy 
podchodzić z ostrożnością, ponieważ są 
one oparte na ekonomicznych modelach 
równowagi ogólnej z bardzo 
optymistycznymi przewidywaniami co do 
możliwości UE oraz USA w zakresie 
zmniejszenia regulacyjnych barier 
handlowych; mając na uwadze, że samo 
TTIP nie rozwiąże problemów 
gospodarczych w UE i nie należy 
pokładać w nim nieuzasadnionych nadziei 
ani wysuwać takich oczekiwań;

E. mając na uwadze, że badania 
gospodarczego oddziaływania TTIP, które
są one oparte na najbardziej dogodnych
ekonomicznych modelach równowagi 
ogólnej powinny być brane pod uwagę w 
odniesieniu do ambicji UE i USA w 
zakresie zmniejszenia celnych, 
pozataryfowych oraz regulacyjnych barier 
handlowych;

mając na uwadze, że TTIP będzie 
niezbędnym czynnikiem pobudzającym 
wzrost gospodarczy oraz wyznaczy zasady 
i normy naszym innym partnerom 
gospodarczym na całym świecie
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Or. en

Poprawka 107
Reimer Böge

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że do wielu badań
gospodarczego oddziaływania TTIP należy 
podchodzić z ostrożnością, ponieważ są 
one oparte na ekonomicznych modelach 
równowagi ogólnej z bardzo 
optymistycznymi przewidywaniami co do 
możliwości UE oraz USA w zakresie 
zmniejszenia regulacyjnych barier 
handlowych; mając na uwadze, że samo 
TTIP nie rozwiąże problemów 
gospodarczych w UE i nie należy pokładać 
w nim nieuzasadnionych nadziei ani 
wysuwać takich oczekiwań;

E. mając na uwadze, że we wszystkich
badaniach naukowych gospodarczego 
oddziaływania TTIP jednogłośnie 
wykazano, że TTIP przyniesie pozytywne 
skutki w kontekście rozwoju gospodarki 
europejskiej; mając na uwadze, że 
niektóre badania są oparte na 
ekonomicznych modelach równowagi 
ogólnej z bardzo optymistycznymi 
przewidywaniami co do możliwości UE 
oraz USA w zakresie zmniejszenia 
regulacyjnych barier handlowych; mając 
na uwadze, że samo TTIP nie rozwiąże 
problemów gospodarczych w UE;

Or. de

Poprawka 108
Dita Charanzová

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że do wielu badań 
gospodarczego oddziaływania TTIP 
należy podchodzić z ostrożnością, 
ponieważ są one oparte na 
ekonomicznych modelach równowagi 
ogólnej z bardzo optymistycznymi 
przewidywaniami co do możliwości UE
oraz USA w zakresie zmniejszenia 
regulacyjnych barier handlowych; mając 

E. mając na uwadze, że TTIP może pomóc 
w uzupełnieniu własnych inicjatyw Unii 
dotyczących obszarów innych polityk oraz
działań Unii idących w kierunku 
utworzenia jednolitego rynku; mając na 
uwadze, że samo TTIP nie rozwiąże 
wszystkich aktualnych problemów 
gospodarczych w UE, ale może posłużyć, 
wraz z reformami wewnętrznymi, jako 
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na uwadze, że samo TTIP nie rozwiąże
problemów gospodarczych w UE i nie 
należy pokładać w nim nieuzasadnionych 
nadziei ani wysuwać takich oczekiwań;

pozytywny czynnik wspomagający powrót 
Europy na ścieżkę wzrostu;

Or. en

Poprawka 109
Franck Proust

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że do wielu badań 
gospodarczego oddziaływania TTIP należy 
podchodzić z ostrożnością, ponieważ są 
one oparte na ekonomicznych modelach 
równowagi ogólnej z bardzo 
optymistycznymi przewidywaniami co do 
możliwości UE oraz USA w zakresie 
zmniejszenia regulacyjnych barier 
handlowych; mając na uwadze, że samo 
TTIP nie rozwiąże problemów 
gospodarczych w UE i nie należy pokładać
w nim nieuzasadnionych nadziei ani 
wysuwać takich oczekiwań;

E. mając na uwadze, że do wielu badań 
gospodarczego oddziaływania TTIP należy 
niestety podchodzić z ostrożnością, 
ponieważ są one oparte na ekonomicznych 
modelach równowagi ogólnej z bardzo 
optymistycznymi przewidywaniami co do 
możliwości UE oraz USA w zakresie 
zmniejszenia regulacyjnych barier 
handlowych; mając na uwadze, że samo 
TTIP nie rozwiąże problemów 
gospodarczych w UE i nie należy 
interpretować tych badań w celu 
pokładania w nim nieuzasadnionych 
nadziei lub wywoływania jakichkolwiek 
polemik;

Or. fr

Poprawka 110
Franck Proust

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że do wielu badań 
gospodarczego oddziaływania TTIP należy 
podchodzić z ostrożnością, ponieważ są 

