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Poprawka 539
Marine Le Pen

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c

Projekt rezolucji Poprawka

c) w odniesieniu do barier 
pozataryfowych:

(i) należy dopilnować, aby w rozdziale na 
temat współpracy regulacyjnej wspierano 
efektywne środowisko ekonomiczne o 
charakterze prokonkurencyjnym przez 
ułatwianie handlu i inwestycji, a 
jednocześnie opracowywanie i 
zapewnianie wysokiego poziomu 
przepisów dotyczących ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa, konsumentów, pracy i 
środowiska naturalnego, a także 
istniejącej w UE różnorodności 
kulturowej; negocjatorzy z obu stron 
muszą określić i jasno sprecyzować, w 
oparciu o doświadczenie wyniesione z 
rozmów prowadzonych od półtora roku, 
które przepisy i standardy mają 
podstawowe znaczenie i nie można ich 
zmieniać, które mogą być przedmiotem 
wspólnego stanowiska, które dotyczą 
obszarów, gdzie wzajemne uznawanie 
oparte na wspólnych wysokich 
standardach i silnym systemie nadzoru 
rynkowego byłoby pożądane, a dla których 
możliwa jest wyłącznie usprawniona 
wymiana informacji;

skreślona

(ii) negocjacje w zakresie środków 
sanitarnych i fitosanitarnych oraz barier 
technicznych w handlu należy opierać na 
podstawowych zasadach wielostronnych 
umów dotyczących środków sanitarnych i 
fitosanitarnych oraz barier technicznych 
w handlu; w pierwszym rzędzie należy 
dążyć do zwiększenia przejrzystości i 
otwartości, wzmocnienia dialogu między 
organami regulacyjnymi oraz zacieśnienia 
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współpracy w międzynarodowych 
organach normalizacyjnych; w 
negocjacjach w sprawie środków 
sanitarnych i fitosanitarnych oraz barier 
technicznych w handlu należy uznać 
prawo obu stron do zarządzania ryzykiem 
na takim poziomie, który każda ze stron 
uznaje za właściwy w celu ochrony życia 
lub zdrowia ludzi, zwierząt i roślin; należy 
uwzględniać wrażliwe obszary i zapewniać 
poszanowanie wartości podstawowych dla 
każdej ze stron, jak np. stosowaną w UE 
zasadę ostrożności;
(iii) w odniesieniu do rozdziału 
dotyczącego horyzontalnej współpracy 
regulacyjnej należy nadać priorytet 
nawiązywaniu współpracy dwustronnej 
między organami regulacyjnymi poprzez 
zintensyfikowaną wymianę informacji 
oraz wspierać przyjmowanie, 
wzmacnianie i terminowe wdrażanie 
instrumentów międzynarodowych na 
podstawie pozytywnych doświadczeń 
międzynarodowych, takich jak normy ISO 
lub Światowe Forum na rzecz 
Harmonizacji Regulaminów Dotyczących 
Pojazdów (WP.29) Europejskiej Komisji 
Gospodarczej Narodów Zjednoczonych 
(EKG ONZ); należy ustalić, że 
wcześniejsze oceny wpływu aktu 
regulacyjnego określone w przepisach 
horyzontalnych dotyczących współpracy 
regulacyjnej oprócz wpływu na handel i 
inwestycje powinny również badać wpływ 
na konsumentów i środowisko naturalne; 
do możliwości wspierania zgodności 
regulacyjnej należy odnosić się z dużą 
ostrożnością i jedynie bez narażania 
uzasadnionych celów regulacyjnych i 
politycznych;
(iv) w kontekście przyszłej współpracy 
regulacyjnej należy jasno określić, które 
środki dotyczą barier pozataryfowych oraz 
zbędnych obciążeń i formalności 
administracyjnych, a które są powiązane z 
podstawowymi standardami i przepisami, 
w związku z czym nie powinny być 
zmieniane;
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(v) podczas tworzenia ram przyszłej 
współpracy należy w pełni respektować 
systemy regulacyjne ustanowione po obu 
stronach Atlantyku oraz rolę Parlamentu 
Europejskiego w procesie podejmowania 
decyzji w UE i sprawowaną przezeń 
demokratyczną kontrolę nad procesami 
stanowienia prawa w UE, a jednocześnie 
zwrócić uwag na zrównoważone 
zaangażowanie zainteresowanych stron w 
konsultacje przy opracowywaniu projektu 
aktu regulacyjnego;

Or. fr

Poprawka 540
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

c) w odniesieniu do barier pozataryfowych: c) w odniesieniu do filaru współpracy i 
spójności regulacyjnej oraz barier 
pozataryfowych:

Or. en

Poprawka 541
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c – podpunkt -i (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(-i) w celu opracowania i wdrożenia 
skutecznych, oszczędnych i bardziej 
zgodnych regulacji dotyczących towarów i 
usług należy uwzględnić przekrojowe 
dziedziny w zakresie spójności i 
przejrzystości regulacyjnej, biorąc pod 
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uwagę konsultacje na wczesnym etapie 
dotyczące istotnych regulacji, 
wykorzystanie ocen skutków, analiz, 
okresowych przeglądów istniejących 
środków regulacyjnych oraz zastosowanie 
dobrych praktyk regulacyjnych;

Or. en

Poprawka 542
Ulrike Müller

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c – podpunkt i

Projekt rezolucji Poprawka

(i) należy dopilnować, aby w rozdziale na 
temat współpracy regulacyjnej wspierano
efektywne środowisko ekonomiczne o 
charakterze prokonkurencyjnym przez 
ułatwianie handlu i inwestycji, a 
jednocześnie opracowywanie i 
zapewnianie wysokiego poziomu 
przepisów dotyczących ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa, konsumentów, pracy i 
środowiska naturalnego, a także istniejącej 
w UE różnorodności kulturowej; 
negocjatorzy z obu stron muszą określić i 
jasno sprecyzować, w oparciu o 
doświadczenie wyniesione z rozmów 
prowadzonych od półtora roku, które 
przepisy i standardy mają podstawowe 
znaczenie i nie można ich zmieniać, które 
mogą być przedmiotem wspólnego 
stanowiska, które dotyczą obszarów, gdzie 
wzajemne uznawanie oparte na wspólnych 
wysokich standardach i silnym systemie 
nadzoru rynkowego byłoby pożądane, a dla 
których możliwa jest wyłącznie 
usprawniona wymiana informacji;

(i) należy dopilnować, aby w rozdziale na 
temat współpracy regulacyjnej
zagwarantowano, że zupełnie wykluczone 
będzie jakiekolwiek ograniczające 
oddziaływanie na przyszłe przepisy w UE i 
państwach członkowskich, a także nowe 
obowiązki sprawozdawcze krajowych 
ustawodawców; współpraca regulacyjna 
ma wspierać efektywne środowisko 
ekonomiczne o charakterze 
prokonkurencyjnym przez ułatwianie 
handlu i inwestycji, a jednocześnie 
opracowywanie i zapewnianie wysokiego 
poziomu przepisów dotyczących ochrony 
zdrowia i bezpieczeństwa, konsumentów, 
pracy i środowiska naturalnego, a także 
istniejącej w UE różnorodności kulturowej; 
negocjatorzy z obu stron muszą określić i 
jasno sprecyzować, w oparciu o 
doświadczenie wyniesione z rozmów 
prowadzonych od półtora roku, które 
przepisy i standardy mają podstawowe 
znaczenie i nie można ich zmieniać, które 
mogą być przedmiotem wspólnego 
stanowiska, które dotyczą obszarów, gdzie 
wzajemne uznawanie oparte na wspólnych 
wysokich standardach i silnym systemie 
nadzoru rynkowego byłoby pożądane, a dla 
których możliwa jest wyłącznie
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usprawniona wymiana informacji;

Or. en

Poprawka 543
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c – podpunkt i

Projekt rezolucji Poprawka

(i) należy dopilnować, aby w rozdziale na 
temat współpracy regulacyjnej wspierano 
efektywne środowisko ekonomiczne o 
charakterze prokonkurencyjnym przez 
ułatwianie handlu i inwestycji, a 
jednocześnie opracowywanie i 
zapewnianie wysokiego poziomu 
przepisów dotyczących ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa, konsumentów, pracy i 
środowiska naturalnego, a także istniejącej 
w UE różnorodności kulturowej; 
negocjatorzy z obu stron muszą określić i 
jasno sprecyzować, w oparciu o 
doświadczenie wyniesione z rozmów 
prowadzonych od półtora roku, które 
przepisy i standardy mają podstawowe 
znaczenie i nie można ich zmieniać, które 
mogą być przedmiotem wspólnego 
stanowiska, które dotyczą obszarów, gdzie 
wzajemne uznawanie oparte na wspólnych 
wysokich standardach i silnym systemie 
nadzoru rynkowego byłoby pożądane, a dla 
których możliwa jest wyłącznie 
usprawniona wymiana informacji;

(i) należy dopilnować, aby w rozdziale na 
temat współpracy regulacyjnej wspierano 
efektywne środowisko ekonomiczne o 
charakterze prokonkurencyjnym przez 
ułatwianie handlu i inwestycji, a 
jednocześnie opracowywanie i 
zapewnianie wysokiego poziomu 
przepisów dotyczących ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa, konsumentów, pracy i 
środowiska naturalnego, a także istniejącej 
w UE różnorodności kulturowej, przy 
poszanowaniu zasady ostrożności 
zapisanej w art. 191 TFUE; negocjatorzy z 
obu stron muszą określić i jasno 
sprecyzować, w oparciu o doświadczenie 
wyniesione z rozmów prowadzonych od 
półtora roku, które przepisy i standardy 
mają podstawowe znaczenie i nie można 
ich zmieniać, które mogą być przedmiotem 
wspólnego stanowiska, które dotyczą 
obszarów, gdzie wzajemne uznawanie 
oparte na wspólnych wysokich standardach 
i silnym systemie nadzoru rynkowego 
byłoby pożądane, a dla których możliwa 
jest wyłącznie usprawniona wymiana 
informacji;

Or. es

Poprawka 544
Dita Charanzová
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c – podpunkt i

Projekt rezolucji Poprawka

(i) należy dopilnować, aby w rozdziale na 
temat współpracy regulacyjnej wspierano 
efektywne środowisko ekonomiczne o 
charakterze prokonkurencyjnym przez 
ułatwianie handlu i inwestycji, a 
jednocześnie opracowywanie i 
zapewnianie wysokiego poziomu 
przepisów dotyczących ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa, konsumentów, pracy i 
środowiska naturalnego, a także 
istniejącej w UE różnorodności 
kulturowej; negocjatorzy z obu stron 
muszą określić i jasno sprecyzować, w 
oparciu o doświadczenie wyniesione z 
rozmów prowadzonych od półtora roku, 
które przepisy i standardy mają 
podstawowe znaczenie i nie można ich 
zmieniać, które mogą być przedmiotem 
wspólnego stanowiska, które dotyczą 
obszarów, gdzie wzajemne uznawanie 
oparte na wspólnych wysokich 
standardach i silnym systemie nadzoru 
rynkowego byłoby pożądane, a dla których 
możliwa jest wyłącznie usprawniona 
wymiana informacji;

(i) należy dopilnować, aby w rozdziale na 
temat współpracy regulacyjnej wspierano 
efektywne środowisko ekonomiczne o 
charakterze prokonkurencyjnym przez 
ułatwianie handlu i inwestycji, a 
jednocześnie opracowywanie i 
zapewnianie wysokich europejskich 
standardów; konieczne jest opowiedzenie 
się za obowiązkowym dialogiem 
strukturalnym i współpracą między 
regulatorami, przy pełnym poszanowaniu 
niezależności w kwestii regulacji, oraz 
zaznaczenie, że dialog i współpraca 
powinny obejmować mechanizmy 
wczesnego ostrzegania oraz kontakty w 
czasie przygotowywania regulacji; należy 
wziąć pod uwagę, że rozbieżności 
regulacyjne są główną barierą 
pozataryfową w handlu oraz że organy 
regulacyjne powinny zastanowić się nad 
metodami promowania zgodności, takimi 
jak wzajemne uznawanie, harmonizacja 
lub dostosowanie wymogów;

Or. en

Poprawka 545
Bendt Bendtsen

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c – podpunkt i

Projekt rezolucji Poprawka

(i) należy dopilnować, aby w rozdziale na 
temat współpracy regulacyjnej wspierano 
efektywne środowisko ekonomiczne o 
charakterze prokonkurencyjnym przez 
ułatwianie handlu i inwestycji, a 

(i) należy dopilnować, aby w rozdziale na 
temat współpracy regulacyjnej wspierano 
efektywne środowisko ekonomiczne o 
charakterze prokonkurencyjnym przez 
ułatwianie handlu i inwestycji, a 



AM\1055773PL.doc 9/61 PE552.129v01-00

PL

jednocześnie opracowywanie i 
zapewnianie wysokiego poziomu 
przepisów dotyczących ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa, konsumentów, pracy i 
środowiska naturalnego, a także istniejącej 
w UE różnorodności kulturowej; 
negocjatorzy z obu stron muszą określić i 
jasno sprecyzować, w oparciu o 
doświadczenie wyniesione z rozmów 
prowadzonych od półtora roku, które 
przepisy i standardy mają podstawowe 
znaczenie i nie można ich zmieniać, które 
mogą być przedmiotem wspólnego 
stanowiska, które dotyczą obszarów, gdzie 
wzajemne uznawanie oparte na wspólnych 
wysokich standardach i silnym systemie 
nadzoru rynkowego byłoby pożądane, a dla 
których możliwa jest wyłącznie 
usprawniona wymiana informacji;

jednocześnie opracowywanie i 
zapewnianie wysokiego poziomu 
przepisów dotyczących ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa, konsumentów, pracy i 
środowiska naturalnego, a także istniejącej 
w UE różnorodności kulturowej; różne 
systemy regulacyjne w Unii Europejskiej i 
Stanach Zjednoczonych są kosztowne dla 
przemysłu po obu stronach Atlantyku i 
dzięki zbliżeniu systemów regulacyjnych 
można uzyskać znaczny przyrost 
wydajności, przy jednoczesnym 
umożliwieniu władzom w Unii 
Europejskiej i Stanach Zjednoczonych 
utrzymania i osiągnięcia wysokich 
standardów jakości i bezpieczeństwa 
obywateli; negocjatorzy z obu stron muszą 
określić i jasno sprecyzować, w oparciu o 
doświadczenie wyniesione z rozmów 
prowadzonych od półtora roku, które 
przepisy i standardy mają podstawowe 
znaczenie i nie można ich zmieniać, które 
mogą być przedmiotem wspólnego 
stanowiska, które dotyczą obszarów, gdzie 
wzajemne uznawanie – na przykład w 
przypadku kontroli w zakładach produkcji 
farmaceutycznej – oparte na wspólnych 
wysokich standardach i silnym systemie 
nadzoru rynkowego byłoby pożądane, a dla 
których możliwa jest wyłącznie 
usprawniona wymiana informacji;

Or. en

Poprawka 546
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c – podpunkt i

Projekt rezolucji Poprawka

(i) należy dopilnować, aby w rozdziale na 
temat współpracy regulacyjnej wspierano 
efektywne środowisko ekonomiczne o 

(i) należy dopilnować, aby w rozdziale na 
temat współpracy regulacyjnej zapewniono 
najwyższy poziom przepisów dotyczących 
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charakterze prokonkurencyjnym przez 
ułatwianie handlu i inwestycji, a 
jednocześnie opracowywanie i 
zapewnianie wysokiego poziomu 
przepisów dotyczących ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa, konsumentów, pracy i 
środowiska naturalnego, a także 
istniejącej w UE różnorodności 
kulturowej; negocjatorzy z obu stron 
muszą określić i jasno sprecyzować, w 
oparciu o doświadczenie wyniesione z 
rozmów prowadzonych od półtora roku, 
które przepisy i standardy mają 
podstawowe znaczenie i nie można ich 
zmieniać, które mogą być przedmiotem 
wspólnego stanowiska, które dotyczą 
obszarów, gdzie wzajemne uznawanie 
oparte na wspólnych wysokich standardach 
i silnym systemie nadzoru rynkowego 
byłoby pożądane, a dla których możliwa 
jest wyłącznie usprawniona wymiana 
informacji;

ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, w tym 
bezpieczeństwa i jakości żywności, 
konsumentów, pracy i środowiska 
naturalnego, a także istniejącej w UE 
różnorodności kulturowej, jednocześnie 
wspierając efektywne środowisko 
ekonomiczne o charakterze 
prokonkurencyjnym przez ułatwianie 
handlu i inwestycji; należy sprzeciwić się 
wszelkiemu obniżeniu poziomu 
harmonizacji norm lub wzajemnemu 
uznawaniu nieodpowiadających sobie 
norm; należy dopilnować, aby współpraca 
regulacyjna nie osłabiła krajowego prawa 
do wprowadzania regulacji; należy 
dopilnować, aby proces współpracy 
regulacyjnej opracowano możliwie 
przejrzyście i aby dopuszczał on udział jak 
największej liczby stron, obejmując 
zwłaszcza partnerów społecznych;
negocjatorzy z obu stron muszą określić i 
jasno sprecyzować, w oparciu o 
doświadczenie wyniesione z rozmów 
prowadzonych od półtora roku, które 
procedury techniczne i standardy mają 
podstawowe znaczenie i nie można ich 
zmieniać, które mogą być przedmiotem 
wspólnego stanowiska, które dotyczą 
obszarów, gdzie wzajemne uznawanie 
oparte na wspólnych wysokich standardach 
i silnym systemie nadzoru rynkowego 
byłoby pożądane, a dla których możliwa 
jest wyłącznie usprawniona wymiana 
informacji; negocjatorzy powinni 
dopilnować, aby współpraca regulacyjna 
nie skutkowała spowolnieniem procesów 
ustawodawczych oraz aby nie objęła 
sektorów wykluczonych z negocjacji ani 
aktów regulacyjnych na szczeblu 
krajowym lub niższym;

Or. en

Poprawka 547
Salvatore Cicu
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c – podpunkt i

Projekt rezolucji Poprawka

(i) należy dopilnować, aby w rozdziale na 
temat współpracy regulacyjnej wspierano 
efektywne środowisko ekonomiczne o 
charakterze prokonkurencyjnym przez 
ułatwianie handlu i inwestycji, a 
jednocześnie opracowywanie i 
zapewnianie wysokiego poziomu 
przepisów dotyczących ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa, konsumentów, pracy i 
środowiska naturalnego, a także istniejącej 
w UE różnorodności kulturowej; 
negocjatorzy z obu stron muszą określić i 
jasno sprecyzować, w oparciu o 
doświadczenie wyniesione z rozmów 
prowadzonych od półtora roku, które 
przepisy i standardy mają podstawowe 
znaczenie i nie można ich zmieniać, które 
mogą być przedmiotem wspólnego 
stanowiska, które dotyczą obszarów, gdzie 
wzajemne uznawanie oparte na wspólnych 
wysokich standardach i silnym systemie 
nadzoru rynkowego byłoby pożądane, a dla 
których możliwa jest wyłącznie 
usprawniona wymiana informacji;

(i) należy dopilnować, aby w rozdziale na 
temat współpracy regulacyjnej wspierano 
efektywne środowisko ekonomiczne o 
charakterze prokonkurencyjnym przez 
ułatwianie handlu i inwestycji, a 
jednocześnie opracowywanie i 
zapewnianie wysokiego poziomu
przepisów dotyczących ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa, konsumentów, pracy i 
środowiska naturalnego, a także istniejącej 
w UE różnorodności kulturowej; 
negocjatorzy z obu stron muszą określić i 
jasno sprecyzować, w oparciu o 
doświadczenie wyniesione z rozmów 
prowadzonych od wielu lat na różnych 
forach poświęconych tej tematyce, takich 
jak na przykład Transatlantycka Rada 
Gospodarcza i Forum wysokiego szczebla 
współpracy, które przepisy i standardy 
mają podstawowe znaczenie i nie można 
ich zmieniać, które mogą być przedmiotem 
wspólnego stanowiska, które dotyczą 
obszarów, gdzie wzajemne uznawanie 
oparte na wspólnych wysokich standardach 
i silnym systemie nadzoru rynkowego 
byłoby pożądane, a dla których możliwa 
jest wyłącznie usprawniona wymiana 
informacji;

Or. it

Poprawka 548
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c – podpunkt i

Projekt rezolucji Poprawka

(i) należy dopilnować, aby w rozdziale na 
temat współpracy regulacyjnej wspierano 

(i) należy dopilnować, aby w rozdziale na 
temat współpracy regulacyjnej, 
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efektywne środowisko ekonomiczne o 
charakterze prokonkurencyjnym przez
ułatwianie handlu i inwestycji, a 
jednocześnie opracowywanie i 
zapewnianie wysokiego poziomu 
przepisów dotyczących ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa, konsumentów, pracy i 
środowiska naturalnego, a także istniejącej 
w UE różnorodności kulturowej; 
negocjatorzy z obu stron muszą określić i 
jasno sprecyzować, w oparciu o 
doświadczenie wyniesione z rozmów 
prowadzonych od półtora roku, które 
przepisy i standardy mają podstawowe 
znaczenie i nie można ich zmieniać, które 
mogą być przedmiotem wspólnego 
stanowiska, które dotyczą obszarów, gdzie 
wzajemne uznawanie oparte na wspólnych 
wysokich standardach i silnym systemie 
nadzoru rynkowego byłoby pożądane, a dla 
których możliwa jest wyłącznie 
usprawniona wymiana informacji;

ustanawiającym radę do spraw regulacji, 
wspierano efektywne środowisko 
ekonomiczne o charakterze 
prokonkurencyjnym przez identyfikację i 
niedopuszczenie do powstania 
ewentualnych przyszłych barier 
pozataryfowych w handlu, w których 
przypadku dialog w kwestii regulacji może 
ułatwić handel i przepływ inwestycji, oraz 
jednoczesne opracowywanie i zapewnianie 
wysokiego poziomu przepisów 
dotyczących ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa, konsumentów, pracy i 
środowiska naturalnego, a także istniejącej 
w UE różnorodności kulturowej; należy 
dopilnować, aby współpracę regulacyjną 
podjęto zarówno na szczeblu centralnym, 
jak i na niższych szczeblach; negocjatorzy 
z obu stron muszą określić i jasno 
sprecyzować, w oparciu o doświadczenie 
wyniesione z rozmów prowadzonych od 
półtora roku, które przepisy i standardy 
mają być przedmiotem wspólnego 
stanowiska, które dotyczą obszarów, gdzie 
wzajemne uznawanie oparte na wspólnych 
wysokich standardach i silnym systemie 
nadzoru rynkowego byłoby pożądane, a dla 
których możliwa jest wyłącznie 
usprawniona wymiana informacji;

Or. en

Poprawka 549
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca, Pedro Silva Pereira, Sorin Moisă

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c – podpunkt i

Projekt rezolucji Poprawka

(i) należy dopilnować, aby w rozdziale na 
temat współpracy regulacyjnej wspierano 
efektywne środowisko ekonomiczne o 
charakterze prokonkurencyjnym przez 
ułatwianie handlu i inwestycji, a 
jednocześnie opracowywanie i 

(i) należy dopilnować, aby w rozdziale na 
temat współpracy regulacyjnej wspierano
szeroko zakrojony, dalekosiężny i 
zorganizowany dialog z USA oraz
efektywne środowisko ekonomiczne o 
charakterze prokonkurencyjnym przez 
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zapewnianie wysokiego poziomu 
przepisów dotyczących ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa, konsumentów, pracy i 
środowiska naturalnego, a także istniejącej 
w UE różnorodności kulturowej; 
negocjatorzy z obu stron muszą określić i 
jasno sprecyzować, w oparciu o 
doświadczenie wyniesione z rozmów 
prowadzonych od półtora roku, które 
przepisy i standardy mają podstawowe 
znaczenie i nie można ich zmieniać, które 
mogą być przedmiotem wspólnego 
stanowiska, które dotyczą obszarów, gdzie 
wzajemne uznawanie oparte na wspólnych 
wysokich standardach i silnym systemie 
nadzoru rynkowego byłoby pożądane, a dla 
których możliwa jest wyłącznie 
usprawniona wymiana informacji;

ułatwianie handlu i inwestycji, a 
jednocześnie opracowywanie i 
zapewnianie wysokiego poziomu 
przepisów dotyczących ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa, konsumentów, pracy i 
środowiska naturalnego, a także istniejącej 
w UE różnorodności kulturowej; należy 
dążyć do określenia wysokiej jakości 
standardów i przepisów dla konsumentów, 
w oparciu o najwyższe standardy w 
każdym sektorze, mając na uwadze, że 
osiągnięte ustalenia staną się w zasadzie 
standardami międzynarodowymi;
negocjatorzy z obu stron muszą w związku 
z tym określić i jasno sprecyzować, w 
oparciu o doświadczenie wyniesione z 
rozmów prowadzonych od półtora roku, 
które przepisy i standardy mają 
podstawowe znaczenie i nie można ich 
zmieniać, które mogą być przedmiotem 
wspólnego stanowiska, które dotyczą 
obszarów, gdzie wzajemne uznawanie 
oparte na wspólnych wysokich standardach 
i silnym systemie nadzoru rynkowego 
byłoby pożądane, a dla których możliwa 
jest wyłącznie usprawniona wymiana 
informacji; podkreśla, że bariery 
pozataryfowe w sposób nieproporcjonalny 
dotykają MŚP;

Or. en

Poprawka 550
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Dariusz 
Rosati, Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Bolesław G. Piecha, Michał Boni

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c – podpunkt i

Projekt rezolucji Poprawka

(i) należy dopilnować, aby w rozdziale na 
temat współpracy regulacyjnej wspierano 

(i) należy dopilnować, aby w rozdziale na 
temat współpracy regulacyjnej wspierano 
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efektywne środowisko ekonomiczne o 
charakterze prokonkurencyjnym przez 
ułatwianie handlu i inwestycji, a 
jednocześnie opracowywanie i 
zapewnianie wysokiego poziomu 
przepisów dotyczących ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa, konsumentów, pracy i 
środowiska naturalnego, a także istniejącej 
w UE różnorodności kulturowej; 
negocjatorzy z obu stron muszą określić i 
jasno sprecyzować, w oparciu o 
doświadczenie wyniesione z rozmów 
prowadzonych od półtora roku, które 
przepisy i standardy mają podstawowe 
znaczenie i nie można ich zmieniać, które 
mogą być przedmiotem wspólnego 
stanowiska, które dotyczą obszarów, gdzie 
wzajemne uznawanie oparte na wspólnych 
wysokich standardach i silnym systemie 
nadzoru rynkowego byłoby pożądane, a dla 
których możliwa jest wyłącznie 
usprawniona wymiana informacji;

efektywne środowisko ekonomiczne o 
charakterze prokonkurencyjnym przez 
ułatwianie handlu i inwestycji, a 
jednocześnie opracowywanie i 
zapewnianie wysokiego poziomu 
przepisów dotyczących ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa, konsumentów, pracy i 
środowiska naturalnego, a także istniejącej 
w UE różnorodności kulturowej; 
negocjatorzy z obu stron powinni dołożyć 
wszelkich starań, aby osiągnąć jak 
najlepsze rezultaty w każdym sektorze;
muszą jednak określić i jasno 
sprecyzować, w oparciu o doświadczenie 
wyniesione z rozmów prowadzonych od 
półtora roku, które przepisy i standardy 
mają podstawowe znaczenie i nie można 
ich zmieniać, które mogą być przedmiotem 
wspólnego stanowiska, które dotyczą 
obszarów, gdzie wzajemne uznawanie 
oparte na wspólnych wysokich standardach 
i silnym systemie nadzoru rynkowego 
byłoby pożądane, a dla których możliwa 
jest wyłącznie usprawniona wymiana 
informacji;

Or. en

Poprawka 551
Franck Proust, Tokia Saïfi

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c – podpunkt i

Projekt rezolucji Poprawka

(i) należy dopilnować, aby w rozdziale na 
temat współpracy regulacyjnej wspierano 
efektywne środowisko ekonomiczne o 
charakterze prokonkurencyjnym przez 
ułatwianie handlu i inwestycji, a 
jednocześnie opracowywanie i 
zapewnianie wysokiego poziomu 
przepisów dotyczących ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa, konsumentów, pracy i 
środowiska naturalnego, a także istniejącej 

(i) należy dopilnować, aby w rozdziale na 
temat współpracy regulacyjnej wspierano 
sprawiedliwe, efektywne środowisko 
ekonomiczne o charakterze 
prokonkurencyjnym przez ułatwianie 
handlu i inwestycji, a jednocześnie 
opracowywanie i zapewnianie najwyższego
poziomu przepisów dotyczących ochrony 
zdrowia i bezpieczeństwa ludzi i zwierząt, 
konsumentów, pracy i środowiska 
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w UE różnorodności kulturowej; 
negocjatorzy z obu stron muszą określić i 
jasno sprecyzować, w oparciu o 
doświadczenie wyniesione z rozmów 
prowadzonych od półtora roku, które 
przepisy i standardy mają podstawowe 
znaczenie i nie można ich zmieniać, które 
mogą być przedmiotem wspólnego 
stanowiska, które dotyczą obszarów, gdzie 
wzajemne uznawanie oparte na wspólnych 
wysokich standardach i silnym systemie 
nadzoru rynkowego byłoby pożądane, a dla 
których możliwa jest wyłącznie 
usprawniona wymiana informacji;

naturalnego, najwyższych norm 
sanitarnych i fitosanitarnych, a także 
istniejącej w UE różnorodności kulturowej; 
negocjatorzy z obu stron muszą określić i 
jasno sprecyzować, w oparciu o 
doświadczenie wyniesione z rozmów 
prowadzonych od półtora roku, które 
przepisy i standardy mają podstawowe 
znaczenie i nie można ich zmieniać, które 
mogą być przedmiotem wspólnego 
stanowiska, które dotyczą obszarów, gdzie 
wzajemne uznawanie oparte na wspólnych 
wysokich standardach i silnym systemie 
nadzoru rynkowego byłoby pożądane, a dla 
których możliwa jest wyłącznie 
usprawniona wymiana informacji;

Or. fr

Poprawka 552
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c – podpunkt i

Projekt rezolucji Poprawka

(i) należy dopilnować, aby w rozdziale na
temat współpracy regulacyjnej wspierano 
efektywne środowisko ekonomiczne o 
charakterze prokonkurencyjnym przez 
ułatwianie handlu i inwestycji, a 
jednocześnie opracowywanie i 
zapewnianie wysokiego poziomu 
przepisów dotyczących ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa, konsumentów, pracy i 
środowiska naturalnego, a także istniejącej 
w UE różnorodności kulturowej; 
Negocjatorzy z obu stron muszą określić i 
jasno sprecyzować, w oparciu o 
doświadczenie wyniesione z rozmów 
prowadzonych od półtora roku, które 
przepisy i standardy mają podstawowe 
znaczenie i nie można ich zmieniać, które 
mogą być przedmiotem wspólnego 
stanowiska, które dotyczą obszarów, gdzie 

(i) należy dopilnować, aby w rozdziale na 
temat współpracy regulacyjnej wspierano 
efektywne środowisko ekonomiczne o 
charakterze prokonkurencyjnym przez 
ułatwianie handlu i inwestycji, a 
jednocześnie opracowywanie i 
zapewnianie wysokiego poziomu 
przepisów dotyczących ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa, konsumentów, pracy i 
środowiska naturalnego, a także istniejącej 
w UE różnorodności kulturowej; 
Negocjatorzy z obu stron powinni określić 
i jasno sprecyzować, w oparciu o 
doświadczenie wyniesione z rozmów 
prowadzonych od półtora roku, które 
przepisy i standardy mają podstawowe 
znaczenie i nie można ich zmieniać, które 
mogą być przedmiotem wspólnego 
stanowiska, które dotyczą obszarów, gdzie 
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wzajemne uznawanie oparte na wspólnych 
wysokich standardach i silnym systemie 
nadzoru rynkowego byłoby pożądane, a dla 
których możliwa jest wyłącznie 
usprawniona wymiana informacji;

wzajemne uznawanie oparte na wspólnych 
wysokich standardach i silnym systemie 
nadzoru rynkowego byłoby pożądane, a dla 
których możliwa jest wyłącznie 
usprawniona wymiana informacji;

