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Poprawka 301
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b

Projekt rezolucji Poprawka

b) w odniesieniu do dostępu do rynku: b) w odniesieniu do dostępu do rynku 
towarów, usług i zamówień publicznych:

Or. en

Poprawka 302
Ramon Tremosa i Balcells

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt i

Projekt rezolucji Poprawka

(i) należy zapewnić, aby opcje dostępu do 
rynku w poszczególnych obszarach były 
jednakowo ambitne i odzwierciedlały 
oczekiwania obydwu stron, ponieważ 
dostęp do rynku w przypadku towarów 
przemysłowych, produktów rolniczych, 
usług i zamówień publicznych jest 
jednakowo ważny we wszystkich 
przypadkach i należy zachować 
równowagę między różnymi propozycjami 
w tych obszarach;

(i) należy zapewnić, aby opcje dostępu do 
rynku w poszczególnych obszarach były 
jednakowo ambitne i odzwierciedlały 
oczekiwania obydwu stron, ponieważ 
dostęp do rynku w przypadku towarów 
przemysłowych, produktów rolniczych, 
usług i zamówień publicznych jest 
jednakowo ważny we wszystkich 
przypadkach i należy zachować 
równowagę między różnymi propozycjami 
w tych obszarach; przypomina, że 85% 
przetargów publicznych w Unii 
Europejskiej jest już otwartych dla 
amerykańskich dostawców, podczas gdy 
zaledwie 32% amerykańskich przetargów 
otwartych jest dla dostawców z UE;

Or. en
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Poprawka 303
Alain Cadec

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt i

Projekt rezolucji Poprawka

(i) należy zapewnić, aby opcje dostępu do 
rynku w poszczególnych obszarach były 
jednakowo ambitne i odzwierciedlały 
oczekiwania obydwu stron, ponieważ 
dostęp do rynku w przypadku towarów 
przemysłowych, produktów rolniczych, 
usług i zamówień publicznych jest 
jednakowo ważny we wszystkich 
przypadkach i należy zachować 
równowagę między różnymi propozycjami 
w tych obszarach;

(i) należy zapewnić, aby opcje dostępu do 
rynku w poszczególnych obszarach były 
jednakowo ambitne i odzwierciedlały 
oczekiwania obydwu stron, ponieważ 
dostęp do rynku w przypadku towarów 
przemysłowych, produktów rolniczych, 
produktów rybołówstwa i akwakultury,
usług i zamówień publicznych jest 
jednakowo ważny we wszystkich 
przypadkach i należy zachować 
równowagę między różnymi propozycjami 
w tych obszarach;

Or. fr

Poprawka 304
Dita Charanzová

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt i

Projekt rezolucji Poprawka

(i) należy zapewnić, aby opcje dostępu do 
rynku w poszczególnych obszarach były 
jednakowo ambitne i odzwierciedlały 
oczekiwania obydwu stron, ponieważ 
dostęp do rynku w przypadku towarów 
przemysłowych, produktów rolniczych, 
usług i zamówień publicznych jest 
jednakowo ważny we wszystkich 
przypadkach i należy zachować 
równowagę między różnymi propozycjami 
w tych obszarach;

(i) należy zapewnić, aby opcje dostępu do 
rynku w poszczególnych obszarach były 
jednakowo ambitne i odzwierciedlały 
oczekiwania obydwu stron, ponieważ
dostęp do rynku w przypadku towarów 
przemysłowych, produktów rolniczych, 
usług i zamówień publicznych jest 
jednakowo ważny i należy zachować 
równowagę między różnymi propozycjami 
w tych obszarach;

Or. en
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Poprawka 305
Franck Proust

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt i

Projekt rezolucji Poprawka

(i) należy zapewnić, aby opcje dostępu do 
rynku w poszczególnych obszarach były 
jednakowo ambitne i odzwierciedlały 
oczekiwania obydwu stron, ponieważ 
dostęp do rynku w przypadku towarów 
przemysłowych, produktów rolniczych, 
usług i zamówień publicznych jest 
jednakowo ważny we wszystkich 
przypadkach i należy zachować 
równowagę między różnymi propozycjami 
w tych obszarach;

(i) należy zapewnić, aby opcje dostępu do 
rynku w poszczególnych obszarach były 
wzajemne i odzwierciedlały oczekiwania 
obydwu stron, ponieważ dostęp do rynku w 
przypadku towarów, usług i zamówień 
publicznych jest jednakowo ważny we 
wszystkich przypadkach i należy zachować 
równowagę między różnymi propozycjami 
w tych obszarach;

Or. fr

Poprawka 306
Marine Le Pen

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt i

Projekt rezolucji Poprawka

(i) należy zapewnić, aby opcje dostępu do 
rynku w poszczególnych obszarach były 
jednakowo ambitne i odzwierciedlały 
oczekiwania obydwu stron, ponieważ 
dostęp do rynku w przypadku towarów 
przemysłowych, produktów rolniczych, 
usług i zamówień publicznych jest 
jednakowo ważny we wszystkich 
przypadkach i należy zachować 
równowagę między różnymi propozycjami 
w tych obszarach;

(i) należy zapewnić, aby opcje dostępu do 
rynku w poszczególnych obszarach zostały 
określone przez państwa członkowskie w 
ramach krajowej polityki handlowej;

Or. fr



PE552.120v01-00 6/129 AM\1055725PL.doc

PL

Poprawka 307
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
Ustęp 1 – litera b — podpunkt i

Projekt rezolucji Poprawka

(i) należy zapewnić, aby opcje dostępu do 
rynku w poszczególnych obszarach były 
jednakowo ambitne i odzwierciedlały 
oczekiwania obydwu stron, ponieważ 
dostęp do rynku w przypadku towarów 
przemysłowych, produktów rolniczych, 
usług i zamówień publicznych jest 
jednakowo ważny we wszystkich 
przypadkach i należy zachować 
równowagę między różnymi propozycjami 
w tych obszarach;

(i) należy zapewnić, aby opcje dostępu do 
rynku w poszczególnych obszarach były 
jednakowo ambitne i odzwierciedlały 
oczekiwania obydwu stron, ponieważ 
dostęp do rynku w przypadku towarów 
przemysłowych, surowców, energii, 
produktów rolniczych, usług i zamówień 
publicznych jest jednakowo ważny we 
wszystkich przypadkach i należy zachować 
równowagę między różnymi propozycjami 
w tych obszarach;

Or. en

Poprawka 308
Tokia Saïfi, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Marielle de Sarnez, Franck Proust

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt i

Projekt rezolucji Poprawka

(i) należy zapewnić, aby opcje dostępu do 
rynku w poszczególnych obszarach były 
jednakowo ambitne i odzwierciedlały 
oczekiwania obydwu stron, ponieważ 
dostęp do rynku w przypadku towarów 
przemysłowych, produktów rolniczych, 
usług i zamówień publicznych jest 
jednakowo ważny we wszystkich 
przypadkach i należy zachować 
równowagę między różnymi propozycjami 
w tych obszarach;

(i) należy zapewnić, aby opcje dostępu do 
rynku w poszczególnych obszarach były 
jednakowo ambitne i odzwierciedlały 
oczekiwania obydwu stron, ponieważ 
dostęp do rynku w przypadku towarów 
przemysłowych, produktów rolniczych, 
usług i zamówień publicznych jest 
jednakowo ważny we wszystkich 
przypadkach i należy zachować 
równowagę między różnymi propozycjami 
w tych obszarach; należy również 
dopilnować, aby uwzględniony został 
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wrażliwy charakter niektórych produktów 
i sektorów, szczególnie produktów 
rolnych; należy zbadać i przeanalizować, 
czy stosowne jest, aby z negocjacji 
wykluczone zostały produkty uznane za 
wrażliwe, w przypadku których istnieje 
zbyt wielka rozbieżność normatywna i nie 
można zapewnić warunków uczciwej 
konkurencji;

Or. fr

Poprawka 309
Yannick Jadot, Ska Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt i

Projekt rezolucji Poprawka

(i) należy zapewnić, aby opcje dostępu do 
rynku w poszczególnych obszarach były 
jednakowo ambitne i odzwierciedlały 
oczekiwania obydwu stron, ponieważ 
dostęp do rynku w przypadku towarów 
przemysłowych, produktów rolniczych, 
usług i zamówień publicznych jest 
jednakowo ważny we wszystkich 
przypadkach i należy zachować 
równowagę między różnymi propozycjami 
w tych obszarach;

(i) należy zapewnić, aby opcje dostępu do 
rynku w poszczególnych obszarach 
odzwierciedlały oczekiwania i 
ograniczenia obydwu stron, ponieważ 
dostęp do rynku w przypadku towarów 
przemysłowych, produktów rolniczych, 
usług i zamówień publicznych ma różny 
charakter i odnosi się do różnych 
wyborów publicznych i w związku z tym 
nie może stać się kartą przetargową 
między stronami w procesie negocjacji 
porozumienia;

Or. en

Poprawka 310
Salvatore Cicu

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt i

Projekt rezolucji Poprawka

(i) należy zapewnić, aby opcje dostępu do (i) należy zapewnić, aby opcje dostępu do 
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rynku w poszczególnych obszarach były 
jednakowo ambitne i odzwierciedlały 
oczekiwania obydwu stron, ponieważ 
dostęp do rynku w przypadku towarów 
przemysłowych, produktów rolniczych, 
usług i zamówień publicznych jest 
jednakowo ważny we wszystkich 
przypadkach i należy zachować 
równowagę między różnymi propozycjami 
w tych obszarach;

rynku w poszczególnych obszarach były 
jednakowo ambitne i odzwierciedlały 
oczekiwania obydwu stron, ponieważ 
dostęp do rynku w przypadku towarów 
przemysłowych, produktów rolniczych, 
usług i zamówień publicznych jest 
jednakowo ważny we wszystkich 
przypadkach i należy zachować 
równowagę między różnymi propozycjami 
w tych obszarach; ponadto należy 
dopilnować, aby dostęp do rynku w 
poszczególnych obszarach stwarzał realne 
możliwości szczególnie dla MŚP, które 
czasami przy prowadzeniu swojej 
działalności gospodarczej po drugiej 
stronie Atlantyku napotykają trudności 
nie do przezwyciężenia i które, właśnie ze 
względu na ich mały i średni rozmiar, nie 
są w stanie sprostać wyzwaniom 
internacjonalizacji;

Or. it

Poprawka 311
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt i

Projekt rezolucji Poprawka

(i) należy zapewnić, aby opcje dostępu do 
rynku w poszczególnych obszarach były 
jednakowo ambitne i odzwierciedlały 
oczekiwania obydwu stron, ponieważ 
dostęp do rynku w przypadku towarów 
przemysłowych, produktów rolniczych, 
usług i zamówień publicznych jest 
jednakowo ważny we wszystkich 
przypadkach i należy zachować 
równowagę między różnymi propozycjami 
w tych obszarach;

(i) należy zapewnić, aby opcje dostępu do 
rynku we wszystkich obszarach były 
jednakowo ambitne i odzwierciedlały 
oczekiwania obydwu stron, ponieważ 
dostęp do rynku w przypadku towarów 
przemysłowych, produktów rolniczych, 
usług i zamówień publicznych jest 
jednakowo ważny;

Or. en
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Poprawka 312
Tiziana Beghin, David Borrelli

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt i

Projekt rezolucji Poprawka

(i) należy zapewnić, aby opcje dostępu do 
rynku w poszczególnych obszarach były 
jednakowo ambitne i odzwierciedlały 
oczekiwania obydwu stron, ponieważ 
dostęp do rynku w przypadku towarów 
przemysłowych, produktów rolniczych, 
usług i zamówień publicznych jest 
jednakowo ważny we wszystkich 
przypadkach i należy zachować 
równowagę między różnymi propozycjami 
w tych obszarach;

(i) należy zapewnić, aby opcje dostępu do 
rynku w poszczególnych obszarach były 
jednakowo ambitne i przejrzyste i
odzwierciedlały oczekiwania obydwu 
stron, ponieważ dostęp do rynku w 
przypadku towarów przemysłowych, 
produktów rolniczych, usług i zamówień 
publicznych jest jednakowo ważny we 
wszystkich przypadkach i należy zachować 
równowagę między różnymi propozycjami 
w tych obszarach;

Or. en

Poprawka 313
Tonino Picula

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt i  – punkt 1 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1) należy dążyć do przyjęcia pakietu 
środków w zakresie mobilności i 
ustanowienia pełnych wzajemnych 
ułatwień wizowych dla obywateli 
wszystkich państw członkowskich UE, 
skoro ułatwienia wizowe dla europejskich 
usługodawców i podmiotów 
eksportujących towary są jednym z 
kluczowych elementów pozwalających na 
pełne skorzystanie z porozumienia TTIP;

Or. hr
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Poprawka 314
Viviane Reding

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt i a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(ia) należy zadbać o to, by negocjacje 
dotyczące dostępu do rynku obejmowały 
wszystkie poziomy sprawowania rządów, 
co jest powszechną praktyką w UE, jednak 
niestety nie w USA;

Or. en

Poprawka 315
Tiziana Beghin, David Borrelli

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt i a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(ia) należy rozważyć skorzystanie ze 
wskaźników gospodarczych, które pozwolą 
zmierzyć wszelkie zakłócenia równowagi 
wynikające z otwarcia rynku;

Or. en

Poprawka 316
Marine Le Pen

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt ii

Projekt rezolucji Poprawka

(ii) należy dążyć do zniesienia wszystkich 
ceł, przy poszanowaniu produktów 
wrażliwych po obu stronach;

skreślony

Or. fr
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Poprawka 317
Matteo Salvini

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt ii

Projekt rezolucji Poprawka

(ii) należy dążyć do zniesienia wszystkich 
ceł, przy poszanowaniu produktów 
wrażliwych po obu stronach;

skreślony

Or. it

Poprawka 318
Ulrike Müller

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt ii

Projekt rezolucji Poprawka

(ii) należy dążyć do zniesienia wszystkich 
ceł, przy poszanowaniu produktów 
wrażliwych po obu stronach;

(ii) należy dążyć do zniesienia wszystkich 
ceł, przy poszanowaniu produktów 
wrażliwych po obu stronach, szczególnie w 
sektorze rolnym;

Or. en

Poprawka 319
Dita Charanzová

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt ii

Projekt rezolucji Poprawka

(ii) należy dążyć do zniesienia wszystkich 
ceł, przy poszanowaniu produktów 
wrażliwych po obu stronach;

(ii) należy dążyć do zniesienia wszystkich 
ceł;

Or. en
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Poprawka 320
Seán Kelly

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt ii

Projekt rezolucji Poprawka

(ii) należy dążyć do zniesienia wszystkich 
ceł, przy poszanowaniu produktów 
wrażliwych po obu stronach;

(ii) należy dążyć do zniesienia wszystkich 
ceł, przy poszanowaniu faktu, że po obu 
stronach mogą występować produkty 
wrażliwe, które zostaną w pełni ujęte na 
wykazach uzgodnionych w procesie 
negocjacji;

Or. en

Poprawka 321
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt ii

Projekt rezolucji Poprawka

(ii) należy dążyć do zniesienia wszystkich 
ceł, przy poszanowaniu produktów 
wrażliwych po obu stronach;

(ii) należy dążyć do zniesienia wszystkich 
ceł, przy poszanowaniu produktów 
wrażliwych po obu stronach; w związku z 
produktami wrażliwymi zwraca się do 
Komisji, by dokonała oceny ustępstw 
poczynionych we wszystkich zawartych już 
lub negocjowanych porozumieniach; 
produkty wrażliwe powinny być 
traktowane w specjalny i odmienny 
sposobów, polegający albo na utrzymaniu 
bieżących linii taryfowych, albo na 
wyłączeniu tych produktów z negocjacji;

Or. en
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Poprawka 322
Paulo Rangel

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt ii

Projekt rezolucji Poprawka

(ii) należy dążyć do zniesienia wszystkich 
ceł, przy poszanowaniu produktów 
wrażliwych po obu stronach;

(ii) należy dążyć do zniesienia wszystkich 
ceł oraz do zniesienia lub ograniczenia 
barier pozataryfowych, przy poszanowaniu 
produktów wrażliwych po obu stronach;

Or. pt

Poprawka 323
Tokia Saïfi, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Marielle de Sarnez, Franck Proust

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt ii

Projekt rezolucji Poprawka

(ii) należy dążyć do zniesienia wszystkich 
ceł, przy poszanowaniu produktów 
wrażliwych po obu stronach;

(ii) należy dążyć do zniesienia wszystkich 
ceł, przy poszanowaniu produktów 
wrażliwych po obu stronach; należy 
zwłaszcza uzgodnić, by w przypadku 
produktów rolnych były negocjowane i 
zostały przyjęte odpowiednie okresy 
przejściowe i kontyngenty taryfowe;

Or. fr

Poprawka 324
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Dariusz Rosati, 
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Bolesław G. Piecha

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt ii

Projekt rezolucji Poprawka

(ii) należy dążyć do zniesienia wszystkich (ii) należy dążyć do zniesienia wszystkich 
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ceł, przy poszanowaniu produktów 
wrażliwych po obu stronach;

ceł, przy poszanowaniu wrażliwych 
produktów rolniczych i przemysłowych po 
obu stronach;

Or. en

Poprawka 325
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt ii

Projekt rezolucji Poprawka

(ii) należy dążyć do zniesienia wszystkich
ceł, przy poszanowaniu produktów 
wrażliwych po obu stronach;

(ii) należy ocenić konkretne straty i zyski 
gospodarcze oraz dla budżetu UE i 
budżetów państw członkowskich ze 
zniesienia już bardzo niskich 
obowiązujących ceł pomiędzy oboma 
partnerami, po kolei w każdym sektorze i 
w każdym kraju;

Or. en

Poprawka 326
Yannick Jadot, Ska Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt ii

Projekt rezolucji Poprawka

(ii) należy dążyć do zniesienia wszystkich
ceł, przy poszanowaniu produktów 
wrażliwych po obu stronach;

(ii) tam, gdzie to możliwe, należy dążyć do 
zniesienia ceł, przy poszanowaniu potrzeby 
ochrony produktów wrażliwych po obu 
stronach;

Or. en
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Poprawka 327
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt ii

Projekt rezolucji Poprawka

(ii) należy dążyć do zniesienia wszystkich 
ceł, przy poszanowaniu produktów 
wrażliwych po obu stronach;

(ii) należy dążyć do zniesienia wszystkich 
ceł;

Or. en

Poprawka 328
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt ii

Projekt rezolucji Poprawka

(ii) należy dążyć do zniesienia wszystkich 
ceł, przy poszanowaniu produktów 
wrażliwych po obu stronach;

(ii) należy dążyć do zniesienia wszystkich 
ceł i kontyngentów taryfowych, przy 
poszanowaniu produktów wrażliwych po 
obu stronach;

Or. en

Poprawka 329
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt ii

Projekt rezolucji Poprawka

(ii) należy dążyć do zniesienia wszystkich 
ceł, przy poszanowaniu produktów 
wrażliwych po obu stronach;

(ii) należy dążyć do zniesienia wszystkich 
ceł, przy poszanowaniu produktów 
wrażliwych po obu stronach, biorąc pod 
uwagę, że porozumienie CETA mogłoby 
być dobrym punktem odniesienia w tym 
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względzie;

Or. en

Poprawka 330
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt ii a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(iia) należy przedłożyć dodatkowe przepisy 
dotyczące wrażliwości, które umożliwią 
wykluczenie narażonych sektorów z 
każdej ostatecznej umowy handlowej; 
wszelkie uzgodnione przepisy powinny być 
tworzone wraz z uwzględnieniem 
konsultacji z odnośnymi 
zainteresowanymi stronami i komisjami.

Or. en

Poprawka 331
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Adam 
Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Róża Gräfin von Thun 
und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bolesław G. Piecha

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt ii a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(iia) należy pamiętać, że przepisy UE 
dotyczące zmiany klimatu, ochrony 
środowiska, pracy, bezpieczeństwa 
konsumentów i dobrostanu zwierząt 
nakładają nieproporcjonalne koszty na 
przedsiębiorstwa w UE, których — w 
wielu sektorach — nie ponoszą podobne 
przedsiębiorstwa w Stanach 
Zjednoczonych, co sprawia, że sytuacja 
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tych branż za oceanem jest korzystniejsza 
w świetle przepisów prawnych i pod 
względem kosztów, i w związku z tym 
zachęca Komisję Europejską do ochrony 
rzeczonych sektorów między innymi, ale 
nie wyłącznie, przez uwzględnienie w 
negocjacjach możliwości przyjęcia jak 
najdłuższych okresów przejściowych;

Or. en

Poprawka 332
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt ii b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(iib) należy uwzględnić ambitną klauzulę 
zabezpieczającą, przewidującą również 
działania, które będą odpowiadały na 
pogorszenie się warunków zatrudnienia i 
stanu środowiska naturalnego;

Or. en

Poprawka 333
Bendt Bendtsen

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt iii

Projekt rezolucji Poprawka

(iii) należy pamiętać, że UE ma ważne 
interesy ofensywne w sektorze usług, np. 
inżynieryjnych, telekomunikacyjnych czy 
transportowych;

(iii) należy pamiętać, że UE ma ważne 
interesy ofensywne w sektorze usług, np. 
inżynieryjnych, telekomunikacyjnych, 
technologii ekologicznych czy 
transportowych;

Or. en
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Poprawka 334
Salvatore Cicu

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt iii

Projekt rezolucji Poprawka

(iii) należy pamiętać, że UE ma ważne 
interesy ofensywne w sektorze usług, np. 
inżynieryjnych, telekomunikacyjnych czy 
transportowych;

(iii) należy pamiętać, że UE ma ważne 
interesy ofensywne w sektorze usług, np. 
inżynieryjnych, telekomunikacyjnych czy 
transportowych, a także interesy 
ofensywne w sektorze rolno-spożywczym;

Or. it

Poprawka 335
Marine Le Pen

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt iii

Projekt rezolucji Poprawka

(iii) należy pamiętać, że UE ma ważne 
interesy ofensywne w sektorze usług, np. 
inżynieryjnych, telekomunikacyjnych czy 
transportowych;

(iii) należy pamiętać, że państwa 
członkowskie mają ważne interesy w tym, 
aby chronić swoje sieci i infrastruktury 
związane z krajowymi usługami 
publicznymi lub naturalnymi 
monopolami, których eksploatacja 
przekazana została jednostce prywatnej 
lub półprywatnej;

Or. fr

Poprawka 336
Paulo Rangel

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt iii
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Projekt rezolucji Poprawka

(iii) należy pamiętać, że UE ma ważne 
interesy ofensywne w sektorze usług, np. 
inżynieryjnych, telekomunikacyjnych czy 
transportowych;

(iii) należy pamiętać, że UE ma ważne 
interesy ofensywne w sektorze usług, np. 
inżynieryjnych, telekomunikacyjnych czy 
transportowych oraz w dziedzinie 
mobilności, w związku z czym konieczne 
jest ułatwienie usługodawcom dostępu do 
rynku USA;

Or. pt

Poprawka 337
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Dariusz 
Rosati, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Adam 
Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bolesław G. Piecha

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt iii

Projekt rezolucji Poprawka

(iii) należy pamiętać, że UE ma ważne 
interesy ofensywne w sektorze usług, np. 
inżynieryjnych, telekomunikacyjnych czy 
transportowych;

(iii) należy pamiętać, że UE ma ważne 
interesy ofensywne w sektorze usług, np. 
usług profesjonalnych, 
telekomunikacyjnych czy transportowych;

Or. en

Poprawka 338
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt iii

Projekt rezolucji Poprawka

(iii) należy pamiętać, że UE ma ważne 
interesy ofensywne w sektorze usług, np. 
inżynieryjnych, telekomunikacyjnych czy 
transportowych;

(iii) należy pamiętać, że UE ma ważne 
interesy ofensywne w sektorze usług, np. 
inżynieryjnych, telekomunikacyjnych czy 
transportowych; należy również pamiętać, 
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że bez porozumienia TTIP równowaga 
handlowa w sektorze usługowym jest 
korzystniejsza dla UE oraz że 
proponowane obecnie brzmienie 
porozumienia sprawiłoby, że sytuacja 
stałaby się mniej korzystna;

Or. en

Poprawka 339
Jörg Leichtfried, Agnes Jongerius

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt iii

Projekt rezolucji Poprawka

(iii) należy pamiętać, że UE ma ważne 
interesy ofensywne w sektorze usług, np. 
inżynieryjnych, telekomunikacyjnych czy 
transportowych;

(iii) należy zadbać o to, by porozumienie 
TTIP w żaden sposób nie naraziło na 
szwank Protokołu nr 26 TFUE, który 
stanowi, że wspólne wartości Unii 
Europejskiej w odniesieniu do usług 
użyteczności publicznej obejmują w 
szczególności: zasadniczą rolę i szeroki 
zakres uprawnień dyskrecjonalnych 
organów krajowych, regionalnych i 
lokalnych w zakresie świadczenia, 
zlecania i organizowania usług 
świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym w sposób możliwie 
najbardziej odpowiadający potrzebom 
odbiorców, różnorodność usług 
świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym oraz różnice w potrzebach i 
preferencjach odbiorców mogące wynikać 
z odmiennej sytuacji geograficznej, 
społecznej lub kulturowej, wysoki poziom 
jakości, bezpieczeństwa i przystępności 
cenowej, równe traktowanie oraz 
propagowanie powszechnego dostępu 
i praw odbiorców; 

Or. en
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Poprawka 340
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt iii

Projekt rezolucji Poprawka

(iii) należy pamiętać, że UE ma ważne 
interesy ofensywne w sektorze usług, np. 
inżynieryjnych, telekomunikacyjnych czy
transportowych;

(iii) należy pamiętać, że UE ma ważne 
interesy ofensywne w sektorze usług, np. 
inżynieryjnych, telekomunikacyjnych, 
medialnych i relacji dziennikarskich, jak 
również transportowych;

Or. de

Poprawka 341
Franck Proust, Tokia Saïfi

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt iii

Projekt rezolucji Poprawka

(iii) należy pamiętać, że UE ma ważne 
interesy ofensywne w sektorze usług, np. 
inżynieryjnych, telekomunikacyjnych czy 
transportowych;

(iii) należy pamiętać, że UE jest pierwszą 
potęgą handlową na świecie i że w jej 
interesie leży przyjęcie ofensywnej 
postawy w trakcie wszystkich negocjacji, 
szczególnie w sektorze usług, np. 
inżynieryjnych, telekomunikacyjnych czy 
transportowych;

Or. fr

Poprawka 342
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Daniel Caspary, Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt iii

Projekt rezolucji Poprawka

(iii) należy pamiętać, że UE ma ważne 
interesy ofensywne w sektorze usług, np. 