E. mając na uwadze, że do zbyt wielu 
badań gospodarczego oddziaływania TTIP 
należy podchodzić z ostrożnością, 
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one oparte na ekonomicznych modelach 
równowagi ogólnej z bardzo 
optymistycznymi przewidywaniami co do 
możliwości UE oraz USA w zakresie 
zmniejszenia regulacyjnych barier 
handlowych; mając na uwadze, że samo 
TTIP nie rozwiąże problemów 
gospodarczych w UE i nie należy 
pokładać w nim nieuzasadnionych nadziei 
ani wysuwać takich oczekiwań;

ponieważ są one oparte na różnych 
modelach ekonomicznych 
nieuwzględniających tych samych 
kryteriów oraz bardzo optymistycznych 
albo bardzo pesymistycznych 
przewidywaniach co do możliwości UE 
oraz USA w zakresie zmniejszenia 
regulacyjnych barier handlowych; z tego 
powodu wyraża ubolewanie, że Komisja 
Europejska nie podjęła decyzji o
przeprowadzeniu poważniejszych badań, 
które lepiej uwzględniłyby obecną sytuację 
w dziedzinie handlu z makro- i 
mikroekonomicznego punktu widzenia i 
przekazały ogółowi społeczeństwa bardziej 
realistyczne informacje na temat obecnej 
wymiany handlowej, pozwoliła natomiast, 
by mnożyły się badania wpływu TTIP, 
którym brakuje większej przejrzystości, 
jeżeli chodzi o autorów, finansowanie lub 
cele, co może wprowadzić w błąd zarówno 
obywateli jak i decydentów; przypomina, 
że TTIP jest środkiem do rozwiązania 
problemów gospodarczych Unii 
Europejskiej, nie jest natomiast celem 
samym w sobie;

Or. fr

Poprawka 111
Marine Le Pen

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że do wielu badań 
gospodarczego oddziaływania TTIP należy 
podchodzić z ostrożnością, ponieważ są 
one oparte na ekonomicznych modelach 
równowagi ogólnej z bardzo 
optymistycznymi przewidywaniami co do 
możliwości UE oraz USA w zakresie 
zmniejszenia regulacyjnych barier 
handlowych; mając na uwadze, że samo

E. mając na uwadze, że do wielu badań 
gospodarczego oddziaływania TTIP należy 
podchodzić z ostrożnością, ponieważ są 
one oparte na ekonomicznych modelach 
równowagi ogólnej z bardzo 
optymistycznymi przewidywaniami co do 
możliwości UE oraz USA w zakresie 
zmniejszenia regulacyjnych barier 
handlowych; mając na uwadze, że TTIP 
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TTIP nie rozwiąże problemów 
gospodarczych w UE i nie należy pokładać 
w nim nieuzasadnionych nadziei ani 
wysuwać takich oczekiwań;

nie rozwiąże problemów gospodarczych w 
UE i, wychodząc z propozycją takiej 
umowy, nie należy pokładać w nim 
nieuzasadnionych nadziei ani wysuwać 
takich oczekiwań;

Or. fr

Poprawka 112
David Martin, Maria Arena, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, Emmanuel Maurel, 
Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim 
Schuster, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Victor 
Boștinaru, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Costas Mavrides, Pedro Silva Pereira, Marita 
Ulvskog, Martina Werner

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że do wielu badań 
gospodarczego oddziaływania TTIP 
należy podchodzić z ostrożnością, 
ponieważ są one oparte na
ekonomicznych modelach równowagi 
ogólnej z bardzo optymistycznymi 
przewidywaniami co do możliwości UE 
oraz USA w zakresie zmniejszenia 
regulacyjnych barier handlowych; mając 
na uwadze, że samo TTIP nie rozwiąże 
problemów gospodarczych w UE i nie 
należy pokładać w nim nieuzasadnionych 
nadziei ani wysuwać takich oczekiwań;

E. mając na uwadze, że rzeczywiste
oddziaływanie TTIP zarówno na 
gospodarkę UE jak i na USA jest trudne 
do ocenienia i niełatwe do przewidzenia,
gdyż nadal trwają negocjacje; mając na 
uwadze, że istnieją sprzeczne badania 
dotyczące ekonomicznego oddziaływania
TTIP i należy podchodzić do nich z 
ostrożnością w odniesieniu do możliwości 
UE oraz USA w zakresie zmniejszenia 
niekoniecznych lub nieuzasadnionych
barier regulacyjnych; prowadzenia handlu 
oraz wspierania wzrostu gospodarczego i 
tworzenia miejsc pracy; mając na uwadze, 
że samo TTIP nie rozwiąże problemów 
gospodarczych w UE i nie należy pokładać 
w nim nieuzasadnionych nadziei ani 
wysuwać takich oczekiwań; mając na 
uwadze, że nadzieje i oczekiwania 
dotyczące TTIP powinny być 
proporcjonalne do poziomu ambicji, jaki
ma zostać osiągnięty podczas negocjacji, 
w odniesieniu do każdego sektora osobno;

Or. en
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Poprawka 113
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że do wielu badań 
gospodarczego oddziaływania TTIP należy 
podchodzić z ostrożnością, ponieważ są 
one oparte na ekonomicznych modelach 
równowagi ogólnej z bardzo 
optymistycznymi przewidywaniami co do 
możliwości UE oraz USA w zakresie 
zmniejszenia regulacyjnych barier
handlowych; mając na uwadze, że samo 
TTIP nie rozwiąże problemów 
gospodarczych w UE i nie należy pokładać 
w nim nieuzasadnionych nadziei ani 
wysuwać takich oczekiwań;

E. mając na uwadze, że do wielu badań 
gospodarczego oddziaływania TTIP należy 
podchodzić z ostrożnością, ponieważ są 
one oparte na ekonomicznych modelach 
równowagi ogólnej z bardzo 
optymistycznymi przewidywaniami co do 
możliwości UE oraz USA w zakresie 
zmniejszenia regulacyjnych barier 
handlowych; mając na uwadze, że model 
strategii globalnej Narodów 
Zjednoczonych dostarcza odpowiedniego i 
bardziej całościowego narzędzia oceny 
oddziaływania, które powinno być 
wykorzystywane w ocenach przyszłych 
badań zamawianych przez UE; mając na 
uwadze, że samo TTIP nie rozwiąże 
problemów gospodarczych w UE, ale może 
je nawet w przypadku kilku państw 
członkowskich oraz różnorodnych 
segmentów społeczeństwa pogorszyć, i nie 
należy pokładać w nim nieuzasadnionych 
nadziei ani wysuwać takich oczekiwań;