Or. de

Poprawka 553
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c – podpunkt i

Projekt rezolucji Poprawka

(i) należy dopilnować, aby w rozdziale na 
temat współpracy regulacyjnej wspierano 
efektywne środowisko ekonomiczne o 
charakterze prokonkurencyjnym przez 
ułatwianie handlu i inwestycji, a 
jednocześnie opracowywanie i 
zapewnianie wysokiego poziomu 
przepisów dotyczących ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa, konsumentów, pracy i 
środowiska naturalnego, a także istniejącej 
w UE różnorodności kulturowej; 
negocjatorzy z obu stron muszą określić i 
jasno sprecyzować, w oparciu o 
doświadczenie wyniesione z rozmów 
prowadzonych od półtora roku, które 
przepisy i standardy mają podstawowe 
znaczenie i nie można ich zmieniać, które 
mogą być przedmiotem wspólnego 
stanowiska, które dotyczą obszarów, gdzie 
wzajemne uznawanie oparte na wspólnych 
wysokich standardach i silnym systemie 
nadzoru rynkowego byłoby pożądane, a dla 
których możliwa jest wyłącznie 
usprawniona wymiana informacji;

(i) należy dopilnować, aby wsparcie 
dotyczyło transparentnej, efektywnej i 
wydajnej współpracy w zakresie regulacji, 
a także spójności handlu i inwestycji, oraz 
ułatwień w tym zakresie przy 
jednoczesnym zagwarantowaniu 
wysokiego poziomu przepisów 
dotyczących ochrony zdrowia, 
konsumentów, pracy, środowiska 
naturalnego, a także różnorodności 
kulturowej w UE; Negocjatorzy z obu 
stron muszą określić i jasno sprecyzować, 
które obszary będą przedmiotem spójności 
lub współpracy regulacyjnej, a które mają 
być z nich wyłączone, oraz w których 
obszarach wzajemne uznawanie oparte na 
wspólnych wysokich standardach i silnym 
systemie nadzoru rynkowego byłoby 
pożądane, a dla których możliwa jest 
wyłącznie usprawniona wymiana 
informacji;

Or. de
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Poprawka 554
Yannick Jadot, Ska Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c – podpunkt i

Projekt rezolucji Poprawka

(i) należy dopilnować, aby w rozdziale na 
temat współpracy regulacyjnej wspierano 
efektywne środowisko ekonomiczne o 
charakterze prokonkurencyjnym przez 
ułatwianie handlu i inwestycji, a 
jednocześnie opracowywanie i 
zapewnianie wysokiego poziomu
przepisów dotyczących ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa, konsumentów, pracy i 
środowiska naturalnego, a także istniejącej 
w UE różnorodności kulturowej; 
negocjatorzy z obu stron muszą określić i 
jasno sprecyzować, w oparciu o 
doświadczenie wyniesione z rozmów 
prowadzonych od półtora roku, które 
przepisy i standardy mają podstawowe 
znaczenie i nie można ich zmieniać, które 
mogą być przedmiotem wspólnego 
stanowiska, które dotyczą obszarów, gdzie 
wzajemne uznawanie oparte na wspólnych 
wysokich standardach i silnym systemie 
nadzoru rynkowego byłoby pożądane, a dla 
których możliwa jest wyłącznie 
usprawniona wymiana informacji;

(i) należy dopilnować, aby rozdział na 
temat współpracy regulacyjnej dotyczył 
tylko jasno określonych sektorów, w 
których USA i UE mają podobny poziom 
ochrony, jak również zaleca się, aby 
zostało w jasny sposób doprecyzowane, że 
żadne postanowienia dotyczące 
współpracy regulacyjnej przewidziane w 
ramach TTIP nie stanowią 
proceduralnego wymogu przyjęcia aktów 
UE w tym zakresie ani też nie skutkują 
egzekwowalnymi prawami w tej kwestii;
należy dopilnować, aby TTIP wspierało i 
zapewniało wysoki poziom przepisów 
dotyczących ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa, konsumentów, pracy i 
środowiska naturalnego, a także istniejącej 
w UE różnorodności kulturowej; 
negocjatorzy z obu stron muszą określić i 
jasno sprecyzować, w oparciu o 
doświadczenie wyniesione z rozmów 
prowadzonych od półtora roku, które 
przepisy i standardy mają podstawowe 
znaczenie i nie można ich zmieniać, które 
mogą być przedmiotem wspólnego 
stanowiska opartego na wspólnych 
wysokich standardach i silnym systemie 
nadzoru rynkowego, a dla których możliwa 
jest wyłącznie usprawniona wymiana 
informacji;

Or. en

Poprawka 555
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c – podpunkt i

Projekt rezolucji Poprawka

(i) należy dopilnować, aby w rozdziale na 
temat współpracy regulacyjnej wspierano
efektywne środowisko ekonomiczne o 
charakterze prokonkurencyjnym przez 
ułatwianie handlu i inwestycji, a 
jednocześnie opracowywanie i 
zapewnianie wysokiego poziomu 
przepisów dotyczących ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa, konsumentów, pracy i 
środowiska naturalnego, a także istniejącej 
w UE różnorodności kulturowej;
negocjatorzy z obu stron muszą określić i 
jasno sprecyzować, w oparciu o 
doświadczenie wyniesione z rozmów 
prowadzonych od półtora roku, które 
przepisy i standardy mają podstawowe 
znaczenie i nie można ich zmieniać, które 
mogą być przedmiotem wspólnego 
stanowiska, które dotyczą obszarów, gdzie 
wzajemne uznawanie oparte na wspólnych 
wysokich standardach i silnym systemie 
nadzoru rynkowego byłoby pożądane, a 
dla których możliwa jest wyłącznie 
usprawniona wymiana informacji;

(i) należy dopilnować, aby współpraca i 
spójność regulacyjna wspierały 
efektywne, przejrzyste środowisko 
ekonomiczne o charakterze 
prokonkurencyjnym przez ułatwianie 
handlu i inwestycji, a jednocześnie 
opracowywanie i zapewnianie wysokiego 
poziomu przepisów dotyczących ochrony 
zdrowia i bezpieczeństwa, konsumentów, 
pracy i środowiska naturalnego, a także 
różnorodności kulturowej obu stron;
stwierdza się, że niektóre obszary mogą 
okazać się wyzwaniem pod względem 
możliwości osiągnięcia porozumienia, 
jednak zaznacza się, że negocjatorzy mają 
ustalić, kiedy jest ono możliwe i które 
przepisy mogą być przedmiotem 
wspólnego stanowiska, które dotyczą 
obszarów, gdzie wzajemne uznawanie 
oparte na wspólnych wysokich standardach 
i silnym systemie nadzoru rynkowego 
byłoby pożądane;

Or. en

Poprawka 556
Tiziana Beghin, David Borrelli

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c – podpunkt i

Projekt rezolucji Poprawka

(i) należy dopilnować, aby w rozdziale na 
temat współpracy regulacyjnej wspierano 
efektywne środowisko ekonomiczne o 
charakterze prokonkurencyjnym przez 
ułatwianie handlu i inwestycji, a 
jednocześnie opracowywanie i 

(i) należy dopilnować, aby w rozdziale na 
temat współpracy regulacyjnej wspierano 
efektywne środowisko ekonomiczne o 
charakterze prokonkurencyjnym przez 
ułatwianie handlu i inwestycji, a 
jednocześnie opracowywanie i 
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zapewnianie wysokiego poziomu 
przepisów dotyczących ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa, konsumentów, pracy i 
środowiska naturalnego, a także istniejącej 
w UE różnorodności kulturowej; 
negocjatorzy z obu stron muszą określić i 
jasno sprecyzować, w oparciu o 
doświadczenie wyniesione z rozmów 
prowadzonych od półtora roku, które 
przepisy i standardy mają podstawowe 
znaczenie i nie można ich zmieniać, które 
mogą być przedmiotem wspólnego 
stanowiska, które dotyczą obszarów, gdzie 
wzajemne uznawanie oparte na wspólnych 
wysokich standardach i silnym systemie 
nadzoru rynkowego byłoby pożądane, a dla 
których możliwa jest wyłącznie 
usprawniona wymiana informacji;

zapewnianie wysokiego poziomu 
przepisów dotyczących ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa, konsumentów, pracy, 
zdrowia zwierząt i środowiska naturalnego, 
a także istniejącej w UE różnorodności 
kulturowej; negocjatorzy z obu stron 
muszą określić i jasno sprecyzować, w 
oparciu o doświadczenie wyniesione z 
rozmów prowadzonych od półtora roku, 
które przepisy i standardy mają 
podstawowe znaczenie i nie można ich 
zmieniać, które mogą być przedmiotem 
wspólnego stanowiska, które dotyczą 
obszarów, gdzie wzajemne uznawanie 
oparte na wspólnych wysokich standardach 
i silnym systemie nadzoru rynkowego oraz 
identyfikowalności towarów rolnych i 
przemysłowych byłoby pożądane, a dla 
których możliwa jest wyłącznie 
usprawniona wymiana informacji;

Or. en

Poprawka 557
Eleonora Forenza

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c – podpunkt i

Projekt rezolucji Poprawka

(i) należy dopilnować, aby w rozdziale na 
temat współpracy regulacyjnej wspierano 
efektywne środowisko ekonomiczne o 
charakterze prokonkurencyjnym przez 
ułatwianie handlu i inwestycji, a 
jednocześnie opracowywanie i 
zapewnianie wysokiego poziomu 
przepisów dotyczących ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa, konsumentów, pracy i 
środowiska naturalnego, a także 
istniejącej w UE różnorodności 
kulturowej; negocjatorzy z obu stron 
muszą określić i jasno sprecyzować, w 
oparciu o doświadczenie wyniesione z 
rozmów prowadzonych od półtora roku, 

(i) należy uznać współpracę regulacyjną 
za zagrożenie, które może osłabić 
prerogatywy i rozliczalność 
demokratycznie wybieranych organów,
szczególnie w kluczowych kwestiach, na 
przykład norm bezpieczeństwa, polityki w 
zakresie pracy oraz ochrony 
konsumentów, a także za poważne 
ograniczenie debaty publicznej; zwraca 
także uwagę na ryzyko, że za pomocą 
wspomnianego mechanizmu może dojść 
do zatrzymania regulacji w interesie 
publicznym, zanim omówi je wybieralny 
organ;
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które przepisy i standardy mają 
podstawowe znaczenie i nie można ich 
zmieniać, które mogą być przedmiotem 
wspólnego stanowiska, które dotyczą 
obszarów, gdzie wzajemne uznawanie 
oparte na wspólnych wysokich 
standardach i silnym systemie nadzoru 
rynkowego byłoby pożądane, a dla których 
możliwa jest wyłącznie usprawniona 
wymiana informacji;

Or. en

Poprawka 558
Goffredo Maria Bettini

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c – podpunkt i

Projekt rezolucji Poprawka

(i) należy dopilnować, aby w rozdziale na 
temat współpracy regulacyjnej wspierano 
efektywne środowisko ekonomiczne o 
charakterze prokonkurencyjnym przez 
ułatwianie handlu i inwestycji, a 
jednocześnie opracowywanie i 
zapewnianie wysokiego poziomu 
przepisów dotyczących ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa, konsumentów, pracy i 
środowiska naturalnego, a także istniejącej 
w UE różnorodności kulturowej; 
negocjatorzy z obu stron muszą określić i 
jasno sprecyzować, w oparciu o 
doświadczenie wyniesione z rozmów 
prowadzonych od półtora roku, które 
przepisy i standardy mają podstawowe 
znaczenie i nie można ich zmieniać, które 
mogą być przedmiotem wspólnego 
stanowiska, które dotyczą obszarów, gdzie 
wzajemne uznawanie oparte na wspólnych 
wysokich standardach i silnym systemie 
nadzoru rynkowego byłoby pożądane, a dla 
których możliwa jest wyłącznie 
usprawniona wymiana informacji;

(i) należy dopilnować, aby w rozdziale na 
temat współpracy regulacyjnej wspierano 
szeroko zakrojony, dalekosiężny i 
zorganizowany dialog z USA oraz
efektywne środowisko ekonomiczne o 
charakterze prokonkurencyjnym przez 
ułatwianie handlu i inwestycji, a 
jednocześnie opracowywanie i 
zapewnianie wysokiego poziomu 
przepisów dotyczących ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa, konsumentów, pracy i 
środowiska naturalnego, a także istniejącej 
w UE różnorodności kulturowej; należy 
dążyć do określenia wysokiej jakości 
standardów i przepisów dla konsumentów, 
w oparciu o najwyższe standardy w 
każdym sektorze, mając na uwadze, że 
osiągnięte ustalenia staną się w zasadzie 
standardami międzynarodowymi;
negocjatorzy z obu stron muszą w związku 
z tym określić i jasno sprecyzować, w 
oparciu o doświadczenie wyniesione z 
rozmów prowadzonych od półtora roku, 
które przepisy i standardy mają 
podstawowe znaczenie i nie można ich 
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zmieniać, które mogą być przedmiotem 
wspólnego stanowiska, które dotyczą 
obszarów, gdzie wzajemne uznawanie 
oparte na wspólnych wysokich standardach 
i silnym systemie nadzoru rynkowego 
byłoby pożądane, a dla których możliwa 
jest wyłącznie usprawniona wymiana 
informacji; podkreśla, że bariery 
pozataryfowe w sposób nieproporcjonalny 
dotykają MŚP;

Or. en

Poprawka 559
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

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

Projekt rezolucji Poprawka

(ia) zaleca, aby poszanowanie i wspieranie 
wysokich standardów ochrony stanowiło 
cel wszelkich umów handlowych oraz aby 
we wszystkich umowach handlowych 
przestrzegane było prawo rządów do 
regulacji standardów w dziedzinie 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
konsumentów w zakresie, w jakim uznają 
to za stosowne; w tym kontekście należy 
wykluczyć z negocjacji wszystkie obszary, 
w których UE i USA mają bardzo 
odmienne przepisy bądź podejścia;

Or. es

Poprawka 560
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c – podpunkt i a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

(ia) należy wziąć pod uwagę, że dla UE 
bariery pozataryfowe stanowią jedno z 
kluczowych zagadnień w negocjacjach; 
należy dopilnować, aby negocjacje w tej 
sprawie prowadzono zgodnie z 
najwyższymi standardami w zakresie 
przejrzystości, uwzględniając wykaz 
wszystkich barier pozataryfowych, które 
prawdopodobnie zostaną zniesione w 
wyniku partnerstwa; przypomina, że 
niektóre bariery pozataryfowe w Europie 
wiążą się bezpośrednio ze zbiorowymi 
preferencjami i stylem życia obywateli i w 
związku z tym powinny zostać utrzymane;

Or. en

Poprawka 561
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

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

Projekt rezolucji Poprawka

(ia) należy dopilnować, aby partnerstwo –
jeśli zostanie zatwierdzone – nie wpłynęło 

negatywnie na powszechny dostęp do 
leków;

Or. en

Poprawka 562
Yannick Jadot, Ska Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c – podpunkt i a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

(ia) należy dopilnować, aby postanowienia 
TTIP nie miały zastosowania ani wpływu 
w zakresie sektora rolnego i jego 
regulacji, pod tym względem, że 
partnerstwo zmniejsza starania na rzecz 
lokalnej produkcji żywności i krótszych 
łańcuchów dostaw w imię niepotrzebnego 
i wtórnego handlu;