(iii) należy pamiętać, że UE ma ważne 
interesy ofensywne w sektorze wysoko 
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inżynieryjnych, telekomunikacyjnych czy 
transportowych;

wyspecjalizowanych usług, np. 
inżynieryjnych, telekomunikacyjnych czy 
transportowych i finansowych;

Or. de

Poprawka 343
Yannick Jadot, Ska Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt iii

Projekt rezolucji Poprawka

(iii) należy pamiętać, że UE ma ważne 
interesy ofensywne w sektorze usług, np. 
inżynieryjnych, telekomunikacyjnych czy 
transportowych;

(iii) należy pamiętać, że UE ma ważne 
interesy ofensywne w sektorze usług, np. 
inżynieryjnych, telekomunikacyjnych czy 
transportowych, jednak również istotne 
interesy defensywne, np. w obszarze 
zdrowia, oświaty czy mediów;

Or. en

Poprawka 344
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Bolesław G. Piecha

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt iii

Projekt rezolucji Poprawka

(iii) należy pamiętać, że UE ma ważne 
interesy ofensywne w sektorze usług, np. 
inżynieryjnych, telekomunikacyjnych czy 
transportowych;

(iii) należy pamiętać, że UE ma ważne 
interesy ofensywne w sektorze usług, który 
w przyszłości stworzy 85% wszystkich 
miejsc pracy w UE i wymaga ambitnych 
wyników, np. w sektorze usług 
inżynieryjnych, finansowych,
telekomunikacyjnych, ochrony zdrowia, 
usług profesjonalnych i transportowych;

Or. en
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Poprawka 345
Eleonora Forenza

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt iii — litera a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

a) należy pamiętać, że równowaga w 
sektorze usług jest wciąż korzystniejsza 
dla UE i że opinia dotycząca uznania 
sektora usługowego za ofensywny interes 
UE w stosunku do USA z pewnością 
zobliguje UE do poważnych ustępstw w 
zakresie otwierania sektora usług 
publicznych i wspólnych dóbr publicznych 
na konkurencyjność, co będzie się bardzo 
źle odbijać na dobrym samopoczuciu 
obywateli Europy; 

Or. en

Poprawka 346
Eleonora Forenza

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt iii — litera b (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

b) należy uznać, że powszechny dostęp do 
wspólnych dóbr, takich jak woda, oświata, 
ochrona zdrowia jest kluczowym 
składnikiem obywatelstwa europejskiego i 
że dostęp ten należy nadal chronić przed 
prywatyzacją czy liberalizacją;

Or. en

Poprawka 347
Eleonora Forenza

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt iii — litera c (nowa)
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Projekt rezolucji Poprawka

c) należy nadal rozważać wpływ, jaki 
TTIP wywrze na małe i średnie rodzinne 
gospodarstwa rolne, które staną w obliczu 
zwiększonej konkurencji wynikającej 
również z intensywnej gospodarki rolnej, 
rozwijanej w USA i niższych za oceanem 
standardów w zakresie dobrostanu 
zwierzą, ochrony zdrowia, ochrony 
socjalnej i ochrony środowiska; należy 
ponadto objąć szczególną ochroną małych 
producentów mięsa i nabiału, których 
szczególnie dotknie silna, zaburzona 
konkurencja ze strony podmiotów 
amerykańskich;

Or. en

Poprawka 348
Paulo Rangel

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt iii a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(iiia) należy wspierać wzajemne 
uznawanie kwalifikacji zawodowych;

Or. pt

Poprawka 349
Viviane Reding

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt iii a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(iiia) należy zwiększyć dostęp dostawców 
unijnych do rynku telekomunikacyjnego 
w USA, próbując wyeliminować pułapy 
udziału zagranicznego i zapewniając 
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nieograniczony dostęp do sieci w Stanach 
Zjednoczonych; należy stanowczo poprzeć 
transatlantycką gospodarkę cyfrową w 
duchu wzajemnego dostępu do rynku i 
korzystnych dla obu stron zasad 
prowadzenia działalności; jak również 
podkreślić, że polityka wspierania 
konkurencji zachęca przedsiębiorstwa do 
większej wydajności, innowacyjności i do 
większego inwestowania;

Or. en

Poprawka 350
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Dariusz 
Rosati, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Brunon Wenta, Tadeusz 
Zwiefka, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Bolesław G. Piecha, Michał Boni, Andrey Kovatchev, Eva 
Paunova, Mariya Gabriel, Emil Radev, Vladimir Urutchev

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt iii a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(iiia) należy zapewnić przyjęcie 
korzystnego dla obu stron pakietu na 
rzecz mobilności, który będzie obejmował 
ułatwienia wizowe dla dostawców usług i 
towarów ze wszystkich państw 
członkowskich i uznawał ich kwalifikacje 
zawodowe i techniczne;

Or. en

Poprawka 351
Tiziana Beghin, David Borrelli

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt iii a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(iiia) należy zapewnić, że nie będą 
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wprowadzane ujednolicenia w sektorze 
usług telekomunikacyjnych, ponieważ 
mogłyby one być niekorzystne dla 
interesów klientów europejskich;

Or. en

Poprawka 352
Marine Le Pen

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt iv

Projekt rezolucji Poprawka

(iv) należy zwiększać dostęp do rynku 
usług na podstawie „wykazu 
pozytywnego”, na którym jednoznacznie 
wymienione będą usługi, które mogą 
świadczyć firmy zagraniczne, a z którego 
wyłączane są nowe usługi, przy 
jednoczesnym dopilnowaniu, aby 
ewentualne klauzule zawieszające i 
zapadkowe dotyczyły jedynie przepisów 
dotyczących niedyskryminacji oraz 
zapewniały elastyczność wystarczającą do 
przywrócenia kontroli publicznej nad 
usługami;

skreślony

Or. fr

Poprawka 353
Ulrike Müller

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt iv

Projekt rezolucji Poprawka

(iv) należy zwiększać dostęp do rynku 
usług na podstawie „wykazu 
pozytywnego”, na którym jednoznacznie 
wymienione będą usługi, które mogą 
świadczyć firmy zagraniczne, a z którego 

(iv) należy zwiększać dostęp do rynku 
usług na podstawie „wykazu 
pozytywnego”, na którym jednoznacznie 
wymienione będą usługi, które mogą 
świadczyć firmy zagraniczne, a z którego 
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wyłączane są nowe usługi, przy 
jednoczesnym dopilnowaniu, aby 
ewentualne klauzule zawieszające i 
zapadkowe dotyczyły jedynie przepisów 
dotyczących niedyskryminacji oraz 
zapewniały elastyczność wystarczającą do 
przywrócenia kontroli publicznej nad 
usługami;

wyłączane są nowe usługi, przy 
jednoczesnym dopilnowaniu, aby 
ewentualne klauzule zawieszające i 
zapadkowe dotyczyły jedynie przepisów 
dotyczących niedyskryminacji oraz 
zapewniały elastyczność wystarczającą do 
przywrócenia kontroli publicznej nad 
usługami przez zapewnienie organom 
publicznym całkowitej autonomii 
organizacyjnej;

Or. en

Poprawka 354
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt iv

Projekt rezolucji Poprawka

(iv) należy zwiększać dostęp do rynku 
usług na podstawie „wykazu 
pozytywnego”, na którym jednoznacznie 
wymienione będą usługi, które mogą 
świadczyć firmy zagraniczne, a z którego 
wyłączane są nowe usługi, przy 
jednoczesnym dopilnowaniu, aby 
ewentualne klauzule zawieszające i 
zapadkowe dotyczyły jedynie przepisów 
dotyczących niedyskryminacji oraz 
zapewniały elastyczność wystarczającą do 
przywrócenia kontroli publicznej nad 
usługami;

(iv) należy zwiększyć dostęp do rynku 
usług, zapewniając jednocześnie, że 
porozumienie nie będzie wykluczać 
nowych usług, które staną się podstawą 
przyszłego wzrostu gospodarczego w 
Europie, przy jednoczesnym 
dopilnowaniu, aby ewentualne klauzule 
zawieszające i zapadkowe dotyczyły 
jedynie przepisów dotyczących 
niedyskryminacji oraz zapewniały 
elastyczność wystarczającą do 
przywrócenia kontroli publicznej nad 
usługami;

Or. en

Poprawka 355
Reimer Böge

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt iv
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Projekt rezolucji Poprawka

(iv) należy zwiększać dostęp do rynku 
usług na podstawie „wykazu pozytywnego”, 
na którym jednoznacznie wymienione będą 
usługi, które mogą świadczyć firmy 
zagraniczne, a z którego wyłączane są 
nowe usługi, przy jednoczesnym 
dopilnowaniu, aby ewentualne klauzule 
zawieszające i zapadkowe dotyczyły 
jedynie przepisów dotyczących 
niedyskryminacji oraz zapewniały 
elastyczność wystarczającą do 
przywrócenia kontroli publicznej nad 
usługami;

(iv) należy zwiększać dostęp do rynku 
usług na podstawie „założeń wykazów 
negatywnych”, na którym jednoznacznie 
wymienione będą usługi, z których 
świadczenia wyłączone są firmy 
zagraniczne, przy jednoczesnym 
dopilnowaniu, aby ewentualne klauzule 
zawieszające i zapadkowe dotyczyły 
jedynie przepisów dotyczących 
niedyskryminacji oraz zapewniały 
elastyczność wystarczającą do 
przywrócenia kontroli publicznej nad 
usługami;

Or. de

Poprawka 356
Franck Proust

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt iv

Projekt rezolucji Poprawka

(iv) należy zwiększać dostęp do rynku 
usług na podstawie „wykazu 
pozytywnego”, na którym jednoznacznie 
wymienione będą usługi, które mogą 
świadczyć firmy zagraniczne, a z którego 
wyłączane są nowe usługi, przy 
jednoczesnym dopilnowaniu, aby 
ewentualne klauzule zawieszające i 
zapadkowe dotyczyły jedynie przepisów 
dotyczących niedyskryminacji oraz 
zapewniały elastyczność wystarczającą do 
przywrócenia kontroli publicznej nad 
usługami;

(iv) należy zwiększać dostęp do rynku 
usług na podstawie „wykazu 
pozytywnego”, na którym jednoznacznie 
wymienione będą usługi, które mogą 
świadczyć firmy zagraniczne, a z którego 
wyłączane są nowe usługi, przy 
jednoczesnym dopilnowaniu, aby 
ewentualne klauzule zawieszające i 
zapadkowe dotyczyły jedynie przepisów 
dotyczących niedyskryminacji oraz 
zapewniały elastyczność wystarczającą do 
przywrócenia kontroli publicznej nad 
usługami lub uwzględnienia powstawania 
nowych usług w zależności od 
zachodzących zmian;

Or. fr
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Poprawka 357
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt iv

Projekt rezolucji Poprawka

(iv) należy zwiększać dostęp do rynku 
usług na podstawie „wykazu 
pozytywnego”, na którym jednoznacznie 
wymienione będą usługi, które mogą 
świadczyć firmy zagraniczne, a z którego 
wyłączane są nowe usługi, przy 
jednoczesnym dopilnowaniu, aby 
ewentualne klauzule zawieszające i 
zapadkowe dotyczyły jedynie przepisów 
dotyczących niedyskryminacji oraz 
zapewniały elastyczność wystarczającą do 
przywrócenia kontroli publicznej nad 
usługami;

(iv) w kontekście wolumenu i wagi 
transatlantyckiego handlu usługami, 
należy ułatwić dalsze rozszerzenie dostępu 
do rynku usług przez przyjęcie „podejścia 
wykazu negatywnego”, aby dopilnować, 
by nowe innowacyjne usługi 
wprowadzane na rynek były
automatycznie objęte porozumieniem, a 
skomplikowane procedury 
administracyjne nie kładły się na nich 
cieniem;

Or. en

Poprawka 358
Salvatore Cicu

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt iv

Projekt rezolucji Poprawka

(iv) należy zwiększać dostęp do rynku 
usług na podstawie „wykazu 
pozytywnego”, na którym jednoznacznie 
wymienione będą usługi, które mogą 
świadczyć firmy zagraniczne, a z którego 
wyłączane są nowe usługi, przy 
jednoczesnym dopilnowaniu, aby 
ewentualne klauzule zawieszające i 
zapadkowe dotyczyły jedynie przepisów 
dotyczących niedyskryminacji oraz 
zapewniały elastyczność wystarczającą do 
przywrócenia kontroli publicznej nad 
usługami;

(iv) należy zwiększać dostęp do rynku 
usług na podstawie „wykazu 
negatywnego”, na którym jednoznacznie 
wymienione będą usługi, które mogą 
świadczyć firmy zagraniczne, i do którego 
włączane będą nowe usługi, przy 
jednoczesnym dopilnowaniu, aby 
ewentualne klauzule zawieszające i 
zapadkowe dotyczyły jedynie przepisów 
dotyczących niedyskryminacji oraz 
zapewniały elastyczność wystarczającą do 
przywrócenia kontroli publicznej nad 
usługami;
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Or. it

Poprawka 359
Markus Ferber

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt iv

Projekt rezolucji Poprawka

(iv) należy zwiększać dostęp do rynku 
usług na podstawie „wykazu 
pozytywnego”, na którym jednoznacznie 
wymienione będą usługi, które mogą 
świadczyć firmy zagraniczne, a z którego 
wyłączane są nowe usługi, przy 
jednoczesnym dopilnowaniu, aby 
ewentualne klauzule zawieszające i 
zapadkowe dotyczyły jedynie przepisów 
dotyczących niedyskryminacji oraz 
zapewniały elastyczność wystarczającą do 
przywrócenia kontroli publicznej nad 
usługami;

(iv) należy zwiększać dostęp do rynku 
usług na podstawie „wykazu 
pozytywnego”, na którym jednoznacznie 
wymienione będą usługi, które mogą 
świadczyć firmy zagraniczne, a z którego 
wyłączane są nowe usługi, przy 
jednoczesnym dopilnowaniu, aby 
ewentualne klauzule zawieszające i 
zapadkowe dotyczyły jedynie przepisów 
dotyczących niedyskryminacji oraz 
zapewniały elastyczność wystarczającą do 
przywrócenia kontroli publicznej nad 
usługami; należy zapewnić wystarczającą 
przestrzeń dla ponownej decentralizacji 
usług publicznych, które zdążyły już 
osiągnąć wysoki poziom liberalizacji;

Or. de

Poprawka 360
Dita Charanzová

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt iv

Projekt rezolucji Poprawka

(iv) należy zwiększać dostęp do rynku 
usług na podstawie „wykazu 
pozytywnego”, na którym jednoznacznie 
wymienione będą usługi, które mogą 
świadczyć firmy zagraniczne, a z którego 
wyłączane są nowe usługi, przy 
jednoczesnym dopilnowaniu, aby 

(iv) należy zadbać o pełne poszanowanie 
wspólnego oświadczenia UE-USA z dnia 
20 marca 2015 r. w sprawie usług 
publicznych, co pozwoliłoby na 
zwiększony dostęp do rynku usług, zgodnie
z „podejściem wykazu negatywnego”, tak 
jak to uzgodniono we wcześniejszych 
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ewentualne klauzule zawieszające i 
zapadkowe dotyczyły jedynie przepisów 
dotyczących niedyskryminacji oraz 
zapewniały elastyczność wystarczającą do 
przywrócenia kontroli publicznej nad 
usługami;

porozumieniach; należy również zadbać o 
to, by porozumienie przewidywało 
znaczący dostęp do rynku usług dla obu 
stron, jednocześnie ograniczając wyjątki;

Or. en

Poprawka 361
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Dariusz 
Rosati, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan 
Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Bolesław G. Piecha, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt iv

Projekt rezolucji Poprawka

(iv) należy zwiększać dostęp do rynku 
usług na podstawie „wykazu 
pozytywnego”, na którym jednoznacznie 
wymienione będą usługi, które mogą 
świadczyć firmy zagraniczne, a z którego 
wyłączane są nowe usługi, przy 
jednoczesnym dopilnowaniu, aby 
ewentualne klauzule zawieszające i 
zapadkowe dotyczyły jedynie przepisów 
dotyczących niedyskryminacji oraz 
zapewniały elastyczność wystarczającą do 
przywrócenia kontroli publicznej nad 
usługami;

(iv) należy zwiększać dostęp do rynku 
usług poprzez wzajemne uznawanie 
profesjonalnych usługodawców z UE i na 
podstawie „wykazu pozytywnego”, na 
którym jednoznacznie wymienione będą 
usługi, które mogą świadczyć firmy 
zagraniczne, a z którego wyłączane są 
nowe usługi, przy jednoczesnym 
dopilnowaniu, aby ewentualne klauzule 
zawieszające i zapadkowe dotyczyły 
jedynie przepisów dotyczących 
niedyskryminacji oraz zapewniały 
elastyczność wystarczającą do 
przywrócenia kontroli publicznej nad 
usługami;

Or. en

Poprawka 362
Peter Simon, Evelyne Gebhardt

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt iv
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Projekt rezolucji Poprawka

(iv) należy zwiększać dostęp do rynku 
usług na podstawie „wykazu 
pozytywnego”, na którym jednoznacznie 
wymienione będą usługi, które mogą 
świadczyć firmy zagraniczne, a z którego 
wyłączane są nowe usługi, przy 
jednoczesnym dopilnowaniu, aby 
ewentualne klauzule zawieszające i 
zapadkowe dotyczyły jedynie przepisów 
dotyczących niedyskryminacji oraz 
zapewniały elastyczność wystarczającą do 
przywrócenia kontroli publicznej nad 
usługami;

(iv) należy zwiększać dostęp do rynku 
usług na podstawie „wykazu 
pozytywnego”, na którym jednoznacznie 
wymienione będą usługi, które mogą 
świadczyć firmy zagraniczne, a z którego 
wyłączane są nowe usługi, przy 
jednoczesnym dopilnowaniu, aby żadne
klauzule zawieszające i zapadkowe nie 
zostały uwzględnione w umowie oraz 
zapewniały elastyczność wystarczającą do 
przywrócenia kontroli publicznej nad 
usługami;

Or. de

Poprawka 363
Jörg Leichtfried, Agnes Jongerius

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt iv

Projekt rezolucji Poprawka

(iv) należy zwiększać dostęp do rynku
usług na podstawie „wykazu 
pozytywnego”, na którym jednoznacznie 
wymienione będą usługi, które mogą 
świadczyć firmy zagraniczne, a z którego 
wyłączane są nowe usługi, przy 
jednoczesnym dopilnowaniu, aby 
ewentualne klauzule zawieszające i 
zapadkowe dotyczyły jedynie przepisów 
dotyczących niedyskryminacji oraz 
zapewniały elastyczność wystarczającą do 
przywrócenia kontroli publicznej nad 
usługami;

(iv) należy zadbać o kontynuację 
negocjacji w sprawie liberalizacji rynku 
usług na podstawie „wykazu 
pozytywnego”, na którym jednoznacznie 
wymienione będą usługi, do których 
stosuje się zobowiązania w zakresie 
liberalizacji; odrzuca się możliwość 
skorzystania z „podejścia wykazu 
negatywnego” i uwzględnienia w 
porozumieniu klauzuli zawieszających i 
zapadkowych; 

Or. en
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Poprawka 364
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b –podpunkt iv

Projekt rezolucji Poprawka

(iv) należy zwiększać dostęp do rynku 
usług na podstawie „wykazu pozytywnego”, 
na którym jednoznacznie wymienione 
będą usługi, które mogą świadczyć firmy 
zagraniczne, a z którego wyłączane są 
nowe usługi, przy jednoczesnym
dopilnowaniu, aby ewentualne klauzule 
zawieszające i zapadkowe dotyczyły 
jedynie przepisów dotyczących 
niedyskryminacji oraz zapewniały 
elastyczność wystarczającą do 
przywrócenia kontroli publicznej nad 
usługami;

(iv) należy zwiększać dostęp do rynku 
usług na wzór umowy o wolnym handlu 
między UE i Kanadą, przy jednoczesnym 
dopilnowaniu, aby ewentualne klauzule 
zawieszające i zapadkowe dotyczyły 
jedynie przepisów dotyczących 
niedyskryminacji oraz zapewniały 
elastyczność wystarczającą do 
przywrócenia kontroli publicznej nad 
usługami;

Or. de

Poprawka 365
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b –podpunkt iv

Projekt rezolucji Poprawka

(iv) należy zwiększać dostęp do rynku 
usług na podstawie „wykazu
pozytywnego”, na którym jednoznacznie 
wymienione będą usługi, które mogą 
świadczyć firmy zagraniczne, a z którego 
wyłączane są nowe usługi, przy 
jednoczesnym dopilnowaniu, aby 
ewentualne klauzule zawieszające i 
zapadkowe dotyczyły jedynie przepisów 
dotyczących niedyskryminacji oraz 
zapewniały elastyczność wystarczającą do 
przywrócenia kontroli publicznej nad 
usługami;

(iv) należy zwiększać dostęp do rynku 
usług i jako podstawę działań w przypadku 
liberalizacji usług przyjąć koncepcję 
„wykazu negatywnego”, na którym 
jednoznacznie wymienione będą wszystkie 
wyłączone usługi, których nie mogą 
świadczyć firmy zagraniczne, przy 
jednoczesnym zapewnieniu, że dotychczas 
nieznane lub innowacyjne branże 
usługowe nie będą mogły zostać 
automatycznie wykluczone z rynku; przy 
jednoczesnym dopilnowaniu, aby 
ewentualne klauzule zawieszające i 
zapadkowe dotyczyły jedynie przepisów 
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dotyczących niedyskryminacji oraz 
zapewniały elastyczność wystarczającą do 
przywrócenia kontroli publicznej nad 
usługami;

Or. de

Poprawka 366
Yannick Jadot, Ska Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt iv

Projekt rezolucji Poprawka

(iv) należy zwiększać dostęp do rynku 
usług na podstawie „wykazu 
pozytywnego”, na którym jednoznacznie 
wymienione będą usługi, które mogą 
świadczyć firmy zagraniczne, a z którego 
wyłączane są nowe usługi, przy 
jednoczesnym dopilnowaniu, aby 
ewentualne klauzule zawieszające i 
zapadkowe dotyczyły jedynie przepisów 
dotyczących niedyskryminacji oraz 
zapewniały elastyczność wystarczającą do 
przywrócenia kontroli publicznej nad 
usługami;

(iv) należy zwiększyć dostęp do rynku 
usług i traktowania narodowego na 
podstawie „wykazu pozytywnego”, na 
którym jednoznacznie wymienione będą 
usługi, które mogą świadczyć firmy 
zagraniczne i które podlegają warunkom 
traktowania narodowego, a z którego 
wyłączone są nowe, wcześniej 
nieistniejące usługi, przy jednoczesnym 
dopilnowaniu, aby organy publiczne 
zawsze miały możliwość odzyskania 
kontroli publicznej nad zliberalizowanymi
usługami użyteczności publicznej; 

Or. en

Poprawka 367
Pablo Zalba Bidegain

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b –podpunkt iv

Projekt rezolucji Poprawka

(iv) należy zwiększać dostęp do rynku 
usług na podstawie „wykazu 
pozytywnego”, na którym jednoznacznie 
wymienione będą usługi, które mogą 
świadczyć firmy zagraniczne, a z którego 

(iv) należy zwiększać dostęp do rynku
usług na podstawie „wykazu 
negatywnego”, na którym jednoznacznie 
wymienione będą usługi, ze świadczenia 
których wyłączone są firmy zagraniczne;
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wyłączane są nowe usługi, przy 
jednoczesnym dopilnowaniu, aby 
ewentualne klauzule zawieszające i 
zapadkowe dotyczyły jedynie przepisów 
dotyczących niedyskryminacji oraz 
zapewniały elastyczność wystarczającą do 
przywrócenia kontroli publicznej nad 
usługami;