Or. en

Poprawka 114
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dariusz Rosati, 
Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bolesław G. 
Piecha

Projekt rezolucji
Motyw E
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Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że do wielu badań 
gospodarczego oddziaływania TTIP należy 
podchodzić z ostrożnością, ponieważ są 
one oparte na ekonomicznych modelach 
równowagi ogólnej z bardzo
optymistycznymi przewidywaniami co do 
możliwości UE oraz USA w zakresie 
zmniejszenia regulacyjnych barier 
handlowych; mając na uwadze, że samo 
TTIP nie rozwiąże problemów 
gospodarczych w UE i nie należy pokładać 
w nim nieuzasadnionych nadziei ani 
wysuwać takich oczekiwań;

E. mając na uwadze, że do wielu badań 
gospodarczego oddziaływania TTIP należy 
podchodzić z ostrożnością, ponieważ są 
one oparte na wielu ogólnych założeniach 
oraz optymistycznych przewidywaniach co 
do możliwości UE oraz USA w zakresie 
zmniejszenia regulacyjnych barier 
handlowych; mając na uwadze, że samo 
TTIP nie rozwiąże problemów 
gospodarczych w UE i nie należy pokładać 
w nim nieuzasadnionych nadziei ani 
wysuwać takich oczekiwań;

Or. en

Poprawka 115
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że do wielu badań
gospodarczego oddziaływania TTIP należy 
podchodzić z ostrożnością, ponieważ są 
one oparte na ekonomicznych modelach 
równowagi ogólnej z bardzo 
optymistycznymi przewidywaniami co do 
możliwości UE oraz USA w zakresie 
zmniejszenia regulacyjnych barier 
handlowych; mając na uwadze, że samo 
TTIP nie rozwiąże problemów 
gospodarczych w UE i nie należy pokładać 
w nim nieuzasadnionych nadziei ani 
wysuwać takich oczekiwań;

E. mając na uwadze, że w licznych
badaniach gospodarczego oddziaływania 
TTIP wykazujano przeważnie 
zdecydowanie pozytywne skutki; mając na 
uwadze, że samo TTIP nie rozwiąże 
problemów gospodarczych w UE, lecz 
może przyczynić się do przyspieszenia 
wzrostu i zwiększenia zatrudnienia;

Or. de
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Poprawka 116
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że do wielu badań
gospodarczego oddziaływania TTIP należy 
podchodzić z ostrożnością, ponieważ są 
one oparte na ekonomicznych modelach 
równowagi ogólnej z bardzo 
optymistycznymi przewidywaniami co do 
możliwości UE oraz USA w zakresie 
zmniejszenia regulacyjnych barier 
handlowych; mając na uwadze, że samo 
TTIP nie rozwiąże problemów 
gospodarczych w UE i nie należy 
pokładać w nim nieuzasadnionych nadziei 
ani wysuwać takich oczekiwań;

E. mając na uwadze, że dotychczasowe 
różne badania gospodarczego 
oddziaływania TTIP mogą w tym 
momencie być naturalnie wyłącznie 
źródłem prognoz, jednocześnie można 
jednak stwierdzić, że we wszystkich
badaniach prognozuje się zasadniczo 
pozytywne skutki;

Or. de

Poprawka 117
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że do wielu badań 
gospodarczego oddziaływania TTIP należy 
podchodzić z ostrożnością, ponieważ są 
one oparte na ekonomicznych modelach 
równowagi ogólnej z bardzo 
optymistycznymi przewidywaniami co do 
możliwości UE oraz USA w zakresie 
zmniejszenia regulacyjnych barier 
handlowych; mając na uwadze, że samo 
TTIP nie rozwiąże problemów 
gospodarczych w UE i nie należy 
pokładać w nim nieuzasadnionych nadziei 
ani wysuwać takich oczekiwań;

E. mając na uwadze, że do wielu badań 
gospodarczego oddziaływania TTIP należy 
podchodzić z ostrożnością, ponieważ są 
one oparte na ekonomicznych modelach 
równowagi ogólnej z bardzo 
optymistycznymi przewidywaniami co do 
możliwości UE oraz USA w zakresie 
zmniejszenia regulacyjnych barier 
handlowych; mając na uwadze, że w chwili 
obecnej TTIP jest najbardziej racjonalną 
pod względem kosztów strategią 
zmierzającą do ożywienia gospodarczego;
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Or. en

Poprawka 118
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius, Dita Charanzová

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że do wielu badań
gospodarczego oddziaływania TTIP należy 
podchodzić z ostrożnością, ponieważ są 
one oparte na ekonomicznych modelach 
równowagi ogólnej z bardzo 
optymistycznymi przewidywaniami co do 
możliwości UE oraz USA w zakresie 
zmniejszenia regulacyjnych barier 
handlowych; mając na uwadze, że samo 
TTIP nie rozwiąże problemów 
gospodarczych w UE i nie należy pokładać 
w nim nieuzasadnionych nadziei ani 
wysuwać takich oczekiwań;