Or. en

Poprawka 563
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius, Dita Charanzová

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

Projekt rezolucji Poprawka

(ia) należy poruszyć kwestie cła, które 
wykraczają poza postanowienia zawartej 
w ramach WTO umowy o ułatwieniach w 
handlu, oraz podkreślić, że aby 
rzeczywiście wyeliminować obciążenia 
administracyjne, należy działać na rzecz 
najwyższego stopnia dostosowania 
regulacji polityki celnej i granicznej oraz 
odnośnych praktyk;

Or. en

Poprawka 564
Yannick Jadot, Ska Keller

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

Projekt rezolucji Poprawka

(ib) należy zaznaczyć, że w szczególności 
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sektory i podsektory rolne mają być 
wyłączone z zakresu współpracy 
regulacyjnej w ramach TTIP, w tym 
obszary wrażliwe, co do których unijne i 
amerykańskie prawodawstwo znacząco się 
od siebie różnią, obejmujące – choć się 
doń nie ograniczające – prawodawstwo 
dotyczące dobrostanu zwierząt, 
organizmów zmodyfikowanych 
genetycznie, klonów i ich potomstwa, 
wybielaczy chlorowych na tuszkach 
kurcząt, hormonów wzrostu stosowanych 
w produkcji mięsa i mleka, antybiotyków 
w produktach pochodzących z hodowli, 
agrochemikaliów i środków ochrony 
roślin;

Or. en

Poprawka 565
Yannick Jadot, Ska Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c – podpunkt i c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(ic) w szczególności należy odrzucić 
następujące przepisy, które mogłyby 
rzeczywiście utrudnić UE wyjście poza 
najniższy wspólny mianownik w ramach 
instrumentów międzynarodowych:

– przyznanie USA prawa do dokonywania 
wymiany w kwestiach regulacyjnych 
odnośnie do przyjmowania krajowych 
przepisów przez państwa członkowskie, w 
tym wspólnego analizowania możliwych 
środków służących promowaniu zgodności 
regulacyjnej,

– przyznanie USA oficjalnych praw 
odnośnie do aktów wykonawczych 
przyjmowanych na podstawie art. 291 
TFUE, podczas gdy Parlament Europejski 
nie ma prawa do żadnej kontroli nad 
aktami wykonawczymi,
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Or. en

Poprawka 566
Yannick Jadot, Ska Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c – podpunkt i d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(id) należy traktować unijne regulacje 
jako standardy – poza innymi 
uzasadnionymi czynnikami – niezbędne do 
zapewnienia zdrowia ludzi i zwierząt, 
bezpieczeństwa żywności i 
zrównoważonego rozwoju środowiska 
naturalnego; należy w związku z tym 
odrzucić zaklasyfikowanie tych czynników 
jako technicznych barier w handlu;

Or. en

Poprawka 567
Franck Proust

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c – podpunkt ii

Projekt rezolucji Poprawka

(ii) negocjacje w zakresie środków 
sanitarnych i fitosanitarnych oraz barier 
technicznych w handlu należy opierać na 
podstawowych zasadach wielostronnych 
umów dotyczących środków sanitarnych i 
fitosanitarnych oraz barier technicznych w 
handlu; w pierwszym rzędzie należy dążyć 
do zwiększenia przejrzystości i otwartości, 
wzmocnienia dialogu między organami 
regulacyjnymi oraz zacieśnienia 
współpracy w międzynarodowych 
organach normalizacyjnych; w 
negocjacjach w sprawie środków 
sanitarnych i fitosanitarnych oraz barier 

(ii) negocjacje w zakresie środków 
sanitarnych i fitosanitarnych oraz barier 
technicznych w handlu należy opierać na 
podstawowych zasadach wielostronnych 
umów dotyczących środków sanitarnych i 
fitosanitarnych oraz barier technicznych w 
handlu; w pierwszym rzędzie należy dążyć 
do zwiększenia przejrzystości i otwartości, 
wzmocnienia dialogu między organami 
regulacyjnymi oraz zacieśnienia 
współpracy w międzynarodowych 
organach normalizacyjnych; w 
negocjacjach w sprawie środków 
sanitarnych i fitosanitarnych oraz barier 
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technicznych w handlu należy uznać prawo 
obu stron do zarządzania ryzykiem na 
takim poziomie, który każda ze stron 
uznaje za właściwy w celu ochrony życia 
lub zdrowia ludzi, zwierząt i roślin; należy 
uwzględniać wrażliwe obszary i zapewniać 
poszanowanie wartości podstawowych dla 
każdej ze stron, jak np. stosowaną w UE 
zasadę ostrożności;

technicznych w handlu należy uznać prawo 
obu stron do zarządzania ryzykiem na 
takim poziomie, który każda ze stron 
uznaje za właściwy w celu ochrony życia 
lub zdrowia ludzi, zwierząt i roślin; należy 
uwzględniać wrażliwe obszary i zapewniać 
poszanowanie wartości podstawowych dla 
każdej ze stron, jak np. stosowaną w UE 
zasadę ostrożności i ochrony interesu 
publicznego;

Or. fr

Poprawka 568
Seán Kelly

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c – podpunkt ii

Projekt rezolucji Poprawka

(ii) negocjacje w zakresie środków 
sanitarnych i fitosanitarnych oraz barier 
technicznych w handlu należy opierać na 
podstawowych zasadach wielostronnych 
umów dotyczących środków sanitarnych i 
fitosanitarnych oraz barier technicznych w 
handlu; w pierwszym rzędzie należy dążyć 
do zwiększenia przejrzystości i otwartości, 
wzmocnienia dialogu między organami 
regulacyjnymi oraz zacieśnienia 
współpracy w międzynarodowych 
organach normalizacyjnych; w 
negocjacjach w sprawie środków 
sanitarnych i fitosanitarnych oraz barier 
technicznych w handlu należy uznać 
prawo obu stron do zarządzania ryzykiem 
na takim poziomie, który każda ze stron 
uznaje za właściwy w celu ochrony życia 
lub zdrowia ludzi, zwierząt i roślin; należy 
uwzględniać wrażliwe obszary i zapewniać 
poszanowanie wartości podstawowych dla 
każdej ze stron, jak np. stosowaną w UE 
zasadę ostrożności;

(ii) negocjacje w zakresie środków 
sanitarnych i fitosanitarnych oraz barier 
technicznych w handlu należy opierać na 
podstawowych zasadach wielostronnych 
umów dotyczących środków sanitarnych i 
fitosanitarnych oraz barier technicznych w 
handlu; w pierwszym rzędzie należy dążyć 
do zwiększenia przejrzystości i otwartości, 
wzmocnienia dialogu między organami 
regulacyjnymi oraz zacieśnienia 
współpracy w międzynarodowych 
organach normalizacyjnych; w 
negocjacjach w sprawie środków 
sanitarnych i fitosanitarnych oraz barier 
technicznych w handlu należy dopilnować, 
aby wysokie standardy, które 
wprowadzono w celu ochrony życia lub 
zdrowia ludzi, zwierząt i roślin w UE nie 
były w żaden sposób zagrożone; należy 
uwzględniać wrażliwe obszary i zapewniać 
poszanowanie wartości podstawowych dla 
każdej ze stron, jak np. stosowaną w UE 
zasadę ostrożności;

Or. en
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Poprawka 569
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c – podpunkt ii

Projekt rezolucji Poprawka

(ii) negocjacje w zakresie środków 
sanitarnych i fitosanitarnych oraz barier 
technicznych w handlu należy opierać na 
podstawowych zasadach wielostronnych 
umów dotyczących środków sanitarnych i 
fitosanitarnych oraz barier technicznych w 
handlu; w pierwszym rzędzie należy dążyć 
do zwiększenia przejrzystości i otwartości, 
wzmocnienia dialogu między organami 
regulacyjnymi oraz zacieśnienia 
współpracy w międzynarodowych 
organach normalizacyjnych; w 
negocjacjach w sprawie środków 
sanitarnych i fitosanitarnych oraz barier 
technicznych w handlu należy uznać prawo 
obu stron do zarządzania ryzykiem na 
takim poziomie, który każda ze stron 
uznaje za właściwy w celu ochrony życia 
lub zdrowia ludzi, zwierząt i roślin; należy 
uwzględniać wrażliwe obszary i zapewniać 
poszanowanie wartości podstawowych dla 
każdej ze stron, jak np. stosowaną w UE 
zasadę ostrożności;

(ii) negocjacje w zakresie środków 
sanitarnych i fitosanitarnych oraz barier 
technicznych w handlu należy opierać na 
podstawowych zasadach wielostronnych 
umów dotyczących środków sanitarnych i 
fitosanitarnych oraz barier technicznych w 
handlu; w pierwszym rzędzie należy dążyć 
do zwiększenia przejrzystości i otwartości, 
wzmocnienia dialogu między organami 
regulacyjnymi oraz zacieśnienia 
współpracy w międzynarodowych 
organach normalizacyjnych; w 
negocjacjach w sprawie środków 
sanitarnych i fitosanitarnych oraz barier 
technicznych w handlu należy uznać prawo 
obu stron do oceny ryzyka i zarządzania 
nim na takim poziomie, który każda ze 
stron uznaje za właściwy w celu ochrony 
życia lub zdrowia ludzi, zwierząt i roślin; 
należy dopilnować, aby przy kształtowaniu 
polityki żywnościowej wzięto pod uwagę 
nie tyko ocenę ryzyka, ale i inne 
uzasadnione czynniki, na przykład 
podejście „od pola do stołu”, należy 
ponadto oceniać, kontrolować i 
weryfikować wdrażanie przez strony 
własnych norm sanitarnych i 
fitosanitarnych; należy uwzględniać 
wrażliwe obszary i zapewniać 
poszanowanie wartości podstawowych dla 
każdej ze stron, jak np. stosowaną w UE 
zasadę ostrożności, a także dopilnować, 
aby strony zachowały prawo do podejścia 
opartego na analizie zagrożeń, w
szczególności odnośnie do produktów 
kosmetycznych i środków chemicznych;
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Or. en

Poprawka 570
Tonino Picula

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c – podpunkt ii

Projekt rezolucji Poprawka

(ii) negocjacje w zakresie środków 
sanitarnych i fitosanitarnych oraz barier 
technicznych w handlu należy opierać na 
podstawowych zasadach wielostronnych 
umów dotyczących środków sanitarnych i 
fitosanitarnych oraz barier technicznych w 
handlu; w pierwszym rzędzie należy dążyć 
do zwiększenia przejrzystości i otwartości, 
wzmocnienia dialogu między organami 
regulacyjnymi oraz zacieśnienia 
współpracy w międzynarodowych 
organach normalizacyjnych; w 
negocjacjach w sprawie środków 
sanitarnych i fitosanitarnych oraz barier 
technicznych w handlu należy uznać prawo 
obu stron do zarządzania ryzykiem na 
takim poziomie, który każda ze stron 
uznaje za właściwy w celu ochrony życia 
lub zdrowia ludzi, zwierząt i roślin; należy 
uwzględniać wrażliwe obszary i zapewniać 
poszanowanie wartości podstawowych dla 
każdej ze stron, jak np. stosowaną w UE 
zasadę ostrożności;

(ii) negocjacje w zakresie środków 
sanitarnych i fitosanitarnych oraz barier 
technicznych w handlu należy opierać na 
podstawowych zasadach wielostronnych 
umów dotyczących środków sanitarnych i 
fitosanitarnych oraz barier technicznych w 
handlu; w pierwszym rzędzie należy dążyć 
do zwiększenia przejrzystości i otwartości, 
wzmocnienia dialogu między organami 
regulacyjnymi oraz zacieśnienia 
współpracy w międzynarodowych 
organach normalizacyjnych; w 
negocjacjach w sprawie środków 
sanitarnych i fitosanitarnych oraz barier 
technicznych w handlu należy uznać prawo 
obu stron do zarządzania ryzykiem na 
takim poziomie, który każda ze stron 
uznaje za właściwy w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa żywności i ochrony życia 
lub zdrowia ludzi, zwierząt i roślin; należy 
uwzględniać wrażliwe obszary i zapewniać 
poszanowanie wartości podstawowych dla 
każdej ze stron, jak np. stosowaną w UE 
zasadę ostrożności odnośnie do dystrybucji 
genetycznie zmodyfikowanych 
organizmów;

Or. hr

Poprawka 571
Tokia Saïfi, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Marielle de Sarnez

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c – podpunkt ii
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Projekt rezolucji Poprawka

(ii) negocjacje w zakresie środków 
sanitarnych i fitosanitarnych oraz barier 
technicznych w handlu należy opierać na 
podstawowych zasadach wielostronnych 
umów dotyczących środków sanitarnych i 
fitosanitarnych oraz barier technicznych w 
handlu; w pierwszym rzędzie należy dążyć 
do zwiększenia przejrzystości i otwartości, 
wzmocnienia dialogu między organami 
regulacyjnymi oraz zacieśnienia 
współpracy w międzynarodowych 
organach normalizacyjnych; w 
negocjacjach w sprawie środków 
sanitarnych i fitosanitarnych oraz barier 
technicznych w handlu należy uznać prawo 
obu stron do zarządzania ryzykiem na 
takim poziomie, który każda ze stron 
uznaje za właściwy w celu ochrony życia 
lub zdrowia ludzi, zwierząt i roślin; należy 
uwzględniać wrażliwe obszary i zapewniać 
poszanowanie wartości podstawowych dla 
każdej ze stron, jak np. stosowaną w UE 
zasadę ostrożności;

(ii) negocjacje w zakresie środków 
sanitarnych i fitosanitarnych oraz barier 
technicznych w handlu należy opierać na 
podstawowych zasadach wielostronnych 
umów dotyczących środków sanitarnych i 
fitosanitarnych oraz barier technicznych w 
handlu, a ponadto należy przestrzegać 
europejskich norm i procedur sanitarnych 
i fitosanitarnych; w pierwszym rzędzie 
należy dążyć do zwiększenia przejrzystości 
i otwartości, wzmocnienia dialogu między 
organami regulacyjnymi oraz zacieśnienia 
współpracy w międzynarodowych 
organach normalizacyjnych; w 
negocjacjach w sprawie środków 
sanitarnych i fitosanitarnych oraz barier 
technicznych w handlu należy uznać prawo 
obu stron do zarządzania ryzykiem na 
takim poziomie, który każda ze stron 
uznaje za właściwy w celu ochrony życia 
lub zdrowia ludzi, zwierząt i roślin; należy 
uwzględniać wrażliwe obszary i zapewniać 
poszanowanie wartości podstawowych dla 
każdej ze stron, jak np. stosowaną w UE 
zasadę ostrożności;

Or. fr

Poprawka 572
Sorin Moisă, Pedro Silva Pereira, Alessia Maria Mosca, Nicola Danti

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c – podpunkt ii

Projekt rezolucji Poprawka

(ii) negocjacje w zakresie środków 
sanitarnych i fitosanitarnych oraz barier 
technicznych w handlu należy opierać na 
podstawowych zasadach wielostronnych 
umów dotyczących środków sanitarnych i 
fitosanitarnych oraz barier technicznych w 
handlu; w pierwszym rzędzie należy dążyć 

(ii) negocjacje w zakresie środków 
sanitarnych i fitosanitarnych oraz barier 
technicznych w handlu należy opierać na 
podstawowych zasadach wielostronnych 
umów dotyczących środków sanitarnych i 
fitosanitarnych oraz barier technicznych w 
handlu; w pierwszym rzędzie należy dążyć 



