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Poprawka 620
Marine Le Pen

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d

Projekt rezolucji Poprawka

d) w odniesieniu do przepisów: skreślona

(i) należy powiązać negocjacje w sprawie 
dostępu do rynku i współpracy 
regulacyjnej z ustanowieniem ambitnych 
zasad i reżimów dotyczących m.in. 
zrównoważonego rozwoju, energii, MŚP, 
inwestycji oraz własności intelektualnej;
(ii) należy dopilnować, aby celem 
rozdziału dotyczącego zrównoważonego 
rozwoju była pełna i skuteczna 
ratyfikacja, wdrożenie i egzekwowanie 
ośmiu podstawowych konwencji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP) i ich postanowień, programu 
godnej pracy MOP oraz najważniejszych 
światowych porozumień w sprawie 
ochrony środowiska naturalnego; jego 
postanowienia powinny zapewnić lepszy 
poziom przestrzegania norm w zakresie 
pracy i środowiska; ambitny rozdział 
dotyczący handlu i zrównoważonego 
rozwoju powinien również zawierać 
przepisy dotyczące społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw 
bazujące na wytycznych dla 
przedsiębiorstw międzynarodowych 
wydanych przez Organizację Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju (OECD), a także 
wyraźnego i zorganizowanego 
zaangażowania społeczeństwa 
obywatelskiego;
(iii) należy dopilnować, aby normy w 
zakresie pracy i środowiska nie były 
uwzględnione tylko w rozdziale 
dotyczącym handlu i trwałego rozwoju, 
ale również w innych częściach umowy, 
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m.in. obejmujących inwestycje, handel 
usługami, współpracę regulacyjną i 
zamówienia publiczne;
(iv) w oparciu o pozytywne doświadczenia 
ze stosowania umowy o wolnym handlu 
między UE a Koreą oraz dobre i skuteczne 
praktyki zapisane w amerykańskich 
umowach o wolnym handlu i przepisach 
krajowych należy dopilnować, aby normy 
w zakresie pracy i środowiska były 
egzekwowalne;
(v) należy zapewnić, aby pracownicy 
przedsiębiorstw transatlantyckich mieli 
dostęp do informacji i konsultacji zgodnie 
z dyrektywą w sprawie ustanowienia 
europejskiej rady zakładowej;
(vi) należy dopilnować, aby ekonomiczny, 
społeczny i środowiskowy wpływ TTIP 
został zbadany w ramach gruntownej 
oceny wpływu handlu na zrównoważony 
rozwój, przy wyraźnym udziale 
zainteresowanych stron i społeczeństwa 
obywatelskiego;
(vii) należy dopilnować, aby w trakcie 
negocjacji obie strony przeanalizowały 
metody usprawnienia eksportu gazu 
ziemnego i ropy, tak aby TTIP zniosło 
wszelkie istniejące ograniczenia 
eksportowe w zakresie energetyki między 
oboma partnerami handlowymi, 
wspierając tym samym dywersyfikację 
źródeł energii;
(viii) należy dopilnować, aby prawo 
każdego z partnerów do poszukiwania i 
eksploatacji źródeł energii pozostało 
nienaruszone przez jakąkolwiek umowę, 
ale by po podjęciu decyzji o eksploatacji 
była stosowana zasada niedyskryminacji; 
dostęp do surowców oraz energii również 
powinien być udzielany w sposób 
niedyskryminacyjny, zarówno 
przedsiębiorstwom z UE, jak i z USA, 
należy również przestrzegać norm 
jakościowych dotyczących produktów 
energetycznych;
(ix) należy zapewnić, aby TTIP wspierało 
także wykorzystanie i promowanie 
produktów i usług ekologicznych, a tym 
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samym znacznego potencjału zysków 
środowiskowych i gospodarczych 
oferowanych przez gospodarkę 
transatlantycką;
(x) należy dopilnować, aby TTIP służyło 
jako forum opracowywania wspólnych 
norm zrównoważonego rozwoju dla 
produkcji energii, przy czym zawsze 
uwzględniać należy normy już istniejące 
po obu stronach Atlantyku i przestrzegać 
ich;
(xi) należy dopilnować, aby TTIP 
zawierało szczególny rozdział poświęcony 
MŚP oraz by jego celem było stwarzanie 
nowych możliwości dla europejskich MŚP 
w USA, np. przez zniesienie wymogów w 
zakresie podwójnej certyfikacji, 
ustanowienie internetowego systemu 
informacyjnego na temat różnic 
regulacyjnych, wprowadzenie 
przyspieszonych procedur przy 
przekraczaniu granicy lub zniesienie 
niektórych wciąż istniejących wysokich 
taryf; w ramach TTIP należy ustanowić 
mechanizmy umożliwiające obu stronom 
współpracę na rzecz ułatwienia udziału 
MŚP w handlu transatlantyckim, np. 
przez utworzenie punktów kompleksowej 
obsługi dla MŚP;
(xii) należy dopilnować, aby TTIP 
zawierało kompleksowy rozdział dotyczący 
inwestycji obejmujący przepisy w zakresie 
zarówno dostępu do rynku, jak i ochrony
inwestycji; celem rozdziału dotyczącego 
inwestycji powinno być zapewnienie 
niedyskryminacyjnego traktowania w 
zakresie zakładania europejskich i 
amerykańskich przedsiębiorstw na 
terytorium drugiej strony, przy 
jednoczesnym uwzględnieniu wrażliwego 
charakteru niektórych konkretnych 
sektorów;
(xiii) należy zapewnić, aby postanowienia 
dotyczące ochrony inwestycji zostały 
ograniczone do przepisów obowiązujących 
po założeniu przedsiębiorstwa oraz by 
skupiały się na niedyskryminacji, 
sprawiedliwym i równym traktowaniu; 
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należy precyzyjnie określić normy 
dotyczące ochrony oraz definicje 
inwestora i inwestycji; swobodny przepływ 
kapitału powinien być zgodny z 
postanowieniami traktatu UE oraz 
obejmować ostrożnościowe klauzule 
wyłączenia na wypadek kryzysu 
finansowego;
(xiv) należy dopilnować, aby zagraniczni 
inwestorzy byli traktowani w sposób 
niedyskryminacyjny i mieli równe 
możliwości wnoszenia skarg i uzyskania 
odszkodowania, bez konieczności 
stosowania mechanizmu rozstrzygania 
sporów między inwestorem a państwem; 
ze względu na rozwinięte systemy prawne 
UE i USA wprowadzanie takiego 
mechanizmu w TTIP nie jest konieczne; 
system rozstrzygania sporów między 
państwami oraz odwołanie się do sądów 
krajowych są najbardziej odpowiednimi 
narzędziami służącymi rozwiązaniu
sporów dotyczących inwestycji
(xv) należy dopilnować, aby TTIP 
zawierało ambitny rozdział na temat praw 
własności intelektualnej, obejmujący silną 
ochronę jasno i wyraźnie określonych 
obszarów praw własności intelektualnej, 
m.in. lepszą ochronę i uznawanie 
europejskich oznaczeń geograficznych, 
oraz aby odzwierciedlało sprawiedliwy i 
skuteczny poziom ochrony odpowiadający 
unijnym i amerykańskim przepisom 
dotyczącym wolnego handlu w tym 
zakresie, a zarazem stanowiło dalsze 
potwierdzenie elastyczności handlowych 
aspektów praw własności intelektualnej 
(TRIPS), zwłaszcza w odniesieniu do 
zdrowia publicznego;
(xvi) należy dopilnować, aby rozdział na 
temat praw własności intelektualnej nie 
zawierał przepisów dotyczących sankcji 
karnych jako narzędzia egzekwowania, co 
zostało już wcześniej odrzucone przez 
Parlament Europejski;

Or. fr
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Poprawka 621
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – część wprowadzająca

Projekt rezolucji Poprawka

d) w odniesieniu do przepisów: d) w odniesieniu do filaru dotyczącego
przepisów:

Or. en

Poprawka 622
Dita Charanzová

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt i

Projekt rezolucji Poprawka

(i) należy powiązać negocjacje w sprawie 
dostępu do rynku i współpracy 
regulacyjnej z ustanowieniem ambitnych 
zasad i reżimów dotyczących m.in. 
zrównoważonego rozwoju, energii, MŚP, 
inwestycji oraz własności intelektualnej;