E. mając na uwadze, że w wielu badaniach
gospodarczego oddziaływania TTIP 
przewiduje się wzrost po obu stronach 
Atlantyku; mając na uwadze, że samo 
TTIP nie rozwiąże problemów 
gospodarczych w UE, ale powinno być 
postrzegane jako element szerszej 
europejskiej strategii mającej na celu 
tworzenie miejsc pracy i przyczynianie się 
do wzrostu gospodarczego, oraz 
wzmacnianie naszej pozycji w gospodarce 
światowej;

Or. en

Poprawka 119
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że do wielu badań
gospodarczego oddziaływania TTIP należy 
podchodzić z ostrożnością, ponieważ są 
one oparte na ekonomicznych modelach 
równowagi ogólnej z bardzo 
optymistycznymi przewidywaniami co do
możliwości UE oraz USA w zakresie 
zmniejszenia regulacyjnych barier 
handlowych; mając na uwadze, że samo 

E. mając na uwadze, że trudno jest ocenić 
i przewidzieć rzeczywiste oddziaływanie
TTIP na gospodarki Unii Europejskiej i 
Stanów Zjednoczonych, dopóki trwają 
negocjacje; mając na uwadze, że istnieją 
sprzeczne badania gospodarczego 
oddziaływania TTIP i że należy do nich
podchodzić z ostrożnością w odniesieniu 
do możliwości UE oraz USA w zakresie 
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TTIP nie rozwiąże problemów 
gospodarczych w UE i nie należy pokładać 
w nim nieuzasadnionych nadziei ani 
wysuwać takich oczekiwań;

zmniejszenia niepotrzebnych lub 
nieuzasadnionych regulacyjnych barier 
handlowych i w zakresie stworzenia 
trwałego wzrostu gospodarczego i 
wysokiej jakości miejsc pracy; mając na 
uwadze, że samo TTIP nie rozwiąże 
problemów gospodarczych w UE i nie 
należy pokładać w nim nieuzasadnionych 
nadziei ani wysuwać takich oczekiwań; 
mając na uwadze, że nadzieje i 
oczekiwania wobec TTIP powinny być 
proporcjonalne do poziomów ambicji 
osiąganych przez poszczególne sektory w 
toku negocjacji;

Or. es

Poprawka 120
David Borrelli

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że do wielu badań 
gospodarczego oddziaływania TTIP 
należy podchodzić z ostrożnością, 
ponieważ są one oparte na 
ekonomicznych modelach równowagi 
ogólnej z bardzo optymistycznymi 
przewidywaniami co do możliwości UE 
oraz USA w zakresie zmniejszenia
regulacyjnych barier handlowych; mając 
na uwadze, że samo TTIP nie rozwiąże 
problemów gospodarczych w UE i nie 
należy pokładać w nim nieuzasadnionych 
nadziei ani wysuwać takich oczekiwań;

E. mając na uwadze, że w każdym ex ante 
studium, badaniu lub analizie
oddziaływania TTIP opartych na modelu 
równowagi ogólnej nie można
jednoznacznie ocenić oddziaływania TTIP 
na MŚP oraz cały rynek europejski;

Or. en

Poprawka 121
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha
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Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że do wielu badań 
gospodarczego oddziaływania TTIP należy 
podchodzić z ostrożnością, ponieważ są 
one oparte na ekonomicznych modelach 
równowagi ogólnej z bardzo 
optymistycznymi przewidywaniami co do 
możliwości UE oraz USA w zakresie 
zmniejszenia regulacyjnych barier 
handlowych; mając na uwadze, że samo 
TTIP nie rozwiąże problemów 
gospodarczych w UE i nie należy 
pokładać w nim nieuzasadnionych nadziei 
ani wysuwać takich oczekiwań;

E. mając na uwadze, że wiele badań ex 
ante gospodarczego oddziaływania TTIP 
należy uważać za poglądowe, ponieważ są 
one oparte na ekonomicznych modelach 
równowagi ogólnej, które nie są w stanie 
wziąć w wystarczającym stopniu pod 
uwagę dynamicznego charakteru 
przyszłych możliwości gospodarczych oraz 
ich pozytywnych efektów rozlewania się 
jako rezultatu ambitnej umowy; mając na 
uwadze, że samo TTIP nie rozwiąże w UE 
wieloletnich strukturalnych problemów 
gospodarczych oraz ich przyczyn;

Or. en

Poprawka 122
Tiziana Beghin

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że do wielu badań 
gospodarczego oddziaływania TTIP należy 
podchodzić z ostrożnością, ponieważ są 
one oparte na ekonomicznych modelach 
równowagi ogólnej z bardzo
optymistycznymi przewidywaniami co do 
możliwości UE oraz USA w zakresie 
zmniejszenia regulacyjnych barier 
handlowych; mając na uwadze, że samo 
TTIP nie rozwiąże problemów 
gospodarczych w UE i nie należy pokładać 
w nim nieuzasadnionych nadziei ani 
wysuwać takich oczekiwań;

E. mając na uwadze, że do wielu badań 
gospodarczego oddziaływania TTIP należy 
podchodzić z ostrożnością, ponieważ są 
one oparte na ekonomicznych modelach 
równowagi ogólnej z nadmiernie 
optymistycznymi rezultatami oraz równie 
optymistycznymi przewidywaniami co do 
możliwości UE oraz USA w zakresie 
zmniejszenia regulacyjnych barier 
handlowych; mając na uwadze, że Komisja 
wybrała niektóre z tych rezultatów, aby 
wesprzeć swoje stanowisko dotyczące 
TTIP; mając na uwadze, że samo TTIP 
ani nie rozwiąże problemów 
gospodarczych w UE, ani samo z siebie 
nie wzbogaci europejskich gospodarstw 
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domowych i nie należy pokładać w nim 
nieuzasadnionych nadziei ani wysuwać 
takich oczekiwań;