PE552.129v01-00 30/61 AM\1055773PL.doc

PL

do zwiększenia przejrzystości i otwartości, 
wzmocnienia dialogu między organami 
regulacyjnymi oraz zacieśnienia
współpracy w międzynarodowych 
organach normalizacyjnych; w 
negocjacjach w sprawie środków 
sanitarnych i fitosanitarnych oraz barier 
technicznych w handlu należy uznać prawo 
obu stron do zarządzania ryzykiem na 
takim poziomie, który każda ze stron 
uznaje za właściwy w celu ochrony życia 
lub zdrowia ludzi, zwierząt i roślin; należy 
uwzględniać wrażliwe obszary i zapewniać 
poszanowanie wartości podstawowych dla 
każdej ze stron, jak np. stosowaną w UE 
zasadę ostrożności;

do wyeliminowania lub znaczącego 
zmniejszenia liczby zbyt uciążliwych 
środków sanitarnych i fitosanitarnych, w 
tym związanych z nimi procedur 
importowych; w szczególności należy 
dopilnować, aby uzyskanie uprzedniej 
zgody, obowiązkowe protokoły czy wstępne 
kontrole celne nie były stosowane jako 
stałe środki importowe; należy osiągnąć 
większą przejrzystość i otwartość, 
wzmocnienie dialogu między organami 
regulacyjnymi oraz zacieśnienie 
współpracy w międzynarodowych 
organach normalizacyjnych; w 
negocjacjach w sprawie środków 
sanitarnych i fitosanitarnych oraz barier 
technicznych w handlu należy uznać prawo 
obu stron do zarządzania ryzykiem na 
takim poziomie, który każda ze stron 
uznaje za właściwy w celu ochrony życia 
lub zdrowia ludzi, zwierząt i roślin; należy 
uwzględniać wrażliwe obszary i zapewniać 
poszanowanie wartości podstawowych dla 
każdej ze stron, jak np. stosowaną w UE 
zasadę ostrożności;

Or. en

Poprawka 573
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c – podpunkt ii

Projekt rezolucji Poprawka

(ii) negocjacje w zakresie środków 
sanitarnych i fitosanitarnych oraz barier 
technicznych w handlu należy opierać na 
podstawowych zasadach wielostronnych 
umów dotyczących środków sanitarnych i 
fitosanitarnych oraz barier technicznych w
handlu; w pierwszym rzędzie należy dążyć 
do zwiększenia przejrzystości i otwartości, 
wzmocnienia dialogu między organami 
regulacyjnymi oraz zacieśnienia 

(ii) negocjacje w zakresie środków 
sanitarnych i fitosanitarnych oraz barier 
technicznych w handlu należy opierać na 
podstawowych zasadach wielostronnych 
umów dotyczących środków sanitarnych i 
fitosanitarnych oraz barier technicznych w 
handlu; w pierwszym rzędzie należy dążyć 
do zwiększenia przejrzystości i otwartości, 
wzmocnienia dialogu między organami 
regulacyjnymi oraz zacieśnienia 
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współpracy w międzynarodowych 
organach normalizacyjnych; w 
negocjacjach w sprawie środków 
sanitarnych i fitosanitarnych oraz barier 
technicznych w handlu należy uznać
prawo obu stron do zarządzania ryzykiem 
na takim poziomie, który każda ze stron 
uznaje za właściwy w celu ochrony życia 
lub zdrowia ludzi, zwierząt i roślin; należy 
uwzględniać wrażliwe obszary i zapewniać 
poszanowanie wartości podstawowych dla 
każdej ze stron, jak np. stosowaną w UE 
zasadę ostrożności;

współpracy w międzynarodowych 
organach normalizacyjnych; należy 
wprowadzić wymóg, aby środki 
wprowadzane przez obie strony musiały 
być uzasadnione naukowo i oparte na 
międzynarodowych standardach oraz 
naukowych ocenach ryzyka, uznając 
jednocześnie prawo obu stron do 
zarządzania ryzykiem na takim poziomie, 
który każda ze stron uznaje za właściwy w 
celu ochrony życia lub zdrowia ludzi, 
zwierząt i roślin; należy uwzględniać 
wrażliwe obszary i zapewniać 
poszanowanie wartości podstawowych dla 
każdej ze stron;

Or. en

Poprawka 574
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c – podpunkt ii

Projekt rezolucji Poprawka

(ii) negocjacje w zakresie środków 
sanitarnych i fitosanitarnych oraz barier 
technicznych w handlu należy opierać na 
podstawowych zasadach wielostronnych 
umów dotyczących środków sanitarnych i 
fitosanitarnych oraz barier technicznych w 
handlu; w pierwszym rzędzie należy dążyć 
do zwiększenia przejrzystości i otwartości, 
wzmocnienia dialogu między organami 
regulacyjnymi oraz zacieśnienia 
współpracy w międzynarodowych 
organach normalizacyjnych; w 
negocjacjach w sprawie środków 
sanitarnych i fitosanitarnych oraz barier 
technicznych w handlu należy uznać prawo 
obu stron do zarządzania ryzykiem na 
takim poziomie, który każda ze stron 
uznaje za właściwy w celu ochrony życia 

(ii) negocjacje w zakresie środków 
sanitarnych i fitosanitarnych oraz barier 
technicznych w handlu należy opierać na 
podstawowych zasadach wielostronnych 
umów dotyczących środków sanitarnych i 
fitosanitarnych oraz barier technicznych w 
handlu; w pierwszym rzędzie należy dążyć 
do zwiększenia przejrzystości i otwartości, 
wzmocnienia dialogu między organami 
regulacyjnymi oraz zacieśnienia 
współpracy w międzynarodowych 
organach normalizacyjnych; w 
negocjacjach w sprawie środków 
sanitarnych i fitosanitarnych oraz barier 
technicznych w handlu należy uznać prawo 
obu stron do zarządzania ryzykiem na 
takim poziomie, który każda ze stron 
uznaje za właściwy w celu ochrony życia 
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lub zdrowia ludzi, zwierząt i roślin; należy 
uwzględniać wrażliwe obszary i zapewniać 
poszanowanie wartości podstawowych dla 
każdej ze stron, jak np. stosowaną w UE 
zasadę ostrożności;

lub zdrowia ludzi, zwierząt i roślin, czego 
przykładem jest podejście „od pola do 
stołu”; należy uwzględniać wrażliwe 
obszary i zapewniać poszanowanie 
wartości podstawowych dla każdej ze 
stron, w tym stosowaną w UE zasadę 
ostrożności oraz prawo obu stron do 
oparcia decyzji w zakresie polityki 
żywnościowej nie tylko na analizie ryzyka, 
ale i innych uzasadnionych czynnikach;
należy zagwarantować, aby na szczeblu 
centralnym i niższym obie strony 
zachowały prawo do stosowania podejścia 
opartego na analizie zagrożeń, przede 
wszystkim w kwestii produktów 
kosmetycznych, środków chemicznych, 
pestycydów i GMO;

Or. en

Poprawka 575
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c – podpunkt ii

Projekt rezolucji Poprawka

(ii) negocjacje w zakresie środków 
sanitarnych i fitosanitarnych oraz barier 
technicznych w handlu należy opierać na 
podstawowych zasadach wielostronnych 
umów dotyczących środków sanitarnych i 
fitosanitarnych oraz barier technicznych w 
handlu; w pierwszym rzędzie należy dążyć 
do zwiększenia przejrzystości i otwartości, 
wzmocnienia dialogu między organami 
regulacyjnymi oraz zacieśnienia 
współpracy w międzynarodowych 
organach normalizacyjnych; w 
negocjacjach w sprawie środków 
sanitarnych i fitosanitarnych oraz barier 
technicznych w handlu należy uznać prawo 
obu stron do zarządzania ryzykiem na 
takim poziomie, który każda ze stron 
uznaje za właściwy w celu ochrony życia 

(ii) negocjacje w zakresie środków 
sanitarnych i fitosanitarnych oraz barier 
technicznych w handlu należy opierać na 
podstawowych zasadach wielostronnych 
umów dotyczących środków sanitarnych i 
fitosanitarnych oraz barier technicznych w 
handlu; w pierwszym rzędzie należy dążyć 
do zwiększenia przejrzystości i otwartości, 
wzmocnienia dialogu między organami 
regulacyjnymi oraz zacieśnienia 
współpracy w międzynarodowych 
organach normalizacyjnych; w 
negocjacjach w sprawie środków 
sanitarnych i fitosanitarnych oraz barier 
technicznych w handlu należy uznać prawo 
obu stron do zarządzania ryzykiem na 
takim poziomie, który każda ze stron 
uznaje za właściwy w celu ochrony życia 
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lub zdrowia ludzi, zwierząt i roślin; należy 
uwzględniać wrażliwe obszary i zapewniać 
poszanowanie wartości podstawowych dla 
każdej ze stron, jak np. stosowaną w UE 
zasadę ostrożności;

lub zdrowia ludzi, zwierząt i roślin;

Or. de

Poprawka 576
Yannick Jadot, Ska Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c – podpunkt ii

Projekt rezolucji Poprawka

(ii) negocjacje w zakresie środków 
sanitarnych i fitosanitarnych oraz barier 
technicznych w handlu należy opierać na 
podstawowych zasadach wielostronnych 
umów dotyczących środków sanitarnych i 
fitosanitarnych oraz barier technicznych w 
handlu; w pierwszym rzędzie należy dążyć 
do zwiększenia przejrzystości i otwartości, 
wzmocnienia dialogu między organami 
regulacyjnymi oraz zacieśnienia 
współpracy w międzynarodowych 
organach normalizacyjnych; w 
negocjacjach w sprawie środków 
sanitarnych i fitosanitarnych oraz barier 
technicznych w handlu należy uznać prawo 
obu stron do zarządzania ryzykiem na 
takim poziomie, który każda ze stron 
uznaje za właściwy w celu ochrony życia 
lub zdrowia ludzi, zwierząt i roślin; należy 
uwzględniać wrażliwe obszary i zapewniać 
poszanowanie wartości podstawowych dla 
każdej ze stron, jak np. stosowaną w UE 
zasadę ostrożności;

(ii) negocjacje w zakresie środków 
sanitarnych i fitosanitarnych oraz barier 
technicznych w handlu należy opierać na 
podstawowych zasadach wielostronnych 
umów dotyczących środków sanitarnych i 
fitosanitarnych oraz barier technicznych w 
handlu; w pierwszym rzędzie należy dążyć 
do zwiększenia przejrzystości i otwartości, 
wzmocnienia dialogu między organami 
regulacyjnymi oraz zacieśnienia 
współpracy w międzynarodowych 
organach normalizacyjnych; w 
negocjacjach w sprawie środków 
sanitarnych i fitosanitarnych oraz barier 
technicznych w handlu należy uznać prawo 
obu stron do zarządzania ryzykiem na 
takim poziomie, który każda ze stron 
uznaje za właściwy w celu ochrony życia 
lub zdrowia ludzi, zwierząt i roślin; należy 
w pełni uwzględniać wrażliwe obszary i 
zapewniać poszanowanie wartości 
podstawowych dla każdej ze stron, w 
szczególności stosowaną w UE zasadę 
ostrożności; należy wykluczyć przepisy, 
które mogłyby rzeczywiście utrudnić UE i 
państwom członkowskim wyjście poza 
najniższy wspólny mianownik w ramach 
instrumentów międzynarodowych;

Or. en
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Poprawka 577
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c – podpunkt ii

Projekt rezolucji Poprawka

(ii) negocjacje w zakresie środków 
sanitarnych i fitosanitarnych oraz barier 
technicznych w handlu należy opierać na 
podstawowych zasadach wielostronnych 
umów dotyczących środków sanitarnych i 
fitosanitarnych oraz barier technicznych 
w handlu; w pierwszym rzędzie należy 
dążyć do zwiększenia przejrzystości i 
otwartości, wzmocnienia dialogu między 
organami regulacyjnymi oraz zacieśnienia 
współpracy w międzynarodowych 
organach normalizacyjnych; w 
negocjacjach w sprawie środków 
sanitarnych i fitosanitarnych oraz barier 
technicznych w handlu należy uznać prawo 
obu stron do zarządzania ryzykiem na 
takim poziomie, który każda ze stron 
uznaje za właściwy w celu ochrony życia 
lub zdrowia ludzi, zwierząt i roślin; należy 
uwzględniać wrażliwe obszary i zapewniać 
poszanowanie wartości podstawowych dla 
każdej ze stron, jak np. stosowaną w UE 
zasadę ostrożności;

(ii) należy dopilnować, aby negocjacje
wyszły poza ustalenia z porozumień WTO 
w sprawie środków sanitarnych i 
fitosanitarnych oraz barier technicznych w 
handlu; w pierwszym rzędzie należy dążyć 
do zwiększenia przejrzystości, spójności i 
otwartości, wzajemnego uznawania, 
wymiany najlepszych praktyk,
wzmocnienia dialogu między organami 
regulacyjnymi oraz zacieśnienia 
współpracy w międzynarodowych 
organach normalizacyjnych, jednocześnie 
usuwając wszystkie zbędne utrudnienia w 
handlu i przepływie inwestycji oraz 
dopilnowując, aby organy regulacyjne 
stworzyły proporcjonalne środki w 
oparciu o naukowe dowody i 
międzynarodowe standardy ; w 
negocjacjach w sprawie środków 
sanitarnych i fitosanitarnych oraz barier 
technicznych w handlu należy uznać prawo 
obu stron do zarządzania ryzykiem na 
takim poziomie, który każda ze stron 
uznaje za właściwy w celu ochrony życia 
lub zdrowia ludzi, zwierząt i roślin przy 
pełnym poszanowaniu ram prawnych obu 
stron;

Or. en

Poprawka 578
Tiziana Beghin, David Borrelli

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c – podpunkt ii
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Projekt rezolucji Poprawka

(ii) negocjacje w zakresie środków 
sanitarnych i fitosanitarnych oraz barier 
technicznych w handlu należy opierać na 
podstawowych zasadach wielostronnych 
umów dotyczących środków sanitarnych i 
fitosanitarnych oraz barier technicznych w 
handlu; w pierwszym rzędzie należy dążyć 
do zwiększenia przejrzystości i otwartości, 
wzmocnienia dialogu między organami 
regulacyjnymi oraz zacieśnienia 
współpracy w międzynarodowych 
organach normalizacyjnych; w 
negocjacjach w sprawie środków 
sanitarnych i fitosanitarnych oraz barier 
technicznych w handlu należy uznać prawo 
obu stron do zarządzania ryzykiem na 
takim poziomie, który każda ze stron 
uznaje za właściwy w celu ochrony życia 
lub zdrowia ludzi, zwierząt i roślin; należy 
uwzględniać wrażliwe obszary i zapewniać 
poszanowanie wartości podstawowych dla 
każdej ze stron, jak np. stosowaną w UE 
zasadę ostrożności;

(ii) negocjacje w zakresie środków 
sanitarnych i fitosanitarnych oraz barier 
technicznych w handlu należy opierać na 
podstawowych zasadach wielostronnych 
umów dotyczących środków sanitarnych i 
fitosanitarnych oraz barier technicznych w 
handlu; w pierwszym rzędzie należy dążyć 
do zwiększenia przejrzystości i otwartości, 
wzmocnienia dialogu między organami 
regulacyjnymi i zainteresowanymi 
stronami oraz zacieśnienia współpracy w 
międzynarodowych organach 
normalizacyjnych; w negocjacjach w 
sprawie środków sanitarnych i 
fitosanitarnych oraz barier technicznych w 
handlu należy uznać prawo obu stron do 
zarządzania ryzykiem na takim poziomie, 
który każda ze stron uznaje za właściwy w 
celu ochrony życia lub zdrowia ludzi, 
zwierząt i roślin; należy uwzględniać 
wrażliwe obszary i zapewniać 
poszanowanie wartości podstawowych dla 
każdej ze stron, jak np. stosowaną w UE 
zasadę ostrożności, oraz zobowiązać się do 
przestrzegania tejże zasady ostrożności, 
będącej warunkiem przyjęcia TTIP;