Or. es

Poprawka 368
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt iv

Projekt rezolucji Poprawka

(iv) należy zwiększać dostęp do rynku 
usług na podstawie „wykazu 
pozytywnego”, na którym jednoznacznie 
wymienione będą usługi, które mogą 
świadczyć firmy zagraniczne, a z którego 
wyłączane są nowe usługi, przy 
jednoczesnym dopilnowaniu, aby 
ewentualne klauzule zawieszające i 
zapadkowe dotyczyły jedynie przepisów 
dotyczących niedyskryminacji oraz 
zapewniały elastyczność wystarczającą do 
przywrócenia kontroli publicznej nad 
usługami;

(iv) należy zwiększyć dostęp do rynku 
usług na podstawie podejścia, które daje 
rządom prawo do regulowania i ochrony 
rynku usług publicznych i komunalnych, 
przy jednoczesnym kształtowaniu 
innowacji i wzmacnianiu możliwości 
wprowadzania na rynek europejski i 
amerykański innowacyjnych produktów i 
usług;

Or. en

Poprawka 369
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Bolesław G. Piecha

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt iv
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Projekt rezolucji Poprawka

(iv) należy zwiększać dostęp do rynku 
usług na podstawie „wykazu 
pozytywnego”, na którym jednoznacznie 
wymienione będą usługi, które mogą 
świadczyć firmy zagraniczne, a z którego
wyłączane są nowe usługi, przy 
jednoczesnym dopilnowaniu, aby 
ewentualne klauzule zawieszające i 
zapadkowe dotyczyły jedynie przepisów 
dotyczących niedyskryminacji oraz 
zapewniały elastyczność wystarczającą do 
przywrócenia kontroli publicznej nad 
usługami;

(iv) należy zwiększać dostęp do rynku 
usług przez odpowiednie zajęcie się 
utrzymującymi się przeszkodami w 
dostępie do rynku i przez traktowanie 
przedsiębiorstw unijnych na rynku 
amerykańskim tak samo, jak firm 
amerykańskich, na podstawie „wykazu 
negatywnego", na którym jednoznacznie 
wymienione będą usługi, które będą
wyłączone z porozumienia; uważa, że 
takie podejście pozwoli nie tylko zwiększyć 
pewność podmiotów gospodarczych i 
sprawić, że przepisy będą dla nich bardziej 
przejrzyste, ale również zwiększyć 
elastyczność „żywego porozumienia" 
poprzez umożliwienie objęcia nim 
kolejnych usług w przyszłości;

Or. en

Poprawka 370
Tiziana Beghin, David Borrelli

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt iv

Projekt rezolucji Poprawka

(iv) należy zwiększać dostęp do rynku 
usług na podstawie „wykazu 
pozytywnego”, na którym jednoznacznie 
wymienione będą usługi, które mogą 
świadczyć firmy zagraniczne, a z którego 
wyłączane są nowe usługi, przy 
jednoczesnym dopilnowaniu, aby 
ewentualne klauzule zawieszające i 
zapadkowe dotyczyły jedynie przepisów 
dotyczących niedyskryminacji oraz 
zapewniały elastyczność wystarczającą do 
przywrócenia kontroli publicznej nad 
usługami;

(iv) należy zwiększać dostęp do rynku 
usług na podstawie „wykazu 
pozytywnego”, na którym jednoznacznie 
wymienione będą usługi, które mogą 
świadczyć firmy zagraniczne, a z którego 
wyłączane są nowe usługi, przy 
jednoczesnym dopilnowaniu, aby 
ewentualne klauzule zawieszające i 
zapadkowe dotyczyły jedynie przepisów 
dotyczących niedyskryminacji oraz 
zapewniały elastyczność wystarczającą do 
przywrócenia kontroli publicznej nad 
usługami; należy zadbać o to, by 
porozumienie TTIP nie opierało się na 
„podejściu wykazu negatywnego”, ani na 
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„podejściu mieszanym”;

Or. en

Poprawka 371
Maria Noichl, Ismail Ertug

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt iv a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(iva) w przypadku wprowadzenia klauzuli 
horyzontalnej należy dopilnować, by
zostało zachowane prawo UE i państw 
członkowskich do niezależnego 
decydowania w sprawach zaopatrzenia 
lokalnego na zasadzie odstępstwa, jak 
również w odniesieniu do wszelkich 
bieżących i przyszłych działań w zakresie 
wszystkich zobowiązań i we wszystkich 
sektorach;

Or. de

Poprawka 372
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt iv a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(iva) należy zadbać o to, by strony 
wzajemnie uznawały kwalifikacje 
zawodowe, w szczególności tworząc ramy 
prawne z tymi stanami, które mają 
uprawnienia do stanowienia prawa w tym 
zakresie, i promując mobilność 
transatlantycką w drodze ułatwień 
wizowych dla wykwalifikowanych 
pracowników;
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Or. en

Poprawka 373
Tiziana Beghin, David Borrelli

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt iv a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(iva) należy zapisać w tekście Traktatu 
prawo rządów do ochrony i rozwijania 
usług publicznych oraz swobodę w 
zakresie regulowania organizacji, 
finansowania i sposobów świadczenia 
tych usług;

Or. en

Poprawka 374
Tiziana Beghin, David Borrelli

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt iv b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(ivb) należy potwierdzić, że usługi 
związane z kulturą nie zostaną objęte 
porozumieniem, szczególnie że nie ma 
wcześniej stworzonej na potrzeby 
niniejszego porozumienia i wspólnej dla 
obu stron definicji kultury, usług 
związanych z kulturą i produktów kultury;

Or. en

Poprawka 375
Marine Le Pen

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt v
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Projekt rezolucji Poprawka

(v) w ramach negocjacji należy konkretnie 
poruszyć kwestię obecnych ograniczeń 
amerykańskich w zakresie usług 
transportu morskiego i powietrznego 
świadczonych przez przedsiębiorstwa 
europejskie, w tym w odniesieniu do 
zagranicznej własności linii lotniczych, a 
także wzajemności w przypadku kabotażu 
oraz kontroli bezpieczeństwa ładunku w 
transporcie morskim;

skreślony

Or. fr

Poprawka 376
Franck Proust

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt v

Projekt rezolucji Poprawka

(v) w ramach negocjacji należy konkretnie 
poruszyć kwestię obecnych ograniczeń 
amerykańskich w zakresie usług transportu 
morskiego i powietrznego świadczonych 
przez przedsiębiorstwa europejskie, w tym 
w odniesieniu do zagranicznej własności 
linii lotniczych, a także wzajemności w 
przypadku kabotażu oraz kontroli 
bezpieczeństwa ładunku w transporcie 
morskim;

(v) w ramach negocjacji należy konkretnie 
poruszyć kwestię obecnych ograniczeń 
amerykańskich w zakresie usług transportu 
morskiego i powietrznego świadczonych 
przez przedsiębiorstwa europejskie, w tym 
w odniesieniu do udziału w kapitale i
zagranicznej własności linii lotniczych, a 
także wzajemności w przypadku kabotażu, 
jak również kontroli bezpieczeństwa 
ładunku w transporcie morskim i rozwoju 
sieci;

Or. fr

Poprawka 377
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Lola Sánchez Caldentey, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt v

Projekt rezolucji Poprawka

(v) w ramach negocjacji należy konkretnie 
poruszyć kwestię obecnych ograniczeń 
amerykańskich w zakresie usług transportu 
morskiego i powietrznego świadczonych 
przez przedsiębiorstwa europejskie, w tym 
w odniesieniu do zagranicznej własności 
linii lotniczych, a także wzajemności w 
przypadku kabotażu oraz kontroli 
bezpieczeństwa ładunku w transporcie 
morskim;

(v) w ramach negocjacji należy konkretnie 
poruszyć kwestię obecnych ograniczeń 
amerykańskich w zakresie usług transportu 
morskiego i powietrznego świadczonych 
przez przedsiębiorstwa europejskie, w tym 
w odniesieniu do zagranicznej własności 
linii lotniczych, a także wzajemności w 
przypadku kabotażu oraz kontroli 
bezpieczeństwa ładunku w transporcie 
morskim, jak również zadbać o to, by nie 
obniżano europejskich warunków pracy, 
poziomu ochrony środowiska i BHP w 
miejscu pracy, przy czym ocena wpływu 
inwestycji w infrastrukturę transportową 
na środowisko, społeczeństwo i 
gospodarkę musi spełniać normy 
europejskie i państw członkowskich; 

Or. en

Poprawka 378
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt v

Projekt rezolucji Poprawka

(v) w ramach negocjacji należy konkretnie 
poruszyć kwestię obecnych ograniczeń 
amerykańskich w zakresie usług transportu 
morskiego i powietrznego świadczonych 
przez przedsiębiorstwa europejskie, w tym 
w odniesieniu do zagranicznej własności 
linii lotniczych, a także wzajemności w 
przypadku kabotażu oraz kontroli 
bezpieczeństwa ładunku w transporcie 
morskim;

(v) w ramach negocjacji należy konkretnie 
poruszyć kwestię obecnych ograniczeń 
amerykańskich w zakresie usług transportu 
morskiego i powietrznego świadczonych 
przez przedsiębiorstwa europejskie, w tym 
w odniesieniu do zagranicznej własności 
linii lotniczych, a także wzajemności w 
przypadku kabotażu oraz kontroli 
bezpieczeństwa ładunku w transporcie 
morskim, a także ich zniesienia;

Or. de
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Poprawka 379
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, Ulrike Müller, Petras 
Auštrevičius, Dita Charanzová

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt v

Projekt rezolucji Poprawka

(v) w ramach negocjacji należy konkretnie 
poruszyć kwestię obecnych ograniczeń 
amerykańskich w zakresie usług transportu 
morskiego i powietrznego świadczonych 
przez przedsiębiorstwa europejskie, w tym 
w odniesieniu do zagranicznej własności 
linii lotniczych, a także wzajemności w 
przypadku kabotażu oraz kontroli 
bezpieczeństwa ładunku w transporcie 
morskim;

(v) w ramach negocjacji należy konkretnie 
poruszyć kwestię obecnych ograniczeń 
amerykańskich w zakresie usług transportu 
morskiego i powietrznego świadczonych 
przez przedsiębiorstwa europejskie, które 
wynikają z następujących amerykańskich 
aktów prawnych: ustawa Jonesa, ustawa 
ws. bagerowania przez podmioty 
zagraniczne, ustawa o lotnictwie 
federalnym oraz amerykańskie prawo 
kabotażu lotniczego i które poważnie 
ograniczają przedsiębiorstwom z UE 
dostęp do rynku, jak również ograniczają 
innowacyjność w samych Stanach 
Zjednoczonych;

Or. en

Poprawka 380
Tiziana Beghin, David Borrelli

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt v

Projekt rezolucji Poprawka

(v) w ramach negocjacji należy konkretnie 
poruszyć kwestię obecnych ograniczeń 
amerykańskich w zakresie usług transportu 
morskiego i powietrznego świadczonych 
przez przedsiębiorstwa europejskie, w tym 
w odniesieniu do zagranicznej własności 
linii lotniczych, a także wzajemności w 
przypadku kabotażu oraz kontroli 
bezpieczeństwa ładunku w transporcie 

(v) w ramach negocjacji należy konkretnie 
poruszyć kwestię obecnych ograniczeń 
amerykańskich w zakresie usług transportu 
morskiego i powietrznego świadczonych 
przez przedsiębiorstwa europejskie, w tym 
w odniesieniu do zagranicznej własności 
linii lotniczych, a także wzajemności w 
przypadku kabotażu oraz kontroli 
bezpieczeństwa ładunku w transporcie 
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morskim; morskim; w związku z tym uchylenie 
ustawy Jonesa powinno być warunkiem 
wstępnym zawarcia porozumienia 
ws. TTIP;

Or. en

Poprawka 381
Franck Proust

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt v a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(va) domaga się, aby środki odwetowe w 
postaci zakazów, ograniczeń dostępu do 
rynku lub niezwykle wysokich stawek 
celnych stosowanych w przypadku 
niektórych produktów spożywczych w 
związku z kontekstem geopolitycznym nie 
były już dłużej akceptowane w stosunkach 
między partnerami, jak to mogło mieć i 
nadal ma miejsce, chyba że zaistnieją 
rzeczywiste pozbawione dwuznaczności 
argumenty; wyraża ubolewanie z powodu 
szkodliwych skutków działań, które można 
zakwalifikować jako embargo na produkty 
spożywcze; wzywa do utworzenia 
przejrzystej grupy roboczej, w skład której 
wchodziłyby Stany Zjednoczone, Komisja 
Europejska, państwa członkowskie, 
producenci i zainteresowane 
przedsiębiorstwa, ustanowionej w celu 
prowadzenia regularnych dyskusji na 
temat towarów potencjalnie 
obejmowanych restrykcjami, aby rozwiać
wszelkie wątpliwości dotyczące 
przywoływanych argumentów;

(Des produits tels que la mimolette, le 
camembert, le vin, le roquefort, le foie 
gras, sont régulièrement victimes de ce 
type de mesures liées au contexte 
géopolitique comme ce fut le cas durant la 
guerre en Irak en 2003 ou dès lors que 
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l'Union européenne invoque des refus sur 
l'importation de certains produits tel que le 
boeuf aux hormones américain.)

Or. fr

Poprawka 382
Wim van de Camp

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt v a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(va) należy kontynuować podejmowane 
wysiłki, by wypracować równe warunki 
prowadzenia działalności w transporcie 
lotniczym, zajmując się takimi aspektami 
TTIP, jak poważne ograniczenia w USA 
związane z własnością zagraniczną i 
kontrolą linii lotniczych oraz brak 
równowagi między narzuconymi przez 
USA ograniczeniami w zakresie prawa 
kabotażu dla europejskich linii lotniczych; 
należy też odrzucić zasadność 
przedstawianych przez USA racji 
utrzymania tych ograniczeń w oparciu o 
względy bezpieczeństwa narodowego; co 
więcej, należy zwiększyć wysiłki w 
trwających negocjacjach z USA 
dotyczących umowy o transporcie 
lotniczym i ustalić równoległy 
harmonogram tych negocjacji;

Or. en

Poprawka 383
Tiziana Beghin, David Borrelli

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt v a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

(va) w odniesieniu do branży 
transportowej należy zadbać o 
poszanowanie bezpieczeństwa, ochronę 
środowiska i danych, jak również zasad 
prywatności i zapewnić wzajemność i 
przejrzystość negocjacji;

Or. en

Poprawka 384
Franck Proust

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt v b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(vb) w ramach możliwego do przewidzenia 
rozwoju rynku połączeń transatlantyckich 
zachęca amerykańskie i europejskie 
władze, by czuwały nad przestrzeganiem 
przez usługodawców (linie lotnicze) 
naszych norm socjalnych i podatkowych, 
aby zapobiec wszelkim przypadkom 
nieuczciwej konkurencji;

Or. fr

Poprawka 385
Wim van de Camp

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt v b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(vb) należy kontynuować wysiłki 
zmierzające do stworzenia równych 
warunków prowadzenia działalności w 
branży transportu morskiego, biorąc pod 
uwagę obowiązujące w USA poważne 
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ograniczenia prawne w zakresie kabotażu 
morskiego wynikające z ustawy Jonesa 
(ustawa o żegludze handlowej z 1920 r.), 
na mocy której na statki Stanów 
Zjednoczonych nakładane są między 
innymi: i) ograniczenia w zakresie usług 
naprawy i przebudowy świadczonych poza 
granicami USA oraz ii) obowiązek 
przedstawienia deklaracji oraz uiszczenia 
przy wjeździe do USA 50% cła 
przywozowego, jeżeli dany statek został 
wysłany do zagranicznej stoczni w celu 
naprawy lub zamontowania na jego 
pokładzie określonego wyposażenia, zaś 
iii) statki europejskie mają zakaz pływania
między amerykańskimi portami; 
ograniczenia te stoją w poważnej 
sprzeczności z faktem, że wymogów 
wytworzenia w USA nie stosuje się w 
odniesieniu do żadnego innego środka 
transportu w Stanach Zjednoczonych oraz 
że faktycznie uniemożliwia to sektorowi 
przemysłu stoczniowego UE sprzedaż, w 
tym naprawy i konserwację statków, które 
byłyby wykorzystywane na wodach 
należących do Stanów Zjednoczonych; co 
więcej należy podkreślić fakt, że UE nie 
wyklucza producentów statków z USA i 
innych krajów trzecich; z uwagi na 
strategiczne znaczenie europejskich 
stoczni należy zadbać o wzajemność i 
wykluczyć w kontekście TTIP 
podejmowanie przez Stany Zjednoczone 
tak ekstremalnych środków ochronnych, 
dążąc do uchylenia ustawy Jonesa;

Or. en

Poprawka 386
Tiziana Beghin, David Borrelli

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt v b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

(vb) należy zadbać o europejski sektor 
transportu publicznego i przewidzieć 
specjalną niszę dla tego sektora w ramach 
TTIP;

Or. en

Poprawka 387
Wim van de Camp

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt v c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(vc) należy zadbać o to, by UE pozwalała 
na harmonizację ze standardami 
amerykańskimi jedynie pod warunkiem, 
że w każdym przypadku będą one spełniać 
europejskie standardy bezpieczeństwa 
pojazdów (w tym w zakresie homologacji 
typu pojazdu) lub nawet wykraczać poza 
nie, ze względu na ich znaczny wpływ na 
bezpieczeństwo na drogach.

Or. en

Poprawka 388
Dita Charanzová

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt vi

Projekt rezolucji Poprawka

(vi) należy odpowiednio wyodrębnić 
usługi wrażliwe, takie jak usługi publiczne 
i komunalne (w tym systemy zaopatrzenia 
w wodę, opiekę zdrowotną, systemy 
zabezpieczenia społecznego i edukację), 
aby dać władzom krajowym i lokalnym 

skreślony
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wystarczająco duże możliwości 
przyjmowania przepisów w interesie 
publicznym; bardzo pomocne w tym 
względzie byłoby wspólne oświadczenie 
odzwierciedlające wyraźne zobowiązanie 
negocjatorów do wykluczenia tych 
sektorów z negocjacji;

(See 20 March 2015 Joint Statement on 
Public Services and AM to b.iv)

Or. en

Poprawka 389
Marine Le Pen

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt vi

Projekt rezolucji Poprawka

(vi) należy odpowiednio wyodrębnić 
usługi wrażliwe, takie jak usługi publiczne 
i komunalne (w tym systemy zaopatrzenia 
w wodę, opiekę zdrowotną, systemy 
zabezpieczenia społecznego i edukację), 
aby dać władzom krajowym i lokalnym 
wystarczająco duże możliwości 
przyjmowania przepisów w interesie 
publicznym; bardzo pomocne w tym 
względzie byłoby wspólne oświadczenie 
odzwierciedlające wyraźne zobowiązanie 
negocjatorów do wykluczenia tych 
sektorów z negocjacji;

skreślony

Or. fr

Poprawka 390
Ulrike Müller

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt vi
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Projekt rezolucji Poprawka

(vi) należy odpowiednio wyodrębnić usługi 
wrażliwe, takie jak usługi publiczne i 
komunalne (w tym systemy zaopatrzenia w 
wodę, opiekę zdrowotną, systemy 
zabezpieczenia społecznego i edukację), 
aby dać władzom krajowym i lokalnym 
wystarczająco duże możliwości 
przyjmowania przepisów w interesie 
publicznym; bardzo pomocne w tym 
względzie byłoby wspólne oświadczenie 
odzwierciedlające wyraźne zobowiązanie 
negocjatorów do wykluczenia tych 
sektorów z negocjacji;

(vi) należy odpowiednio wyodrębnić usługi 
wrażliwe, takie jak usługi publiczne i 
komunalne (w tym systemy zaopatrzenia w 
wodę, opiekę zdrowotną, systemy 
zabezpieczenia społecznego i edukację), 
nie ograniczając możliwości władz 
krajowych i lokalnych w zakresie 
przyjmowania przepisów w interesie 
publicznym; bardzo pomocne w tym 
względzie byłoby wspólne oświadczenie 
odzwierciedlające wyraźne zobowiązanie 
negocjatorów do wykluczenia tych 
sektorów z negocjacji;

Or. en

Poprawka 391
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt vi

Projekt rezolucji Poprawka

(vi) należy odpowiednio wyodrębnić usługi 
wrażliwe, takie jak usługi publiczne i 
komunalne (w tym systemy zaopatrzenia w 
wodę, opiekę zdrowotną, systemy 
zabezpieczenia społecznego i edukację), 
aby dać władzom krajowym i lokalnym 
wystarczająco duże możliwości 
przyjmowania przepisów w interesie 
publicznym; bardzo pomocne w tym 
względzie byłoby wspólne oświadczenie 
odzwierciedlające wyraźne zobowiązanie 
negocjatorów do wykluczenia tych 
sektorów z negocjacji;

(vi) należy odpowiednio wyodrębnić usługi 
wrażliwe, takie jak usługi publiczne i 
komunalne (w tym systemy zaopatrzenia w 
wodę, opiekę zdrowotną, systemy 
zabezpieczenia społecznego i edukację), 
aby dać władzom krajowym i lokalnym 
wystarczająco duże możliwości 
przyjmowania przepisów w interesie 
publicznym, pamiętając o tym, że mandat 
negocjacyjny UE jasno stwierdza, iż 
prawo do stanowienia przepisów jest jasno 
określone, a państwa członkowskie 
kontrolują usługi publiczne;

Or. en
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Poprawka 392
Franck Proust

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt vi

Projekt rezolucji Poprawka

(vi) należy odpowiednio wyodrębnić 
usługi wrażliwe, takie jak usługi publiczne 
i komunalne (w tym systemy zaopatrzenia 
w wodę, opiekę zdrowotną, systemy 
zabezpieczenia społecznego i edukację), 
aby dać władzom krajowym i lokalnym 
wystarczająco duże możliwości
przyjmowania przepisów w interesie 
publicznym; bardzo pomocne w tym 
względzie byłoby wspólne oświadczenie 
odzwierciedlające wyraźne zobowiązanie 
negocjatorów do wykluczenia tych 
sektorów z negocjacji;

(vi) zobowiązuje się do zezwolenia na 
wprowadzenie pozbawionych niejasności 
wyjątków stosowanych, na żądanie państw 
członkowskich, do usług wrażliwych, 
takich jak usługi publiczne i komunalne (w 
tym systemy zaopatrzenia w wodę, opieka 
zdrowotna, systemy zabezpieczenia 
społecznego i edukacja), aby pozostawić
władzom krajowym i lokalnym prawo do 
przyjmowania przepisów w interesie 
publicznym;

Or. fr

Poprawka 393
Markus Ferber

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt vi

Projekt rezolucji Poprawka

(vi) należy odpowiednio wyodrębnić usługi 
wrażliwe, takie jak usługi publiczne i 
komunalne (w tym systemy zaopatrzenia w 
wodę, opiekę zdrowotną, systemy 
zabezpieczenia społecznego i edukację), 
aby dać władzom krajowym i lokalnym 
wystarczająco duże możliwości 
przyjmowania przepisów w interesie 
publicznym; bardzo pomocne w tym 
względzie byłoby wspólne oświadczenie 
odzwierciedlające wyraźne zobowiązanie 
negocjatorów do wykluczenia tych 
sektorów z negocjacji;

(vi) należy zapewnić, że na podstawie art. 
14 TFUE w powiązaniu z Protokołem nr 
26 zostaną odpowiednio wyodrębnione
usługi wrażliwe, takie jak usługi publiczne 
i komunalne (w tym systemy zaopatrzenia 
w wodę, opiekę zdrowotną, systemy 
zabezpieczenia społecznego i edukację), 
aby dać władzom krajowym i lokalnym 
wystarczająco duże możliwości 
przyjmowania przepisów w interesie 
publicznym; takie wyodrębnienie powinno 
obowiązywać niezależnie od rodzaju 
usług, podmiotu świadczącego te usługi i 
ich finansowania; bardzo pomocne w tym 
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względzie byłoby wspólne oświadczenie 
odzwierciedlające wyraźne zobowiązanie 
negocjatorów do wykluczenia tych 
sektorów z negocjacji;

Or. de

Poprawka 394
Frédérique Ries, Louis Michel, Gérard Deprez

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt vi

Projekt rezolucji Poprawka

(vi) należy odpowiednio wyodrębnić usługi 
wrażliwe, takie jak usługi publiczne i 
komunalne (w tym systemy zaopatrzenia w 
wodę, opiekę zdrowotną, systemy 
zabezpieczenia społecznego i edukację), 
aby dać władzom krajowym i lokalnym 
wystarczająco duże możliwości 
przyjmowania przepisów w interesie 
publicznym; bardzo pomocne w tym 
względzie byłoby wspólne oświadczenie 
odzwierciedlające wyraźne zobowiązanie 
negocjatorów do wykluczenia tych 
sektorów z negocjacji;

(vi) należy odpowiednio wyodrębnić usługi 
wrażliwe, takie jak usługi publiczne i 
komunalne (w tym systemy zaopatrzenia w 
wodę, opiekę zdrowotną, systemy 
zabezpieczenia społecznego i edukację), 
aby dać władzom krajowym i lokalnym 
wystarczająco duże możliwości 
przyjmowania przepisów w interesie 
publicznym; taką wolę wyraźnie wyrazili
negocjatorzy we wspólnej deklaracji 
wyłączającej usługi publiczne z zakresu 
TTIP;