Or. en

Poprawka 123
Tiziana Beghin

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że do wielu badań 
gospodarczego oddziaływania TTIP należy 
podchodzić z ostrożnością, ponieważ są 
one oparte na ekonomicznych modelach 
równowagi ogólnej z bardzo
optymistycznymi przewidywaniami co do 
możliwości UE oraz USA w zakresie 
zmniejszenia regulacyjnych barier 
handlowych; mając na uwadze, że samo 
TTIP nie rozwiąże problemów 
gospodarczych w UE i nie należy pokładać 
w nim nieuzasadnionych nadziei ani 
wysuwać takich oczekiwań;

E. mając na uwadze, że do wielu badań 
gospodarczego oddziaływania TTIP należy
podchodzić z ostrożnością, ponieważ są 
one oparte na ekonomicznych modelach 
równowagi ogólnej z nadmiernie 
optymistycznymi rezultatami oraz 
równie optymistycznymi przewidywaniami 
co do możliwości UE oraz USA w zakresie 
zmniejszenia regulacyjnych barier 
handlowych; mając na uwadze, że w
badaniach opartych na innych modelach 
ekonomicznych przedstawiono przeciwne 
wnioski; mając na uwadze, że samo TTIP 
ani nie rozwiąże problemów 
gospodarczych w UE ani samo z siebie nie 
wzbogaci europejskich gospodarstw 
domowych i nie należy pokładać w nim 
nieuzasadnionych nadziei ani wysuwać 
takich oczekiwań;

Or. en

Poprawka 124
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)



AM\1054991PL.doc 77/92 PE552.035v01-00

PL

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że nawet przy 
wykorzystaniu najbardziej 
optymistycznego modelu równowagi 
ogólnej, w badaniach zamówionych przez 
Komisję przewiduje się, że TTIP przyczyni 
się tylko do 0,30 procenta dodatkowego 
wzrostu po dziesięciu latach od 
wprowadzenia go w życie; mając na 
uwadze, że opublikowanie przygotowanej 
przez Komisję oceny wpływu na 
zrównoważony rozwój było wielokrotnie 
odraczane; mając na uwadze, że główny 
ekonomista DG ds. Handlu potwierdził w 
dniu 5 marca 2015 r. w szacunkach
przedstawionych komisji Parlamentu 
Europejskiego, że przynajmniej milion 
miejsc pracy w UE musiałoby zostać 
przeniesione wskutek zmian wiążących się 
z TTIP;

Or. en

Poprawka 125
Maria Noichl

Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że zawarcie umowy 
o wolnym handlu zapewne nie przyniesie 
sektorowi rolnemu żadnych korzyści lub 
przyniesie tylko niewielkie korzyści, zaś 
ogółem należy liczyć się z obniżeniem 
wartości tego działu gospodarki w Europie 
o 0,5 %;

Kommentar: (Die Studie des Europäischen 
Parlaments "Risks and Opportunities for 
the EU agri-food sector in a possible EU-
US trade agreement" sagt einen solchen 
Rückgang voraus.)
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Or. de

Poprawka 126
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius, Dita Charanzová

Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że wcześniejsze 
umowy handlowe przyniosły gospodarce 
europejskiej znaczące korzyści;

Or. en

Poprawka 127
Eleonora Forenza

Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że każdego roku w 
Stanach Zjednoczonych Ameryki choroby 
przenoszone drogą pokarmową 
powodowały zachorowania około 9 
milionów osób, hospitalizację 55 000 oraz 
śmierć 1000 i były wywołane przez znane 
drobnoustroje chorobotwórcze takie jak 
salmonella, Escherichia coli O157 (E. coli 
O157), Listeria monocytogenes (Lm), oraz 
Campylobacter2, Escherichia coli O157 
(E. coli O157), Listeria monocytogenes 
(Lm), oraz Campylobacter3, podczas gdy 
w Europie odnotowano tylko 55 453 
przypadki chorób przewodu 
pokarmowego, 5118 hospitalizacji oraz 41 
ofiar śmiertelnych;

Or. en
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Poprawka 128
Maria Noichl

Projekt rezolucji
Motyw E b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Eb. mając na uwadze, że brak wykazu 
wyjątków nie może także w przyszłości 
ograniczać przedmiotu umowy oraz że 
decyzje w sprawie standardów ochrony 
konsumentów, zwierząt i środowiska mogą 
być w przyszłości podejmowane w sposób 
niedemokratyczny przez tak zwane 
sektorowe gremia koordynacyjne lub w 
drodze współpracy regulacyjnej;

Or. de

Poprawka 129
Matteo Salvini

Projekt rezolucji
Motyw E b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Eb. mając na uwadze, że w podstawowym 
badaniu, na którym opiera się ocena TTIP 
dokonana przez Komisję, to jest ocenie 
przeprowadzonej przez CEPR:

a) jako pewne i miarodajne korzyści 
przedstawiane są korzyści absurdalne i 
nieprawdopodobne, na przykład wzrost 
unijnego PKB o 0,48% w ciągu 13 lat;

b) potencjalne efekty niekorzystne nie 
zostały określone ilościowo, ponieważ 
metody analizy oparte są o anachroniczną 
i ślepą wiarę w zdolność rynku do 
zachowania równowagi;

c) stanowiący decydujący czynnik oceny w 
momencie kryzysu gospodarczego 
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pozytywny wpływ TTIP na rzeczywiste 
zatrudnienie nie został zbadany w stopniu 
wystarczającym;