Or. en

Poprawka 579
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

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

Projekt rezolucji Poprawka

(iia) należy podkreślić, że zasada 
ostrożności jest jedną z podstawowych 
zasad europejskiej polityki ochrony 
środowiska, zdrowia i konsumentów i że 
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zgodnie z tą zasadą działania we 
właściwym czasie i w sposób aktywny 
podejmuje się działania w celu uniknięcia 
zagrożenia zdrowia ludzi, zwierząt i roślin 
lub niekorzystnego oddziaływania na 
środowisko naturalne; należy dopilnować, 
aby negocjacje nie doprowadziły do 
naruszenia obowiązującej w UE zasady 
ostrożności, szczególnie w zakresie 
ochrony środowiska, zdrowia i 
konsumentów oraz bezpieczeństwa 
żywności;

Or. en

Poprawka 580
Yannick Jadot, Ska Keller

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

Projekt rezolucji Poprawka

(iia) należy wzmocnić gwarancje i 
ochronę dotyczące unijnego prawa do 
stanowienia przepisów w zakresie 
etykietowania i oznakowywania, traktując 
je jako element ramowego systemu 
służącego identyfikacji pochodzenia i 
informowania konsumentów, a nie jako 
techniczną barierę w handlu; należy 
dopilnować, aby TTIP w żaden sposób nie 
zmniejszało możliwości UE w zakresie 
identyfikacji pochodzenia produktów 
spożywczych oraz informowania o tym 
konsumentów za sprawą regulacji 
dotyczących oznakowania informującego 
o kraju pochodzenia czy metodach 
produkcji lub też innych form 
oznakowania żywności;

Or. en
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Poprawka 581
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

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

Projekt rezolucji Poprawka

(iib) należy bronić stanowiska, że 
istniejące rozbieżności regulacyjne często 
mają swe źródła w odmiennych 
podejściach kulturowych i politycznych 
oraz że ich wartość może przewyższać ich 
koszty jako bariery pozataryfowej w 
handlu; należy zwrócić uwagę, że koszty 
zwalczania konsekwencji deregulacji 
mogą być dla budżetu publicznego bardzo 
wysokie;

Or. en

Poprawka 582
Yannick Jadot, Ska Keller

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

Projekt rezolucji Poprawka

(iib) należy dopilnować, aby celem 
uzgodnienia standardów regulacyjnych 
odnośnie do dobrostanu zwierząt było 
podniesienie standardów na najwyższy 
poziom, a nie obniżanie ich, a także należy 
przyjąć standardy dotyczące dobrostanu 
zwierząt hodowlanych za wymóg przy 
wwożeniu towarów do UE;

Or. en

Poprawka 583
Helmut Scholz
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w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

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

Projekt rezolucji Poprawka

(iic) należy zwrócić uwagę, że 
przeważająca liczba mieszkańców 
większości państw członkowskich 
sprzeciwia się stanowczo uprawie, 
importowi oraz przetwarzaniu 
organizmów zmodyfikowanych 
genetycznie (GMO);

Or. en

Poprawka 584
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c – podpunkt ii d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(iid) należy dopilnować, aby dla sektora 
rolnego przewidziano szczególne regulacje 
związane z ochroną konsumentów i 
ochroną zdrowia, zgodnie z którymi 
zakazane będzie wwożenie do UE 
pewnych towarów, w szczególności 
produktów, które nie spełniają wymogów 
unijnej dyrektywy w sprawie znakowania, 
produktów, które zawierają GMO lub 
zostały z nich wyprodukowane, zwierząt, 
które zostały poddane działaniu 
hormonów wzrostu, wprowadzanie do 
obrotu żywności wyprodukowanej ze 
sklonowanych zwierząt, jak również 
żywności zawierającej substancje 
zakazane obecnie lub w przyszłości w UE;

Or. en
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Poprawka 585
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c – podpunkt ii e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(iie) należy zwrócić uwagę, że 
różnorodność biologiczna w rolnictwie 
stanowi podstawę produkcji żywności oraz 
dopilnować, aby umowy handlowe nie 
doprowadziły do ograniczeń dotyczących 
starego materiału siewnego, zubożenia 
naszych tradycyjnych upraw ani 
utrudnień dla wysokiej jakości i 
proekologicznego rolnictwa;

Or. en

Poprawka 586
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c – podpunkt ii f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(iif) należy zlecić niezależną analizę 
ewentualnych konsekwencji umowy 
handlowej z USA dla europejskiego 
rolnictwa rodzinnego i dla unijnej polityki 
w zakresie rolnictwa, bezpieczeństwa 
żywności, identyfikowalności żywności i 
towarów oraz środowiska naturalnego;

Or. en
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Poprawka 587
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c – podpunkt ii g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(iig) należy dopilnować, aby we wszystkich 
rozdziałach horyzontalnych oraz 
wszystkich załącznikach sektorowych do 
TTIP wykluczono wszelkie przepisy, które 
dotyczyłyby regulacji w zakresie środków 
chemicznych i pestycydów, miałyby wpływ 
na zintegrowane podejście UE do 
bezpieczeństwa żywności, w tym przepisy 
unijne dotyczące GMO, hormony i 
wszelkie ewentualne potrzebne w 
przyszłości przepisy, na przykład dotyczące 
żywności zawierającej substancje 
zaburzające funkcjonowanie układu 
hormonalnego;

Or. en

Poprawka 588
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c – podpunkt ii h (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(iih) należy zdecydowanie chronić 
podejście UE do higieny żywności oparte 
na zasadzie „od pola do stołu”, zgodnie z 
którym w całym łańcuchu produkcyjnym 
należy stosować dobre praktyki 
higieniczne w celu zagwarantowania, że 
żywność sprzedawana końcowemu 
konsumentowi jest bezpieczna, nie należy 
wyrażać zgody na przekazanie zadań 



AM\1055773PL.doc 41/61 PE552.129v01-00

PL

związanych z kontrolą żywności 
przedsiębiorcom prywatnym, stanowczo 
twierdzić, że system żywnościowy oparty 
na kontrolach bezpieczeństwa 
przeprowadzanych przez osoby trzecie nie 
może zostać uznany za równoważny z 
systemem opartym na niezależnych 
publicznych inspekcjach.

Or. en

Poprawka 589
Ulrike Müller

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c – podpunkt iii

Projekt rezolucji Poprawka

(iii) w odniesieniu do rozdziału 
dotyczącego horyzontalnej współpracy 
regulacyjnej należy nadać priorytet 
nawiązywaniu współpracy dwustronnej 
między organami regulacyjnymi poprzez 
zintensyfikowaną wymianę informacji oraz 
wspierać przyjmowanie, wzmacnianie i 
terminowe wdrażanie instrumentów 
międzynarodowych na podstawie 
pozytywnych doświadczeń 
międzynarodowych, takich jak normy ISO 
lub Światowe Forum na rzecz 
Harmonizacji Regulaminów Dotyczących 
Pojazdów (WP.29) Europejskiej Komisji 
Gospodarczej Narodów Zjednoczonych 
(EKG ONZ); należy ustalić, że 
wcześniejsze oceny wpływu aktu 
regulacyjnego określone w przepisach 
horyzontalnych dotyczących współpracy 
regulacyjnej oprócz wpływu na handel i 
inwestycje powinny również badać wpływ 
na konsumentów i środowisko naturalne; 
do możliwości wspierania zgodności 
regulacyjnej należy odnosić się z dużą 
ostrożnością i jedynie bez narażania 
uzasadnionych celów regulacyjnych i 

(iii) w odniesieniu do rozdziału 
dotyczącego horyzontalnej współpracy 
regulacyjnej należy nadać priorytet 
nawiązywaniu współpracy dwustronnej 
między organami regulacyjnymi wyłącznie
poprzez zintensyfikowaną wymianę 
informacji oraz wspierać przyjmowanie, 
wzmacnianie i terminowe wdrażanie 
instrumentów międzynarodowych na 
podstawie pozytywnych doświadczeń 
międzynarodowych, takich jak normy ISO 
lub Światowe Forum na rzecz 
Harmonizacji Regulaminów Dotyczących 
Pojazdów (WP.29) Europejskiej Komisji 
Gospodarczej Narodów Zjednoczonych 
(EKG ONZ); należy ustalić, że 
wcześniejsze oceny wpływu aktu 
regulacyjnego określone w przepisach 
horyzontalnych dotyczących współpracy 
regulacyjnej oprócz wpływu na handel i 
inwestycje powinny również badać wpływ 
na konsumentów i środowisko naturalne; 
do możliwości wspierania zgodności 
regulacyjnej należy odnosić się 
wstrzemięźliwie oraz z dużą ostrożnością i 
jedynie bez narażania uzasadnionych 
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politycznych; celów regulacyjnych i politycznych;

Or. en

Poprawka 590
Reimer Böge

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c – podpunkt iii

Projekt rezolucji Poprawka

(iii) w odniesieniu do rozdziału 
dotyczącego horyzontalnej współpracy 
regulacyjnej należy nadać priorytet 
nawiązywaniu współpracy dwustronnej
między organami regulacyjnymi poprzez 
zintensyfikowaną wymianę informacji oraz 
wspierać przyjmowanie, wzmacnianie i 
terminowe wdrażanie instrumentów 
międzynarodowych na podstawie 
pozytywnych doświadczeń 
międzynarodowych, takich jak normy ISO 
lub Światowe Forum na rzecz 
Harmonizacji Regulaminów Dotyczących 
Pojazdów (WP.29) Europejskiej Komisji 
Gospodarczej Narodów Zjednoczonych 
(EKG ONZ); należy ustalić, że 
wcześniejsze oceny wpływu aktu 
regulacyjnego określone w przepisach 
horyzontalnych dotyczących współpracy 
regulacyjnej oprócz wpływu na handel i 
inwestycje powinny również badać wpływ 
na konsumentów i środowisko naturalne; 
do możliwości wspierania zgodności 
regulacyjnej należy odnosić się z dużą 
ostrożnością i jedynie bez narażania 
uzasadnionych celów regulacyjnych i 
politycznych;

(iii) w odniesieniu do rozdziału 
dotyczącego horyzontalnej współpracy 
regulacyjnej należy nadać priorytet 
nawiązywaniu współpracy dwustronnej 
między organami regulacyjnymi poprzez 
zintensyfikowaną wymianę informacji oraz 
wspierać przyjmowanie, wzmacnianie i 
terminowe wdrażanie instrumentów 
międzynarodowych na podstawie 
pozytywnych doświadczeń 
międzynarodowych, takich jak normy ISO 
lub Światowe Forum na rzecz 
Harmonizacji Regulaminów Dotyczących 
Pojazdów (WP.29) Europejskiej Komisji 
Gospodarczej Narodów Zjednoczonych 
(EKG ONZ); należy ustalić, że 
wcześniejsze oceny wpływu aktu 
regulacyjnego określone w przepisach 
horyzontalnych dotyczących współpracy 
regulacyjnej oprócz wpływu na handel i 
inwestycje powinny również badać wpływ 
na konsumentów i środowisko naturalne; 
do możliwości wspierania zgodności 
regulacyjnej należy odnosić się z dużą 
ostrożnością i jedynie bez narażania 
uzasadnionych celów i kompetencji
regulacyjnych i politycznych;

Or. de

Poprawka 591
Dita Charanzová
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c – podpunkt iii

Projekt rezolucji Poprawka

(iii) w odniesieniu do rozdziału 
dotyczącego horyzontalnej współpracy 
regulacyjnej należy nadać priorytet 
nawiązywaniu współpracy dwustronnej 
między organami regulacyjnymi poprzez 
zintensyfikowaną wymianę informacji oraz 
wspierać przyjmowanie, wzmacnianie i 
terminowe wdrażanie instrumentów
międzynarodowych na podstawie 
pozytywnych doświadczeń 
międzynarodowych, takich jak normy ISO 
lub Światowe Forum na rzecz 
Harmonizacji Regulaminów Dotyczących 
Pojazdów (WP.29) Europejskiej Komisji 
Gospodarczej Narodów Zjednoczonych 
(EKG ONZ); należy ustalić, że 
wcześniejsze oceny wpływu aktu 
regulacyjnego określone w przepisach 
horyzontalnych dotyczących współpracy 
regulacyjnej oprócz wpływu na handel i 
inwestycje powinny również badać wpływ 
na konsumentów i środowisko naturalne; 
do możliwości wspierania zgodności 
regulacyjnej należy odnosić się z dużą 
ostrożnością i jedynie bez narażania 
uzasadnionych celów regulacyjnych i 
politycznych;

(iii) w odniesieniu do rozdziału 
dotyczącego horyzontalnej współpracy 
regulacyjnej należy nadać priorytet 
nawiązywaniu współpracy dwustronnej 
między organami regulacyjnymi poprzez 
zintensyfikowaną wymianę informacji oraz 
wspierać przyjmowanie, wzmacnianie i 
terminowe wdrażanie instrumentów 
międzynarodowych na podstawie 
pozytywnych doświadczeń 
międzynarodowych, takich jak normy ISO 
lub doświadczenia Europejskiej Komisji 
Gospodarczej Narodów Zjednoczonych 
(EKG ONZ), szczególnie odnośnie do 
nowych technologii; należy pamiętać, że 
jednym z najważniejszych osiągnięć 
porozumienia byłoby uznanie 
równoważności jak największej liczby 
regulacji w zakresie bezpieczeństwa 
pojazdów oraz że wymagać to będzie 
sprawdzenia, czy przepisy UE i USA 
przewidują podobny poziom ochrony; 
uważa, że musi to stanowić krok w 
kierunku pełnej zbieżności przepisów w 
tym sektorze i innych;

Or. en

Poprawka 592
Bendt Bendtsen

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c – podpunkt iii

Projekt rezolucji Poprawka

(iii) w odniesieniu do rozdziału 
dotyczącego horyzontalnej współpracy 

(iii) w odniesieniu do rozdziału 
dotyczącego horyzontalnej współpracy 
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regulacyjnej należy nadać priorytet 
nawiązywaniu współpracy dwustronnej 
między organami regulacyjnymi poprzez 
zintensyfikowaną wymianę informacji oraz 
wspierać przyjmowanie, wzmacnianie i 
terminowe wdrażanie instrumentów 
międzynarodowych na podstawie 
pozytywnych doświadczeń 
międzynarodowych, takich jak normy ISO 
lub Światowe Forum na rzecz 
Harmonizacji Regulaminów Dotyczących 
Pojazdów (WP.29) Europejskiej Komisji 
Gospodarczej Narodów Zjednoczonych 
(EKG ONZ); należy ustalić, że 
wcześniejsze oceny wpływu aktu 
regulacyjnego określone w przepisach 
horyzontalnych dotyczących współpracy 
regulacyjnej oprócz wpływu na handel i 
inwestycje powinny również badać wpływ 
na konsumentów i środowisko naturalne; 
do możliwości wspierania zgodności 
regulacyjnej należy odnosić się z dużą 
ostrożnością i jedynie bez narażania 
uzasadnionych celów regulacyjnych i 
politycznych;

regulacyjnej należy nadać priorytet 
nawiązywaniu współpracy dwustronnej 
między organami regulacyjnymi poprzez 
zintensyfikowaną wymianę informacji oraz 
wspierać przyjmowanie, wzmacnianie i 
terminowe wdrażanie instrumentów 
międzynarodowych na podstawie 
pozytywnych doświadczeń 
międzynarodowych, takich jak normy ISO 
lub Światowe Forum na rzecz 
Harmonizacji Regulaminów Dotyczących 
Pojazdów (WP.29) Europejskiej Komisji 
Gospodarczej Narodów Zjednoczonych 
(EKG ONZ); uznaje, że standardy są 
istotne dla eksportu i importu towarów i 
dla obu stron oraz wzywa amerykańskie i 
europejskie organizacje normalizacyjne 
do połączenia sił w pracy nad wspólnymi 
standardami i wzajemnym uznawaniem 
standardów na rzecz europejskiej i 
amerykańskiej konkurencyjności oraz 
zapewnienia konsumentom wyboru, przy 
jednoczesnym utrzymaniu wysokich 
standardów bezpieczeństwa i ochrony 
konsumentów; należy ustalić, że 
wcześniejsze oceny wpływu aktu 
regulacyjnego określone w przepisach 
horyzontalnych dotyczących współpracy 
regulacyjnej oprócz wpływu na handel i 
inwestycje powinny również badać wpływ 
na konsumentów i środowisko naturalne; 
do możliwości wspierania zgodności 
regulacyjnej należy odnosić się z dużą 
ostrożnością i jedynie bez narażania 
uzasadnionych celów regulacyjnych i 
politycznych;