Or. fr

Poprawka 395
Tonino Picula

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt vi

Projekt rezolucji Poprawka

(vi) należy odpowiednio wyodrębnić usługi 
wrażliwe, takie jak usługi publiczne i 
komunalne (w tym systemy zaopatrzenia w 
wodę, opiekę zdrowotną, systemy 
zabezpieczenia społecznego i edukację), 

(vi) należy odpowiednio wyodrębnić usługi 
wrażliwe, takie jak usługi publiczne i 
komunalne (w tym systemy zaopatrzenia w 
wodę, opiekę zdrowotną, systemy 
zabezpieczenia społecznego i edukację), 
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aby dać władzom krajowym i lokalnym 
wystarczająco duże możliwości 
przyjmowania przepisów w interesie 
publicznym; bardzo pomocne w tym 
względzie byłoby wspólne oświadczenie 
odzwierciedlające wyraźne zobowiązanie 
negocjatorów do wykluczenia tych 
sektorów z negocjacji;

aby dać władzom krajowym i lokalnym 
wystarczająco duże możliwości 
przyjmowania przepisów w interesie 
publicznym; w tym względzie z 
zadowoleniem przyjmuje wspólne 
oświadczenie odzwierciedlające wyraźne 
zobowiązanie negocjatorów do 
wykluczenia tych sektorów z negocjacji;

Or. hr

Poprawka 396
Viviane Reding

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt vi

Projekt rezolucji Poprawka

(vi) należy odpowiednio wyodrębnić usługi 
wrażliwe, takie jak usługi publiczne i 
komunalne (w tym systemy zaopatrzenia w 
wodę, opiekę zdrowotną, systemy
zabezpieczenia społecznego i edukację), 
aby dać władzom krajowym i lokalnym 
wystarczająco duże możliwości 
przyjmowania przepisów w interesie 
publicznym; bardzo pomocne w tym 
względzie byłoby wspólne oświadczenie 
odzwierciedlające wyraźne zobowiązanie 
negocjatorów do wykluczenia tych 
sektorów z negocjacji;

(vi) należy odpowiednio wyodrębnić usługi 
wrażliwe, takie jak usługi publiczne i 
komunalne (w tym systemy zaopatrzenia w 
wodę, opiekę zdrowotną, systemy 
zabezpieczenia społecznego i edukację), 
aby dać władzom krajowym i lokalnym 
wystarczająco duże możliwości 
przyjmowania przepisów w interesie 
publicznym; bardzo pomocne byłoby 
uznanie niedawno opublikowanego 
wspólnego oświadczenia 
odzwierciedlającego wyraźne 
zobowiązanie negocjatorów do 
wykluczenia tych sektorów z negocjacji za 
szeroko przyjmowaną, jednoznaczną złotą 
zasadę;

Or. en

Poprawka 397
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
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt vi

Projekt rezolucji Poprawka

(vi) należy odpowiednio wyodrębnić usługi 
wrażliwe, takie jak usługi publiczne i 
komunalne (w tym systemy zaopatrzenia 
w wodę, opiekę zdrowotną, systemy 
zabezpieczenia społecznego i edukację), 
aby dać władzom krajowym i lokalnym 
wystarczająco duże możliwości 
przyjmowania przepisów w interesie 
publicznym; bardzo pomocne w tym 
względzie byłoby wspólne oświadczenie 
odzwierciedlające wyraźne zobowiązanie 
negocjatorów do wykluczenia tych 
sektorów z negocjacji;

(vi) należy jednoznacznie wyłączyć usługi 
publiczne z zakresu zastosowania TTIP, 
zgodnie z odniesieniem w art. 14 TFUE, 
choć wprowadzenie w podstawowym 
tekście porozumienia szerokiego 
wyodrębnienia wszystkich usług 
publicznych, już świadczonych i 
przyszłych, obejmujących wszystkie 
niekomercyjne usługi użyteczności 
publicznej oraz usługi świadczone w 
ogólnym interesie gospodarczym (w tym,
lecz niewyłącznie systemy zaopatrzenia w 
wodę, opiekę zdrowotną, usługi socjalne i
systemy zabezpieczenia społecznego i 
edukację), aby zagwarantować, że władze 
krajowe i lokalne zachowają w pełni swoje 
możliwości w zakresie wprowadzania, 
przyjmowania, utrzymywania w mocy i 
uchylania wszelkich przepisów
dotyczących zamawiania, organizacji, 
finansowania i świadczenia usług 
publicznych, zgodnie z postanowieniami 
art. 106 TFUE i Protokołu 26 do TFUE; 
wyłączenie to powinno mieć zastosowanie 
niezależnie od tego, czy przedmiotowe 
usługi są organizowane jako monopol, 
świadczone na podstawie prawa 
wyłączności lub w inny sposób oraz 
niezależnie od tego, czy są finansowane 
lub świadczone publicznie czy prywatnie; 
przyjmuje do wiadomości wspólne 
oświadczenie odzwierciedlające wyraźne 
zobowiązanie negocjatorów do 
wykluczenia tych sektorów z negocjacji;

Or. en

Poprawka 398
Evelyne Gebhardt, Peter Simon
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt vi

Projekt rezolucji Poprawka

(vi) należy odpowiednio wyodrębnić usługi 
wrażliwe, takie jak usługi publiczne i 
komunalne (w tym systemy zaopatrzenia w 
wodę, opiekę zdrowotną, systemy 
zabezpieczenia społecznego i edukację), 
aby dać władzom krajowym i lokalnym 
wystarczająco duże możliwości 
przyjmowania przepisów w interesie 
publicznym; bardzo pomocne w tym 
względzie byłoby wspólne oświadczenie 
odzwierciedlające wyraźne zobowiązanie 
negocjatorów do wykluczenia tych 
sektorów z negocjacji;

(vi) należy kompleksowo chronić i
wyodrębnić usługi wrażliwe, takie jak 
usługi publiczne i komunalne (w tym 
systemy zaopatrzenia w wodę, opiekę 
zdrowotną, systemy zabezpieczenia 
społecznego i edukację), aby dać władzom 
krajowym i lokalnym wystarczająco duże 
możliwości przyjmowania przepisów w 
interesie publicznym; bardzo pomocne w 
tym względzie byłoby wspólne 
oświadczenie odzwierciedlające wyraźne 
zobowiązanie negocjatorów do 
wykluczenia tych sektorów z negocjacji;

Or. de

Poprawka 399
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt vi

Projekt rezolucji Poprawka

(vi) należy odpowiednio wyodrębnić usługi 
wrażliwe, takie jak usługi publiczne i 
komunalne (w tym systemy zaopatrzenia w 
wodę, opiekę zdrowotną, systemy 
zabezpieczenia społecznego i edukację), 
aby dać władzom krajowym i lokalnym 
wystarczająco duże możliwości 
przyjmowania przepisów w interesie 
publicznym; bardzo pomocne w tym 
względzie byłoby wspólne oświadczenie 
odzwierciedlające wyraźne zobowiązanie 
negocjatorów do wykluczenia tych 
sektorów z negocjacji;

(vi) należy odpowiednio wyodrębnić usługi 
wrażliwe, takie jak usługi publiczne i 
komunalne (w tym systemy zaopatrzenia w 
wodę, opiekę zdrowotną, systemy 
zabezpieczenia społecznego i edukację), 
aby dać władzom krajowym i lokalnym 
wystarczająco duże możliwości 
przyjmowania przepisów w interesie 
publicznym; z zadowoleniem przyjmuje
wspólne oświadczenie odzwierciedlające 
wyraźne zobowiązanie negocjatorów do 
wykluczenia tych sektorów z negocjacji;

Or. de
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Poprawka 400
Maria Noichl, Ismail Ertug

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt vi

Projekt rezolucji Poprawka

(vi) należy odpowiednio wyodrębnić usługi 
wrażliwe, takie jak usługi publiczne i 
komunalne (w tym systemy zaopatrzenia w 
wodę, opiekę zdrowotną, systemy 
zabezpieczenia społecznego i edukację), 
aby dać władzom krajowym i lokalnym 
wystarczająco duże możliwości 
przyjmowania przepisów w interesie 
publicznym; bardzo pomocne w tym 
względzie byłoby wspólne oświadczenie 
odzwierciedlające wyraźne zobowiązanie 
negocjatorów do wykluczenia tych 
sektorów z negocjacji;

(vi) należy odpowiednio wyodrębnić usługi 
wrażliwe, takie jak usługi publiczne i 
komunalne (w tym systemy zaopatrzenia w 
wodę, opiekę zdrowotną, systemy 
zabezpieczenia społecznego i edukację), 
aby dać władzom krajowym i lokalnym 
wystarczająco duże możliwości 
przyjmowania przepisów w interesie 
publicznym; usługi te należy wyraźnie 
wyodrębnić w umowie na podstawie 
art. 14 TFUE w powiązaniu z Protokołem 
nr 26 – niezależnie od tego, przez kogo i w 
jakiej postaci są świadczone, oraz od 
sposobu ich finansowania; bardzo 
pomocne w tym względzie byłoby wspólne 
oświadczenie odzwierciedlające wyraźne 
zobowiązanie negocjatorów do 
wykluczenia tych sektorów z negocjacji;

Or. de

Poprawka 401
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt vi

Projekt rezolucji Poprawka

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

(vi) należy odpowiednio wyodrębnić usługi 
wrażliwe, takie jak usługi publiczne i 
komunalne (w tym systemy zaopatrzenia w 
wodę, opiekę zdrowotną, systemy 
zabezpieczenia społecznego i edukację), 
aby dać władzom krajowym i lokalnym 
wystarczająco duże możliwości 
przyjmowania przepisów w interesie 
publicznym; bardzo pomocne w tym 
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względzie byłoby wspólne oświadczenie 
odzwierciedlające wyraźne zobowiązanie 
negocjatorów do wykluczenia tych 
sektorów z negocjacji;

względzie byłoby wspólne oświadczenie 
odzwierciedlające wyraźne zobowiązanie 
negocjatorów do wykluczenia tych 
sektorów z jakichkolwiek obowiązków 
prywatyzacji;

Or. de

Poprawka 402
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Ulrike Müller, Petras Auštrevičius, Catherine Bearder

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt vi

Projekt rezolucji Poprawka

(vi) należy odpowiednio wyodrębnić usługi 
wrażliwe, takie jak usługi publiczne i 
komunalne (w tym systemy zaopatrzenia w 
wodę, opiekę zdrowotną, systemy 
zabezpieczenia społecznego i edukację), 
aby dać władzom krajowym i lokalnym 
wystarczająco duże możliwości 
przyjmowania przepisów w interesie 
publicznym; bardzo pomocne w tym 
względzie byłoby wspólne oświadczenie 
odzwierciedlające wyraźne zobowiązanie
negocjatorów do wykluczenia tych 
sektorów z negocjacji;

(vi) należy odpowiednio wyodrębnić usługi 
wrażliwe, takie jak usługi publiczne i 
komunalne (w tym systemy zaopatrzenia w 
wodę, opiekę zdrowotną, systemy 
zabezpieczenia społecznego i edukację), 
aby dać władzom krajowym i lokalnym 
wystarczająco duże możliwości 
przyjmowania przepisów w interesie 
publicznym; z zadowoleniem przyjmuje
wspólne oświadczenie odzwierciedlające 
jasne stanowisko negocjatorów, że usługi 
użyteczności publicznej są wyłączone z 
porozumienia TTIP;

Or. en

Poprawka 403
Tokia Saïfi, Franck Proust

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt vi

Projekt rezolucji Poprawka

(vi) należy odpowiednio wyodrębnić usługi 
wrażliwe, takie jak usługi publiczne i 
komunalne (w tym systemy zaopatrzenia w 

(vi) należy odpowiednio wyodrębnić usługi 
wrażliwe, takie jak usługi publiczne i 
komunalne (w tym systemy zaopatrzenia w 
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wodę, opiekę zdrowotną, systemy 
zabezpieczenia społecznego i edukację), 
aby dać władzom krajowym i lokalnym 
wystarczająco duże możliwości 
przyjmowania przepisów w interesie 
publicznym; bardzo pomocne w tym 
względzie byłoby wspólne oświadczenie 
odzwierciedlające wyraźne zobowiązanie 
negocjatorów do wykluczenia tych 
sektorów z negocjacji;

wodę, systemy opieki zdrowotnej, systemy 
zabezpieczenia społecznego i edukację) 
oraz usługi świadczone w interesie 
ogólnym wymienione w Protokole nr 26 
do TFUE, aby dać władzom krajowym i 
lokalnym wystarczająco duże możliwości 
przyjmowania przepisów w interesie 
publicznym;

Or. fr

Poprawka 404
Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt vi

Projekt rezolucji Poprawka

(vi) należy odpowiednio wyodrębnić usługi 
wrażliwe, takie jak usługi publiczne i 
komunalne (w tym systemy zaopatrzenia w 
wodę, opiekę zdrowotną, systemy 
zabezpieczenia społecznego i edukację), 
aby dać władzom krajowym i lokalnym 
wystarczająco duże możliwości 
przyjmowania przepisów w interesie 
publicznym; bardzo pomocne w tym 
względzie byłoby wspólne oświadczenie 
odzwierciedlające wyraźne zobowiązanie 
negocjatorów do wykluczenia tych 
sektorów z negocjacji;

(vi) należy zapewnić, że nie będzie istniał 
żaden bezpośredni ani pośredni przymus 
prywatyzacji przedsiębiorstw 
stanowiących własność publiczną, oraz
odpowiednio wyodrębnić usługi wrażliwe, 
takie jak usługi publiczne i komunalne (w 
tym systemy zaopatrzenia w wodę, opiekę 
zdrowotną, systemy zabezpieczenia 
społecznego i edukację), aby dać władzom 
krajowym i lokalnym wystarczająco duże 
możliwości przyjmowania przepisów w 
interesie publicznym; bardzo pomocne w 
tym względzie byłoby wspólne 
oświadczenie odzwierciedlające wyraźne 
zobowiązanie negocjatorów do 
wykluczenia tych sektorów z negocjacji;

(This amendment is based on a proposal by 
the Deutscher Sparkassen- und 
Giroverband.)

Or. de
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Poprawka 405
Yannick Jadot, Ska Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt vi

Projekt rezolucji Poprawka

(vi) należy odpowiednio wyodrębnić usługi 
wrażliwe, takie jak usługi publiczne i 
komunalne (w tym systemy zaopatrzenia w 
wodę, opiekę zdrowotną, systemy 
zabezpieczenia społecznego i edukację), 
aby dać władzom krajowym i lokalnym 
wystarczająco duże możliwości 
przyjmowania przepisów w interesie 
publicznym; bardzo pomocne w tym 
względzie byłoby wspólne oświadczenie 
odzwierciedlające wyraźne zobowiązanie 
negocjatorów do wykluczenia tych 
sektorów z negocjacji;

(vi) należy jednoznacznie wyłączyć usługi 
wrażliwe, takie jak usługi publiczne i 
komunalne (w tym systemy zaopatrzenia w 
wodę, opiekę zdrowotną, usługi socjalne, 
systemy zabezpieczenia społecznego oraz
prywatne i publiczne placówki oświatowe), 
aby w pełni zachować możliwości władz 
krajowych, regionalnych i 
lokalnych przyjmowania przepisów w 
interesie publicznym, szczególnie w 
odniesieniu do definiowania, świadczenia, 
zamawiania i organizacji usług 
użyteczności publicznej; należy 
zagwarantować jasne i jednoznaczne 
wyłączenie wszystkich rodzajów systemów 
zabezpieczeń społecznych oraz zasiłków 
finansowanych i świadczonych przez 
zakłady ubezpieczeń społecznych; bardzo 
pomocne w tym względzie byłoby wspólne 
oświadczenie odzwierciedlające wyraźne 
zobowiązanie negocjatorów do 
wykluczenia tych sektorów z negocjacji;

Or. en

Poprawka 406
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt vi

Projekt rezolucji Poprawka

(vi) należy odpowiednio wyodrębnić 
usługi wrażliwe, takie jak usługi publiczne 
i komunalne (w tym systemy zaopatrzenia 
w wodę, opiekę zdrowotną, systemy

(vi) należy zadbać o włączenie zastrzeżeń 
dotyczących usług publicznych i
komunalnych (w tym systemów
zaopatrzenia w wodę, opieki zdrowotnej, 
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zabezpieczenia społecznego i edukację), 
aby dać władzom krajowym i lokalnym 
wystarczająco duże możliwości 
przyjmowania przepisów w interesie 
publicznym; bardzo pomocne w tym 
względzie byłoby wspólne oświadczenie 
odzwierciedlające wyraźne zobowiązanie 
negocjatorów do wykluczenia tych 
sektorów z negocjacji;

systemów zabezpieczenia społecznego i 
edukacji), zgodnie z obowiązującymi i 
niedawno zawartymi przez UE 
porozumieniami handlowymi, aby dać 
władzom krajowym i lokalnym możliwości 
przyjmowania przepisów w interesie 
publicznym; w związku z tym z 
zadowoleniem przyjmuje wspólne 
oświadczenie odzwierciedlające wyraźne 
zobowiązanie negocjatorów do 
wykluczenia tych sektorów z negocjacji;

Or. en

Poprawka 407
Tiziana Beghin, David Borrelli

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt vi

Projekt rezolucji Poprawka

(vi) należy odpowiednio wyodrębnić usługi 
wrażliwe, takie jak usługi publiczne i 
komunalne (w tym systemy zaopatrzenia w 
wodę, opiekę zdrowotną, systemy 
zabezpieczenia społecznego i edukację), 
aby dać władzom krajowym i lokalnym 
wystarczająco duże możliwości 
przyjmowania przepisów w interesie 
publicznym; bardzo pomocne w tym 
względzie byłoby wspólne oświadczenie 
odzwierciedlające wyraźne zobowiązanie 
negocjatorów do wykluczenia tych 
sektorów z negocjacji;

(vi) należy odpowiednio wyodrębnić usługi 
wrażliwe, takie jak usługi publiczne i 
komunalne (w tym systemy zaopatrzenia w 
wodę, opiekę zdrowotną, systemy 
zabezpieczenia społecznego i edukację), 
aby dać władzom krajowym i lokalnym 
wystarczająco duże możliwości 
przyjmowania przepisów w interesie 
publicznym; bardzo pomocne w tym 
względzie byłoby wspólne oświadczenie 
odzwierciedlające wyraźne zobowiązanie 
negocjatorów do wykluczenia tych 
sektorów z negocjacji; ponadto
warunkiem wstępnym do zawarcia 
porozumienia TTIP powinno być jasne 
wyłączenie z niego wszelkich systemów 
zabezpieczenia społecznego;

Or. en

Poprawka 408
William (The Earl of) Dartmouth
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt vi a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(via) należy zapewnić wyłączenie 
Narodowego Funduszu Zdrowia (NHS) 
Wielkiej Brytanii z wszelkich postanowień 
TTIP;

Or. en

Poprawka 409
Dita Charanzová

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt vi a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(via) należy zapewnić wzajemne 
uznawanie przez obie strony kwalifikacji 
zawodowych oraz wspieranie mobilności 
transatlantyckiej przez ułatwienie wjazdu 
wysoko wykwalifikowanym specjalistom 
pracującym w sektorach objętych TTIP;

Or. en

Poprawka 410
Franck Proust

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt vi a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(via) apeluje, by środki 
protekcjonistyczne, o których mowa w 
ustawach Buy American Act, Buy 
America i American Job Act, zostały 
zakwestionowane w odniesieniu do 
produktów europejskich w ramach TTIP; 
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upoważnia Komisję Europejską do 
rozważenia równoważnego systemu 
faworyzującego produkty europejskie 
kosztem amerykańskich przy udzielaniu 
zamówień publicznych, o ile w wyniku 
negocjacji nie zostanie osiągnięty żaden 
postęp;

Or. fr

Poprawka 411
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt vi a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(via) w szczególności należy zapewnić 
przestrzeganie postanowień art. 168 
TFUE: „Działania Unii są prowadzone w 
poszanowaniu obowiązków państw 
członkowskich w zakresie określania ich 
polityki dotyczącej zdrowia, jak również 
organizacji i świadczenia usług 
zdrowotnych i opieki medycznej. 
Obowiązki państw członkowskich 
obejmują zarządzanie usługami 
zdrowotnymi i opieką medyczną, jak 
również podział przeznaczonych na nie 
zasobów”.

Or. en

Poprawka 412
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt vi a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

(via) należy zapewnić, że suwerenność 
organizacyjna organów komunalnych i 
lokalnych zostanie utrzymana jako jeden z 
kluczowych elementów prawa 
samorządów lokalnych i że 
rekomunalizacja, zgodna z lokalnymi 
warunkami i z wolą lokalnych wyborców, 
będzie nadal w pełni możliwa;

Or. en

Poprawka 413
Matteo Salvini

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt vi a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

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

Or. it

Poprawka 414
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt vi a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(via) należy zapewnić wzajemne 
uznawanie przez obie strony kwalifikacji 
zawodowych oraz wspieranie mobilności 
transatlantyckiej przez ułatwienie wjazdu 
wysoko wykwalifikowanym specjalistom 
pracującym w sektorach objętych TTIP;
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Or. en

Poprawka 415
Yannick Jadot, Ska Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt vi a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(via) należy zapewnić wyraźne wyłączenie 
usług publicznych, o których mowa w art. 
14 TFUE, z zakresu stosowania TTIP, aby 
zapewnić władzom krajowym i lokalnym 
swobodę wprowadzania, przyjmowania, 
podtrzymywania lub uchylania wszelkich 
środków dotyczących zlecania, 
organizowania, finansowania oraz 
świadczenia usług publicznych na mocy 
art. 168 TFUE (zdrowie publiczne) oraz 
Protokołu nr 26 (usługi świadczone w 
interesie ogólnym) Traktatów UE; 
wyłączenie to powinno mieć zastosowanie 
niezależnie od tego, czy przedmiotowe 
usługi są organizowane jako monopol, 
świadczone na podstawie prawa 
wyłączności lub w inny sposób oraz 
niezależnie od tego, czy są finansowane 
lub świadczone publicznie czy prywatnie;

Or. en

Poprawka 416
William (The Earl of) Dartmouth

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt vi b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(vib) w ramach negocjacji ws. dostępu do 
rynku należy zapewnić całkowite 
wyłączenie Narodowego Funduszu 
Zdrowia (NHS) Wielkiej Brytanii z 
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postanowień TTIP w taki sposób, by nie 
można było zakwestionować tego 
wyłączenia w oparciu o mechanizm 
rozstrzygania sporów, który zostanie 
ewentualnie przyjęty w ramach TTIP;

Or. en

Poprawka 417
Dita Charanzová

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt vi b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(vib) równolegle do negocjacji należy 
wspierać rozpoczęcie rozmów między UE i 
USA na temat dodatkowego porozumienia 
dotyczącego zniesienia wymogów 
uzyskiwania pozwolenia na pracę, tak by 
osiągnąć jak największą mobilność 
specjalistów między UE i USA;

Or. en

Poprawka 418
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt vi b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(vib) należy wyjaśnić partnerowi w 
negocjacjach, że usługi publiczne, zgodnie 
z pkt. 19 unijnego mandatu 
negocjacyjnego, to usługi podlegające 
orzecznictwu danej umawiającej się 
strony lub specjalnemu systemowi 
regulacyjnemu danego państwa 
członkowskiego, bądź też usługi, z którymi 
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wiążą się konkretne zobowiązania 
nakładane na usługodawców na szczeblu 
krajowym, regionalnym lub lokalnym z 
punktu widzenia interesu ogólnego; do 
usług takich należą na przykład usługi 
zaopatrzenia w wodę i energię, usługi 
odprowadzania ścieków i wywozu 
nieczystości, usługi ratownictwa, 
publiczne usługi opieki zdrowotnej i 
pomocy społecznej, usługi transportu 
publicznego, jak również usługi 
budownictwa mieszkaniowego, 
urbanistyczne i rozwoju miast;

Or. en

Poprawka 419
Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Ramon Tremosa i Balcells, Olli Rehn

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt vi b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(vib) równolegle do negocjacji należy 
wspierać rozpoczęcie rozmów między UE i 
USA na temat dodatkowego porozumienia 
dotyczącego zniesienia wymogów 
uzyskiwania pozwolenia na pracę, tak by 
osiągnąć jak największą mobilność 
specjalistów między UE i USA;

Or. en

Poprawka 420
Yannick Jadot, Ska Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt vi b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

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

Or. en

Poprawka 421
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt vi c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(vic) w odniesieniu do usług publicznych, 
o których mowa w pkt. 19 unijnego 
mandatu negocjacyjnego, należy 
wyegzekwować przekrojowe wyłączenie 
dotyczące wszystkich zobowiązań 
wynikających z zasady dostępu do rynku i 
traktowania narodowego oraz wprowadzić 
– w interesie wszystkich umawiających się 
stron – zastrzeżenie dla wszystkich 
sektorów i wszystkich obowiązujących i 
przyszłych środków, ograniczające liczbę 
usług i usługodawców, nakładające na 
usługodawców szczególne zobowiązania i 
regulujące świadczenie tych usług z 
punktu widzenia interesu ogólnego;