(i) należy powiązać negocjacje w sprawie 
dostępu do rynku i współpracy 
regulacyjnej z ustanowieniem ambitnych 
przepisów i zasad dotyczących m.in. 
zrównoważonego rozwoju gospodarczego, 
energii, MŚP, inwestycji oraz własności 
intelektualnej;

Or. en

Poprawka 623
Bendt Bendtsen

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt i

Projekt rezolucji Poprawka

(i) należy powiązać negocjacje w sprawie 
dostępu do rynku i współpracy 

(i) należy powiązać negocjacje w sprawie 
dostępu do rynku i współpracy 
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regulacyjnej z ustanowieniem ambitnych 
zasad i reżimów dotyczących m.in. 
zrównoważonego rozwoju, energii, MŚP, 
inwestycji oraz własności intelektualnej;

regulacyjnej z ustanowieniem ambitnych 
zasad i reżimów dotyczących m.in. 
zrównoważonego rozwoju, energii, 
produktów farmaceutycznych, MŚP, 
inwestycji oraz własności intelektualnej;

Or. en

Poprawka 624
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt i

Projekt rezolucji Poprawka

(i) należy powiązać negocjacje w sprawie 
dostępu do rynku i współpracy 
regulacyjnej z ustanowieniem ambitnych 
zasad i reżimów dotyczących m.in. 
zrównoważonego rozwoju, energii, MŚP,
inwestycji oraz własności intelektualnej;

(i) należy powiązać negocjacje w sprawie 
dostępu do rynku i współpracy 
regulacyjnej z ustanowieniem ambitnych 
zasad i reżimów dotyczących m.in. 
zrównoważonego rozwoju, energii, MŚP 
oraz inwestycji;

Or. de

Poprawka 625
Yannick Jadot, Ska Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt i

Projekt rezolucji Poprawka

(i) należy powiązać negocjacje w sprawie 
dostępu do rynku i współpracy 
regulacyjnej z ustanowieniem ambitnych
zasad i reżimów dotyczących m.in. 
zrównoważonego rozwoju, energii, MŚP, 
inwestycji oraz własności intelektualnej;

(i) należy powstrzymać się od łączenia 
negocjacji w sprawie dostępu do rynku,
współpracy regulacyjnej i ustanowienia
zasad i reżimów, ponieważ każdy z tych 
trzech filarów opiera się na innych 
założeniach i obejmuje specyficzne 
wrażliwe obszary;

Or. en
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Poprawka 626
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt i

Projekt rezolucji Poprawka

(i) należy powiązać negocjacje w sprawie 
dostępu do rynku i współpracy 
regulacyjnej z ustanowieniem ambitnych 
zasad i reżimów dotyczących m.in. 
zrównoważonego rozwoju, energii, MŚP, 
inwestycji oraz własności intelektualnej;

(i) należy powiązać negocjacje w sprawie 
dostępu do rynku i współpracy 
regulacyjnej z ustanowieniem ambitnych 
zasad i reżimów dotyczących m.in. takich 
kwestii, jak zrównoważony rozwój, 
energia, MŚP, inwestycje oraz własność 
intelektualna;

Or. en

Poprawka 627
David Borrelli, Tiziana Beghin

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt i

Projekt rezolucji Poprawka

(i) należy powiązać negocjacje w sprawie 
dostępu do rynku i współpracy 
regulacyjnej z ustanowieniem ambitnych 
zasad i reżimów dotyczących m.in. 
zrównoważonego rozwoju, energii, MŚP, 
inwestycji oraz własności intelektualnej;

(i) należy powiązać negocjacje w sprawie 
dostępu do rynku i współpracy 
regulacyjnej z ustanowieniem ambitnych 
zasad i reżimów dotyczących m.in. 
zrównoważonego rozwoju, energii, MŚP, 
inwestycji, przejrzystości dotacji 
państwowych, ustalania cen, nadużywania 
dominującej pozycji na rynku, 
konkurencji między spółkami prywatnymi 
a przedsiębiorstwami 
państwowymi / przedsiębiorstwami 
kontrolowanymi przez państwo oraz 
własności intelektualnej;

Or. en
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Poprawka 628
Lola Sánchez Caldentey

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

Projekt rezolucji Poprawka

(ia) należy wywiązywać się ze zobowiązań 
podjętych w ramach ONZ i innych 
właściwych organizacji 
międzynarodowych w kwestiach 
dotyczących handlu, zwłaszcza w 
kwestiach związanych z prawami 
człowieka, prawami kobiet, prawami 
pracowniczymi, prawami ludów 
tubylczych oraz ochroną środowiska, 
które powinny być traktowane 
priorytetowo w stosunku do interesów 
korporacyjnych i prywatnych;

Or. en

Poprawka 629
Eleonora Forenza

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

Projekt rezolucji Poprawka

(ia) należy dopilnować aby poziom 
unijnych norm społecznych i norm pracy, 
ochrony konsumentów i zdrowia 
publicznego, dbałości o środowisko, w tym 
regeneracji naszych zasobów naturalnych, 
dobrostanu zwierząt, norm w zakresie 
bezpieczeństwa żywności oraz praktyk 
rolniczych zrównoważonych pod 
względem środowiskowym, dostępu do 
informacji i etykietowania, kultury i 
medycyny, regulacji rynku finansowego 
oraz ochrony danych, neutralności sieci 
oraz innych praw cyfrowych był nadal 
szanowany, a nie ujednolicony w dół do 
najniższego wspólnego mianownika;
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Or. en

Poprawka 630
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt ii

Projekt rezolucji Poprawka

(ii) należy dopilnować, aby celem 
rozdziału dotyczącego zrównoważonego 
rozwoju była pełna i skuteczna 
ratyfikacja, wdrożenie i egzekwowanie 
ośmiu podstawowych konwencji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP) i ich postanowień, programu 
godnej pracy MOP oraz najważniejszych 
światowych porozumień w sprawie 
ochrony środowiska naturalnego; jego 
postanowienia powinny zapewnić lepszy 
poziom przestrzegania norm w zakresie 
pracy i środowiska; ambitny rozdział 
dotyczący handlu i zrównoważonego 
rozwoju powinien również zawierać 
przepisy dotyczące społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw 
bazujące na wytycznych dla 
przedsiębiorstw międzynarodowych 
wydanych przez Organizację Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju (OECD), a także 
wyraźnego i zorganizowanego 
zaangażowania społeczeństwa 
obywatelskiego;

(ii) należy dopilnować, aby celem 
rozdziału dotyczącego zrównoważonego 
rozwoju było wspieranie promowania 
godnej pracy poprzez skuteczne wdrożenie 
podstawowych norm pracy 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP) określonych w Deklaracji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy z 
1998 r. dotyczącej podstawowych zasad i 
praw w pracy oraz w stosownych 
wielostronnych umowach 
środowiskowych, a także zacieśnianie 
współpracy w zakresie handlowych 
aspektów zrównoważonego rozwoju;

Or. en

Poprawka 631
Ulrike Müller

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

(ii) należy dopilnować, aby celem 
rozdziału dotyczącego zrównoważonego 
rozwoju była pełna i skuteczna ratyfikacja, 
wdrożenie i egzekwowanie ośmiu 
podstawowych konwencji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP) i ich postanowień, programu 
godnej pracy MOP oraz najważniejszych 
światowych porozumień w sprawie 
ochrony środowiska naturalnego; jego 
postanowienia powinny zapewnić lepszy 
poziom przestrzegania norm w zakresie 
pracy i środowiska; ambitny rozdział 
dotyczący handlu i zrównoważonego 
rozwoju powinien również zawierać 
przepisy dotyczące społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw 
bazujące na wytycznych dla 
przedsiębiorstw międzynarodowych 
wydanych przez Organizację Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju (OECD), a także 
wyraźnego i zorganizowanego 
zaangażowania społeczeństwa 
obywatelskiego;

(ii) należy dopilnować, aby celem 
rozdziału dotyczącego zrównoważonego 
rozwoju była pełna i skuteczna ratyfikacja, 
wdrożenie i egzekwowanie ośmiu 
podstawowych konwencji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP) i ich postanowień, programu 
godnej pracy MOP oraz najważniejszych 
światowych porozumień w sprawie 
ochrony środowiska naturalnego; jego 
postanowienia muszą zapewnić lepszy 
poziom przestrzegania norm w zakresie 
pracy i środowiska; ambitny rozdział 
dotyczący handlu i zrównoważonego 
rozwoju musi również zawierać przepisy 
dotyczące społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw bazujące na wytycznych 
dla przedsiębiorstw międzynarodowych 
wydanych przez Organizację Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju (OECD), a także 
wyraźnego i zorganizowanego 
zaangażowania społeczeństwa 
obywatelskiego;