Or. en

Poprawka 593
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 c – podpunkt iii

Projekt rezolucji Poprawka

(iii) w odniesieniu do rozdziału 
dotyczącego horyzontalnej współpracy 
regulacyjnej należy nadać priorytet 
nawiązywaniu współpracy dwustronnej 
między organami regulacyjnymi poprzez 
zintensyfikowaną wymianę informacji oraz 
wspierać przyjmowanie, wzmacnianie i 
terminowe wdrażanie instrumentów 
międzynarodowych na podstawie 
pozytywnych doświadczeń 
międzynarodowych, takich jak normy ISO 
lub Światowe Forum na rzecz 
Harmonizacji Regulaminów Dotyczących 
Pojazdów (WP.29) Europejskiej Komisji 
Gospodarczej Narodów Zjednoczonych 
(EKG ONZ); należy ustalić, że 
wcześniejsze oceny wpływu aktu 
regulacyjnego określone w przepisach 
horyzontalnych dotyczących współpracy 
regulacyjnej oprócz wpływu na handel i 
inwestycje powinny również badać wpływ 
na konsumentów i środowisko naturalne; 
do możliwości wspierania zgodności 
regulacyjnej należy odnosić się z dużą 
ostrożnością i jedynie bez narażania 
uzasadnionych celów regulacyjnych i 
politycznych;

(iii) w odniesieniu do rozdziału 
dotyczącego horyzontalnej współpracy 
regulacyjnej należy nadać priorytet 
nawiązywaniu współpracy dwustronnej 
między organami regulacyjnymi poprzez 
zintensyfikowaną wymianę informacji oraz 
wspierać przyjmowanie, wzmacnianie i 
terminowe wdrażanie instrumentów 
międzynarodowych na podstawie 
pozytywnych doświadczeń 
międzynarodowych, takich jak normy ISO 
lub Światowe Forum na rzecz 
Harmonizacji Regulaminów Dotyczących 
Pojazdów (WP.29) Europejskiej Komisji 
Gospodarczej Narodów Zjednoczonych 
(EKG ONZ); należy ustalić, że 
wcześniejsze oceny wpływu aktu 
regulacyjnego określone w przepisach 
horyzontalnych dotyczących współpracy 
regulacyjnej oprócz wpływu na handel i 
inwestycje powinny również badać i uznać 
za priorytet przede wszystkim wpływ na 
konsumentów, środowisko naturalne i 
relacje między płciami; do możliwości 
wspierania zgodności regulacyjnej należy 
odnosić się z dużą ostrożnością i jedynie 
bez narażania uzasadnionych celów 
regulacyjnych i politycznych;

Or. en

Poprawka 594
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c – podpunkt iii

Projekt rezolucji Poprawka

(iii) w odniesieniu do rozdziału 
dotyczącego horyzontalnej współpracy 

(iii) w odniesieniu do rozdziału 
dotyczącego horyzontalnej współpracy 
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regulacyjnej należy nadać priorytet 
nawiązywaniu współpracy dwustronnej 
między organami regulacyjnymi poprzez 
zintensyfikowaną wymianę informacji oraz 
wspierać przyjmowanie, wzmacnianie i 
terminowe wdrażanie instrumentów 
międzynarodowych na podstawie 
pozytywnych doświadczeń 
międzynarodowych, takich jak normy ISO 
lub Światowe Forum na rzecz 
Harmonizacji Regulaminów Dotyczących 
Pojazdów (WP.29) Europejskiej Komisji 
Gospodarczej Narodów Zjednoczonych 
(EKG ONZ); należy ustalić, że 
wcześniejsze oceny wpływu aktu 
regulacyjnego określone w przepisach 
horyzontalnych dotyczących współpracy 
regulacyjnej oprócz wpływu na handel i 
inwestycje powinny również badać wpływ 
na konsumentów i środowisko naturalne; 
do możliwości wspierania zgodności 
regulacyjnej należy odnosić się z dużą 
ostrożnością i jedynie bez narażania 
uzasadnionych celów regulacyjnych i 
politycznych;

regulacyjnej należy nadać priorytet 
nawiązywaniu współpracy dwustronnej 
między organami regulacyjnymi poprzez 
zintensyfikowaną wymianę informacji oraz 
wspierać przyjmowanie, wzmacnianie i 
terminowe wdrażanie instrumentów 
międzynarodowych na podstawie 
pozytywnych doświadczeń 
międzynarodowych, takich jak normy ISO 
lub Światowe Forum na rzecz 
Harmonizacji Regulaminów Dotyczących 
Pojazdów (WP.29) Europejskiej Komisji 
Gospodarczej Narodów Zjednoczonych 
(EKG ONZ); należy ustalić, że 
wcześniejsze oceny wpływu aktu 
regulacyjnego określone w przepisach 
horyzontalnych dotyczących współpracy 
regulacyjnej oprócz wpływu na handel i 
inwestycje powinny również badać wpływ 
na konsumentów i środowisko naturalne; 
do możliwości wspierania zgodności 
regulacyjnej należy odnosić się z dużą 
ostrożnością i jedynie bez narażania 
uzasadnionych celów i kompetencji 
prawodawców po obu stronach Atlantyku 
regulacyjnych i politycznych;

Or. de

Poprawka 595
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c – podpunkt iii

Projekt rezolucji Poprawka

(iii) w odniesieniu do rozdziału 
dotyczącego horyzontalnej współpracy 
regulacyjnej należy nadać priorytet 
nawiązywaniu współpracy dwustronnej 
między organami regulacyjnymi poprzez 
zintensyfikowaną wymianę informacji oraz 
wspierać przyjmowanie, wzmacnianie i 
terminowe wdrażanie instrumentów 
międzynarodowych na podstawie 

(iii) w odniesieniu do rozdziału 
dotyczącego horyzontalnej współpracy 
regulacyjnej należy nadać priorytet 
nawiązywaniu współpracy dwustronnej 
między organami regulacyjnymi poprzez 
zintensyfikowaną wymianę informacji oraz 
wspierać przyjmowanie, wzmacnianie i 
terminowe wdrażanie instrumentów 
międzynarodowych na podstawie 
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pozytywnych doświadczeń 
międzynarodowych, takich jak normy ISO 
lub Światowe Forum na rzecz 
Harmonizacji Regulaminów Dotyczących 
Pojazdów (WP.29) Europejskiej Komisji 
Gospodarczej Narodów Zjednoczonych 
(EKG ONZ); należy ustalić, że 
wcześniejsze oceny wpływu aktu
regulacyjnego określone w przepisach 
horyzontalnych dotyczących współpracy 
regulacyjnej oprócz wpływu na handel i 
inwestycje powinny również badać wpływ 
na konsumentów i środowisko naturalne; 
do możliwości wspierania zgodności 
regulacyjnej należy odnosić się z dużą 
ostrożnością i jedynie bez narażania 
uzasadnionych celów regulacyjnych i 
politycznych;

pozytywnych doświadczeń 
międzynarodowych, takich jak normy ISO 
lub Światowe Forum na rzecz 
Harmonizacji Regulaminów Dotyczących 
Pojazdów (WP.29) Europejskiej Komisji 
Gospodarczej Narodów Zjednoczonych 
(EKG ONZ);

Or. de

Poprawka 596
Yannick Jadot, Ska Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c – podpunkt iii

Projekt rezolucji Poprawka

(iii) w odniesieniu do rozdziału 
dotyczącego horyzontalnej współpracy 
regulacyjnej należy nadać priorytet 
nawiązywaniu współpracy dwustronnej 
między organami regulacyjnymi poprzez 
zintensyfikowaną wymianę informacji oraz 
wspierać przyjmowanie, wzmacnianie i 
terminowe wdrażanie instrumentów 
międzynarodowych na podstawie 
pozytywnych doświadczeń 
międzynarodowych, takich jak normy ISO 
lub Światowe Forum na rzecz 
Harmonizacji Regulaminów Dotyczących 
Pojazdów (WP.29) Europejskiej Komisji 
Gospodarczej Narodów Zjednoczonych 
(EKG ONZ); należy ustalić, że
wcześniejsze oceny wpływu aktu 

(iii) w odniesieniu do rozdziału 
dotyczącego horyzontalnej współpracy 
regulacyjnej należy nadać priorytet 
nawiązywaniu współpracy dwustronnej 
między organami regulacyjnymi poprzez 
zintensyfikowaną wymianę informacji oraz 
wspierać przyjmowanie, wzmacnianie i 
terminowe wdrażanie instrumentów 
międzynarodowych na podstawie 
pozytywnych doświadczeń 
międzynarodowych, takich jak normy ISO 
lub Światowe Forum na rzecz 
Harmonizacji Regulaminów Dotyczących 
Pojazdów (WP.29) Europejskiej Komisji 
Gospodarczej Narodów Zjednoczonych 
(EKG ONZ); należy dopilnować, aby
wcześniejsze oceny wpływu aktu 
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regulacyjnego określone w przepisach 
horyzontalnych dotyczących współpracy 
regulacyjnej oprócz wpływu na handel i 
inwestycje powinny również badać wpływ 
na konsumentów i środowisko naturalne; 
do możliwości wspierania zgodności 
regulacyjnej należy odnosić się z dużą 
ostrożnością i jedynie bez narażania 
uzasadnionych celów regulacyjnych i 
politycznych;

regulacyjnego określone w przepisach 
horyzontalnych dotyczących współpracy 
regulacyjnej były w pełni oparte na unijnej 
metodologii pomiaru przede wszystkim 
wpływu na prawa społeczne, prawa 
człowieka i wpływu na środowisko 
naturalne; do możliwości wspierania 
zgodności regulacyjnej należy odnosić się 
z dużą ostrożnością i jedynie bez narażania 
uzasadnionych celów regulacyjnych i 
politycznych;

Or. en

Poprawka 597
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c – podpunkt iii

Projekt rezolucji Poprawka

(iii) w odniesieniu do rozdziału 
dotyczącego horyzontalnej współpracy 
regulacyjnej należy nadać priorytet 
nawiązywaniu współpracy dwustronnej 
między organami regulacyjnymi poprzez 
zintensyfikowaną wymianę informacji oraz 
wspierać przyjmowanie, wzmacnianie i 
terminowe wdrażanie instrumentów 
międzynarodowych na podstawie 
pozytywnych doświadczeń 
międzynarodowych, takich jak normy ISO 
lub Światowe Forum na rzecz 
Harmonizacji Regulaminów Dotyczących 
Pojazdów (WP.29) Europejskiej Komisji 
Gospodarczej Narodów Zjednoczonych 
(EKG ONZ); należy ustalić, że 
wcześniejsze oceny wpływu aktu 
regulacyjnego określone w przepisach 
horyzontalnych dotyczących współpracy 
regulacyjnej oprócz wpływu na handel i 
inwestycje powinny również badać wpływ 
na konsumentów i środowisko naturalne; 
do możliwości wspierania zgodności 

(iii) w odniesieniu do rozdziału 
dotyczącego horyzontalnej współpracy 
regulacyjnej należy nadać priorytet 
nawiązywaniu współpracy dwustronnej 
między organami regulacyjnymi, co 
mogłoby pomóc w opracowaniu 
wspólnych definicji i uniknięciu 
niepotrzebnych rozbieżności w przyszłości, 
zawłaszcza w kwestii nowych technologii i 
usług, takich jak samochody elektryczne, 
inteligentne sieci, nanotechnologia i 
produkty ekologiczne; należy osiągnąć 
powyższy cel poprzez zintensyfikowaną 
wymianę informacji oraz wspierać 
przyjmowanie, wzmacnianie i terminowe 
wdrażanie instrumentów 
międzynarodowych na podstawie 
pozytywnych doświadczeń 
międzynarodowych, takich jak normy ISO 
lub Światowe Forum na rzecz 
Harmonizacji Regulaminów Dotyczących 
Pojazdów (WP.29) Europejskiej Komisji 
Gospodarczej Narodów Zjednoczonych 
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regulacyjnej należy odnosić się z dużą 
ostrożnością i jedynie bez narażania 
uzasadnionych celów regulacyjnych i 
politycznych;

(EKG ONZ); należy ustalić, że 
wcześniejsze oceny wpływu aktu 
regulacyjnego określone w przepisach 
horyzontalnych dotyczących współpracy 
regulacyjnej oprócz wpływu na handel i 
inwestycje powinny również badać wpływ 
na konsumentów i środowisko naturalne; 
do możliwości wspierania zgodności 
regulacyjnej należy odnosić się z dużą 
ostrożnością i jedynie bez narażania 
uzasadnionych celów regulacyjnych i 
politycznych;

Or. en

Poprawka 598
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c – podpunkt iii

Projekt rezolucji Poprawka

(iii) w odniesieniu do rozdziału 
dotyczącego horyzontalnej współpracy 
regulacyjnej należy nadać priorytet 
nawiązywaniu współpracy dwustronnej 
między organami regulacyjnymi poprzez 
zintensyfikowaną wymianę informacji oraz 
wspierać przyjmowanie, wzmacnianie i 
terminowe wdrażanie instrumentów 
międzynarodowych na podstawie 
pozytywnych doświadczeń 
międzynarodowych, takich jak normy ISO 
lub Światowe Forum na rzecz 
Harmonizacji Regulaminów Dotyczących 
Pojazdów (WP.29) Europejskiej Komisji 
Gospodarczej Narodów Zjednoczonych 
(EKG ONZ); należy ustalić, że 
wcześniejsze oceny wpływu aktu 
regulacyjnego określone w przepisach 
horyzontalnych dotyczących współpracy 
regulacyjnej oprócz wpływu na handel i 
inwestycje powinny również badać wpływ 
na konsumentów i środowisko naturalne; 

(iii) w odniesieniu do rozdziału 
dotyczącego horyzontalnej współpracy 
regulacyjnej należy nadać priorytet 
nawiązywaniu współpracy dwustronnej 
między organami regulacyjnymi poprzez 
zintensyfikowaną wymianę informacji oraz 
wspierać przyjmowanie, wzmacnianie i 
terminowe wdrażanie instrumentów 
międzynarodowych, przy jednoczesnym 
przestrzeganiu w pełni zasady 
pomocniczości, w oparciu o konkretny, 
stały mechanizm współpracy regulacyjnej 
i konsultacji, zapewniający powstanie 
porozumienia, które nie pozostanie 
martwą literą;



PE552.129v01-00 50/61 AM\1055773PL.doc

PL

do możliwości wspierania zgodności 
regulacyjnej należy odnosić się z dużą 
ostrożnością i jedynie bez narażania 
uzasadnionych celów regulacyjnych i 
politycznych;

Or. en

Poprawka 599
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

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

Projekt rezolucji Poprawka

(iiia) należy stworzyć ambitny i skuteczny 
mechanizm współpracy między 
Kongresem USA i Parlamentem 
Europejskim, mający na celu 
opracowanie najwyższych wspólnych 
standardów oraz dopilnowanie, aby w 
przyszłych standardach w kluczowych 
sektorach nie występowały niezamierzone 
rozbieżności; należy propagować wysokie 
wspólne standardy na wszystkich forach 
międzynarodowych;

Or. en

Poprawka 600
Tiziana Beghin, David Borrelli

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

Projekt rezolucji Poprawka

(iiia) należy dopilnować, aby w rozdziale 
na temat współpracy regulacyjnej użyto 
jasnego, jednoznacznego języka, by 
sprawić, że żadna forma współpracy 
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regulacyjnej nie zostanie wykorzystana do 
obejścia zgodnego z prawem i 
demokratycznego procesu decyzyjnego, 
osłabienia poziomu ochrony obywateli UE 
lub powstrzymania ustawodawców przed 
podejmowaniem decyzji w imię interesu 
publicznego;