Or. en
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Poprawka 422
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt vi d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(vid) należy odrzucić dalsze otwieranie 
rynku w odniesieniu do usług 
edukacyjnych o mieszanym systemie 
finansowania, między innymi w obszarze 
edukacji przedszkolnej, szkolnej i 
szkolnictwa wyższego, jak również 
kształcenia osób dorosłych i ustawicznego 
szkolenia zawodowego, ponieważ więcej 
niż wystarczające regulacje dotyczące 
liberalizacji zawarte zostały w 
wielostronnym układzie ogólnym w 
sprawie handlu usługami (GATS);

Or. en

Poprawka 423
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt vi e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(vie) należy dopilnować, aby normatywne 
aspekty europejskiego prawa dotyczącego 
zamówień publicznych nie były 
podważane, co widoczne jest szczególnie 
przy wdrażaniu na szczeblu regionalnym, 
na przykład w kontekście poszanowania 
standardów związanych z prawem pracy, 
standardów społecznych i związanych z 
układami zbiorowymi pracy, udzielania 
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zamówień przyjaznych dla środowiska lub 
uwzględniania małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP), tak by 
dopilnować, by przy wyborze najlepszego 
oferenta poza ceną były odpowiednio 
uwzględniane również inne kryteria, takie 
jak kwestie społeczne i zrównoważony 
rozwój;

Or. en

Poprawka 424
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt vi f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(vif) należy zagwarantować 
nienaruszalność wyłączeń z unijnego 
prawa dotyczącego zamówień 
publicznych, które obecnie są 
przewidziane w różnych dyrektywach 
dotyczących udzielania zamówień 
publicznych i koncesji (wartości progowe, 
zamówienia wewnętrzne, współpraca 
między gminami, wyłączenia sektorowe –
jak na przykład w sektorze gospodarki 
wodnej lub ratownictwa);

Or. en

Poprawka 425
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt vi g (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

(vig) należy umożliwić poszczególnym 
państwom członkowskim udzielanie
pomocy państwa w najbardziej 
narażonych sektorach przemysłu oraz 
pozwolić na bardziej proaktywną 
działalność przedsiębiorstw sektora 
publicznego;

Or. en

Poprawka 426
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt vi h (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(vih) należy uznać znaczenie pewnych 
przedsiębiorstw państwowych, by 
zapewnić priorytetowe traktowanie 
konkretnych i identyfikowalnych 
przepisów dotyczących przedsiębiorstw 
państwowych;

Or. en

Poprawka 427
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt vii

Projekt rezolucji Poprawka

(vii) należy powiązać negocjacje dotyczące 
dostępu do rynku usług finansowych z 
ujednoliceniem regulacji sektora 

(vii) należy powiązać negocjacje dotyczące 
dostępu do rynku usług finansowych z 
ujednoliceniem regulacji sektora 
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finansowego na najwyższym szczeblu, aby 
wspierać przyjęcie niezbędnych przepisów 
na rzecz zapobiegania kryzysom 
finansowym oraz wspierać aktualne 
wysiłki na rzecz współpracy na innych 
forach międzynarodowych, takich jak 
Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego;

finansowego na najwyższym szczeblu, aby 
wspierać przyjęcie niezbędnych przepisów 
na rzecz zapobiegania kryzysom 
finansowym oraz wspierać aktualne 
wysiłki na rzecz współpracy na innych 
forach międzynarodowych, takich jak 
Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego; 
należy zadbać o to, by te wysiłki na rzecz 
współpracy nie ograniczały suwerenności 
UE i jej państw członkowskich w zakresie 
stanowienia prawa i nadzoru, w tym ich 
możliwości zakazania pewnych produktów 
i działań finansowych;

Or. en

Poprawka 428
Marine Le Pen

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt vii

Projekt rezolucji Poprawka

(vii) należy powiązać negocjacje dotyczące 
dostępu do rynku usług finansowych z 
ujednoliceniem regulacji sektora 
finansowego na najwyższym szczeblu, aby 
wspierać przyjęcie niezbędnych przepisów 
na rzecz zapobiegania kryzysom 
finansowym oraz wspierać aktualne 
wysiłki na rzecz współpracy na innych 
forach międzynarodowych, takich jak 
Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego;

(vii) należy uzależnić negocjacje dotyczące 
ewentualnych przyszłych porozumień od 
uprzedniej koordynacji reform krajowych 
sektorów bankowych, które umożliwiłyby 
poprawę finansowania inwestycji w 
każdym państwie członkowskim;

Or. fr

Poprawka 429
Louis Michel, Frédérique Ries, Gérard Deprez

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt vii
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Projekt rezolucji Poprawka

(vii) należy powiązać negocjacje dotyczące 
dostępu do rynku usług finansowych z 
ujednoliceniem regulacji sektora 
finansowego na najwyższym szczeblu, aby 
wspierać przyjęcie niezbędnych przepisów 
na rzecz zapobiegania kryzysom 
finansowym oraz wspierać aktualne 
wysiłki na rzecz współpracy na innych 
forach międzynarodowych, takich jak 
Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego;

(vii) należy powiązać negocjacje dotyczące 
dostępu do rynku usług finansowych z 
ujednoliceniem regulacji sektora 
finansowego na najwyższym szczeblu, aby 
wspierać przyjęcie niezbędnych przepisów 
na rzecz wzmocnienia stabilności 
finansowej oraz wsparcia aktualnych 
wysiłków na rzecz współpracy na innych 
forach międzynarodowych, takich jak 
Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego;

Or. fr

Poprawka 430
Viviane Reding

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt vii

Projekt rezolucji Poprawka

(vii) należy powiązać negocjacje dotyczące 
dostępu do rynku usług finansowych z 
ujednoliceniem regulacji sektora 
finansowego na najwyższym szczeblu, aby 
wspierać przyjęcie niezbędnych przepisów 
na rzecz zapobiegania kryzysom 
finansowym oraz wspierać aktualne 
wysiłki na rzecz współpracy na innych 
forach międzynarodowych, takich jak 
Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego;

(vii) należy powiązać negocjacje dotyczące 
dostępu do rynku usług finansowych z 
ujednoliceniem regulacji sektora 
finansowego na najwyższym szczeblu, aby 
wspierać przyjęcie niezbędnych przepisów 
na rzecz zapobiegania kryzysom 
finansowym oraz wspierać aktualne 
wysiłki na rzecz współpracy na innych 
forach międzynarodowych, takich jak 
Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego; 
należy wyłączyć świadczenie usług 
finansowych (tryb I) ze zobowiązań UE w 
zakresie dostępu do rynku do czasu 
zbliżenia przepisów prawa w tym obszarze, 
tak by uniknąć arbitrażu regulacyjnego;

Or. en

Poprawka 431
Yannick Jadot, Ska Keller
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt vii

Projekt rezolucji Poprawka

(vii) należy powiązać negocjacje dotyczące 
dostępu do rynku usług finansowych z 
ujednoliceniem regulacji sektora 
finansowego na najwyższym szczeblu, aby 
wspierać przyjęcie niezbędnych przepisów 
na rzecz zapobiegania kryzysom 
finansowym oraz wspierać aktualne 
wysiłki na rzecz współpracy na innych 
forach międzynarodowych, takich jak 
Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego;

(vii) należy zwiększyć dostęp usług 
finansowych do rynku pod warunkiem 
ujednolicenia regulacji sektora 
finansowego na najwyższym szczeblu 
właściwych forów wielostronnych, aby 
wspierać przyjęcie niezbędnych przepisów 
na rzecz zapobiegania kryzysom 
finansowym oraz wspierać aktualne 
wysiłki na rzecz współpracy na innych 
forach międzynarodowych, takich jak 
Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego i 
Rada Stabilności Finansowej;

Or. en

Poprawka 432
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt vii

Projekt rezolucji Poprawka

(vii) należy powiązać negocjacje dotyczące 
dostępu do rynku usług finansowych z 
ujednoliceniem regulacji sektora
finansowego na najwyższym szczeblu, aby 
wspierać przyjęcie niezbędnych przepisów 
na rzecz zapobiegania kryzysom 
finansowym oraz wspierać aktualne 
wysiłki na rzecz współpracy na innych 
forach międzynarodowych, takich jak 
Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego;

(vii) należy powiązać negocjacje dotyczące 
dostępu do rynku usług finansowych z 
ujednoliceniem regulacji sektora 
finansowego na najwyższym szczeblu, aby 
wspierać przyjęcie niezbędnych przepisów 
na rzecz zapobiegania kryzysom 
finansowym, zapewniać odpowiednią 
ochronę konsumenta produktów i usług 
finansowych oraz wspierać aktualne 
wysiłki na rzecz współpracy na innych 
forach międzynarodowych, takich jak 
Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego;

Or. es
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Poprawka 433
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Bolesław G. Piecha

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt vii

Projekt rezolucji Poprawka

(vii) należy powiązać negocjacje dotyczące 
dostępu do rynku usług finansowych z 
ujednoliceniem regulacji sektora 
finansowego na najwyższym szczeblu, aby 
wspierać przyjęcie niezbędnych przepisów 
na rzecz zapobiegania kryzysom 
finansowym oraz wspierać aktualne 
wysiłki na rzecz współpracy na innych 
forach międzynarodowych, takich jak 
Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego;

(vii) należy powiązać negocjacje dotyczące 
dostępu do rynku usług finansowych z 
ujednoliceniem regulacji sektora 
finansowego na najwyższym szczeblu, aby 
wspierać przyjęcie i spójność niezbędnych 
przepisów na rzecz zapobiegania kryzysom 
finansowym oraz wspierać aktualne 
wysiłki na rzecz współpracy na innych 
forach międzynarodowych, takich jak 
Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego;

Or. en

Poprawka 434
Tiziana Beghin, David Borrelli

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt vii

Projekt rezolucji Poprawka

(vii) należy powiązać negocjacje dotyczące 
dostępu do rynku usług finansowych z 
ujednoliceniem regulacji sektora 
finansowego na najwyższym szczeblu, aby 
wspierać przyjęcie niezbędnych przepisów 
na rzecz zapobiegania kryzysom 
finansowym oraz wspierać aktualne 
wysiłki na rzecz współpracy na innych 
forach międzynarodowych, takich jak 
Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego;

(vii) należy powiązać negocjacje dotyczące 
dostępu do rynku usług finansowych z 
ujednoliceniem regulacji sektora 
finansowego na najwyższym szczeblu, nie
łagodząc obowiązujących obecnie w UE 
przepisów dotyczących sektora 
finansowego, aby wspierać przyjęcie 
niezbędnych przepisów na rzecz 
zapobiegania kryzysom finansowym oraz 
wspierać aktualne wysiłki na rzecz 
współpracy na innych forach 
międzynarodowych, takich jak Bazylejski 
Komitet Nadzoru Bankowego;

Or. en
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Poprawka 435
Christofer Fjellner, Artis Pabriks

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt vii a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(viia) należy zapewnić, że TTIP będzie 
zgodny ze zobowiązaniami UE i USA 
przyjętymi już we wspólnym oświadczeniu 
z dnia 4 kwietnia 2011 r., umożliwiającym 
pełne funkcjonowanie ekosystemu 
cyfrowego i promującym transgraniczne 
przepływy danych przetwarzanych w 
uzasadnionych celach; należy zapewnić, 
że postanowienia przyjęte w ramach TTIP 
nie będą uniemożliwiać usługodawcom 
stron ani klientom tych usługodawców 
elektronicznego przekazywania informacji 
wewnętrznych lub ich transgranicznej 
wymiany, dostępu do informacji 
publicznych czy dostępu do własnych 
informacji przechowywanych w innym 
kraju; należy zapewnić, by TTIP 
zakazywał nakładania jakichkolwiek 
wymogów na podmioty świadczące usługi 
informacyjno-komunikacyjne w zakresie 
wykorzystywania lokalnej infrastruktury 
lub obecności lokalnej 1 a ;

__________________
1 a „Zasady wymiany handlowej miedzy 
Unią Europejską a Stanami 
Zjednoczonymi w odniesieniu do usług 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych” z dnia 14 kwietnia 
2011 r. 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011
/april/tradoc_147780.pdf

Or. en
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Poprawka 436
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt vii a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(viia) należy podjąć natychmiastowe 
działania, aby zapewnić wprowadzenie w 
TTIP zakazu lub nałożenie wysokiego 
opodatkowania w odniesieniu do kwestii 
systematycznego przenoszenia kapitału na 
drugą stronę Atlantyku w celu uniknięcia 
opodatkowania w kraju produkcji i/lub 
sprzedaży towarów i usług;

Or. en

Poprawka 437
Yannick Jadot, Ska Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt vii a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(viia) należy powstrzymać się od 
przyjmowania dodatkowych zobowiązań w 
zakresie dostępu do rynku usług 
finansowych, ponieważ wzajemne 
powiązania, złożoność oraz zbyt duże 
podmioty powodują powstanie i 
rozpowszechnianie ryzyka systemowego 
oraz stanowią zagrożenie dla stabilności 
finansowej;

Or. en

Poprawka 438
Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, 
Patrick Le Hyaric
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt vii b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(viib) należy podjąć natychmiastowe 
działania, aby zapobiec konkurencji 
podatkowej, czyli stosowaniu dumpingu w 
opodatkowaniu zysków i zysków 
kapitałowych oraz utrzymywaniu 
ośrodków typu offshore i innych stref 
uprzywilejowanych pod względem 
podatkowym;

Or. en

Poprawka 439
Ska Keller, Yannick Jadot

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt vii b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(viib) należy podjąć natychmiastowe 
działania, aby zapewnić rozwiązanie 
kwestii agresywnego planowania 
podatkowego i zakłócania konkurencji w 
wyniku np. przenoszenia siedziby na 
drugą stronę Atlantyku w celu uzyskania 
zakłócających konkurencję warunków, 
oraz dopilnować, aby fundusze typu 
„offshore”, których zarządzający działają 
po obu stronach Atlantyku, miały 
obowiązek tworzenia siedzib „on shore”; 
należy podjąć bezzwłoczne działania, aby 
zadbać o automatyczną wymianę 
informacji i sprawozdawczość krajową w 
odniesieniu do kwestii podatkowych we 
wszystkich sektorach;

Or. en
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Poprawka 440
Yannick Jadot, Ska Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt vii c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(viic) należy dopilnować, aby w zakres 
stosowania porozumienia w sprawie TTIP 
nie został włączony żaden system prawa 
podatkowego, który nie przewiduje 
żadnych podatków lub w którym mają one 
charakter wyłącznie nominalny;

Or. en

Poprawka 441
Yannick Jadot, Ska Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt vii d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(viid) należy dopilnować, aby przepisy i 
regulacje finansowe nie podlegały 
egzekwowaniu na podstawie rozdziałów 
TTIP dotyczących współpracy 
regulacyjnej oraz aby zostały wykluczone 
z procedur w zakresie zaskarżeń sądowych 
lub rozstrzygania sporów przewidzianych 
w porozumieniu w sprawie TTIP;

Or. en

Poprawka 442
Yannick Jadot, Ska Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt vii e (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

(viie) wzywa Komisję do wynegocjowania 
ogólnego wyodrębnienia 
ostrożnościowego, które zagwarantuje 
stabilność finansową oraz obejmie cele w 
dziedzinie polityki publicznej, takie jak 
restrukturyzacja banków i innych 
instytucji finansowych, a także zapewni 
ogólny dostęp do przystępnych usług 
finansowych oraz odpowiednie 
finansowanie na rzecz przejścia na 
gospodarki przyjazne dla klimatu;

Or. en

Poprawka 443
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt viii

Projekt rezolucji Poprawka

(viii) należy zapewnić, aby dorobek 
prawny UE dotyczący ochrony danych nie 
był narażony na szwank poprzez 
liberalizację przepływów danych, w 
szczególności w obszarze handlu 
elektronicznego i usług finansowych; 
należy dopilnować, aby przed wejściem w 
życie europejskich przepisów dotyczących 
ochrony danych nie podejmowano 
żadnych zobowiązań dotyczących 
przepływów danych;

(viii) należy zapewnić, aby dorobek 
prawny UE dotyczący ochrony danych nie 
był narażony na szwank poprzez 
liberalizację przepływów danych, w 
szczególności w obszarze handlu 
elektronicznego i usług finansowych;

Or. en

Poprawka 444
Marine Le Pen

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt viii
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Projekt rezolucji Poprawka

(viii) należy zapewnić, aby dorobek 
prawny UE dotyczący ochrony danych nie 
był narażony na szwank poprzez 
liberalizację przepływów danych, w 
szczególności w obszarze handlu 
elektronicznego i usług finansowych; 
należy dopilnować, aby przed wejściem w 
życie europejskich przepisów dotyczących 
ochrony danych nie podejmowano 
żadnych zobowiązań dotyczących 
przepływów danych;

(viii) należy zapewnić, aby w miejsce 
ewentualnej liberalizacji przepływów 
danych, w szczególności w obszarze 
handlu elektronicznego i usług 
finansowych, została zaproponowana 
europejska koordynacja w zakresie 
ochrony danych;

Or. fr

Poprawka 445
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt viii

Projekt rezolucji Poprawka

(viii) należy zapewnić, aby dorobek 
prawny UE dotyczący ochrony danych nie 
był narażony na szwank poprzez 
liberalizację przepływów danych, w 
szczególności w obszarze handlu 
elektronicznego i usług finansowych; 
należy dopilnować, aby przed wejściem w 
życie europejskich przepisów dotyczących 
ochrony danych nie podejmowano żadnych 
zobowiązań dotyczących przepływów 
danych;

(viii) należy zapewnić, aby dorobek 
prawny UE dotyczący ochrony danych nie 
był narażony na szwank poprzez 
liberalizację przepływów danych, w 
szczególności w obszarze handlu 
elektronicznego i usług finansowych; 
należy dopilnować, aby przed wejściem w 
życie europejskich przepisów dotyczących 
ochrony danych nie podejmowano żadnych 
zobowiązań dotyczących przepływów 
danych; należy zadbać o to, by wszelkie 
ewentualne zobowiązania w zakresie 
przepływu danych były dopasowane do 
rozbudowanych przepisów w zakresie 
obecności lokalnej i lokalnych treści; w 
związku z tym zaleca, by Komisja podjęła 
natychmiastowe działania w celu 
uwzględnienia w porozumieniu 
kompleksowej, jednoznacznej i prawnie 
wiążącej klauzuli horyzontalnej, która w 
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całości i bezwarunkowo wyłącza ze 
wszystkich rozdziałów porozumienia 
unijne przepisy o ochronie danych 
osobowych, z odniesieniem do art. XIV 
GATS;

Or. en

Poprawka 446
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt viii

Projekt rezolucji Poprawka

(viii) należy zapewnić, aby dorobek 
prawny UE dotyczący ochrony danych nie 
był narażony na szwank poprzez
liberalizację przepływów danych, w 
szczególności w obszarze handlu 
elektronicznego i usług finansowych;
należy dopilnować, aby przed wejściem w 
życie europejskich przepisów dotyczących 
ochrony danych nie podejmowano 
żadnych zobowiązań dotyczących 
przepływów danych;

(viii) należy zapewnić liberalizację 
transgranicznych przepływów danych, w 
szczególności w obszarze handlu 
elektronicznego i usług finansowych, 
jednocześnie zapewniając odpowiednią 
ochronę danych i pełne poszanowanie 
unijnych przepisów dotyczących ochrony
danych;

Or. en

Poprawka 447
Viviane Reding

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt viii

Projekt rezolucji Poprawka

(viii) należy zapewnić, aby dorobek 
prawny UE dotyczący ochrony danych nie 
był narażony na szwank poprzez 
liberalizację przepływów danych, w 
szczególności w obszarze handlu 
elektronicznego i usług finansowych; 

(viii) należy zapewnić, aby dorobek 
prawny UE dotyczący ochrony danych nie 
był w żaden sposób narażony na szwank, w 
szczególności w obszarze handlu 
elektronicznego i usług finansowych; 
uznając potrzebę przepływów danych w 
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należy dopilnować, aby przed wejściem w 
życie europejskich przepisów dotyczących 
ochrony danych nie podejmowano żadnych 
zobowiązań dotyczących przepływów
danych;

każdym sektorze gospodarki, ich funkcję 
szkieletu, na którym zasadza się handel 
transatlantycki, jak również ich znaczenie 
dla otwartości internetu, należy 
dopilnować, aby przed wejściem w życie 
po obu stronach Atlantyku surowych
przepisów dotyczących ochrony danych 
oraz przed odbudowaniem solidnych 
mechanizmów przepływu danych między 
oboma blokami gospodarczymi nie
podejmowano żadnych zobowiązań czy to 
przekrojowych, czy to sektorowych
dotyczących transferu, przetwarzania i 
gromadzenia danych; wszelkie dyskusje w 
tym zakresie zależą od przyjęcia i 
wdrożenia następujących przepisów: 
rozporządzenia UE ws. ochrony danych, 
amerykańskiej ustawy ws. prywatności 
konsumentów, amerykańskiej ustawy o 
swobodach obywatelskich, amerykańskiej 
ustawy ws. sądowej procedury 
odwoławczej, pozwalających sfinalizować 
ramowe porozumienie UE-USA, jak 
również od zakończenia przeglądu umowy 
w sprawie bezpieczeństwa transferu 
danych (Safe Harbour), po tym jak Stany 
Zjednoczone zobowiążą się do 
przestrzegania koniecznych kryteriów 
powiązanych z klauzulami bezpieczeństwa 
narodowego;

Or. en

Poprawka 448
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt viii

Projekt rezolucji Poprawka

(viii) należy zapewnić, aby dorobek 
prawny UE dotyczący ochrony danych nie 
był narażony na szwank poprzez 
liberalizację przepływów danych, w 
szczególności w obszarze handlu 

(viii) należy zapewnić, aby dorobek 
prawny UE dotyczący ochrony danych nie 
był w dalszym ciągu narażony na szwank 
poprzez liberalizację przepływów danych, 
w szczególności w obszarze handlu 
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elektronicznego i usług finansowych; 
należy dopilnować, aby przed wejściem w 
życie europejskich przepisów dotyczących 
ochrony danych nie podejmowano żadnych 
zobowiązań dotyczących przepływów 
danych;

elektronicznego i usług finansowych; 
należy dopilnować, aby przed wejściem w 
życie europejskich przepisów dotyczących 
ochrony danych nie podejmowano żadnych 
zobowiązań dotyczących przepływów 
danych;

Or. de

Poprawka 449
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt viii

Projekt rezolucji Poprawka

(viii) należy zapewnić, aby dorobek 
prawny UE dotyczący ochrony danych nie 
był narażony na szwank poprzez 
liberalizację przepływów danych, w 
szczególności w obszarze handlu 
elektronicznego i usług finansowych; 
należy dopilnować, aby przed wejściem w 
życie europejskich przepisów dotyczących 
ochrony danych nie podejmowano 
żadnych zobowiązań dotyczących 
przepływów danych;

(viii) należy zapewnić, aby europejska 
ochrona danych nie była narażona na 
szwank poprzez liberalizację 
transatlantyckich przepływów danych, w 
szczególności w obszarze handlu 
elektronicznego i usług finansowych;

Or. de

Poprawka 450
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt viii

Projekt rezolucji Poprawka

(viii) należy zapewnić, aby dorobek 
prawny UE dotyczący ochrony danych nie 
był narażony na szwank poprzez 
liberalizację przepływów danych, w 

(viii) należy zapewnić, aby dorobek 
prawny UE dotyczący ochrony danych 
cieszył się pełnym poszanowaniem w 
ostatecznym porozumieniu, w 
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szczególności w obszarze handlu 
elektronicznego i usług finansowych;
należy dopilnować, aby przed wejściem w 
życie europejskich przepisów dotyczących 
ochrony danych nie podejmowano 
żadnych zobowiązań dotyczących 
przepływów danych;

szczególności w obszarze handlu 
elektronicznego i usług finansowych, przy 
jednoczesnym zagwarantowaniu 
stabilnego i przewidywalnego otoczenia 
prawnego zapewniającego i ułatwiającego 
dalsze korzystanie przez firmy, szczególnie 
sektora usługowego, z możliwości 
transferu danych przez Atlantyk; 
podkreśla, że UE powinna współpracować 
ze Stanami Zjednoczonymi w celu 
zachęcania państw trzecich na całym 
świecie do przyjęcia podobnych, wysokich 
standardów ochrony danych w dziedzinie 
handlu; poza tym zauważa, ze takie 
przepisy należy rozważać w zestawieniu z 
przepisami art. 14 GATS oraz że należy 
uznać, iż ograniczenia dotyczące
przepływów danych i związanej z tym 
infrastruktury mogą rodzić zagrożenia;

Or. en

Poprawka 451
Yannick Jadot, Ska Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt viii

Projekt rezolucji Poprawka

(viii) należy zapewnić, aby dorobek 
prawny UE dotyczący ochrony danych nie 
był narażony na szwank poprzez 
liberalizację przepływów danych, w 
szczególności w obszarze handlu 
elektronicznego i usług finansowych; 
należy dopilnować, aby przed wejściem w 
życie europejskich przepisów dotyczących 
ochrony danych nie podejmowano żadnych 
zobowiązań dotyczących przepływów 
danych;