Or. en

Poprawka 632
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt ii

Projekt rezolucji Poprawka

(ii) należy dopilnować, aby celem 
rozdziału dotyczącego zrównoważonego 
rozwoju była pełna i skuteczna 
ratyfikacja, wdrożenie i egzekwowanie 
ośmiu podstawowych konwencji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP) i ich postanowień, programu 
godnej pracy MOP oraz najważniejszych 

(ii) należy dopilnować, aby w rozdziale 
dotyczącym zrównoważonego rozwoju 
podkreślono, że UE i Stanom 
Zjednoczonym przyświecają te same cele 
środowiskowe, społeczne i cele w zakresie
pracy; nawet wtedy, gdy status prawny 
stosownych konwencji międzynarodowych 
jest inny;
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światowych porozumień w sprawie 
ochrony środowiska naturalnego; jego 
postanowienia powinny zapewnić lepszy 
poziom przestrzegania norm w zakresie
pracy i środowiska; ambitny rozdział 
dotyczący handlu i zrównoważonego 
rozwoju powinien również zawierać 
przepisy dotyczące społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw 
bazujące na wytycznych dla 
przedsiębiorstw międzynarodowych 
wydanych przez Organizację Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju (OECD), a także 
wyraźnego i zorganizowanego 
zaangażowania społeczeństwa 
obywatelskiego;

Or. en

Poprawka 633
Reimer Böge

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt ii

Projekt rezolucji Poprawka

(ii) należy dopilnować, aby celem 
rozdziału dotyczącego zrównoważonego 
rozwoju była pełna i skuteczna 
ratyfikacja, wdrożenie i egzekwowanie
ośmiu podstawowych konwencji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP) i ich postanowień, programu 
godnej pracy MOP oraz najważniejszych 
światowych porozumień w sprawie 
ochrony środowiska naturalnego; jego 
postanowienia powinny zapewnić lepszy 
poziom przestrzegania norm w zakresie 
pracy i środowiska; ambitny rozdział 
dotyczący handlu i zrównoważonego 
rozwoju powinien również zawierać 
przepisy dotyczące społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw 
bazujące na wytycznych dla 
przedsiębiorstw międzynarodowych 

(ii) należy dopilnować, aby celem 
rozdziału dotyczącego zrównoważonego 
rozwoju było pełne i skuteczne 
zobowiązanie do wdrożenia ośmiu 
podstawowych konwencji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP) i ich postanowień, programu 
godnej pracy MOP oraz najważniejszych 
światowych porozumień w sprawie 
ochrony środowiska naturalnego; jego 
postanowienia powinny zapewnić lepszy 
poziom przestrzegania norm w zakresie 
pracy i środowiska; ambitny rozdział 
dotyczący handlu i zrównoważonego 
rozwoju powinien również zawierać 
przepisy dotyczące społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw 
bazujące na wytycznych dla 
przedsiębiorstw międzynarodowych 
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wydanych przez Organizację Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju (OECD), a także 
wyraźnego i zorganizowanego 
zaangażowania społeczeństwa 
obywatelskiego;

wydanych przez Organizację Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju (OECD), a także 
wyraźnego i zorganizowanego
zaangażowania społeczeństwa 
obywatelskiego;

Or. de

Poprawka 634
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt ii

Projekt rezolucji Poprawka

(ii) należy dopilnować, aby celem 
rozdziału dotyczącego zrównoważonego 
rozwoju była pełna i skuteczna ratyfikacja, 
wdrożenie i egzekwowanie ośmiu 
podstawowych konwencji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP) i ich postanowień, programu 
godnej pracy MOP oraz najważniejszych 
światowych porozumień w sprawie 
ochrony środowiska naturalnego; jego 
postanowienia powinny zapewnić lepszy 
poziom przestrzegania norm w zakresie 
pracy i środowiska; ambitny rozdział 
dotyczący handlu i zrównoważonego 
rozwoju powinien również zawierać 
przepisy dotyczące społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw 
bazujące na wytycznych dla 
przedsiębiorstw międzynarodowych 
wydanych przez Organizację Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju (OECD), a także 
wyraźnego i zorganizowanego 
zaangażowania społeczeństwa 
obywatelskiego;

(ii) należy dopilnować, aby rozdział 
dotyczący zrównoważonego rozwoju miał 
charakter wiążący i był wykonalny oraz 
aby jego celem była pełna i skuteczna 
ratyfikacja, wdrożenie i egzekwowanie 
ośmiu podstawowych konwencji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP) i ich postanowień, programu 
godnej pracy MOP oraz najważniejszych 
światowych porozumień w sprawie 
ochrony środowiska naturalnego; jego 
postanowienia powinny zapewnić lepszy 
poziom przestrzegania norm w zakresie 
pracy i środowiska; ambitny rozdział 
dotyczący handlu i zrównoważonego 
rozwoju powinien również zawierać 
przepisy dotyczące społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw 
bazujące na wytycznych dla 
przedsiębiorstw międzynarodowych 
wydanych przez Organizację Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju (OECD), a także 
wyraźnego i zorganizowanego 
zaangażowania społeczeństwa 
obywatelskiego;

Or. en
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Poprawka 635
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Dariusz 
Rosati, Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Bolesław G. Piecha

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt ii

Projekt rezolucji Poprawka

(ii) należy dopilnować, aby celem 
rozdziału dotyczącego zrównoważonego 
rozwoju była pełna i skuteczna 
ratyfikacja, wdrożenie i egzekwowanie
ośmiu podstawowych konwencji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP) i ich postanowień, programu 
godnej pracy MOP oraz najważniejszych 
światowych porozumień w sprawie 
ochrony środowiska naturalnego; jego 
postanowienia powinny zapewnić lepszy 
poziom przestrzegania norm w zakresie 
pracy i środowiska; ambitny rozdział 
dotyczący handlu i zrównoważonego 
rozwoju powinien również zawierać 
przepisy dotyczące społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw 
bazujące na wytycznych dla 
przedsiębiorstw międzynarodowych 
wydanych przez Organizację Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju (OECD), a także 
wyraźnego i zorganizowanego 
zaangażowania społeczeństwa 
obywatelskiego;

(ii) należy dopilnować, aby celem 
rozdziału dotyczącego zrównoważonego 
rozwoju było potwierdzenie zobowiązań 
stron na rzecz wspólnych, podstawowych 
zasad wynikających z ośmiu 
podstawowych konwencji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP) i ich postanowień, programu 
godnej pracy MOP oraz najważniejszych 
światowych porozumień w sprawie 
ochrony środowiska naturalnego; jego 
postanowienia powinny zapewnić lepszy 
poziom przestrzegania norm w zakresie 
pracy i środowiska; ambitny rozdział 
dotyczący handlu i zrównoważonego 
rozwoju powinien również zawierać 
przepisy dotyczące społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw 
bazujące na wytycznych dla 
przedsiębiorstw międzynarodowych 
wydanych przez Organizację Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju (OECD), a także 
wyraźnego i zorganizowanego 
zaangażowania społeczeństwa 
obywatelskiego;

(Commission in its position paper on Trade 
and Sustainable Development suggests less 
stringent provisions. We have to be careful 
in obliging US to ratify all ILO 
conventions, as this is probably non-
negotiable issues for them.)