Or. it

Poprawka 130
Eleonora Forenza

Projekt rezolucji
Motyw E b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Eb. mając na uwadze, że przedstawiciele 
USA ds. handlu wielokrotnie potępiają 
normy UE dotyczące obszarów ochrony 
środowiska, bezpieczeństwa 
żywnościowego i informacji 
konsumenckiej, oraz istnienie zasady 
ostrożności, jak również brak normalizacji 
pomiędzy UE i USA sytuacji handlowej 
towarów biotechnologicznych;

Or. en

Poprawka 131
Matteo Salvini

Projekt rezolucji
Motyw E c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ec. mając na uwadze, że w innych, 
przeprowadzonych z wykorzystaniem 
odmiennych metod (takich jak Global 
Policy Model ONZ) badaniach, które nie 
zostały uwzględnione przez Komisję, 
wyniki dla UE są o wiele mniej 
optymistyczne: mowa jest między innymi o 
stratach netto w dochodach z tytułu pracy, 
stratach w zatrudnieniu oraz zmniejszeniu 
udziału dochodów z tytułu pracy w 
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dochodzie całkowitym;

Or. it

Poprawka 132
Maria Noichl

Projekt rezolucji
Motyw E c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ec. mając na uwadze, że prawo wnoszenia 
przez koncerny skarg wobec państw 
utrudnia wybranym demokratycznie 
przedstawicielom społeczeństwa 
egzekwowanie demokratycznie podjętych 
decyzji;

Or. de

Poprawka 133
Matteo Salvini

Projekt rezolucji
Motyw E d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ed. mając na uwadze, że w analizie 
przedstawionej przez komisję 
ITRE23c wskazuje się, m. in., że:

a) wpływ TTIP na niektóre sektory 
europejskiego przemysłu wytwórczego, na 
przykład hutnictwa i produkcji maszyn 
elektrycznych, prawdopodobnie zaowocuje
spadkiem eksportu, co wiąże się z 
negatywnym wpływem na zatrudnienie;

b) wizja Komisji dotycząca zatrudnienia 
jest skrajnie uproszczona, ponieważ 
zakłada nierealistyczną całkowitą 
elastyczność przepływu pracowników;
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__________________
23c

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

Or. it

Poprawka 134
Maria Noichl

Projekt rezolucji
Motyw E d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ed. mając na uwadze, że usuwanie 
taryfowych i pozataryfowych ograniczeń 
handlowych w przyszłej umowie o wolnym 
handlu wywrze presję na producentów 
rolnych w krajach rozwijających się w 
związku z utratą udziałów w rynku;

Or. de

Poprawka 135
Matteo Salvini

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że dobrostan 
zwykłych obywateli, pracowników i 
konsumentów musi być punktem 
odniesienia dla każdej umowy handlowej; 
mając na uwadze, że TTIP powinno 
stanowić wzór dobrej umowy handlowej 
spełniającej powyższe wymogi;

F. mając na uwadze, że dobrostan 
zwykłych obywateli, pracowników i 
konsumentów musi być punktem 
odniesienia dla każdej umowy handlowej; 
mając na uwadze, że TTIP nie stanowi
wzoru dobrej umowy handlowej 
spełniającej powyższe wymogi;

Or. it
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Poprawka 136
Dita Charanzová

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że dobrostan 
zwykłych obywateli, pracowników i 
konsumentów musi być punktem 
odniesienia dla każdej umowy handlowej; 
mając na uwadze, że TTIP powinno 
stanowić wzór dobrej umowy handlowej 
spełniającej powyższe wymogi;

F. mając na uwadze, że dobrostan 
zwykłych obywateli, pracowników i 
konsumentów zawsze był punktem 
odniesienia dla Komisji Europejskiej przy 
negocjowaniu umów handlowych; mając 
na uwadze, że TTIP powinno stanowić 
wzór dobrej umowy handlowej spełniającej 
powyższe wymogi;

Or. en

Poprawka 137
Salvatore Cicu

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że dobrostan 
zwykłych obywateli, pracowników i 
konsumentów musi być punktem 
odniesienia dla każdej umowy handlowej; 
mając na uwadze, że TTIP powinno 
stanowić wzór dobrej umowy handlowej 
spełniającej powyższe wymogi;

F. mając na uwadze, że dobrostan 
przedsiębiorstw, zwykłych obywateli, 
pracowników i konsumentów musi być 
punktem odniesienia dla każdej umowy 
handlowej; mając na uwadze, że TTIP 
powinno stanowić wzór dobrej umowy 
handlowej spełniającej powyższe wymogi;

Or. it

Poprawka 138
Frédérique Ries, Gérard Deprez

Projekt rezolucji
Motyw F
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Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że dobrostan 
zwykłych obywateli, pracowników i 
konsumentów musi być punktem 
odniesienia dla każdej umowy handlowej; 
mając na uwadze, że TTIP powinno 
stanowić wzór dobrej umowy handlowej 
spełniającej powyższe wymogi;

F. mając na uwadze, że TTIP powinno 
stanowić wzór dobrej umowy handlowej, 
która spełnia różnorakie wymogi, w 
szczególności ułatwia działalność 
producentów towarów i usług, 
eksporterów i importerów, a jednoczenie 
wykazuje zgodność z celami polityki 
społecznej i środowiskowej, co pozwala 
zapewnić dobrostan ludności, której 
dotyczy;

Or. fr

Poprawka 139
Marine Le Pen

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że dobrostan 
zwykłych obywateli, pracowników i 
konsumentów musi być punktem 
odniesienia dla każdej umowy handlowej; 
mając na uwadze, że TTIP powinno 
stanowić wzór dobrej umowy handlowej 
spełniającej powyższe wymogi;