(viii) należy zapewnić, aby dorobek 
prawny UE dotyczący ochrony i 
prywatności danych nie był narażony na 
szwank poprzez liberalizację przepływów 
danych, w szczególności w obszarze 
handlu elektronicznego i usług 
finansowych; należy ponownie 
oświadczyć, że partnerzy będą dyskutować 
nad kwestiami prywatności i ochrony 
danych równolegle w ramach przeglądu 
umowy między USA a UE ws. 
bezpieczeństwa transferu danych (Safe 
Harbour) oraz w ramach umowy ramowej 
ws. ochrony danych; należy dopilnować, 
aby przed zakończeniem przeglądu
europejskich przepisów dotyczących 
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ochrony danych nie podejmowano w 
ramach TTIP żadnych zobowiązań 
dotyczących przepływów danych i aby do 
tego czasu wstrzymać negocjacje w 
sprawie rozdziałów TTIP dotyczących 
handlu elektronicznego i usług 
finansowych;

Or. en

Poprawka 452
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Dita Charanzová, Ulrike Müller

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt viii

Projekt rezolucji Poprawka

(viii) należy zapewnić, aby dorobek 
prawny UE dotyczący ochrony danych nie 
był narażony na szwank poprzez 
liberalizację przepływów danych, w 
szczególności w obszarze handlu 
elektronicznego i usług finansowych; 
należy dopilnować, aby przed wejściem w 
życie europejskich przepisów dotyczących 
ochrony danych nie podejmowano 
żadnych zobowiązań dotyczących 
przepływów danych;

(viii) należy zapewnić, aby wszelkie 
przepisy w zakresie przepływu danych były 
zgodne z dorobkiem prawnym UE 
dotyczącym ochrony danych, w 
szczególności w obszarze handlu 
elektronicznego i usług finansowych, 
biorąc pod uwagę znaczenie 
transgranicznego przepływu danych 
zarówno dla gospodarki cyfrowej, ale 
również wzrastające znaczenie takiego 
przepływu dla gospodarki tradycyjnej; 
należy dopilnować, aby w porozumieniu 
wzięto pod uwagę postanowienia art. XIV 
Układu ogólnego w sprawie handlu 
usługami (GATS) w zakresie przepisów 
dotyczących ochrony danych osobowych;

Or. en

Poprawka 453
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
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt viii a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(viiia) należy dążyć do wzajemnego 
uznawania kwalifikacji zawodowych, by 
umożliwić specjalistom z UE i z USA 
pracę po obu stronach Atlantyku oraz by 
ułatwić mobilność inwestorów, 
specjalistów, wysoko wykwalifikowanych 
pracowników i techników między UE a 
USA w branżach objętych TTIP;

Or. en

Poprawka 454
Viviane Reding

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt viii a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(viiia) należy zwrócić uwagę na
niepokojący globalny wzrost wymagań w 
zakresie przymusowego przechowywania 
danych w kraju prowadzenia działalności, 
co powinno zachęcić UE i USA do pracy 
na rzecz transatlantyckich ram 
zmierzających do utrzymania prawa do 
prywatności danych i ich bezpieczeństwa 
bez uciekania się do protekcjonizmu;

Or. en

Poprawka 455
Yannick Jadot, Ska Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt viii a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

(viiia) należy pamiętać, że zgoda 
Parlamentu Europejskiego na ostateczne 
porozumienie w sprawie TTIP może 
stanąć pod znakiem zapytania, o ile 
działania w zakresie powszechnej, 
masowej inwigilacji nie zostaną 
całkowicie zarzucone i o ile nie zostanie 
wypracowane odpowiednie rozwiązanie 
dotyczące praw obywateli UE w zakresie 
prywatności danych, obejmujące prawo do 
odwołania na drodze administracyjnej lub 
sądowej, tak jak przewidziano to w ust. 74 
rezolucji Parlamentu Europejskiego z 
dnia 12 marca 2014 r.;

Or. en

Poprawka 456
Louis Michel, Gérard Deprez

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt viii a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(viiia) należy dopilnować, by zaufanie 
między Unią Europejską a Stanami 
Zjednoczonymi, które ucierpiało wskutek 
skandali związanych z masową 
inwigilacją, zostało szybko i w pełni 
odbudowane; należy dopilnować, aby 
transfer danych do Stanów 
Zjednoczonych był w każdym przypadku 
zgodny z prawodawstwem europejskim;

Or. fr

Poprawka 457
Marine Le Pen
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt ix

Projekt rezolucji Poprawka

(ix) należy zapewnić, aby europejskie 
prawo konkurencji było odpowiednio 
przestrzegane, w szczególności w świecie 
cyfrowym;

skreślony

Or. fr

Poprawka 458
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt ix

Projekt rezolucji Poprawka

(ix) należy zapewnić, aby europejskie 
prawo konkurencji było odpowiednio 
przestrzegane, w szczególności w świecie 
cyfrowym;

skreślony

Or. de

Poprawka 459
Dita Charanzová

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt ix

Projekt rezolucji Poprawka

(ix) należy zapewnić, aby europejskie 
prawo konkurencji było odpowiednio 
przestrzegane, w szczególności w świecie 
cyfrowym;

(ix) należy zapewnić, aby europejskie 
prawo konkurencji było odpowiednio 
przestrzegane;

Or. en
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Poprawka 460
Louis Michel, Frédérique Ries, Gérard Deprez

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt ix

Projekt rezolucji Poprawka

(ix) należy zapewnić, aby europejskie 
prawo konkurencji było odpowiednio 
przestrzegane, w szczególności w świecie 
cyfrowym;

(ix) należy zapewnić, aby europejskie 
prawo konkurencji było odpowiednio 
przestrzegane, w szczególności w świecie 
cyfrowym; należy dopilnować, aby na 
marginesie negocjacji w sprawie TTIP 
Komisja Europejska poczyniła dodatkowe 
starania na rzecz wypracowania ambitnej 
europejskiej polityki cyfrowej;

Or. fr

Poprawka 461
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt ix

Projekt rezolucji Poprawka

(ix) należy zapewnić, aby europejskie 
prawo konkurencji było odpowiednio 
przestrzegane, w szczególności w świecie 
cyfrowym;

(ix) należy zapewnić, aby europejskie 
prawo konkurencji było odpowiednio 
przestrzegane, także w świecie cyfrowym;

Or. de

Poprawka 462
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt ix

Projekt rezolucji Poprawka

(ix) należy zapewnić, aby europejskie (ix) w porozumieniu TTIP należy zawrzeć 
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prawo konkurencji było odpowiednio 
przestrzegane, w szczególności w świecie 
cyfrowym;

ambitny rozdział dotyczący konkurencji, 
pozwalający zapewnić, aby europejskie 
prawo konkurencji było odpowiednio 
przestrzegane, w szczególności w świecie 
cyfrowym, jednocześnie ustanawiając,
szczególnie dla przedsiębiorstw 
państwowych, nowe standardy, które 
mogłyby być podstawą zasad światowych i 
wspólnego podejścia także państw 
trzecich;

Or. en

Poprawka 463
David Borrelli, Tiziana Beghin

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt ix

Projekt rezolucji Poprawka

(ix) należy zapewnić, aby europejskie 
prawo konkurencji było odpowiednio 
przestrzegane, w szczególności w świecie 
cyfrowym;

(ix) należy zapewnić, aby europejskie 
prawo konkurencji było odpowiednio 
przestrzegane, w szczególności w świecie 
cyfrowym; należy zadbać o to, by 
prywatne przedsiębiorstwa mogły uczciwie 
konkurować z przedsiębiorstwami 
państwowymi i kontrolowanymi przez 
państwo; należy zadbać o to, by dotacje
państwowe dla przedsiębiorstw 
prywatnych były odpowiednio 
uregulowane i kontrolowane w ramach 
przejrzystego systemu; należy zapewnić, 
by „neutralność sieci” mogła w pozytywny 
sposób przyczynić się do stworzenia 
uczciwego i wolnego rynku; należy zadbać 
o unikanie zmów cenowych i 
nadużywania dominującej pozycji na 
rynku i o karanie takich działań na 
podstawie konkretnych przepisów;

Or. en
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Poprawka 464
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt ix a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(ixa) należy zagwarantować wyłączenie 
usług audiowizualnych na gruncie zasady 
neutralności technologicznej;

Or. es

Poprawka 465
Alain Cadec

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt ix a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(ixa) należy dopilnować, aby 
przestrzegane były europejskie normy 
sanitarne mające zastosowanie do 
produktów rolnych, produktów 
rybołówstwa i produktów akwakultury; 
należy dopilnować, aby zachowany został 
wysoki poziom wymogów w zakresie 
identyfikowalności tych produktów;

Or. fr

Poprawka 466
Alain Cadec

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt ix b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(ixb) należy dopilnować, aby z zakresu 
stosowania TTIP zostało wyłączone 
zarządzanie prawami połowowymi i 
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kwotami dotyczącymi wód europejskich; 
TTIP nie powinno prowadzić do 
liberalizacji praw połowowych, np. za 
pośrednictwem systemu indywidualnych 
kwot zbywalnych (ITQ);

Or. fr

Poprawka 467
Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt x

Projekt rezolucji Poprawka

(x) należy pamiętać, że umowa nie może 
zagrozić różnorodności kulturowej i 
językowej Unii, w tym w dziedzinie handlu 
usługami kulturalnymi i 
audiowizualnymi, oraz że istniejące i 
przyszłe przepisy i strategie polityczne 
wspierające sektor kulturalny, zwłaszcza 
w świecie cyfrowym, nie będą podlegać 
negocjacjom;

skreślony

Or. en

Poprawka 468
Petra Kammerevert

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt x

Projekt rezolucji Poprawka

(x) należy pamiętać, że umowa nie może 
zagrozić różnorodności kulturowej i 
językowej Unii, w tym w dziedzinie handlu 
usługami kulturalnymi i 
audiowizualnymi, oraz że istniejące i 
przyszłe przepisy i strategie polityczne 
wspierające sektor kulturalny, zwłaszcza 
w świecie cyfrowym, nie będą podlegać 

(x) wprowadzając w porozumieniu 
wiążącą prawnie klauzulę ogólną w pełni 
zgodną z Konwencją UNESCO w sprawie 
ochrony i promowania różnorodności 
form ekspresji kulturalnej, należy zadbać 
o to, by strony tego porozumienia, w tym 
odnośne państwa członkowskie zachowały 
prawo do przyjmowania czy utrzymania w 
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negocjacjom; mocy wszelkich środków (szczególnie tych 
o charakterze prawodawczym i 
finansowym) dotyczących ochrony i 
promowania różnorodności kulturowej, 
jak również wolności i pluralizmu mediów 
lub zachowania czy rozwoju możliwości 
sektora usług audio, audiowizualnych i 
innych, tak by służyły one społeczeństwom 
do zaspakajania ich demokratycznych, 
społecznych i kulturalnych potrzeb, 
niezależnie od stosowanej technologii czy 
platformy dystrybucyjnej.

Or. en

Poprawka 469
Dita Charanzová

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt x

Projekt rezolucji Poprawka

(x) należy pamiętać, że umowa nie może 
zagrozić różnorodności kulturowej i 
językowej Unii, w tym w dziedzinie handlu 
usługami kulturalnymi i audiowizualnymi, 
oraz że istniejące i przyszłe przepisy i 
strategie polityczne wspierające sektor 
kulturalny, zwłaszcza w świecie cyfrowym,
nie będą podlegać negocjacjom;

(x) należy pamiętać, że umowa nie może 
zagrozić różnorodności kulturowej i 
językowej Unii, w tym w dziedzinie handlu 
usługami kulturalnymi i audiowizualnymi, 
oraz że istniejące i przyszłe przepisy i 
strategie polityczne wspierające sektor 
kulturalny nie będą podlegać negocjacjom;

Or. en

Poprawka 470
Maria Arena

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt x

Projekt rezolucji Poprawka

(x) należy pamiętać, że umowa nie może 
zagrozić różnorodności kulturowej i 

(x) należy pamiętać, że umowa nie może 
zagrozić różnorodności kulturowej i 
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językowej Unii, w tym w dziedzinie handlu 
usługami kulturalnymi i audiowizualnymi, 
oraz że istniejące i przyszłe przepisy i 
strategie polityczne wspierające sektor 
kulturalny, zwłaszcza w świecie 
cyfrowym, nie będą podlegać negocjacjom;

językowej Unii, w tym w dziedzinie handlu 
usługami kulturalnymi, medialnymi i 
audiowizualnymi, oraz że istniejące i 
przyszłe przepisy i strategie polityczne 
wspierające sektor kulturalny i sektor 
mediów, zwłaszcza w świecie cyfrowym, 
nie będą podlegać negocjacjom;

Or. en

Poprawka 471
Gérard Deprez, Frédérique Ries, Louis Michel

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt x

Projekt rezolucji Poprawka

(x) należy pamiętać, że umowa nie może 
zagrozić różnorodności kulturowej i 
językowej Unii, w tym w dziedzinie 
handlu usługami kulturalnymi i 
audiowizualnymi, oraz że istniejące i 
przyszłe przepisy i strategie polityczne 
wspierające sektor kulturalny, zwłaszcza w 
świecie cyfrowym, nie będą podlegać 
negocjacjom;

(x) należy pamiętać, że umowa nie może 
zagrozić różnorodności kulturowej i 
językowej Unii, w tym w sektorze usług 
kulturalnych i audiowizualnych, a także w 
sektorze wydawniczym, oraz że istniejące i 
przyszłe przepisy i strategie polityczne 
wspierające sektor kulturalny, zwłaszcza w 
świecie cyfrowym, nie będą podlegać 
negocjacjom;

Or. fr

Poprawka 472
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
Ustęp 1 – litera b — podpunkt x

Projekt rezolucji Poprawka

(x) należy pamiętać, że umowa nie może 
zagrozić różnorodności kulturowej i 

(x) należy pamiętać, że — zgodnie z 
mandatem — umowa nie może zawierać 
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językowej Unii, w tym w dziedzinie handlu 
usługami kulturalnymi i 
audiowizualnymi, oraz że istniejące i 
przyszłe przepisy i strategie polityczne 
wspierające sektor kulturalny, zwłaszcza w 
świecie cyfrowym, nie będą podlegać 
negocjacjom;

jakichkolwiek przepisów, które szkodzą
różnorodności kulturowej i językowej 
Unii; należy zatem zapewnić, że sektor 
usług audiowizualnych i kulturalnych, jak 
również istniejące i przyszłe przepisy i 
strategie polityczne wspierające sektor 
kulturalny, zwłaszcza w świecie 
cyfrowym, zgodnie z zasadą neutralności 
technologicznej, nie będą podlegać 
negocjacjom; należy wyłączyć dotacje czy 
wsparcie rządowe na usługi 
audiowizualne, oświatowe czy kulturalne i 
dla tych sektorów, w tym „produkty 
cyfrowe”, z wszelkich zobowiązań 
podjętych w rozdziałach dotyczących 
telekomunikacji, inwestycji czy handlu 
elektronicznego;

Or. en

Poprawka 473
Tokia Saïfi, Marielle de Sarnez

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt x

Projekt rezolucji Poprawka

(x) należy pamiętać, że umowa nie może 
zagrozić różnorodności kulturowej i 
językowej Unii, w tym w dziedzinie handlu 
usługami kulturalnymi i audiowizualnymi, 
oraz że istniejące i przyszłe przepisy i 
strategie polityczne wspierające sektor 
kulturalny, zwłaszcza w świecie 
cyfrowym, nie będą podlegać negocjacjom;

(x) należy pamiętać, że umowa nie może 
zagrozić różnorodności kulturowej i 
językowej Unii, w tym w dziedzinie handlu 
usługami kulturalnymi i audiowizualnymi, 
której udzielony Komisji mandat 
negocjacyjny wyraźnie nie obejmuje, 
powinna natomiast zapewnić 
poszanowanie takiej różnorodności i jej 
ochronę, a także należy pamiętać, że 
istniejące i przyszłe przepisy i strategie 
polityczne wspierające sektor kulturalny, 
zwłaszcza w świecie cyfrowym, nie będą 
podlegać negocjacjom; należy dopilnować, 
aby zagwarantowane zostało prawo 
państw członkowskich i Unii Europejskiej 
do zachowania i rozwijania polityki 
kulturalnej i audiowizualnej;
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Or. fr

Poprawka 474
Marine Le Pen

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt x

Projekt rezolucji Poprawka

(x) należy pamiętać, że umowa nie może 
zagrozić różnorodności kulturowej i 
językowej Unii, w tym w dziedzinie handlu 
usługami kulturalnymi i 
audiowizualnymi, oraz że istniejące i 
przyszłe przepisy i strategie polityczne 
wspierające sektor kulturalny, zwłaszcza 
w świecie cyfrowym, nie będą podlegać 
negocjacjom;

(x) należy pamiętać, że różnorodność 
kulturowa i językowa państw 
członkowskich, która może dochodzić do 
głosu zwłaszcza w sektorze usług 
kulturalnych i audiowizualnych, jest 
podstawowym warunkiem zachowania 
spójności narodowej i społecznej w 
państwach członkowskich, przy czym Unia 
nie ma właściwości ani legitymacji do 
podejmowania działań w tej dziedzinie;

Or. fr

Poprawka 475
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt x

Projekt rezolucji Poprawka

(x) należy pamiętać, że umowa nie może 
zagrozić różnorodności kulturowej i 
językowej Unii, w tym w dziedzinie handlu 
usługami kulturalnymi i audiowizualnymi, 
oraz że istniejące i przyszłe przepisy i 
strategie polityczne wspierające sektor 
kulturalny, zwłaszcza w świecie 
cyfrowym, nie będą podlegać negocjacjom;

(x) należy pamiętać, że umowa nie może 
zagrozić różnorodności kulturowej i 
językowej Unii, w tym w dziedzinie handlu 
usługami kulturalnymi i audiowizualnymi, 
oraz że istniejące i przyszłe przepisy i 
strategie polityczne wspierające sektor 
kulturalny, zwłaszcza w świecie 
cyfrowym, nie będą podlegać negocjacjom; 
należy nalegać na pozostawienie 
państwom członkowskim, regionom i 
gminom wszystkich środków 



AM\1055725PL.doc 95/129 PE552.120v01-00

PL

regulacyjnych i finansowych służących 
ochronie lub wspieraniu różnorodności 
kulturowej, wolności i pluralizmu 
mediów, jak również utrzymaniu i
rozwojowi usług audiowizualnych i 
innych odpowiednich usług, aby służyły 
każdemu społeczeństwu do zaspokajania 
jego demokratycznych, społecznych i 
kulturowych potrzeb, niezależnie od 
stosowanych technologii czy platform 
dystrybucyjnych;

Or. en

Poprawka 476
Franck Proust, Marc Joulaud, Tokia Saïfi

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt x

Projekt rezolucji Poprawka

(x) należy pamiętać, że umowa nie może 
zagrozić różnorodności kulturowej i 
językowej Unii, w tym w dziedzinie handlu 
usługami kulturalnymi i audiowizualnymi, 
oraz że istniejące i przyszłe przepisy i 
strategie polityczne wspierające sektor
kulturalny, zwłaszcza w świecie cyfrowym, 
nie będą podlegać negocjacjom;

(x) należy przypomnieć to, co zostało 
jasno sformułowane w mandacie 
negocjacyjnym, a mianowicie że umowa 
nie może zagrozić różnorodności 
kulturowej i językowej Unii, w tym w 
dziedzinie handlu usługami kulturalnymi i 
audiowizualnymi, oraz że istniejące i 
przyszłe przepisy i strategie polityczne 
wspierające sektor kulturalny, takie jak 
cyfryzacja europejskiego dziedzictwa 
kulturalnego w dziedzinie technologii 
cyfrowej lub też system stałych cen 
książek w dziedzinie wydawniczej, nie 
będą podlegać negocjacjom; dodaje, że 
postanowienia te powinny być zapisane w 
artykułach normatywnej części umowy, a
nie tylko wymienione w preambule lub 
załączniku;

Or. fr
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Poprawka 477
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt x

Projekt rezolucji Poprawka

(x) należy pamiętać, że umowa nie może 
zagrozić różnorodności kulturowej i 
językowej Unii, w tym w dziedzinie handlu 
usługami kulturalnymi i audiowizualnymi, 
oraz że istniejące i przyszłe przepisy i 
strategie polityczne wspierające sektor 
kulturalny, zwłaszcza w świecie cyfrowym,
nie będą podlegać negocjacjom;

(x) należy pamiętać, że umowa nie może 
zagrozić różnorodności kulturowej i 
językowej Unii, w tym w dziedzinie handlu 
usługami kulturalnymi i audiowizualnymi, 
nie będą podlegać negocjacjom;

Or. de

Poprawka 478
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt x

Projekt rezolucji Poprawka

(x) należy pamiętać, że umowa nie może 
zagrozić różnorodności kulturowej i 
językowej Unii, w tym w dziedzinie 
handlu usługami kulturalnymi i 
audiowizualnymi, oraz że istniejące i 
przyszłe przepisy i strategie polityczne 
wspierające sektor kulturalny, zwłaszcza 
w świecie cyfrowym, nie będą podlegać 
negocjacjom;

(x) należy pamiętać, że umowa nie może 
zagrozić różnorodności kulturowej i 
językowej Unii, a mianowicie w sektorze 
kultury, biorąc pod uwagę jego szczególny 
status w UE; należy pamiętać, że umowa 
nie wpłynie na możliwości Unii lub jej 
państw członkowskich w zakresie 
wdrażania strategii politycznych i 
środków, które wezmą pod uwagę rozwój 
tego sektora, w szczególności w
środowisku cyfrowym;

Or. en

Poprawka 479
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt x

Projekt rezolucji Poprawka

(x) należy pamiętać, że umowa nie może 
zagrozić różnorodności kulturowej i 
językowej Unii, w tym w dziedzinie handlu 
usługami kulturalnymi i audiowizualnymi, 
oraz że istniejące i przyszłe przepisy i 
strategie polityczne wspierające sektor 
kulturalny, zwłaszcza w świecie cyfrowym, 
nie będą podlegać negocjacjom;

(x) należy pamiętać, że umowa nie może 
zagrozić różnorodności kulturowej i 
językowej Unii, zgodnie z 
postanowieniami odnośnych artykułów 
Traktatów, w tym w dziedzinie handlu 
usługami kulturalnymi i audiowizualnymi, 
oraz że istniejące i przyszłe przepisy i 
strategie polityczne zostaną zaostrzone i 
uzupełnione;

Or. en

Poprawka 480
Yannick Jadot, Ska Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt x

Projekt rezolucji Poprawka

(x) należy pamiętać, że umowa nie może 
zagrozić różnorodności kulturowej i 
językowej Unii, w tym w dziedzinie handlu 
usługami kulturalnymi i audiowizualnymi, 
oraz że istniejące i przyszłe przepisy i 
strategie polityczne wspierające sektor 
kulturalny, zwłaszcza w świecie 
cyfrowym, nie będą podlegać negocjacjom;

(x) należy pamiętać, że umowa nie może 
zagrozić różnorodności kulturowej i 
językowej Unii, w tym w dziedzinie handlu 
usługami kulturalnymi, prasowymi i 
audiowizualnymi, oraz że istniejące i 
przyszłe przepisy i strategie polityczne 
wspierające sektor kulturalny i 
audiowizualny, zwłaszcza w świecie 
cyfrowym, nie będą podlegać negocjacjom;

Or. en

Poprawka 481
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt x
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Projekt rezolucji Poprawka

(x) należy pamiętać, że umowa nie może 
zagrozić różnorodności kulturowej i 
językowej Unii, w tym w dziedzinie handlu 
usługami kulturalnymi i 
audiowizualnymi, oraz że istniejące i 
przyszłe przepisy i strategie polityczne 
wspierające sektor kulturalny, zwłaszcza w 
świecie cyfrowym, nie będą podlegać 
negocjacjom;

(x) należy pamiętać, że umowa nie może 
zagrozić różnorodności kulturowej i 
językowej Unii oraz że mandat udzielony 
przez państwa członkowskie Komisji 
Europejskiej jasno wyklucza sektor
audiowizualny;

Or. en

Poprawka 482
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt x a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(xa) należy uznać zachowanie 
różnorodności kulturowej za dopełnienie 
wyłączenia usług audiowizualnych, a nie 
za alternatywę, gdyż zarówno pojęcie 
„kulturowego wyjątku”, jak i 
„różnorodności kulturowej” nie daje 
wystarczających gwarancji sądowych 
chroniących kulturę i usługi 
audiowizualne;

Or. en

Poprawka 483
Tiziana Beghin, David Borrelli

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt x a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

(xa) należy pamiętać, że UE nie przyjęła 
definicji „usług kulturalnych” na 
potrzeby TTIP oraz że dla potrzeb tego 
porozumienia niezbędna jest podzielana 
przez obie strony precyzyjna definicja 
kultury, usług kulturalnych i produktów 
kultury; taką definicję należy jak 
najszybciej podać do wiadomości 
publicznej;