Or. en
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Poprawka 636
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt ii

Projekt rezolucji Poprawka

(ii) należy dopilnować, aby celem 
rozdziału dotyczącego zrównoważonego 
rozwoju była pełna i skuteczna ratyfikacja, 
wdrożenie i egzekwowanie ośmiu 
podstawowych konwencji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP) i ich postanowień, programu 
godnej pracy MOP oraz najważniejszych 
światowych porozumień w sprawie 
ochrony środowiska naturalnego; jego 
postanowienia powinny zapewnić lepszy 
poziom przestrzegania norm w zakresie 
pracy i środowiska; ambitny rozdział 
dotyczący handlu i zrównoważonego 
rozwoju powinien również zawierać 
przepisy dotyczące społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw 
bazujące na wytycznych dla 
przedsiębiorstw międzynarodowych 
wydanych przez Organizację Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju (OECD), a także 
wyraźnego i zorganizowanego 
zaangażowania społeczeństwa 
obywatelskiego;

(ii) to, że celem rozdziału dotyczącego 
zrównoważonego rozwoju będzie pełna i 
skuteczna ratyfikacja, wdrożenie i 
egzekwowanie ośmiu podstawowych 
konwencji Międzynarodowej Organizacji 
Pracy (MOP) i ich postanowień, programu 
godnej pracy MOP oraz najważniejszych 
światowych porozumień w sprawie 
ochrony środowiska naturalnego należy 
uczynić warunkiem wstępnym zawarcia 
porozumienia; jego postanowienia 
powinny zapewnić lepszy poziom 
przestrzegania norm w zakresie pracy i 
środowiska; ambitny rozdział dotyczący 
handlu i zrównoważonego rozwoju 
powinien również zawierać przepisy 
dotyczące społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw bazujące na wytycznych 
dla przedsiębiorstw międzynarodowych 
wydanych przez Organizację Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju (OECD), a także 
wyraźnego i zorganizowanego 
zaangażowania społeczeństwa 
obywatelskiego;

Or. en

Poprawka 637
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt ii

Projekt rezolucji Poprawka

(ii) należy dopilnować, aby celem (ii) należy dopilnować, aby celem 
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rozdziału dotyczącego zrównoważonego 
rozwoju była pełna i skuteczna 
ratyfikacja, wdrożenie i egzekwowanie 
ośmiu podstawowych konwencji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP) i ich postanowień, programu 
godnej pracy MOP oraz najważniejszych 
światowych porozumień w sprawie 
ochrony środowiska naturalnego; jego 
postanowienia powinny zapewnić lepszy 
poziom przestrzegania norm w zakresie 
pracy i środowiska; ambitny rozdział 
dotyczący handlu i zrównoważonego 
rozwoju powinien również zawierać 
przepisy dotyczące społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw 
bazujące na wytycznych dla 
przedsiębiorstw międzynarodowych 
wydanych przez Organizację Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju (OECD), a także 
wyraźnego i zorganizowanego 
zaangażowania społeczeństwa 
obywatelskiego;

rozdziału dotyczącego zrównoważonego 
rozwoju było pełne i skuteczne wdrożenie i 
egzekwowanie ośmiu podstawowych 
konwencji Międzynarodowej Organizacji 
Pracy (MOP) i ich postanowień, programu 
godnej pracy MOP oraz najważniejszych 
światowych porozumień w sprawie 
ochrony środowiska naturalnego; jego 
postanowienia powinny zapewnić jeszcze
lepszy poziom przestrzegania norm w 
zakresie pracy i środowiska; ambitny 
rozdział dotyczący handlu i 
zrównoważonego rozwoju powinien 
również zawierać przepisy dotyczące 
społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw bazujące na wytycznych 
dla przedsiębiorstw międzynarodowych 
wydanych przez Organizację Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju (OECD), a także 
wyraźnego i zorganizowanego dialogu z 
tak zwanym społeczeństwem 
obywatelskim;

Or. de

Poprawka 638
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt ii

Projekt rezolucji Poprawka

(ii) należy dopilnować, aby celem 
rozdziału dotyczącego zrównoważonego 
rozwoju była pełna i skuteczna 
ratyfikacja, wdrożenie i egzekwowanie 
ośmiu podstawowych konwencji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP) i ich postanowień, programu 
godnej pracy MOP oraz najważniejszych 
światowych porozumień w sprawie 
ochrony środowiska naturalnego; jego 
postanowienia powinny zapewnić lepszy 
poziom przestrzegania norm w zakresie 

(ii) należy dopilnować, aby umowa 
wspierała opracowywanie i wdrażanie 
przepisów prawa i środków politycznych w 
dziedzinie prawa pracy i ochrony 
środowiska oraz uwzględnianie 
ustalonych norm podstawowych i 
wielkości orientacyjnych przez 
Międzynarodową Organizację Pracy 
(MOP); zachęca do harmonizacji norm 
społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw;
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pracy i środowiska; ambitny rozdział 
dotyczący handlu i zrównoważonego 
rozwoju powinien również zawierać 
przepisy dotyczące społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw
bazujące na wytycznych dla 
przedsiębiorstw międzynarodowych 
wydanych przez Organizację Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju (OECD), a także 
wyraźnego i zorganizowanego 
zaangażowania społeczeństwa 
obywatelskiego; ambitny rozdział 
dotyczący handlu i zrównoważonego 
rozwoju powinien również zawierać 
przepisy dotyczące społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw 
bazujące na wytycznych dla 
przedsiębiorstw międzynarodowych 
wydanych przez Organizację Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju (OECD), a także 
wyraźnego i zorganizowanego 
zaangażowania społeczeństwa 
obywatelskiego;

Or. de

Poprawka 639
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt ii

Projekt rezolucji Poprawka

(ii) należy dopilnować, aby celem 
rozdziału dotyczącego zrównoważonego 
rozwoju była pełna i skuteczna 
ratyfikacja, wdrożenie i egzekwowanie 
ośmiu podstawowych konwencji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP) i ich postanowień, programu 
godnej pracy MOP oraz najważniejszych 
światowych porozumień w sprawie 
ochrony środowiska naturalnego; jego 
postanowienia powinny zapewnić lepszy 

(ii) należy dopilnować, aby celem 
postanowień rozdziału dotyczącego 
zrównoważonego rozwoju było 
zapewnienie i promowanie lepszego 
poziomu przestrzegania norm w zakresie 
pracy i środowiska; z tego względu apeluje 
o to, aby w negocjacjach uwzględniono
ambitny rozdział dotyczący handlu i 
zrównoważonego rozwoju, który powinien 
mieć na celu ustanowienie nowych, 
globalnych punktów odniesienia dla 



AM\1055775PL.doc 19/124 PE552.130v01-00

PL

poziom przestrzegania norm w zakresie 
pracy i środowiska; ambitny rozdział 
dotyczący handlu i zrównoważonego 
rozwoju powinien również zawierać 
przepisy dotyczące społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw 
bazujące na wytycznych dla 
przedsiębiorstw międzynarodowych 
wydanych przez Organizację Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju (OECD), a także 
wyraźnego i zorganizowanego 
zaangażowania społeczeństwa 
obywatelskiego;

porozumienia handlowego;

Or. en

Poprawka 640
Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, Maria Arena, Emmanuel 
Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt ii

Projekt rezolucji Poprawka

(ii) należy dopilnować, aby celem 
rozdziału dotyczącego zrównoważonego 
rozwoju była pełna i skuteczna ratyfikacja, 
wdrożenie i egzekwowanie ośmiu 
podstawowych konwencji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP) i ich postanowień, programu 
godnej pracy MOP oraz najważniejszych 
światowych porozumień w sprawie 
ochrony środowiska naturalnego; jego 
postanowienia powinny zapewnić lepszy 
poziom przestrzegania norm w zakresie 
pracy i środowiska; ambitny rozdział 
dotyczący handlu i zrównoważonego 
rozwoju powinien również zawierać 
przepisy dotyczące społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw 
bazujące na wytycznych dla 
przedsiębiorstw międzynarodowych 
wydanych przez Organizację Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju (OECD), a także 

(ii) należy dopilnować, aby rozdział 
dotyczący zrównoważonego rozwoju miał 
charakter wiążący i był wykonalny oraz 
aby czynił pełną i skuteczną ratyfikację, 
wdrożenie i egzekwowanie ośmiu 
podstawowych konwencji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP) i ich postanowień, programu 
godnej pracy MOP oraz najważniejszych 
światowych porozumień w sprawie 
ochrony środowiska naturalnego
warunkiem porozumienia; jego 
postanowienia powinny zapewnić lepszy 
poziom przestrzegania norm w zakresie 
pracy i środowiska; ambitny rozdział 
dotyczący handlu i zrównoważonego 
rozwoju powinien również zawierać 
przepisy dotyczące społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw 
bazujące na wytycznych dla 
przedsiębiorstw międzynarodowych 
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wyraźnego i zorganizowanego 
zaangażowania społeczeństwa 
obywatelskiego;

wydanych przez Organizację Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju (OECD), a także 
wyraźnego i zorganizowanego 
zaangażowania społeczeństwa 
obywatelskiego;

Or. en

Poprawka 641
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius, Dita Charanzová