Or. en

Poprawka 601
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

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

Projekt rezolucji Poprawka

(iiib) należy odrzucić propozycję 
jakiejkolwiek zinstytucjonalizowanej 
formy pogłębionej współpracy 
regulacyjnej, w której przyznane byłoby 
partnerowi handlowemu i inwestycyjnemu 
oraz korporacjom uprzywilejowanie co do 
prawa głosu, względnie możliwość 
odroczenia lub wstrzymania w fazie 
przygotowawczej lub w fazie legislacyjnej 
procedury ustawodawczej UE lub USA, 
państw członkowskich lub stanów i 
samorządów regionalnych lub lokalnych, 
na przykład przez złożenie wniosku o 
przeprowadzenie oceny skutków przepisów 
dla handlu i inwestycji;

Or. en

Poprawka 602
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

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

(iv) w kontekście przyszłej współpracy 
regulacyjnej należy jasno określić, które 
środki dotyczą barier pozataryfowych oraz 
zbędnych obciążeń i formalności 
administracyjnych, a które są powiązane z 
podstawowymi standardami i przepisami, 
w związku z czym nie powinny być 
zmieniane;

skreślony

Or. de

Poprawka 603
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Bolesław G. Piecha

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c – podpunkt iv

Projekt rezolucji Poprawka

(iv) w kontekście przyszłej współpracy 
regulacyjnej należy jasno określić, które 
środki dotyczą barier pozataryfowych oraz 
zbędnych obciążeń i formalności 
administracyjnych, a które są powiązane z 
podstawowymi standardami i przepisami, 
w związku z czym nie powinny być 
zmieniane;

skreślony

Or. en

Poprawka 604
Franck Proust

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c – podpunkt iv

Projekt rezolucji Poprawka

(iv) w kontekście przyszłej współpracy 
regulacyjnej należy jasno określić, które 
środki dotyczą barier pozataryfowych oraz 

(iv) w kontekście przyszłej współpracy 
regulacyjnej należy jasno określić, które 
środki dotyczą barier pozataryfowych oraz 
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zbędnych obciążeń i formalności 
administracyjnych, a które są powiązane z 
podstawowymi standardami i przepisami, 
w związku z czym nie powinny być 
zmieniane;

pokrywających się lub zbędnych obciążeń 
i formalności administracyjnych, a które są 
powiązane z podstawowymi standardami i 
przepisami, w związku z czym nie 
powinny być zmieniane;

Or. fr

Poprawka 605
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c – podpunkt iv

Projekt rezolucji Poprawka

(iv) w kontekście przyszłej współpracy 
regulacyjnej należy jasno określić, które 
środki dotyczą barier pozataryfowych oraz 
zbędnych obciążeń i formalności 
administracyjnych, a które są powiązane z 
podstawowymi standardami i przepisami, 
w związku z czym nie powinny być 
zmieniane;

(iv) w kontekście przyszłej współpracy 
regulacyjnej należy jasno określić, które 
środki dotyczą barier pozataryfowych oraz 
zbędnych obciążeń i formalności 
administracyjnych, a które są powiązane z 
podstawowymi standardami i przepisami;

Or. en

Poprawka 606
Wim van de Camp

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c – podpunkt iv

Projekt rezolucji Poprawka

(iv) w kontekście przyszłej współpracy 
regulacyjnej należy jasno określić, które 
środki dotyczą barier pozataryfowych oraz 
zbędnych obciążeń i formalności 
administracyjnych, a które są powiązane z 
podstawowymi standardami i przepisami, 
w związku z czym nie powinny być 
zmieniane;

(iv) w kontekście przyszłej współpracy 
regulacyjnej należy jasno określić, które 
środki dotyczą barier pozataryfowych oraz 
zbędnych obciążeń i formalności 
administracyjnych, a które są powiązane z 
podstawowymi standardami i przepisami, 
w związku z czym nie powinny być 
zmieniane; powyższe stwierdzenie dotyczy 
również badań homologacyjnych 
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pojazdów motorowych;

Or. en

Poprawka 607
Yannick Jadot, Ska Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c – podpunkt iv

Projekt rezolucji Poprawka

(iv) w kontekście przyszłej współpracy 
regulacyjnej należy jasno określić, które 
środki dotyczą barier pozataryfowych oraz 
zbędnych obciążeń i formalności 
administracyjnych, a które są powiązane z 
podstawowymi standardami i przepisami, 
w związku z czym nie powinny być 
zmieniane;

(iv) w kontekście przyszłej współpracy 
regulacyjnej należy jasno określić, które 
środki dotyczą barier pozataryfowych oraz 
zbędnych obciążeń i formalności 
administracyjnych, a które są powiązane z 
podstawowymi standardami i przepisami 
lub procedurami realizującymi cele 
polityki publicznej, w związku z czym nie 
powinny być zmieniane;

Or. en

Poprawka 608
Gérard Deprez, Louis Michel, Frédérique Ries

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

Projekt rezolucji Poprawka

(iva) należy dopilnować, aby decyzje 
podejmowane przez organ współpracy 
regulacyjnej odpowiedzialny za 
stanowienie przyszłych wspólnych norm 
nie mogły pozbawić państw europejskich
prawa do ustanowienia norm bardziej 
rygorystycznych;

Or. fr
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Poprawka 609
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

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

Projekt rezolucji Poprawka

(iva) należy przedstawić informacje na 
temat sposobu, w jaki umowy zawarte 
przez USA lub UE z państwami trzecimi 
mogą wpływać na współpracę 
regulacyjną, oraz przede wszystkim należy 
doprecyzować, w jaki sposób umowy te 
będą wzajemnie na siebie oddziaływać, 
jeśli przewidywać będą podobną formę lub 
współpracę regulacyjną;

Or. en

Poprawka 610
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 c – podpunkt v

Projekt rezolucji Poprawka

(v) podczas tworzenia ram przyszłej 
współpracy należy w pełni respektować 
systemy regulacyjne ustanowione po obu 
stronach Atlantyku oraz rolę Parlamentu 
Europejskiego w procesie podejmowania 
decyzji w UE i sprawowaną przezeń 
demokratyczną kontrolę nad procesami 
stanowienia prawa w UE, a jednocześnie 
zwrócić uwag na zrównoważone 
zaangażowanie zainteresowanych stron w 
konsultacje przy opracowywaniu projektu 
aktu regulacyjnego;

(v) podczas tworzenia ram przyszłej 
współpracy należy w pełni respektować 
systemy regulacyjne ustanowione po obu 
stronach Atlantyku oraz rolę Parlamentu 
Europejskiego w procesie podejmowania 
decyzji w UE i sprawowaną przezeń 
demokratyczną kontrolę nad procesami 
stanowienia prawa w UE, a jednocześnie 
zwrócić uwagę na zrównoważone 
zaangażowanie zainteresowanych stron w 
konsultacje przy opracowywaniu projektu 
aktu regulacyjnego, tak aby nie dopuścić, 
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by jedna ze stron użyła prawa weta, zanim 
druga strona oficjalnie nie przedstawi 
projektu aktu regulacyjnego; należy 
określić rolę, skład oraz jakość prawną 
ustaleń rady do spraw regulacyjnych, 
biorąc pod uwagę fakt, że każde 
bezpośrednie i obowiązkowe stosowanie 
jej zaleceń może oznaczać naruszenie 
procedur stanowienia prawa określonych 
w Traktatach; należy również 
kontrolować, by w pełni zachowana 
została zdolność władz krajowych, 
regionalnych i lokalnych do stanowienia 
własnego prawa, w szczególności w 
zakresie polityki społecznej i ochrony 
środowiska;

Or. en

Poprawka 611
Matteo Salvini

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c – podpunkt v

Projekt rezolucji Poprawka

(v) podczas tworzenia ram przyszłej 
współpracy należy w pełni respektować 
systemy regulacyjne ustanowione po obu 
stronach Atlantyku oraz rolę Parlamentu 
Europejskiego w procesie podejmowania 
decyzji w UE i sprawowaną przezeń 
demokratyczną kontrolę nad procesami 
stanowienia prawa w UE, a jednocześnie 
zwrócić uwag na zrównoważone 
zaangażowanie zainteresowanych stron w 
konsultacje przy opracowywaniu projektu 
aktu regulacyjnego; 

(v) podczas tworzenia ram przyszłej 
współpracy należy w pełni respektować 
systemy regulacyjne ustanowione po obu 
stronach Atlantyku, uwzględniając 
kompetencje ustawodawcze państw 
członkowskich UE i regionów o 
uprawnieniach ustawodawczych, oraz rolę 
Parlamentu Europejskiego w procesie 
podejmowania decyzji w UE i sprawowaną 
przezeń demokratyczną kontrolę nad 
procesami stanowienia prawa w UE, a 
jednocześnie zwrócić uwagę na 
zrównoważone zaangażowanie 
zainteresowanych stron w konsultacje przy 
opracowywaniu projektu aktu 
regulacyjnego;

Or. it
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Poprawka 612
Franck Proust, Tokia Saïfi

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c – podpunkt v

Projekt rezolucji Poprawka

(v) podczas tworzenia ram przyszłej 
współpracy należy w pełni respektować 
systemy regulacyjne ustanowione po obu 
stronach Atlantyku oraz rolę Parlamentu 
Europejskiego w procesie podejmowania 
decyzji w UE i sprawowaną przezeń 
demokratyczną kontrolę nad procesami 
stanowienia prawa w UE, a jednocześnie
zwrócić uwag na zrównoważone 
zaangażowanie zainteresowanych stron w 
konsultacje przy opracowywaniu projektu 
aktu regulacyjnego;

(v) podczas tworzenia ram przyszłej 
współpracy należy w pełni respektować 
systemy regulacyjne ustanowione po obu 
stronach Atlantyku oraz rolę Parlamentu 
Europejskiego w procesie podejmowania 
decyzji w UE i sprawowaną przezeń 
demokratyczną kontrolę nad procesami 
stanowienia prawa w UE, a jednocześnie 
zwrócić uwagę na zrównoważone 
zaangażowanie zainteresowanych stron w 
konsultacje przy opracowywaniu projektu 
aktu regulacyjnego; proponuje w związku z 
tym, aby przekazywanie dalszych 
informacji dotyczących partnerstwa, 
służące poprawie pewnych istotnych 
kwestii, wiązało się z demokratyczną i 
parlamentarną kontrolą;

Or. fr

Poprawka 613
Yannick Jadot, Ska Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c – podpunkt v

Projekt rezolucji Poprawka

(v) podczas tworzenia ram przyszłej 
współpracy należy w pełni respektować 
systemy regulacyjne ustanowione po obu 
stronach Atlantyku oraz rolę Parlamentu 
Europejskiego w procesie podejmowania 
decyzji w UE i sprawowaną przezeń 
demokratyczną kontrolę nad procesami 
stanowienia prawa w UE, a jednocześnie 
zwrócić uwag na zrównoważone 
zaangażowanie zainteresowanych stron w 
konsultacje przy opracowywaniu projektu 

(v) podczas tworzenia ram przyszłej 
współpracy należy w pełni respektować 
demokratyczne systemy podejmowania 
decyzji w sprawie regulacji ustanowione 
po obu stronach Atlantyku oraz rolę 
Parlamentu Europejskiego w procesie 
podejmowania decyzji w UE i sprawowaną 
przezeń demokratyczną kontrolę nad 
procesami stanowienia prawa w UE, a 
jednocześnie zwrócić uwagę na 
zrównoważone zaangażowanie 
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aktu regulacyjnego; zainteresowanych stron, w szczególności 
organizacji pozarządowych, w konsultacje 
przy opracowywaniu projektu aktu 
regulacyjnego;

Or. en

Poprawka 614
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c – podpunkt v

Projekt rezolucji Poprawka

(v) podczas tworzenia ram przyszłej 
współpracy należy w pełni respektować 
systemy regulacyjne ustanowione po obu 
stronach Atlantyku oraz rolę Parlamentu 
Europejskiego w procesie podejmowania 
decyzji w UE i sprawowaną przezeń 
demokratyczną kontrolę nad procesami 
stanowienia prawa w UE, a jednocześnie 
zwrócić uwag na zrównoważone 
zaangażowanie zainteresowanych stron w 
konsultacje przy opracowywaniu projektu 
aktu regulacyjnego;

(v) podczas tworzenia ram przyszłej 
współpracy należy w pełni respektować 
systemy regulacyjne ustanowione po obu 
stronach Atlantyku oraz rolę Parlamentu 
Europejskiego w procesie podejmowania 
decyzji w UE i sprawowaną przezeń 
demokratyczną kontrolę nad procesami 
stanowienia prawa w UE, a jednocześnie
dopilnować zachowania najwyższego 
stopnia przejrzystości i zaangażowania 
wszystkich związanych z daną kwestią 
zainteresowanych stron;

Or. en

Poprawka 615
Eleonora Forenza

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c – podpunkt v

Projekt rezolucji Poprawka

(v) podczas tworzenia ram przyszłej 
współpracy należy w pełni respektować 
systemy regulacyjne ustanowione po obu 
stronach Atlantyku oraz rolę Parlamentu 
Europejskiego w procesie podejmowania 

(v) podczas tworzenia ram przyszłej 
współpracy należy w pełni respektować 
systemy regulacyjne ustanowione po obu 
stronach Atlantyku oraz rolę Parlamentu 
Europejskiego w procesie podejmowania 
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decyzji w UE i sprawowaną przezeń 
demokratyczną kontrolę nad procesami 
stanowienia prawa w UE, a jednocześnie 
zwrócić uwagę na zrównoważone 
zaangażowanie zainteresowanych stron w 
konsultacje przy opracowywaniu projektu 
aktu regulacyjnego;

decyzji w UE i sprawowaną przezeń 
demokratyczną kontrolę nad procesami 
stanowienia prawa w UE, a jednocześnie 
zwrócić uwagę, aby w ramach współpracy 
regulacyjnej korporacje ani 
zainteresowane strony nie otrzymały 
uprzywilejowanego dostępu do 
decydentów czy nie pełniły preferencyjnej 
funkcji doradczej;

Or. en

Poprawka 616
Viviane Reding

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

Projekt rezolucji Poprawka

(va) należy w pełni uznać prawo każdej ze 
stron do nieangażowania się we 
współpracę transatlantycką, jeżeli strona 
stwierdzi, że współpraca ta jest zbędna 
bądź niewłaściwa; należy podobnie jak w 
przypadku umowy CETA uznać 
mechanizm współpracy za dobrowolny;

Or. en

Poprawka 617
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

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

Projekt rezolucji Poprawka

(va) należy niezwłocznie podjąć działania 
w celu dopilnowania, by realizowane było 
w szczególności zalecenie dotyczące 
opracowania europejskiej strategii 
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niezależności informatycznej i unijnej 
strategii cybernetycznej, zawarte w 
rezolucji Parlamentu Europejskiego z 
dnia 12 marca 2014 r. w sprawie 
realizowanych przez NSA amerykańskich 
programów nadzoru, organów nadzoru w 
różnych państwach członkowskich oraz 
ich wpływu na prawa podstawowe 
obywateli UE oraz na współpracę 
transatlantycką w dziedzinie wymiaru 
sprawiedliwości i spraw wewnętrznych;

Or. en

Poprawka 618
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

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

Projekt rezolucji Poprawka

(vb) należy zapobiec uwzględnianiu w 
umowie TTIP standardów szyfrowania 
lub ich certyfikacji, jako że nie wiąże się 
to z żadną korzyścią gospodarczą, może 
natomiast spowodować poważne straty 
gospodarcze i społeczne.

Or. en

Poprawka 619
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

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

Projekt rezolucji Poprawka

(vc) należy dopilnować, aby wprowadzono 
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kompleksową i jednoznaczną klauzulę 
horyzontalną całkowicie wyłączającą z 
zakresu stosowania umowy przepisy UE 
dotyczące ochrony danych osobowych, bez 
żadnych warunków, zgodnie z którymi 
musiałaby ona być spójna z innymi 
elementami jakiegokolwiek porozumienia 
handlowego;

Or. en