Or. en

Poprawka 484
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt x b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(xb) należy zawrzeć w porozumieniu 
klauzulę, która zapewni pełną zgodność z 
Konwencją UNESCO w sprawie ochrony i 
promowania różnorodności form ekspresji 
kulturalnej oraz pełne poszanowanie 
praktyk państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 485
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt x c (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

(xc) należy zdawać sobie sprawę z 
zagrożeń związanych z produkcją 
kulturalną, wynikających z rozbieżnej 
interpretacji tego, czym jest tajemnica 
handlowa w USA i w UE;

Or. en

Poprawka 486
Marine Le Pen

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt xi

Projekt rezolucji Poprawka

(xi) należy dopilnować, aby uwzględniono 
rozbieżności w otwartości rynków 
zamówień publicznych po obu stronach 
Atlantyku oraz ogromne zainteresowanie 
części europejskich firm zamówieniami 
publicznymi w USA zarówno na szczeblu 
federalnym, jak i stanowym, np. w 
zakresie usług budowlanych, 
infrastruktury drogowej oraz towarów i 
usług, przy jednoczesnym poszanowaniu 
kryteriów zrównoważonego rozwoju w 
systemie zamówień publicznych po obu 
stronach, m.in. nowego unijnego pakietu 
dotyczącego zamówień publicznych i 
koncesji wchodzącego w życie w 2016 r.;

skreślony

Or. fr

Poprawka 487
Dita Charanzová

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt xi
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Projekt rezolucji Poprawka

(xi) należy dopilnować, aby uwzględniono 
rozbieżności w otwartości rynków 
zamówień publicznych po obu stronach 
Atlantyku oraz ogromne zainteresowanie 
części europejskich firm zamówieniami 
publicznymi w USA zarówno na szczeblu 
federalnym, jak i stanowym, np. w zakresie 
usług budowlanych, infrastruktury 
drogowej oraz towarów i usług, przy 
jednoczesnym poszanowaniu kryteriów 
zrównoważonego rozwoju w systemie 
zamówień publicznych po obu stronach, 
m.in. nowego unijnego pakietu 
dotyczącego zamówień publicznych i 
koncesji wchodzącego w życie w 2016 r.;

(xi) przy poszanowaniu nowego pakietu 
UE ws. przetargów publicznych i koncesji, 
który wchodzi w życie w 2016 r., należy 
dopilnować, aby wzięto pod uwagę
ogromne zainteresowanie części 
europejskich firm zamówieniami 
publicznymi w USA zarówno na szczeblu 
federalnym, jak i stanowym, np. w zakresie 
usług budowlanych, infrastruktury 
drogowej oraz towarów i usług, gdyż w tej 
chwili panują duże rozbieżności w tym 
zakresie na rynku amerykańskim;

Or. en

Poprawka 488
Gérard Deprez, Frédérique Ries, Louis Michel

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt xi

Projekt rezolucji Poprawka

(xi) należy dopilnować, aby uwzględniono 
rozbieżności w otwartości rynków 
zamówień publicznych po obu stronach 
Atlantyku oraz ogromne zainteresowanie 
części europejskich firm zamówieniami 
publicznymi w USA zarówno na szczeblu 
federalnym, jak i stanowym, np. w zakresie 
usług budowlanych, infrastruktury 
drogowej oraz towarów i usług, przy 
jednoczesnym poszanowaniu kryteriów 
zrównoważonego rozwoju w systemie 
zamówień publicznych po obu stronach, 
m.in. nowego unijnego pakietu 
dotyczącego zamówień publicznych i 
koncesji wchodzącego w życie w 2016 r.;

(xi) należy dopilnować, aby należycie
uwzględniono rozbieżności w otwartości 
rynków zamówień publicznych po obu 
stronach Atlantyku oraz ogromne 
zainteresowanie europejskich firm 
zamówieniami publicznymi w USA 
zarówno na szczeblu federalnym, jak i 
stanowym, np. w zakresie usług 
budowlanych, infrastruktury drogowej oraz 
towarów i usług, inżynierii budownictwa, 
portów lotniczych, transportu miejskiego i 
infrastruktury energetycznej, przy 
jednoczesnym poszanowaniu kryteriów 
zrównoważonego rozwoju w systemie 
zamówień publicznych po obu stronach, 
m.in. nowego unijnego pakietu 
dotyczącego zamówień publicznych i 
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koncesji wchodzącego w życie w 2016 r.;

Or. fr

Poprawka 489
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
Ustęp 1 – litera b — podpunkt xi

Projekt rezolucji Poprawka

(xi) należy dopilnować, aby uwzględniono 
rozbieżności w otwartości rynków 
zamówień publicznych po obu stronach 
Atlantyku oraz ogromne zainteresowanie 
części europejskich firm zamówieniami 
publicznymi w USA zarówno na szczeblu 
federalnym, jak i stanowym, np. w zakresie 
usług budowlanych, infrastruktury 
drogowej oraz towarów i usług, przy 
jednoczesnym poszanowaniu kryteriów 
zrównoważonego rozwoju w systemie
zamówień publicznych po obu stronach, 
m.in. nowego unijnego pakietu 
dotyczącego zamówień publicznych i 
koncesji wchodzącego w życie w 2016 r.;

(xi) należy realizować ambitne założenia 
w obszarze zamówień publicznych w celu 
zlikwidowania, na podstawie zasady 
wzajemności, poważnej nierówności 
istniejącej obecnie w stopniu otwartości 
rynków zamówień publicznych obu
partnerów oraz znacznego zwiększenia 
otwarcia rynku amerykańskiego, który 
wciąż jest zarządzany w oparciu o ustawę 
Buy American Act z 1993 r., poczynając 
od wykonania zobowiązań przyjętych na 
szczeblu międzynarodowym w ramach 
Porozumienia w sprawie zamówień
publicznych (GPA), oraz od zniesienia 
ograniczeń stosowanych w USA na 
każdym szczeblu – federalnym, stanowym 
i administracyjnym; w szczególności 
podkreśla potrzebę zagwarantowania, by 
przedsięwzięcia, w które angażują się 
władze federalne USA, były uznawane na 
wszystkich szczeblach politycznych i 
administracyjnych; należy dopilnować, by 
brano pod uwagę ogromne 
zainteresowanie części europejskich firm, a 
w szczególności MŚP, uzyskaniem
niedyskryminacyjnego dostępu do 
zamówień publicznych w USA zarówno na 
szczeblu federalnym, jak i stanowym, np. 
w zakresie usług budowlanych, 
infrastruktury drogowej oraz towarów i 
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usług; należy zapewnić zgodność tego 
obszaru z nowymi dyrektywami UE w 
zakresie zamówień publicznych i koncesji, 
a mianowicie w zakresie definicji 
współpracy publicznej, wyłączeń, dostępu 
MŚP i stosowania kryteriów oferty 
najbardziej korzystnej z ekonomicznego 
punktu widzenia;

Or. en

Poprawka 490
Tokia Saïfi, Franck Proust

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt xi

Projekt rezolucji Poprawka

(xi) należy dopilnować, aby uwzględniono
rozbieżności w otwartości rynków 
zamówień publicznych po obu stronach 
Atlantyku oraz ogromne zainteresowanie 
części europejskich firm zamówieniami 
publicznymi w USA zarówno na szczeblu 
federalnym, jak i stanowym, np. w zakresie 
usług budowlanych, infrastruktury 
drogowej oraz towarów i usług, przy 
jednoczesnym poszanowaniu kryteriów 
zrównoważonego rozwoju w systemie 
zamówień publicznych po obu stronach, 
m.in. nowego unijnego pakietu 
dotyczącego zamówień publicznych i 
koncesji wchodzącego w życie w 2016 r.;

(xi) należy dopilnować, aby usunięto
rozbieżności w otwartości rynków 
zamówień publicznych po obu stronach 
Atlantyku, tak aby dostęp do zamówień 
publicznych opierał się na zasadzie 
wzajemności, z uwagi na ogromne 
zainteresowanie europejskich firm 
zamówieniami publicznymi w USA 
zarówno na szczeblu federalnym, jak i 
stanowym, np. w zakresie usług 
budowlanych, infrastruktury drogowej i 
kolejowej oraz towarów i usług, przy 
jednoczesnym poszanowaniu kryteriów 
zrównoważonego rozwoju w systemie 
zamówień publicznych po obu stronach, 
m.in. nowego unijnego pakietu 
dotyczącego zamówień publicznych i 
koncesji wchodzącego w życie w 2016 r.;

Or. fr

Poprawka 491
Jörg Leichtfried, Agnes Jongerius
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt xi

Projekt rezolucji Poprawka

(xi) należy dopilnować, aby uwzględniono
rozbieżności w otwartości rynków 
zamówień publicznych po obu stronach 
Atlantyku oraz ogromne zainteresowanie 
części europejskich firm zamówieniami 
publicznymi w USA zarówno na szczeblu 
federalnym, jak i stanowym, np. w 
zakresie usług budowlanych, 
infrastruktury drogowej oraz towarów i 
usług, przy jednoczesnym poszanowaniu 
kryteriów zrównoważonego rozwoju w 
systemie zamówień publicznych po obu 
stronach, m.in. nowego unijnego pakietu 
dotyczącego zamówień publicznych i 
koncesji wchodzącego w życie w 2016 r.;

(xi) należy wziąć pod uwagę, że choć 
istnieją rozbieżności w otwartości rynków 
zamówień publicznych po obu stronach 
Atlantyku, dalsze otwarcie rynków
zamówień publicznych ograniczyłoby 
polityczne pole manewru rządów, 
ponieważ zamówienia publiczne mogą 
stać się istotnym narzędziem promowania 
założeń makroekonomicznych, takich jak 
rozwój lokalny; w każdym razie należy 
jednoznacznie zapewnić, że stosowanie 
kryteriów społecznych i ekonomicznych w 
zamówieniach publicznych oraz prawo do 
wewnętrznego świadczenia usług, jak 
również współpracy międzygminnej po 
obu stronach Atlantyku nie będzie 
ograniczane;

Or. en

Poprawka 492
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Ulrike Müller, Petras Auštrevičius

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt xi

Projekt rezolucji Poprawka

(xi) należy dopilnować, aby uwzględniono 
rozbieżności w otwartości rynków 
zamówień publicznych po obu stronach 
Atlantyku oraz ogromne zainteresowanie 
części europejskich firm zamówieniami 
publicznymi w USA zarówno na szczeblu 
federalnym, jak i stanowym, np. w zakresie 
usług budowlanych, infrastruktury 
drogowej oraz towarów i usług, przy 
jednoczesnym poszanowaniu kryteriów 
zrównoważonego rozwoju w systemie 
zamówień publicznych po obu stronach, 

(xi) należy dopilnować, aby uwzględniono 
znaczne rozbieżności w otwartości rynków 
zamówień publicznych po obu stronach 
Atlantyku oraz ogromne zainteresowanie 
części europejskich firm zamówieniami 
publicznymi w USA zarówno na szczeblu 
federalnym, jak i stanowym, np. w zakresie 
usług budowlanych, infrastruktury 
drogowej i transportowej oraz towarów i 
usług, należy także zauważyć, że 85% 
przetargów publicznych w UE to 
procedury otwarte dla podmiotów 



AM\1055725PL.doc 105/129 PE552.120v01-00

PL

m.in. nowego unijnego pakietu 
dotyczącego zamówień publicznych i 
koncesji wchodzącego w życie w 2016 r.;

amerykańskich, zaś jedynie 32% 
przetargów publicznych w USA jest 
otwartych dla podmiotów UE; należy 
zadbać o poszanowanie kryteriów 
zrównoważonego rozwoju w systemie 
zamówień publicznych po obu stronach, 
m.in. nowego unijnego pakietu 
dotyczącego zamówień publicznych i 
koncesji wchodzącego w życie w 2016 r.;

Or. en

Poprawka 493
Yannick Jadot, Ska Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt xi

Projekt rezolucji Poprawka

(xi) należy dopilnować, aby uwzględniono 
rozbieżności w otwartości rynków 
zamówień publicznych po obu stronach 
Atlantyku oraz ogromne zainteresowanie 
części europejskich firm zamówieniami 
publicznymi w USA zarówno na szczeblu 
federalnym, jak i stanowym, np. w zakresie 
usług budowlanych, infrastruktury 
drogowej oraz towarów i usług, przy 
jednoczesnym poszanowaniu kryteriów 
zrównoważonego rozwoju w systemie 
zamówień publicznych po obu stronach, 
m.in. nowego unijnego pakietu 
dotyczącego zamówień publicznych i 
koncesji wchodzącego w życie w 2016 r.;

(xi) należy dopilnować, aby uwzględniono 
rozbieżności w otwartości rynków 
zamówień publicznych po obu stronach 
Atlantyku oraz wrażliwe kwestie polityczne 
związane z otwarciem tego ważnego 
obszaru polityki przemysłowej, 
jednocześnie uwzględniając ogromne 
zainteresowanie części europejskich firm 
zamówieniami publicznymi w USA 
zarówno na szczeblu federalnym, jak i 
stanowym, np. w zakresie usług 
budowlanych, infrastruktury drogowej oraz 
towarów i usług, przy jednoczesnym 
poszanowaniu kryteriów zrównoważonego 
rozwoju, egzekwowania przepisów prawa 
pracy i konkretnych przepisów 
dotyczących świadczenia usług 
społecznych, w zakresie ochrony zdrowia, 
oświaty i innych usług interesu ogólnego
w systemie zamówień publicznych po obu 
stronach, m.in. nowego unijnego pakietu 
dotyczącego zamówień publicznych i 
koncesji wchodzącego w życie w 2016 r.; 
należy zadbać o uwzględnienie 
rozbieżności między otwartością rynku 
zamówień publicznych w UE de jure i de
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facto oraz o pełną ocenę kosztów 
liberalizacji;

Or. en

Poprawka 494
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt xi

Projekt rezolucji Poprawka

(xi) należy dopilnować, aby uwzględniono 
rozbieżności w otwartości rynków 
zamówień publicznych po obu stronach 
Atlantyku oraz ogromne zainteresowanie 
części europejskich firm zamówieniami 
publicznymi w USA zarówno na szczeblu 
federalnym, jak i stanowym, np. w zakresie 
usług budowlanych, infrastruktury 
drogowej oraz towarów i usług, przy 
jednoczesnym poszanowaniu kryteriów
zrównoważonego rozwoju w systemie 
zamówień publicznych po obu stronach, 
m.in. nowego unijnego pakietu 
dotyczącego zamówień publicznych i 
koncesji wchodzącego w życie w 2016 r.;

(xi) należy dopilnować, aby uwzględniono 
rozbieżności w otwartości rynków 
zamówień publicznych po obu stronach 
Atlantyku oraz ogromne zainteresowanie 
części europejskich firm zamówieniami 
publicznymi w USA zarówno na szczeblu 
federalnym, jak i stanowym, np. w zakresie 
usług budowlanych, infrastruktury 
drogowej oraz towarów i usług, przy 
jednoczesnym poszanowaniu 
obowiązujących ram prawnych w 
systemie zamówień publicznych po obu 
stronach, m.in. nowego unijnego pakietu 
dotyczącego zamówień publicznych i 
koncesji wchodzącego w życie w 2016 r.; 
należy dopilnować, by żadna ze stron nie 
przyjmowała nowych środków 
ograniczających dostęp do rynku 
zamówień publicznych poza środkami już 
obowiązującymi;

Or. en

Poprawka 495
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt xi
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Projekt rezolucji Poprawka

(xi) należy dopilnować, aby uwzględniono 
rozbieżności w otwartości rynków 
zamówień publicznych po obu stronach 
Atlantyku oraz ogromne zainteresowanie 
części europejskich firm zamówieniami 
publicznymi w USA zarówno na szczeblu 
federalnym, jak i stanowym, np. w zakresie 
usług budowlanych, infrastruktury 
drogowej oraz towarów i usług, przy 
jednoczesnym poszanowaniu kryteriów 
zrównoważonego rozwoju w systemie 
zamówień publicznych po obu stronach, 
m.in. nowego unijnego pakietu 
dotyczącego zamówień publicznych i 
koncesji wchodzącego w życie w 2016 r.;

(xi) należy dopilnować, aby należycie
uwzględniono rozbieżności w otwartości 
rynków zamówień publicznych po obu 
stronach Atlantyku oraz ogromne 
zainteresowanie europejskich firm 
zamówieniami publicznymi w USA 
zarówno na szczeblu federalnym, jak i 
stanowym, np. w zakresie usług 
budowlanych, infrastruktury drogowej oraz 
towarów i usług, przy jednoczesnym 
poszanowaniu kryteriów zrównoważonego 
rozwoju w systemie zamówień 
publicznych po obu stronach, m.in. 
nowego unijnego pakietu dotyczącego 
zamówień publicznych i koncesji 
wchodzącego w życie w 2016 r.; należy 
wezwać Unię Europejską do przyjęcia 
europejskiego „Business Act” 
wzorowanego na „American Business 
Act”, który sprzyjałby gospodarczemu 
rozwojowi MŚP i przemysłu 
europejskiego;

Or. fr

Poprawka 496
Dita Charanzová

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt xi a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(xia) wymaga podkreślenia, że w związku 
z tym, iż zamówienia publiczne stanowią 
znaczącą część gospodarki UE i innych 
partnerów handlowych, stanowiąc tym 
samym kluczowy interes gospodarczy dla 
UE, muszą być one elementem 
ostatecznego wszechstronnego 
porozumienia w sprawie TTIP;

Or. en
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Poprawka 497
Markus Pieper, Markus Ferber, Othmar Karas, Michał Boni, Bendt Bendtsen, Antonio 
Tajani, Paul Rübig, Sven Schulze

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt xi a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(xia) należy zapewnić przejrzyste i wolne 
od dyskryminacji traktowanie 
europejskich przedsiębiorstw, w 
szczególności MŚP, składających oferty w 
procedurze przetargowej na rynku 
amerykańskim;

Or. en

Poprawka 498
Gérard Deprez, Frédérique Ries, Louis Michel

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt xi a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(xia) należy dopilnować, by Stany 
Zjednoczone zwiększyły przejrzystość 
obowiązującego na ich terytorium procesu 
udzielania zamówień poprzez stworzenie 
jednolitego portalu na potrzeby 
publikowania ogłoszeń o zamówieniach, 
tak by zagranicznym oferentom 
zagwarantować lepszą widoczność 
zamówień publicznych; 

Or. fr

Poprawka 499
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt xi a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(xia) należy mieć świadomość faktu, że 
UE jednostronnie i bardzo szybko 
otworzyła własny rynek zamówień 
publicznych i nie powinna godzić się na 
otwarcie rynku zamówień publicznych w 
USA w zamian za możliwość utrzymania 
czy odzyskania politycznego pola 
manewru na swoim własnym rynku 
zamówień, które mają kluczowe 
znaczenie, szczególnie w stawianiu czoła 
kryzysowi gospodarczemu i tworzeniu 
lokalnych miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 500
Wim van de Camp

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt xi a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(xia) należy kontynuować podejmowane 
już wysiłki zmierzające do wypracowania 
równych zasad i nowego poziomu 
przejrzystości w zakresie dostępu do rynku 
zamówień publicznych, który ograniczają 
protekcjonistyczne działania USA, 
skutecznie podchodząc do uwzględniania i 
rozwiązywania wyzwań negocjacyjnych na 
szczeblu federalnym w USA, gdzie kwestia 
ta (zamówienia publiczne) należy do 
kompetencji państwa, co sprawia, że 
europejskie przedsiębiorstwa mają 
trudności w realizowaniu poważnych 
inwestycji w infrastrukturę transportową 
(takich jak projekty kolejowe i 
infrastruktura portowa) ze względu na: i) 
bariery regulacyjne i normatywne oraz 
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ograniczenia administracyjne oraz ii) 
przepisy ustawy „Buy America”2, które 
bardzo negatywnie wpływają na towary i 
usługi UE; należy dążyć do takiej 
końcowej wersji porozumienia TTIP, 
która będzie zawierać otwarte i 
przewidywalne wymogi proceduralne w 
zamówieniach publicznych, by 
zagwarantować przedsiębiorstwom z UE i 
z USA równy dostęp do obu rynków w 
procedurze składania ofert 
przetargowych;

Or. en

Poprawka 501
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt xi a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(xia) należy uznać szczególnie wrażliwy 
status przetargów publicznych i inwestycji 
w dziedzinie obronności i zadbać o to, by 
nie było to wykorzystywane jako 
zawoalowana pomoc państwa;

Or. en

Poprawka 502
Yannick Jadot, Ska Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt xi a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(xia) należy dopilnować, aby nowe 
europejskie przepisy przyjęte w czasie 
przeglądu dyrektyw w sprawie zamówień 
publicznych zostały zachowane i były 
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promowane w ramach negocjacji, w 
szczególności przepisy dotyczące, dostępu 
MŚP do zamówień publicznych na wzór 
amerykańskiego Small Business Act, a 
także kryteriów udzielania zamówienia 
opartych na najlepszym stosunku jakości 
do ceny, a nie na najniższej cenie, jak 
również zamówień zarezerwowanych dla 
podmiotów ekonomii społecznej, 
możliwości współpracy międzygminnej w 
przypadku podmiotów zamawiających, a 
także progów, poniżej których udzielanie 
zamówień publicznych nie podlega 
przepisom europejskim lub 
międzynarodowym;

Or. fr

Poprawka 503
Yannick Jadot, Ska Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt xi b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(xib) należy wyegzekwować poszanowanie 
prawa podmiotów zamawiających do 
faworyzowania w zamówieniach 
publicznych krótkich łańcuchów dostaw w 
celu przyczynienia się do lepszej ochrony 
środowiska;

Or. fr

Poprawka 504
Yannick Jadot, Ska Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt xi c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(xic) należy dopilnować, aby z zakresu 
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negocjacji wyłączone zostały partnerstwa 
publiczno-prywatne ze względu na 
szczególne znaczenie, jakie mają one dla 
organów publicznych, zwłaszcza w 
odniesieniu do rozwoju lokalnego;

Or. fr

Poprawka 505
Yannick Jadot, Ska Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt xi d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(xid) należy dopilnować, aby z zakresu 
negocjacji wyłączone zostały umowy 
koncesyjne ze względu na szczególne 
znaczenie, jakie mają one dla organów 
publicznych z powodu zazwyczaj długiego 
czasu ich obowiązywania;

Or. fr

Poprawka 506
Dita Charanzová

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt xii

Projekt rezolucji Poprawka

(xii) należy wspierać współpracę między 
UE i USA na szczeblu międzynarodowym 
w celu propagowania standardów 
zrównoważonego rozwoju w systemie 
zamówień publicznych, m.in. przy 
wdrażaniu zmienionego ostatnio 
Porozumienia w sprawie zamówień 
rządowych;

(xii) należy wspierać współpracę między 
UE i USA na szczeblu międzynarodowym 
w celu propagowania wspólnych 
standardów w systemie zamówień 
publicznych, m.in. przy wdrażaniu 
zmienionego ostatnio Porozumienia w 
sprawie zamówień rządowych;

Or. en
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Poprawka 507
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Sorin Moisă, Joachim Schuster, Marita 
Ulvskog, Pedro Silva Pereira

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt xii

Projekt rezolucji Poprawka

(xii) należy wspierać współpracę między 
UE i USA na szczeblu międzynarodowym 
w celu propagowania standardów 
zrównoważonego rozwoju w systemie 
zamówień publicznych, m.in. przy 
wdrażaniu zmienionego ostatnio 
Porozumienia w sprawie zamówień 
rządowych;

(xii) należy zapewnić, by organy publiczne 
miały możliwość przyjmowania strategii 
przetargowych uwzględniających 
odpowiedzialność społeczną i 
środowiskową oraz by przepisy dotyczące 
przetargów publicznych nie utrudniały 
organom publicznym zajęcia się 
potrzebami społecznymi i w zakresie 
środowiska naturalnego; należy zadbać o 
to, by strategie w zakresie przetargów 
publicznych były zgodne z Konwencją 
Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 94 
dotyczącą postanowień o pracy w 
umowach zawieranych przez władze 
publiczne; należy wspierać współpracę 
między UE i USA na szczeblu 
międzynarodowym w celu propagowania 
standardów zrównoważonego rozwoju w 
systemie zamówień publicznych, m.in. 
przy wdrażaniu zmienionego ostatnio 
Porozumienia w sprawie zamówień 
rządowych;

Or. en

Poprawka 508
Marine Le Pen

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt xii

Projekt rezolucji Poprawka

(xii) należy wspierać współpracę między (xii) należy wspierać współpracę między 
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UE i USA na szczeblu międzynarodowym 
w celu propagowania standardów 
zrównoważonego rozwoju w systemie 
zamówień publicznych, m.in. przy 
wdrażaniu zmienionego ostatnio 
Porozumienia w sprawie zamówień 
rządowych;

państwami członkowskimi i Stanami 
Zjednoczonymi na szczeblu 
międzynarodowym w celu ułatwienia 
przemyślanej wymiany handlowej, 
zgodnej z ekologicznymi i socjalnymi 
wymogami każdego państwa 
członkowskiego, oraz uznać suwerenność 
państw członkowskich w zakresie 
ustanawiania poziomu ochrony zamówień 
publicznych, co najmniej równego temu, 
jaki stosują Stany Zjednoczone;

Or. fr

Poprawka 509
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt xii

Projekt rezolucji Poprawka

(xii) należy wspierać współpracę między 
UE i USA na szczeblu międzynarodowym 
w celu propagowania standardów 
zrównoważonego rozwoju w systemie 
zamówień publicznych, m.in. przy 
wdrażaniu zmienionego ostatnio 
Porozumienia w sprawie zamówień 
rządowych;

(xii) należy wspierać współpracę między 
UE i USA na szczeblu międzynarodowym 
w celu propagowania standardów 
zrównoważonego rozwoju w systemie 
zamówień publicznych, m.in. przy 
wdrażaniu zmienionego ostatnio 
Porozumienia w sprawie zamówień 
rządowych na wszystkich federalnych 
szczeblach władzy i poniżej szczebla 
federalnego;

Or. de

Poprawka 510
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt xii

Projekt rezolucji Poprawka

(xii) należy wspierać współpracę między (xii) należy wspierać współpracę między 
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UE i USA na szczeblu międzynarodowym 
w celu propagowania standardów 
zrównoważonego rozwoju w systemie 
zamówień publicznych, m.in. przy 
wdrażaniu zmienionego ostatnio 
Porozumienia w sprawie zamówień 
rządowych;

UE i USA na szczeblu międzynarodowym 
w celu propagowania standardów 
zrównoważonego rozwoju w systemie 
zamówień publicznych, m.in. przy 
wdrażaniu zmienionego ostatnio 
Porozumienia w sprawie zamówień 
rządowych oraz przyjmowaniu i 
przestrzeganiu zasad odpowiedzialności 
społecznej przedsiębiorstw w oparciu o 
wytyczne dla przedsiębiorstw 
wielonarodowych Organizacji Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju (OECD);

Or. es

Poprawka 511
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt xii

Projekt rezolucji Poprawka

(xii) należy wspierać współpracę między 
UE i USA na szczeblu międzynarodowym 
w celu propagowania standardów 
zrównoważonego rozwoju w systemie
zamówień publicznych, m.in. przy 
wdrażaniu zmienionego ostatnio 
Porozumienia w sprawie zamówień 
rządowych;

(xii) należy wspierać współpracę między 
UE i USA na szczeblu międzynarodowym, 
by dalej pracować nad porozumieniami 
międzynarodowymi w obszarze zamówień 
publicznych;

Or. en

Poprawka 512
Eleonora Forenza

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt xii — litera a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

a) należy zadbać o to, by dostęp do 
zamówień publicznych był ograniczony i 
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regulowany, gdy jest wykorzystywany do 
kształtowania zrównoważonej produkcji i 
konsumpcji lokalnej lub dostępu do rynku 
produktów uczciwego handlu.