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt ii

Projekt rezolucji Poprawka

(ii) należy dopilnować, aby celem 
rozdziału dotyczącego zrównoważonego 
rozwoju była pełna i skuteczna ratyfikacja, 
wdrożenie i egzekwowanie ośmiu 
podstawowych konwencji
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP) i ich postanowień, programu
godnej pracy MOP oraz najważniejszych 
światowych porozumień w sprawie 
ochrony środowiska naturalnego; jego 
postanowienia powinny zapewnić lepszy 
poziom przestrzegania norm w zakresie 
pracy i środowiska; ambitny rozdział 
dotyczący handlu i zrównoważonego 
rozwoju powinien również zawierać 
przepisy dotyczące społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw 
bazujące na wytycznych dla 
przedsiębiorstw międzynarodowych 
wydanych przez Organizację Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju (OECD), a także 
wyraźnego i zorganizowanego 
zaangażowania społeczeństwa 
obywatelskiego;

(ii) należy dopilnować, aby celem 
rozdziału dotyczącego zrównoważonego 
rozwoju była pełna i skuteczna ratyfikacja, 
wdrożenie i egzekwowanie norm 
zgodnych z ośmioma podstawowymi 
konwencjami Międzynarodowej 
Organizacji Pracy (MOP) i ich 
postanowieniami, programem godnej 
pracy MOP oraz najważniejszymi 
światowymi porozumieniami w sprawie 
ochrony środowiska naturalnego; jego 
postanowienia powinny zapewnić lepszy 
poziom przestrzegania norm w zakresie 
pracy i środowiska; ambitny rozdział 
dotyczący handlu i zrównoważonego 
rozwoju powinien również zawierać 
przepisy dotyczące społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw 
bazujące na wytycznych dla 
przedsiębiorstw międzynarodowych 
wydanych przez Organizację Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju (OECD), a także 
wyraźnego i zorganizowanego 
zaangażowania społeczeństwa 
obywatelskiego;

Or. en
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Poprawka 642
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt iii

Projekt rezolucji Poprawka

(iii) należy dopilnować, aby normy w 
zakresie pracy i środowiska nie były 
uwzględnione tylko w rozdziale 
dotyczącym handlu i trwałego rozwoju, 
ale również w innych częściach umowy, 
m.in. obejmujących inwestycje, handel 
usługami, współpracę regulacyjną i 
zamówienia publiczne;

skreślony

Or. en

Poprawka 643
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt iii

Projekt rezolucji Poprawka

(iii) należy dopilnować, aby normy w 
zakresie pracy i środowiska nie były 
uwzględnione tylko w rozdziale 
dotyczącym handlu i trwałego rozwoju, 
ale również w innych częściach umowy, 
m.in. obejmujących inwestycje, handel 
usługami, współpracę regulacyjną i 
zamówienia publiczne;

(iii) należy dopilnować, aby wymiar 
horyzontalny przepisów prawa w zakresie 
pracy i opieki społecznej został 
uwzględniony w rozdziale dotyczącym 
zrównoważonego rozwoju w odpowiednich 
częściach operacyjnych umowy, aby 
zapewnić spójną i kompleksową 
koncepcję;

Or. de

Poprawka 644
Dita Charanzová

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

(iii) należy dopilnować, aby normy w 
zakresie pracy i środowiska nie były 
uwzględnione tylko w rozdziale
dotyczącym handlu i trwałego rozwoju, 
ale również w innych częściach umowy, 
m.in. obejmujących inwestycje, handel 
usługami, współpracę regulacyjną i 
zamówienia publiczne;

(iii) należy dopilnować, aby normy 
wyznaczone w jednym rozdziale
podtrzymywane były w pozostałych 
rozdziałach umowy oraz aby zwracano 
uwagę na to, by unikać sprzeczności i 
powtórzeń między rozdziałami;

Or. en

Poprawka 645
Yannick Jadot, Ska Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt iii

Projekt rezolucji Poprawka

(iii) należy dopilnować, aby normy w 
zakresie pracy i środowiska nie były 
uwzględnione tylko w rozdziale 
dotyczącym handlu i trwałego rozwoju, ale 
również w innych częściach umowy, m.in. 
obejmujących inwestycje, handel usługami, 
współpracę regulacyjną i zamówienia 
publiczne;

(iii) należy dopilnować, aby normy w 
zakresie pracy i środowiska oraz prawo 
organów krajowych, regionalnych i 
lokalnych do stanowienia przepisów nie 
były uwzględnione tylko w rozdziale 
dotyczącym handlu i trwałego rozwoju, ale 
również w innych częściach umowy, m.in. 
obejmujących inwestycje, handel usługami, 
współpracę regulacyjną i zamówienia 
publiczne;

Or. en

Poprawka 646
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt iii

Projekt rezolucji Poprawka

(iii) należy dopilnować, aby normy w (iii) należy dopilnować, aby normy w 
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zakresie pracy i środowiska nie były 
uwzględnione tylko w rozdziale 
dotyczącym handlu i trwałego rozwoju, ale 
również w innych częściach umowy, m.in. 
obejmujących inwestycje, handel usługami, 
współpracę regulacyjną i zamówienia 
publiczne;

zakresie pracy, kwestii społecznych i 
środowiska nie były uwzględnione tylko w 
rozdziale dotyczącym handlu i trwałego 
rozwoju, ale również w innych częściach 
umowy, m.in. obejmujących inwestycje, 
handel usługami, współpracę regulacyjną i 
zamówienia publiczne;

Or. es

Poprawka 647
Tiziana Beghin, David Borrelli

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt iii

Projekt rezolucji Poprawka

(iii) należy dopilnować, aby normy w 
zakresie pracy i środowiska nie były 
uwzględnione tylko w rozdziale 
dotyczącym handlu i trwałego rozwoju, ale 
również w innych częściach umowy, m.in. 
obejmujących inwestycje, handel usługami, 
współpracę regulacyjną i zamówienia 
publiczne;

(iii) należy dopilnować, aby normy w 
zakresie pracy i środowiska nie były 
uwzględnione tylko w rozdziale 
dotyczącym handlu i trwałego rozwoju, ale 
również w innych częściach umowy, m.in. 
obejmujących inwestycje, handel usługami, 
współpracę regulacyjną i zamówienia 
publiczne, a także zapewnić, dzięki 
stosowaniu jasnego i jednoznacznego 
języka, aby żadne z postanowień umowy 
nie obniżało europejskich norm w 
zakresie środowiska i bezpieczeństwa 
żywności, przede wszystkim sprzeciwiać 
się wszelkim umowom, które mogą, 
choćby teoretycznie, umożliwiać dostęp 
organizmów zmodyfikowanych 
genetycznie, drobiu, do którego obróbki 
wykorzystywano chlor, i wołowiny 
poddawanej działaniu hormonów do 
rynku UE;

Or. en

Poprawka 648
Artis Pabriks, Daniel Caspary
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt iv

Projekt rezolucji Poprawka

(iv) w oparciu o pozytywne doświadczenia 
ze stosowania umowy o wolnym handlu 
między UE a Koreą oraz dobre i skuteczne 
praktyki zapisane w amerykańskich 
umowach o wolnym handlu i przepisach 
krajowych należy dopilnować, aby normy 
w zakresie pracy i środowiska były 
egzekwowalne;

(iv) należy dopilnować, dzięki 
specjalnemu mechanizmowi rozstrzygania 
sporów, aby normy w zakresie pracy i 
środowiska mogły okazać się skuteczne w 
praktyce;

Or. en

Poprawka 649
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt iv

Projekt rezolucji Poprawka

(iv) w oparciu o pozytywne doświadczenia 
ze stosowania umowy o wolnym handlu 
między UE a Koreą oraz dobre i skuteczne 
praktyki zapisane w amerykańskich 
umowach o wolnym handlu i przepisach 
krajowych należy dopilnować, aby normy 
w zakresie pracy i środowiska były 
egzekwowalne;

(iv) w oparciu o pozytywne doświadczenia 
ze stosowania umowy o wolnym handlu 
między UE a Koreą oraz dobre i skuteczne 
praktyki zapisane w amerykańskich 
umowach o wolnym handlu i przepisach 
krajowych należy dopilnować, aby normy 
w zakresie pracy i środowiska były 
egzekwowalne; należy dopilnować, aby 
wdrożenie oraz zgodność z przepisami 
dotyczącymi pracy podlegały skutecznemu 
procesowi monitorowania, w który 
zaangażowani będą partnerzy społeczni 
oraz przedstawiciele społeczeństwa 
obywatelskiego; należy dopilnować, aby 
rozdział poświęcony handlowi i 
zrównoważonemu rozwojowi podlegał 
ogólnemu mechanizmowi rozstrzygania 
sporów przewidzianemu w przyszłym 
porozumieniu;