F. mając na uwadze, że dobrostan 
zwykłych obywateli, pracowników i 
konsumentów, jak również interesy 
gospodarcze państw członkowskich muszą
być punktem odniesienia dla każdej 
umowy handlowej; mając na uwadze, że 
ich poszanowanie nie jest a priori 
zapewnione w tych negocjacjach;

Or. fr

Poprawka 140
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Motyw F
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Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że dobrostan 
zwykłych obywateli, pracowników i 
konsumentów musi być punktem 
odniesienia dla każdej umowy handlowej; 
mając na uwadze, że TTIP powinno
stanowić wzór dobrej umowy handlowej 
spełniającej powyższe wymogi;

F. mając na uwadze, że dobrostan 
zwykłych obywateli, pracowników i 
konsumentów musi być punktem 
odniesienia dla polityki handlowej UE; 
mając na uwadze, że 1,6 miliona 
obywateli podpisało petycję wzywającą do 
zastosowania europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej w negocjacjach dotyczących 
TTIP; mając na uwadze, że Komisja nadal 
ignoruje to nadzwyczajne żądanie udziału 
obywateli i konsultacji społecznych; mając 
na uwadze, że TTIP nie może stanowić 
wzoru dobrej umowy handlowej tak długo 
jak negocjacje nie są zawieszone w celu 
przeprowadzenia szerokich konsultacji,
aby umożliwić wyraźne zrozumienie obaw 
oraz wymagań obywateli jako warunku 
wstępnego odpowiadającego powyższym 
wymogom;

Or. en

Poprawka 141
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że dobrostan 
zwykłych obywateli, pracowników i 
konsumentów musi być punktem 
odniesienia dla każdej umowy handlowej; 
mając na uwadze, że TTIP powinno 
stanowić wzór dobrej umowy handlowej 
spełniającej powyższe wymogi;

F. mając na uwadze, że dobrostan 
zwykłych obywateli, pracowników i 
konsumentów jest punktem odniesienia dla 
naszej umowy handlowej; mając na 
uwadze, że TTIP powinno stanowić wzór 
dobrej umowy handlowej spełniającej 
powyższe wymogi;

Or. de
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Poprawka 142
Franck Proust, Tokia Saïfi

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że dobrostan 
zwykłych obywateli, pracowników i 
konsumentów musi być punktem 
odniesienia dla każdej umowy handlowej; 
mając na uwadze, że TTIP powinno 
stanowić wzór dobrej umowy handlowej 
spełniającej powyższe wymogi;

F. mając na uwadze, że dobrostan 
zwykłych obywateli, pracowników i 
konsumentów musi być punktem 
odniesienia dla każdej umowy handlowej; 
mając na uwadze, że TTIP powinno 
stanowić wzór dobrej umowy handlowej 
spełniającej powyższe wymogi, aby służyć 
jako podstawa w przyszłych negocjacjach 
z naszymi krajami partnerskimi;

Or. fr

Poprawka 143
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary, Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że dobrostan 
zwykłych obywateli, pracowników i 
konsumentów musi być punktem 
odniesienia dla każdej umowy handlowej; 
mając na uwadze, że TTIP powinno 
stanowić wzór dobrej umowy handlowej
spełniającej powyższe wymogi;

F. mając na uwadze, że TTIP powinno 
stanowić dobry wzór przyszłych umów 
handlowych;

Or. de

Poprawka 144
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius

Projekt rezolucji
Motyw F
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Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że dobrostan 
zwykłych obywateli, pracowników i 
konsumentów musi być punktem 
odniesienia dla każdej umowy handlowej; 
mając na uwadze, że TTIP powinno 
stanowić wzór dobrej umowy handlowej 
spełniającej powyższe wymogi;

F. mając na uwadze, że dobrostan 
zwykłych obywateli, pracowników i 
konsumentów, jak również zwiększone 
możliwości przedsiębiorstw jako 
czynników kreujących wzrost i miejsca 
pracy, muszą być punktem odniesienia dla 
każdej umowy handlowej; mając na 
uwadze, że TTIP powinno stanowić wzór 
dobrej umowy handlowej spełniającej 
powyższe wymogi;

Or. en

Poprawka 145
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że dobrostan 
zwykłych obywateli, pracowników i 
konsumentów musi być punktem 
odniesienia dla każdej umowy handlowej; 
mając na uwadze, że TTIP powinno 
stanowić wzór dobrej umowy handlowej 
spełniającej powyższe wymogi;

F. mając na uwadze, że handel i inwestycje 
nie są celami samymi w sobie, lecz ich 
użyteczność polega na poprawie poziomu i 
jakości życia obywateli oraz że w tym 
kontekście dobrostan obywateli, 
pracowników i konsumentów musi być 
punktem odniesienia każdej umowy 
handlowej; mając na uwadze, że TTIP 
powinno stanowić wzór dobrej umowy 
handlowej spełniającej powyższe wymogi;

Or. es

Poprawka 146
Pablo Zalba Bidegain

Projekt rezolucji
Motyw F
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Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że dobrostan 
zwykłych obywateli, pracowników i 
konsumentów musi być punktem 
odniesienia dla każdej umowy handlowej; 
mając na uwadze, że TTIP powinno 
stanowić wzór dobrej umowy handlowej 
spełniającej powyższe wymogi;