Or. en

Poprawka 513
Seán Kelly

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt xiii

Projekt rezolucji Poprawka

(xiii) należy dopilnować, aby stany USA 
były włączone do procesu negocjacyjnego 
w celu osiągnięcia znaczących rezultatów, 
jeżeli chodzi o otwarcie amerykańskiego 
systemu zamówień publicznych dla 
przedsiębiorstw z UE;

skreślony

Or. en

Poprawka 514
Marine Le Pen

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt viii

Projekt rezolucji Poprawka

(xiii) należy dopilnować, aby stany USA 
były włączone do procesu negocjacyjnego 
w celu osiągnięcia znaczących rezultatów, 
jeżeli chodzi o otwarcie amerykańskiego 
systemu zamówień publicznych dla 
przedsiębiorstw z UE;

skreślony

Or. fr
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Poprawka 515
Matteo Salvini

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt xiii

Projekt rezolucji Poprawka

(xiii) należy dopilnować, aby stany USA 
były włączone do procesu negocjacyjnego 
w celu osiągnięcia znaczących rezultatów, 
jeżeli chodzi o otwarcie amerykańskiego 
systemu zamówień publicznych dla 
przedsiębiorstw z UE;

(xiii) należy dopilnować, aby stany USA 
były włączone do procesu negocjacyjnego 
w celu osiągnięcia znaczących rezultatów, 
jeżeli chodzi o otwarcie amerykańskiego 
systemu zamówień publicznych dla 
przedsiębiorstw z UE; należy mieć na 
względzie, że bez uzyskania konkretnego 
otwarcia w sektorze amerykańskich 
zamówień publicznych Parlament 
Europejski nie będzie mógł w żaden 
sposób zatwierdzić porozumienia;

Or. it

Poprawka 516
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt xiii

Projekt rezolucji Poprawka

(xiii) należy dopilnować, aby stany USA 
były włączone do procesu negocjacyjnego 
w celu osiągnięcia znaczących rezultatów, 
jeżeli chodzi o otwarcie amerykańskiego 
systemu zamówień publicznych dla 
przedsiębiorstw z UE;

(xiii) należy dopilnować, aby stany USA, 
jak również samorządy w UE, były 
włączone do procesu negocjacyjnego;

Or. en

Poprawka 517
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt xiii

Projekt rezolucji Poprawka

(xiii) należy dopilnować, aby stany USA 
były włączone do procesu negocjacyjnego 
w celu osiągnięcia znaczących rezultatów, 
jeżeli chodzi o otwarcie amerykańskiego 
systemu zamówień publicznych dla 
przedsiębiorstw z UE;

(xiii) należy dopilnować, aby stany USA 
były włączone do procesu negocjacyjnego 
w celu osiągnięcia znaczących, 
jednoznacznych i wymiernych rezultatów, 
jeżeli chodzi o otwarcie amerykańskiego 
systemu zamówień publicznych dla 
przedsiębiorstw z UE;

Or. de

Poprawka 518
Tokia Saïfi, Marielle de Sarnez, Franck Proust

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt viii a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(xiiia) należy dopilnować, aby wrażliwe 
obszary obronności i bezpieczeństwa 
zostały wyłączone z negocjacji w sprawie 
dostępu do zamówień publicznych, 
ponieważ mogłoby to doprowadzić do 
powstania nierównych warunków 
konkurencji dla europejskiego przemysłu 
obronnego i byłoby działaniem wbrew 
celom określonym przez przywódców 
państw i rządów podczas poświęconego 
obronności szczytu Rady, który odbył się w 
2013 r.;

Or. fr

Poprawka 519
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt xiii a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(xiiia) należy zażądać jasnego 
zobowiązania do uchylenia 
obowiązujących przepisów 
antyzwiązkowych, takich jak ustawy w 
sprawie prawa do pracy;

Or. en

Poprawka 520
Ulrike Müller

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt xiv

Projekt rezolucji Poprawka

(xiv) należy zapewnić, aby celem 
negocjacji w sprawie reguł pochodzenia 
było pogodzenie stanowiska UE ze 
stanowiskiem USA; z uwagi na 
zakończenie negocjacji w sprawie 
kompleksowej umowy gospodarczo-
handlowej (CETA) między UE a Kanadą 
oraz potencjalne udoskonalenie umowy o 
wolnym handlu między UE a Meksykiem 
należy rozważyć możliwość i zakres 
kumulacji;

(xiv) należy zapewnić, aby celem 
negocjacji w sprawie reguł pochodzenia 
było pogodzenie stanowiska UE ze 
stanowiskiem USA bez łagodzenia zasad 
europejskich; z uwagi na zakończenie 
negocjacji w sprawie kompleksowej 
umowy gospodarczo-handlowej (CETA) 
między UE a Kanadą oraz potencjalne 
udoskonalenie umowy o wolnym handlu 
między UE a Meksykiem należy rozważyć 
możliwość i zakres kumulacji;

Or. en

Poprawka 521
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt xiv
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Projekt rezolucji Poprawka

(xiv) należy zapewnić, aby celem 
negocjacji w sprawie reguł pochodzenia 
było pogodzenie stanowiska UE ze 
stanowiskiem USA; z uwagi na 
zakończenie negocjacji w sprawie 
kompleksowej umowy gospodarczo-
handlowej (CETA) między UE a Kanadą 
oraz potencjalne udoskonalenie umowy o 
wolnym handlu między UE a Meksykiem 
należy rozważyć możliwość i zakres 
kumulacji;

(xiv) należy zapewnić, aby celem 
negocjacji w sprawie reguł pochodzenia 
było pogodzenie stanowiska UE ze 
stanowiskiem USA; należy zadbać o to, by 
negocjatorzy podjęli działania na rzecz 
integracji krajów rozwijających się w 
światowe łańcuchy wartości; z uwagi na 
zakończenie negocjacji w sprawie 
kompleksowej umowy gospodarczo-
handlowej (CETA) między UE a Kanadą 
oraz potencjalne udoskonalenie umowy o 
wolnym handlu między UE a Meksykiem 
należy rozważyć możliwość i zakres 
kumulacji;

Or. en

Poprawka 522
Franck Proust

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt xiv

Projekt rezolucji Poprawka

(xiv) należy zapewnić, aby celem 
negocjacji w sprawie reguł pochodzenia 
było pogodzenie stanowiska UE ze 
stanowiskiem USA; z uwagi na 
zakończenie negocjacji w sprawie 
kompleksowej umowy gospodarczo-
handlowej (CETA) między UE a Kanadą 
oraz potencjalne udoskonalenie umowy o 
wolnym handlu między UE a Meksykiem 
należy rozważyć możliwość i zakres 
kumulacji;

(xiv) należy zapewnić, aby celem 
negocjacji w sprawie reguł pochodzenia 
było pogodzenie stanowiska UE ze 
stanowiskiem USA, aby zapobiec 
obchodzeniu zasad dotyczących miejsca 
wytwarzania lub przetwarzania 
produktów, jak również poziomu ich 
przetworzenia, przy pomocy innych 
podpisanych porozumień; z uwagi na 
zakończenie negocjacji w sprawie 
kompleksowej umowy gospodarczo-
handlowej (CETA) między UE a Kanadą 
oraz potencjalne udoskonalenie umowy o 
wolnym handlu między UE a Meksykiem,
jak również dwustronnych porozumień
negocjowanych obecnie przez Stany 
Zjednoczone w ramach Partnerstwa 
Transpacyficznego (TPP) należy rozważyć 
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możliwość i zakres kumulacji;

Or. fr

Poprawka 523
Marine Le Pen

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt xiv

Projekt rezolucji Poprawka

(xiv) należy zapewnić, aby celem 
negocjacji w sprawie reguł pochodzenia 
było pogodzenie stanowiska UE ze 
stanowiskiem USA; z uwagi na 
zakończenie negocjacji w sprawie 
kompleksowej umowy gospodarczo-
handlowej (CETA) między UE a Kanadą 
oraz potencjalne udoskonalenie umowy o 
wolnym handlu między UE a Meksykiem 
należy rozważyć możliwość i zakres 
kumulacji;

(xiv) należy zapewnić, aby w ramach 
działań Unii prowadzono obronę reguł 
pochodzenia; 

Or. fr

Poprawka 524
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt xiv

Projekt rezolucji Poprawka

(xiv) należy zapewnić, aby celem 
negocjacji w sprawie reguł pochodzenia 
było pogodzenie stanowiska UE ze 
stanowiskiem USA; z uwagi na 
zakończenie negocjacji w sprawie 
kompleksowej umowy gospodarczo-
handlowej (CETA) między UE a Kanadą 
oraz potencjalne udoskonalenie umowy o 
wolnym handlu między UE a Meksykiem 

(xiv) należy zapewnić, aby celem 
negocjacji w sprawie reguł pochodzenia 
było pogodzenie stanowiska UE ze 
stanowiskiem USA; przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu, że już udzielone 
koncesje nie będą kumulowane w innych 
porozumieniach handlowych, by nie 
osłabiać ochrony produktów wrażliwych;
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należy rozważyć możliwość i zakres 
kumulacji;

Or. en

Poprawka 525
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt xiv

Projekt rezolucji Poprawka

(xiv) należy zapewnić, aby celem 
negocjacji w sprawie reguł pochodzenia 
było pogodzenie stanowiska UE ze 
stanowiskiem USA; z uwagi na 
zakończenie negocjacji w sprawie 
kompleksowej umowy gospodarczo-
handlowej (CETA) między UE a Kanadą 
oraz potencjalne udoskonalenie umowy o 
wolnym handlu między UE a Meksykiem 
należy rozważyć możliwość i zakres 
kumulacji;

(xiv) należy zapewnić, aby celem 
negocjacji w sprawie reguł pochodzenia 
było pogodzenie stanowiska UE ze 
stanowiskiem USA; z uwagi na 
zakończenie negocjacji w sprawie 
kompleksowej umowy gospodarczo-
handlowej (CETA) między UE a Kanadą 
oraz potencjalne udoskonalenie umowy o 
wolnym handlu między UE a Meksykiem 
należy rozważyć możliwość i zakres 
kumulacji; uważa, że negocjacje są okazją 
do wypracowania wspólnych wysokich 
standardów dotyczących obowiązkowego 
podawania pochodzenia produktów, tak 
aby zapewnić pełną ochronę 
konsumentom oraz stworzyć równe 
warunki konkurencji między podmiotami 
gospodarczymi w dostępie do obu rynków;

Or. en

Poprawka 526
Tokia Saïfi, Michel Dantin, Angélique Delahaye

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt xiv

Projekt rezolucji Poprawka

(xiv) należy zapewnić, aby celem 
negocjacji w sprawie reguł pochodzenia 

(xiv) należy zapewnić, aby celem 
negocjacji w sprawie reguł pochodzenia 
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było pogodzenie stanowiska UE ze 
stanowiskiem USA; z uwagi na 
zakończenie negocjacji w sprawie 
kompleksowej umowy gospodarczo-
handlowej (CETA) między UE a Kanadą 
oraz potencjalne udoskonalenie umowy o 
wolnym handlu między UE a Meksykiem 
należy rozważyć możliwość i zakres 
kumulacji;

było pogodzenie stanowiska UE ze 
stanowiskiem USA; z uwagi na 
zakończenie negocjacji w sprawie 
kompleksowej umowy gospodarczo-
handlowej (CETA) między UE a Kanadą 
oraz potencjalne udoskonalenie umowy o 
wolnym handlu między UE a Meksykiem 
należy rozważyć możliwość i zakres 
kumulacji w sposób zapewniający ich 
maksymalną redukcję;

Or. fr

Poprawka 527
Matteo Salvini

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt xiv

Projekt rezolucji Poprawka

(xiv) należy zapewnić, aby celem 
negocjacji w sprawie reguł pochodzenia 
było pogodzenie stanowiska UE ze 
stanowiskiem USA; z uwagi na 
zakończenie negocjacji w sprawie 
kompleksowej umowy gospodarczo-
handlowej (CETA) między UE a Kanadą 
oraz potencjalne udoskonalenie umowy o 
wolnym handlu między UE a Meksykiem 
należy rozważyć możliwość i zakres 
kumulacji;

(xiv) należy zapewnić, aby celem 
negocjacji w sprawie reguł pochodzenia 
było pogodzenie stanowiska UE ze 
stanowiskiem USA, zważywszy że 
obowiązujące amerykańskie reguły 
pochodzenia są dużo bardziej 
zaawansowane; należy zapewnić 
obowiązkowe wspólne standardy 
określania pochodzenia produktów, tak 
dać konsumentom wiedzę o pochodzeniu 
nabywanych produktów, służbom celnym 
państw członkowskich większą 
skuteczność w zwalczaniu fałszerstw, a 
podmiotom gospodarczym równe warunki 
dostępu do rynku; należy mieć na 
względzie, że bez uzyskania konkretnych 
rezultatów w tych kwestiach Parlament 
Europejski nie będzie mógł w żaden 
sposób zatwierdzić porozumienia;

Or. it

Poprawka 528
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Dariusz 
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Rosati, Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Bolesław G. Piecha

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt xiv

Projekt rezolucji Poprawka

(xiv) należy zapewnić, aby celem 
negocjacji w sprawie reguł pochodzenia 
było pogodzenie stanowiska UE ze 
stanowiskiem USA; z uwagi na 
zakończenie negocjacji w sprawie 
kompleksowej umowy gospodarczo-
handlowej (CETA) między UE a Kanadą 
oraz potencjalne udoskonalenie umowy o 
wolnym handlu między UE a Meksykiem 
należy rozważyć możliwość i zakres 
kumulacji;

(xiv) należy zapewnić, aby negocjacje w 
sprawie reguł pochodzenia pogodziły
stanowisko UE ze stanowiskiem USA w 
taki sposób, by tak dalece, jak to możliwe 
wziąć pod uwagę interesy producentów 
europejskich i tym samym przyczynić się 
do wzrostu gospodarczego i promować 
tworzenie nowych miejsc pracy w UE, 
jednocześnie chroniąc produkty wrażliwe; 
jednakże należy pamiętać, że celem TTIP 
jest ułatwienie handlu towarami 
wyprodukowanymi rzeczywiście w UE i 
USA, nie zaś przyzwolenie na import z 
państw trzecich; wyjątki dotyczące 
niektórych produktów należy rozważać 
indywidualnie, a sektory wrażliwe należy 
wyłączyć z wszelkiego typu kumulacji;

Or. en

Poprawka 529
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Artis Pabriks, Daniel Caspary, Christofer 
Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt xiv

Projekt rezolucji Poprawka

(xiv) należy zapewnić, aby celem 
negocjacji w sprawie reguł pochodzenia 
było pogodzenie stanowiska UE ze 
stanowiskiem USA; z uwagi na 
zakończenie negocjacji w sprawie 
kompleksowej umowy gospodarczo-
handlowej (CETA) między UE a Kanadą 
oraz potencjalne udoskonalenie umowy o 
wolnym handlu między UE a Meksykiem 

(xiv) należy zapewnić, aby celem 
negocjacji w sprawie reguł pochodzenia 
było pogodzenie stanowiska UE ze 
stanowiskiem USA oraz opracowanie 
skutecznych reguł pochodzenia; z uwagi 
na zakończenie negocjacji w sprawie 
kompleksowej umowy gospodarczo-
handlowej (CETA) między UE a Kanadą 
oraz potencjalne udoskonalenie umowy o 
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należy rozważyć możliwość i zakres 
kumulacji;

wolnym handlu między UE a Meksykiem 
należy rozważyć możliwość i zakres 
kumulacji;

Or. de

Poprawka 530
Yannick Jadot, Ska Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt xiv

Projekt rezolucji Poprawka

(xiv) należy zapewnić, aby celem 
negocjacji w sprawie reguł pochodzenia 
było pogodzenie stanowiska UE ze 
stanowiskiem USA; z uwagi na
zakończenie negocjacji w sprawie 
kompleksowej umowy gospodarczo-
handlowej (CETA) między UE a Kanadą 
oraz potencjalne udoskonalenie umowy o 
wolnym handlu między UE a Meksykiem 
należy rozważyć możliwość i zakres 
kumulacji;

(xiv) należy zapewnić, aby celem 
negocjacji w sprawie reguł pochodzenia 
było pogodzenie stanowiska UE ze 
stanowiskiem USA; z uwagi na 
zakończenie negocjacji w sprawie 
kompleksowej umowy gospodarczo-
handlowej (CETA) między UE a Kanadą 
oraz potencjalne udoskonalenie umowy o 
wolnym handlu między UE a Meksykiem, 
przed rozważeniem możliwości i zakresu 
kumulacji należy przeprowadzić 
niezależną ocenę wpływu konsekwencji 
rynku transatlantyckiego 
uwzględniającego NAFTA;

Or. en

Poprawka 531
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Bolesław G. Piecha

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt xiv

Projekt rezolucji Poprawka

(xiv) należy zapewnić, aby celem 
negocjacji w sprawie reguł pochodzenia 
było pogodzenie stanowiska UE ze 
stanowiskiem USA; z uwagi na 

(xiv) na zakończenie negocjacji w sprawie 
kompleksowej umowy gospodarczo-
handlowej (CETA) między UE a Kanadą 
oraz wraz z potencjalnym udoskonaleniem
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zakończenie negocjacji w sprawie 
kompleksowej umowy gospodarczo-
handlowej (CETA) między UE a Kanadą 
oraz potencjalne udoskonalenie umowy o 
wolnym handlu między UE a Meksykiem 
należy rozważyć możliwość i zakres 
kumulacji;

umowy o wolnym handlu między UE a 
Meksykiem należy rozważyć możliwość i 
zakres kumulacji w świetle utworzenia w 
przyszłości transatlantyckiego obszaru 
wolnego handlu;

Or. en

Poprawka 532
Tiziana Beghin, David Borrelli

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt xiv

Projekt rezolucji Poprawka

(xiv) należy zapewnić, aby celem 
negocjacji w sprawie reguł pochodzenia 
było pogodzenie stanowiska UE ze 
stanowiskiem USA; z uwagi na 
zakończenie negocjacji w sprawie 
kompleksowej umowy gospodarczo-
handlowej (CETA) między UE a Kanadą 
oraz potencjalne udoskonalenie umowy o 
wolnym handlu między UE a Meksykiem 
należy rozważyć możliwość i zakres 
kumulacji;

(xiv) należy zapewnić, aby celem 
negocjacji w sprawie reguł pochodzenia 
było pogodzenie stanowiska UE ze 
stanowiskiem USA, ponieważ nie ma 
jasnych europejskich przepisów w sprawie 
towarów importowanych z państw
trzecich; z uwagi na zakończenie 
negocjacji w sprawie kompleksowej 
umowy gospodarczo-handlowej (CETA) 
między UE a Kanadą oraz potencjalne 
udoskonalenie umowy o wolnym handlu 
między UE a Meksykiem należy rozważyć 
możliwość i zakres kumulacji;

Or. en

Poprawka 533
Goffredo Maria Bettini

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b — podpunkt xiv

Projekt rezolucji Poprawka

(xiv) należy zapewnić, aby celem 
negocjacji w sprawie reguł pochodzenia 

(xiv) należy zapewnić, aby celem 
negocjacji w sprawie reguł pochodzenia 
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było pogodzenie stanowiska UE ze 
stanowiskiem USA; z uwagi na 
zakończenie negocjacji w sprawie 
kompleksowej umowy gospodarczo-
handlowej (CETA) między UE a Kanadą 
oraz potencjalne udoskonalenie umowy o 
wolnym handlu między UE a Meksykiem 
należy rozważyć możliwość i zakres 
kumulacji;

było pogodzenie stanowiska UE ze 
stanowiskiem USA; z uwagi na 
zakończenie negocjacji w sprawie 
kompleksowej umowy gospodarczo-
handlowej (CETA) między UE a Kanadą 
oraz potencjalne udoskonalenie umowy o 
wolnym handlu między UE a Meksykiem 
należy rozważyć możliwość i zakres 
kumulacji; uważa, że negocjacje są okazją 
do wypracowania wspólnych wysokich 
standardów dotyczących obowiązkowego 
podawania pochodzenia produktów, tak 
aby zapewnić pełną ochronę 
konsumentom oraz stworzyć równe 
warunki konkurencji między podmiotami 
gospodarczymi w dostępie do obu rynków;

Or. en

Poprawka 534
Markus Ferber

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt xiv a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(xiva) usługi leżące w interesie 
publicznym nie powinny wchodzić w 
zakres stosowania umowy i powinny 
zostać wyłączone z tego zakresu na mocy 
horyzontalnej klauzuli wyłączającej 
dotyczącej usług publicznych w 
poszczególnych sektorach;

Or. de

Poprawka 535
Franck Proust, Michel Dantin, Angélique Delahaye

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt xiv a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

(xiva) dodaje, że poza pochodzeniem 
produktów Unia Europejska powinna 
uwypuklić również reguły dotyczące 
metod i tradycji chronionych przez 
europejskie oznaczenia geograficzne, tak 
by ich całkowite uznanie po obu stronach 
Atlantyku umożliwiło ich współistnienie 
ze znakami towarowymi; podkreśla, że 
zakresem tej problematyki mogłyby zostać 
objęte oznaczenia geograficzne produktów 
spoza sektora rolnego; przypomina, że w 
trakcie negocjacji powinien zostać 
rozwiązany problem uzurpacji i 
przywłaszczania renomy niektórych 
prestiżowych produktów, tak by ustały 
nadużycia związane z dostępem tych 
produktów do rynku;

Or. fr

Poprawka 536
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Ulrike Müller, Petras Auštrevičius

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt xiv a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(xiva) należy zadbać o to, by TTIP było 
porozumieniem otwartym, i znaleźć 
sposoby dzięki którym cenieni partnerzy, 
którzy są zainteresowani negocjacjami 
TTIP ze względu na porozumienia o unii 
celnej z UE lub z USA, mogą być 
aktywniej informowani o rozwoju sytuacji 
w odniesieniu do TTIP;

Or. en
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Poprawka 537
Yannick Jadot, Ska Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt xiv a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(xiva) należy dopilnować, aby UE i USA 
ustanowiły wspólne zasady określania 
pochodzenia produktów oraz dopilnowały, 
by takie zasady były jasne i łatwe do 
stosowania, by sprzyjały sprawiedliwemu 
handlowi, a także uwzględniały bieżące i 
przyszłe tendencje w produkcji;

Or. fr

Poprawka 538
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Ulrike Müller, Petras Auštrevičius, Catherine Bearder

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt xiv b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(xivb) należy próbować zapewnić, by kraje 
rozwijające się pośrednio skorzystały z 
TTIP i należy nadal angażować się w 
prace nad wielostronną strategią 
handlową;

Or. en