Or. en
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Poprawka 650
Franck Proust, Tokia Saïfi

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – punkt iv

Projekt rezolucji Poprawka

iv) w oparciu o pozytywne doświadczenia 
ze stosowania umowy o wolnym handlu 
między UE a Koreą oraz dobre i skuteczne 
praktyki zapisane w amerykańskich 
umowach o wolnym handlu i przepisach 
krajowych należy dopilnować, aby normy 
w zakresie pracy i środowiska były
egzekwowalne;

iv) w oparciu o wszelkie doświadczenia,
które przez instytucje europejskie, 
państwa członkowskie lub parlamenty 
krajowe, zostały ocenione jako pozytywne, 
należy dopilnować, aby normy w zakresie 
pracy i środowiska stały się
egzekwowalne;

Or. fr

Poprawka 651
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt iv

Projekt rezolucji Poprawka

(iv) w oparciu o pozytywne doświadczenia 
ze stosowania umowy o wolnym handlu 
między UE a Koreą oraz dobre i skuteczne 
praktyki zapisane w amerykańskich 
umowach o wolnym handlu i przepisach 
krajowych należy dopilnować, aby normy
w zakresie pracy i środowiska były 
egzekwowalne;

(iv) w oparciu o wcześniejsze
doświadczenia ze stosowania istniejących 
unijnych umów o wolnym handlu oraz 
dobre i skuteczne praktyki zapisane w 
amerykańskich umowach o wolnym handlu 
i przepisach krajowych należy zapewnić 
uwzględnienie norm w zakresie pracy i 
środowiska;

Or. en

Poprawka 652
Yannick Jadot, Ska Keller
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt iv

Projekt rezolucji Poprawka

(iv) w oparciu o pozytywne doświadczenia 
ze stosowania umowy o wolnym handlu 
między UE a Koreą oraz dobre i skuteczne 
praktyki zapisane w amerykańskich 
umowach o wolnym handlu i przepisach 
krajowych należy dopilnować, aby normy 
w zakresie pracy i środowiska były 
egzekwowalne;

(iv) w oparciu o procedury ustanowione w 
umowie o wolnym handlu między UE a 
Koreą oraz dzięki uwzględnieniu praktyk 
w zakresie egzekwowania przepisów 
zapisanych w amerykańskich umowach o 
wolnym handlu i przepisach krajowych 
należy dopilnować, aby normy i prawa w 
zakresie pracy i środowiska były 
egzekwowalne;

Or. en

Poprawka 653
Jörg Leichtfried, Jude Kirton-Darling, Agnes Jongerius

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

Projekt rezolucji Poprawka

(iva) zwraca się o ujęcie klauzuli 
poświęconej prawom człowieka, jaką 
stosuje się w wielu umowach, w celu 
zapewnienia stosowania zasad 
dotyczących praw człowieka i zasad 
demokracji;

Or. en

Poprawka 654
Tiziana Beghin, David Borrelli

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

Projekt rezolucji Poprawka

(iva) należy wprowadzić mechanizm 
służący wspieraniu pracowników 
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zwolnionych z pracy wskutek stosowania 
TTIP oraz rozwiązać problem utraty 
zatrudnienia netto w Europie;

Or. en

Poprawka 655
Eleonora Forenza

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

Projekt rezolucji Poprawka

(iva) należy popierać podczas negocjacji 
jak najpełniejsze prawo każdej ze stron do 
oceny przepisów z wykorzystaniem 
własnej metody; ponadto wzywa Komisję 
do obrony dorobku UE dotyczącego 
zasady ostrożności umożliwiającej 
podjęcie szybkiej reakcji w obliczu 
ewentualnego zagrożenia dla zdrowia 
ludzi, zwierząt lub roślin oraz ochronę 
środowiska;

Or. en

Poprawka 656
Jörg Leichtfried, Jude Kirton-Darling, Agnes Jongerius

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

Projekt rezolucji Poprawka

(ivb) podkreśla, że porozumienia 
handlowe nie mogą w żadnym wypadku 
naruszać prawa pracy i przepisów 
socjalnych ani postanowień układów 
zbiorowych; ewentualne negocjacje 
dotyczące trybu IV muszą być powiązane z 
funkcjonowaniem współpracy 
transgranicznej w administracji i 
sądownictwie w kwestiach związanych z 
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prawem pracy i zatrudnienia, co stanowi 
warunek zagwarantowania płac oraz 
warunków pracy uzgodnionych w ramach 
układów zbiorowych; musi istnieć 
możliwość, aby wszelkie przypadki braku 
egzekwowania po stronie stron umowy 
podlegały procedurze rozstrzygania 
sporów, w ramach której przewidziane są 
sankcje;

Or. en

Poprawka 657
Tiziana Beghin, David Borrelli

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

Projekt rezolucji Poprawka

(ivb) należy uwzględnić skutek, jakim jest 
delokalizacja europejskich 
przedsiębiorstw do Stanów 
Zjednoczonych, gdzie istnieją bardziej 
atrakcyjne warunki dla produkcji, oraz 
uwzględnić fakt, że wiele europejskich 
przedsiębiorstw przeniesie swoje działy 
badawczo-rozwojowe do Stanów 
Zjednoczonych, co doprowadzi do 
zmniejszenia zdolności innowacyjnych 
UE;

Or. en

Poprawka 658
Tiziana Beghin, David Borrelli

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

Projekt rezolucji Poprawka

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

Or. en

Poprawka 659
Reimer Böge

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt v

Projekt rezolucji Poprawka

(v) należy zapewnić, aby pracownicy 
przedsiębiorstw transatlantyckich mieli 
dostęp do informacji i konsultacji zgodnie 
z dyrektywą w sprawie ustanowienia 
europejskiej rady zakładowej;

skreślony

Or. de

Poprawka 660
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt v

Projekt rezolucji Poprawka

(v) należy zapewnić, aby pracownicy 
przedsiębiorstw transatlantyckich mieli 
dostęp do informacji i konsultacji zgodnie 
z dyrektywą w sprawie ustanowienia 
europejskiej rady zakładowej;

skreślony

Or. en

Poprawka 661
Franck Proust
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt v

Projekt rezolucji Poprawka

(v) należy zapewnić, aby pracownicy 
przedsiębiorstw transatlantyckich mieli 
dostęp do informacji i konsultacji zgodnie 
z dyrektywą w sprawie ustanowienia 
europejskiej rady zakładowej;

(v) należy zapewnić, aby pracownicy 
przedsiębiorstw transatlantyckich mieli 
dostęp do informacji i konsultacji zgodnie 
z dyrektywą w sprawie ustanowienia 
europejskiej rady zakładowej; należy 
również dopilnować, aby status osób 
zgłaszających przypadki nadużyć 
zapewniał im ochronę prawną w ramach 
prowadzonej przez nich działalności po 
obu stronach Atlantyku;

Or. fr

Poprawka 662
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt v

Projekt rezolucji Poprawka

(v) należy zapewnić, aby pracownicy 
przedsiębiorstw transatlantyckich mieli 
dostęp do informacji i konsultacji zgodnie 
z dyrektywą w sprawie ustanowienia 
europejskiej rady zakładowej;

(v) należy zapewnić, aby pracownicy 
przedsiębiorstw transatlantyckich
zarejestrowani na mocy prawa państwa 
członkowskiego UE mieli dostęp do 
informacji i konsultacji zgodnie z 
dyrektywą w sprawie ustanowienia 
europejskiej rady zakładowej;

Or. en

Poprawka 663
Dita Charanzová

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

(v) należy zapewnić, aby pracownicy 
przedsiębiorstw transatlantyckich mieli 
dostęp do informacji i konsultacji zgodnie 
z dyrektywą w sprawie ustanowienia 
europejskiej rady zakładowej;

(v) należy zapewnić, w pełnym 
poszanowaniu przepisów krajowych, aby 
pracownicy przedsiębiorstw 
transatlantyckich mieli takie samo prawo, 
jak inni pracownicy zatrudnieni w danej 
lokalizacji;

Or. en

Poprawka 664
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt v

Projekt rezolucji Poprawka

(v) należy zapewnić, aby pracownicy 
przedsiębiorstw transatlantyckich mieli 
dostęp do informacji i konsultacji zgodnie 
z dyrektywą w sprawie ustanowienia 
europejskiej rady zakładowej;