F. mając na uwadze, że dobrostan 
zwykłych obywateli, pracowników i 
konsumentów oraz poprawa klimatu 
przedsiębiorczości muszą być punktem 
odniesienia dla każdej umowy handlowej; 
mając na uwadze, że TTIP powinno 
stanowić wzór dobrej umowy handlowej 
spełniającej powyższe wymogi;

Or. es

Poprawka 147
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że dobrostan 
zwykłych obywateli, pracowników i 
konsumentów musi być punktem 
odniesienia dla każdej umowy handlowej; 
mając na uwadze, że TTIP powinno 
stanowić wzór dobrej umowy handlowej 
spełniającej powyższe wymogi;

F. mając na uwadze, że głównym celem 
wysokiej jakości umowy handlowej jest 
wzmocnienie handlu oraz inwestycji 
poprzez stworzenie lepszych warunków do 
swobodnego transgranicznego przepływu 
towarów, usług i kapitału prowadzącego
do stworzenia miejsc pracy i wzrostu;

Or. en

Poprawka 148
David Borrelli, Tiziana Beghin

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że dobrostan 
zwykłych obywateli, pracowników i 
konsumentów musi być punktem 
odniesienia dla każdej umowy handlowej; 

F. mając na uwadze, że dobrostan 
zwykłych obywateli, pracowników i 
konsumentów oraz rozwój naszych 
społeczeństw musi być głównym celem dla 



AM\1054991PL.doc 89/92 PE552.035v01-00

PL

mając na uwadze, że TTIP powinno 
stanowić wzór dobrej umowy handlowej 
spełniającej powyższe wymogi;

każdej umowy handlowej; mając na 
uwadze, że TTIP powinno stanowić wzór 
dobrej umowy handlowej spełniającej 
powyższe wymogi; mając na uwadze, że 
skutki tego traktatu nie powinny być 
ograniczane do poziomu 
makroekonomicznego, ale powinny mieć 
pozytywny i konkretny wpływ na warunki 
życia obywateli naszych krajów;

Or. en

Poprawka 149
Tonino Picula

Projekt rezolucji
Motyw F a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że wizy 
krótkoterminowe nie są tradycyjnie 
przedmiotem umów handlowych UE, ale 
brak wzajemności może mieć wpływ na 
przemieszczanie się osób fizycznych z UE 
podróżujących na terytorium państwa, z 
którym UE podpisała umowę handlową o 
dostarczaniu usług (tak zwana 4 kategoria 
świadczenia usług);

Or. hr

Poprawka 150
Yannick Jadot, Ska Keller

Projekt rezolucji
Motyw F a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że amerykańskie 
prawo federalne dotyczące dobrostanu 
zwierząt jest znacznie mniej rozwinięte niż 
przepisy unijne, w tym nie zawiera 
przepisów dotyczących norm w zakresie 
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dobrostanu zwierząt gospodarskich do 
momentu uboju; mając na uwadze, że 
dobrostan zwierząt nie jest niestety 
uważany przez Komisję za taki sam 
problem handlowy jak bezpieczeństwo 
żywności czy zdrowie zwierząt na potrzeby 
wymogów importowych;

Or. en

Poprawka 151
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Motyw F a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że zasadnicze 
różnice istnieją również w podejściu do 
bezpieczeństwa żywności wzdłuż łańcucha 
żywności. W UE bezpieczeństwo żywności 
jest gwarantowane poprzez zintegrowane 
podejście „od pola do stołu”, natomiast 
system amerykański z kolei głównie 
weryfikuje bezpieczeństwo produktów 
końcowych, przez co jest bardziej 
narażony na uciekanie się do zabiegów 
redukcji patogenów.

Or. en

Poprawka 152
Tiziana Beghin, David Borrelli

Projekt rezolucji
Motyw F a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że kompleksowa 
umowa gospodarczo-handlowa (CETA) 
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nie powinna stanowić punktu odniesienia 
dla TTIP, gdyż, między innymi, jest ona 
oparta na negatywnym wykazie, zawiera 
niezadowalające przepisy dotyczące 
rozstrzygania sporów między inwestorem 
a państwem oraz nie ochroniła wielu 
europejskich oznaczeń geograficznych;

Or. en

Poprawka 153
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Motyw F b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fb. mając na uwadze, że konsumenci 
europejscy są informowani o 
występowaniu GMO w żywności dzięki 
obowiązkowemu etykietowaniu, natomiast 
w Stanach Zjednoczonych Urząd ds. 
Żywności i Leków (FDA) uważa GMO za 
„zasadniczo równoważne” ich 
odpowiednikom niebędącym GMO.

Or. en

Poprawka 154
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Motyw F c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fc. mając na uwadze, że w 
przeciwieństwie do 150 państw na całym 
świecie Stany Zjednoczone nie 
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ratyfikowały głównych międzynarodowych 
konwencji w sprawie substancji 
chemicznych (np. konwencji 
sztokholmskiej w sprawie trwałych 
zanieczyszczeń organicznych, konwencji 
rotterdamskiej w sprawie handlu 
niektórymi niebezpiecznymi substancjami 
chemicznymi i pestycydami), co pokazuje, 
że Stany Zjednoczone są odosobnione w 
świetle międzynarodowej polityki 
dotyczącej substancji chemicznych; mając 
ponadto na uwadze, że Stany Zjednoczone 
odmawiają wdrożenia części 
środowiskowej ujednoliconego 
ogólnoświatowego systemu ONZ 
stosowanego do klasyfikowania i 
etykietowania substancji chemicznych, co 
pokazuje, że w kwestii substancji 
chemicznych między Stanami 
Zjednoczonymi a Unią Europejską 
istnieje nieporozumienie sięgające spraw 
podstawowych;

Or. en