(v) należy zapewnić, aby pracownicy 
przedsiębiorstw transatlantyckich mieli 
dostęp do informacji i konsultacji na wzór 
dyrektywy w sprawie ustanowienia 
europejskiej rady zakładowej;

Or. de

Poprawka 665
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

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

Projekt rezolucji Poprawka

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

Or. en

Poprawka 666
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt vi

Projekt rezolucji Poprawka

(vi) należy dopilnować, aby ekonomiczny, 
społeczny i środowiskowy wpływ TTIP 
został zbadany w ramach gruntownej 
oceny wpływu handlu na zrównoważony 
rozwój, przy wyraźnym udziale 
zainteresowanych stron i społeczeństwa 
obywatelskiego;

(vi) należy dopilnować, aby wpływ 
wdrożenia TTIP na zrównoważony rozwój 
gospodarczy i społeczny został zbadany 
także w drodze gruntownej i obiektywnej 
oceny wpływu handlu na zrównoważony 
rozwój, przy udziale wszystkich 
właściwych stron z poszczególnych 
sektorów;

Or. en

Poprawka 667
Reimer Böge

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt vi

Projekt rezolucji Poprawka

(vi) gospodarcze, społeczne i 
środowiskowe skutki TTIP należy zbadać 
za pomocą gruntownej oceny wpływu na 
zrównoważony rozwój, umożliwiając 
wyraźne zaangażowanie społeczeństwa 
obywatelskiego.

(vi) gospodarcze, społeczne i 
środowiskowe skutki TTIP należy zbadać 
za pomocą gruntownej oceny wpływu na 
zrównoważony rozwój.

Or. de
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Poprawka 668
Franck Proust

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt vi

Projekt rezolucji Poprawka

(vi) należy dopilnować, aby ekonomiczny, 
społeczny i środowiskowy wpływ TTIP 
został zbadany w ramach gruntownej
oceny wpływu handlu na zrównoważony 
rozwój, przy wyraźnym udziale 
zainteresowanych stron i społeczeństwa 
obywatelskiego;

(vi) należy dopilnować, aby ekonomiczny, 
społeczny i środowiskowy wpływ TTIP 
został zbadany w ramach oceny wpływu 
handlu na zrównoważony rozwój, przy 
wyraźnym udziale zainteresowanych stron 
i społeczeństwa obywatelskiego, uznając 
jednocześnie ogromną trudność tego 
zadania z uwagi na wielość kryteriów i 
czynników zewnętrznych;

Or. fr

Poprawka 669
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt vi

Projekt rezolucji Poprawka

(vi) należy dopilnować, aby ekonomiczny, 
społeczny i środowiskowy wpływ TTIP 
został zbadany w ramach gruntownej 
oceny wpływu handlu na zrównoważony 
rozwój, przy wyraźnym udziale 
zainteresowanych stron i społeczeństwa 
obywatelskiego;

(vi) należy dopilnować, aby ekonomiczny, 
społeczny, terytorialny i środowiskowy 
wpływ TTIP został zbadany w ramach 
kompleksowej oceny wpływu handlu na 
zrównoważony rozwój, przy wyraźnym 
udziale i zaangażowaniu zainteresowanych 
stron, społeczeństwa obywatelskiego oraz 
organów lokalnych i regionalnych i w 
porozumieniu z nimi; zwraca się do 
Komisji o przeprowadzenie w odniesieniu 
do każdego z państw członkowskich 
gruntownych, porównawczych ocen 
skutków;

Or. en
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Poprawka 670
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt vi

Projekt rezolucji Poprawka

(vi) gospodarcze, społeczne i 
środowiskowe skutki TTIP należy zbadać 
za pomocą gruntownej oceny wpływu na 
zrównoważony rozwój, umożliwiając 
wyraźne zaangażowanie społeczeństwa 
obywatelskiego.

(vi) gospodarcze, społeczne i 
środowiskowe skutki TTIP należy zbadać 
po zakończeniu negocjacji za pomocą 
gruntownej oceny wpływu na 
zrównoważony rozwój, umożliwiając 
wyraźne zaangażowanie wszystkich 
zainteresowanych stron.

Or. de

Poprawka 671
Dita Charanzová

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt vi

Projekt rezolucji Poprawka

(vi) należy dopilnować, aby ekonomiczny, 
społeczny i środowiskowy wpływ TTIP 
został zbadany w ramach gruntownej 
oceny wpływu handlu na zrównoważony 
rozwój, przy wyraźnym udziale 
zainteresowanych stron i społeczeństwa 
obywatelskiego;

(vi) należy zauważyć trwającą ocenę
wpływu handlu na zrównoważony rozwój 
w odniesieniu do porozumienia oraz 
zapewnić możliwość zgłaszania uwag 
dotyczących tej oceny przez 
zainteresowane strony i społeczeństwo 
obywatelskie;

Or. en

Poprawka 672
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt vi
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Projekt rezolucji Poprawka

(vi) należy dopilnować, aby ekonomiczny, 
społeczny i środowiskowy wpływ TTIP 
został zbadany w ramach gruntownej 
oceny wpływu handlu na zrównoważony 
rozwój, przy wyraźnym udziale 
zainteresowanych stron i społeczeństwa 
obywatelskiego;

(vi) należy dopilnować, aby ekonomiczny, 
społeczny i środowiskowy wpływ TTIP 
został zbadany w ramach gruntownej 
oceny wpływu handlu na zrównoważony 
rozwój, uwzględniającej ilość energii 
wykorzystywanej w związku ze 
wzmożonym handlem towarami w 
wymiarze transatlantyckim, przy 
wyraźnym udziale zainteresowanych stron 
i społeczeństwa obywatelskiego;

Or. en

Poprawka 673
Matteo Salvini

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt vi

Projekt rezolucji Poprawka

(vi) należy dopilnować, aby ekonomiczny, 
społeczny i środowiskowy wpływ TTIP 
został zbadany w ramach gruntownej 
oceny wpływu handlu na zrównoważony 
rozwój, przy wyraźnym udziale 
zainteresowanych stron i społeczeństwa 
obywatelskiego;

(vi) należy dopilnować, aby ekonomiczny, 
społeczny, dotyczący zatrudnienia i 
środowiskowy wpływ TTIP został zbadany 
w ramach gruntownej oceny wpływu 
handlu na zrównoważony rozwój, przy 
wyraźnym udziale zainteresowanych stron 
i społeczeństwa obywatelskiego;

Or. it

Poprawka 674
Yannick Jadot, Ska Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt vi

Projekt rezolucji Poprawka

(vi) należy dopilnować, aby ekonomiczny, 
społeczny i środowiskowy wpływ TTIP 

(vi) należy dopilnować, aby ekonomiczny, 
społeczny i środowiskowy wpływ TTIP 
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został zbadany w ramach gruntownej 
oceny wpływu handlu na zrównoważony 
rozwój, przy wyraźnym udziale 
zainteresowanych stron i społeczeństwa 
obywatelskiego;

został zbadany w ramach gruntownej 
oceny ex ante wpływu handlu na 
zrównoważony rozwój, którą należy 
przeprowadzić z pełnym poszanowaniem 
dyrektywy UE w sprawie oceny wpływu na 
zrównoważony rozwój, przy wyraźnym 
udziale zainteresowanych stron i 
społeczeństwa obywatelskiego;

Or. en

Poprawka 675
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt vi

Projekt rezolucji Poprawka

(vi) należy dopilnować, aby ekonomiczny, 
społeczny i środowiskowy wpływ TTIP
został zbadany w ramach gruntownej 
oceny wpływu handlu na zrównoważony 
rozwój, przy wyraźnym udziale 
zainteresowanych stron i społeczeństwa 
obywatelskiego;

(vi) należy dopilnować, aby wpływ TTIP 
pod względem ekonomicznym, 
społecznym, spraw pracowniczych i 
środowiskowych, a także oddziaływania 
na konsumentów oraz w zakresie praw 
podstawowych, kwestii równości płci i 
różnorodności kulturowej został zbadany 
w ramach gruntownych ocen wpływu na 
szczeblu UE i jej 28 państw 
członkowskich, przy wyraźnym i 
zorganizowanym udziale wszystkich
zainteresowanych stron, w szczególności 
MŚP, i społeczeństwa obywatelskiego;

Or. es

Poprawka 676
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt vi
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Projekt rezolucji Poprawka

(vi) należy dopilnować, aby ekonomiczny, 
społeczny i środowiskowy wpływ TTIP 
został zbadany w ramach gruntownej 
oceny wpływu handlu na zrównoważony 
rozwój, przy wyraźnym udziale 
zainteresowanych stron i społeczeństwa 
obywatelskiego;

(vi) należy dopilnować, aby ekonomiczny, 
społeczny i środowiskowy wpływ TTIP 
został zbadany w ramach gruntownej 
oceny wpływu handlu na zrównoważony 
rozwój, przy wyraźnym udziale 
właściwych zainteresowanych stron i 
społeczeństwa obywatelskiego;

Or. en

Poprawka 677
Lola Sánchez Caldentey

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

Projekt rezolucji Poprawka

(via) należy szanować prawo rządów i 
parlamentów krajów rozwijających się do 
regulowania inwestycji oraz do 
zagwarantowania, że wszyscy inwestorzy, 
także zagraniczni, podlegają 
zobowiązaniom i obowiązkom, dzięki 
czemu przestrzegane są normy w zakresie 
m.in. pracy, środowiska i praw człowieka;

Or. en

Poprawka 678
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

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

Projekt rezolucji Poprawka

(via) należy powstrzymać się od 
ujmowania w TTIP specjalnego rozdziału 
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poświęconego energii, chyba że przyczynia 
się on do dywersyfikacji dostaw energii 
oraz do bezpieczeństwa dostaw energii w 
przystępnych cenach do wszystkich 
obywateli, a co za tym idzie – do położenia 
kresu ubóstwu energetycznemu oraz do 
oszczędności energii i efektywności 
energetycznej, a także zawiera 
zobowiązania do promowania 
zrównoważonej polityki energetycznej 
oraz współpracy w dziedzinie badań nad 
alternatywnymi metodami produkcji 
zrównoważonej energii;

Or. en

Poprawka 679
Yannick Jadot, Ska Keller

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

Projekt rezolucji Poprawka

(via) należy dopilnować, aby po 
zakończeniu negocjacji i przed poddaniem 
kwestii pod głosowanie w Parlamencie i 
Radzie przeprowadzona została bardziej 
szczegółowa ocena wpływu 
gospodarczego, społecznego i 
środowiskowego TTIP, a także bardziej 
szczegółowa ocena wpływu na 
zrównoważony rozwój dokonana z 
udziałem zainteresowanych stron i 
społeczeństwa obywatelskiego, oraz to, by 
każda ocena wpływu obejmowała badanie 
wpływu TTIP na kraje rozwijające się i na 
unię celną między Turcją a UE;

Or. en

Poprawka 680
Bendt Bendtsen
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt vii

Projekt rezolucji Poprawka

(vii) należy dopilnować, aby w trakcie 
negocjacji obie strony przeanalizowały 
metody usprawnienia eksportu gazu 
ziemnego i ropy, tak aby TTIP zniosło 
wszelkie istniejące ograniczenia 
eksportowe w zakresie energetyki między 
oboma partnerami handlowymi, wspierając 
tym samym dywersyfikację źródeł energii;

(vii) należy dopilnować, aby w trakcie 
negocjacji obie strony przeanalizowały 
metody usprawnienia eksportu źródeł 
energii, tak aby TTIP zniosło wszelkie 
istniejące ograniczenia eksportowe w 
zakresie energetyki między oboma 
partnerami handlowymi, wspierając tym 
samym dywersyfikację źródeł energii;

Or. en

Poprawka 681
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Sorin Moisă, Joachim Schuster, Marita 
Ulvskog, Pedro Silva Pereira

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt vii

Projekt rezolucji Poprawka

(vii) należy dopilnować, aby w trakcie 
negocjacji obie strony przeanalizowały 
metody usprawnienia eksportu gazu 
ziemnego i ropy, tak aby TTIP zniosło 
wszelkie istniejące ograniczenia 
eksportowe w zakresie energetyki między 
oboma partnerami handlowymi, wspierając 
tym samym dywersyfikację źródeł energii;

(vii) należy dopilnować, aby w trakcie 
negocjacji obie strony przeanalizowały 
metody usprawnienia eksportu gazu 
ziemnego i ropy, tak aby TTIP zniosło 
istniejące ograniczenia eksportowe w 
zakresie energetyki między oboma 
partnerami handlowymi, wspierając tym 
samym dywersyfikację źródeł energii i 
przyczyniając się do rozwoju koszyka 
energetycznego zapewniającego większe 
bezpieczeństwo;

Or. en

Poprawka 682
Tonino Picula
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt vii

Projekt rezolucji Poprawka

(vii) należy dopilnować, aby w trakcie 
negocjacji obie strony przeanalizowały 
metody usprawnienia eksportu gazu 
ziemnego i ropy, tak aby TTIP zniosło 
wszelkie istniejące ograniczenia 
eksportowe w zakresie energetyki między 
oboma partnerami handlowymi, wspierając 
tym samym dywersyfikację źródeł energii;

(vii) należy dopilnować, aby w trakcie 
negocjacji obie strony przeanalizowały 
metody usprawnienia eksportu gazu 
ziemnego i ropy, tak aby TTIP zniosło 
wszelkie istniejące ograniczenia 
eksportowe w zakresie energetyki między 
oboma partnerami handlowymi, wspierając 
tym samym dywersyfikację źródeł energii i 
promując bezpieczeństwo dostaw;

Or. hr

Poprawka 683
Louis Michel, Frédérique Ries, Gérard Deprez

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt vii

Projekt rezolucji Poprawka

(vii) należy dopilnować, aby w trakcie 
negocjacji obie strony przeanalizowały
metody usprawnienia eksportu gazu 
ziemnego i ropy, tak aby TTIP zniosło 
wszelkie istniejące ograniczenia 
eksportowe w zakresie energetyki między 
oboma partnerami handlowymi, wspierając 
tym samym dywersyfikację źródeł energii;

(vii) należy dopilnować, aby w trakcie 
negocjacji obie strony zapewniły metody 
usprawnienia eksportu gazu ziemnego i 
ropy, tak aby TTIP zniosło wszelkie 
istniejące ograniczenia eksportowe w 
zakresie energetyki między oboma 
partnerami handlowymi, wspierając tym 
samym dywersyfikację źródeł energii; 
należy dopilnować, aby otwarciu rynku 
energii towarzyszyło zawarcie 
strategicznego transatlantyckiego 
partnerstwa w dziedzinie energii mającego 
na celu zapewnienie bezpieczeństwa 
energetycznego Unii Europejskiej;

Or. fr

Poprawka 684
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Dariusz 



AM\1055775PL.doc 41/124 PE552.130v01-00

PL

Rosati, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam 
Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bolesław G. Piecha

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt vii

Projekt rezolucji Poprawka

(vii) należy dopilnować, aby w trakcie 
negocjacji obie strony przeanalizowały 
metody usprawnienia eksportu gazu 
ziemnego i ropy, tak aby TTIP zniosło 
wszelkie istniejące ograniczenia 
eksportowe w zakresie energetyki między 
oboma partnerami handlowymi, wspierając 
tym samym dywersyfikację źródeł energii;

(vii) należy dopilnować, aby w TTIP 
zniesiono wszelkie istniejące ograniczenia 
eksportowe w zakresie energii między 
oboma partnerami handlowymi, wspierając 
tym samym dywersyfikację źródeł energii 
w UE, a także rozważyć uzależnienie 
redukcji ceł na towary energochłonne od 
skutecznego swobodnego przepływu 
energii ze Stanów Zjednoczonych do UE 
w celu ulepszenia stanowiska 
negocjacyjnego Europy;

Or. en

Poprawka 685
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt vii

Projekt rezolucji Poprawka

(vii) należy dopilnować, aby w trakcie 
negocjacji obie strony przeanalizowały 
metody usprawnienia eksportu gazu 
ziemnego i ropy, tak aby TTIP zniosło 
wszelkie istniejące ograniczenia 
eksportowe w zakresie energetyki między 
oboma partnerami handlowymi, 
wspierając tym samym dywersyfikację 
źródeł energii;

(vii) należy wykluczyć z negocjacji
wszelkie postanowienia służące 
umożliwieniu wydobycia, transportu i 
przywozu do UE gazu łupkowego lub 
wszelkich paliw powodujących znaczne 
zanieczyszczenia; należy ponadto 
dopilnować, aby żadne z postanowień 
porozumienia handlowego nie zagroziło 
przyjęciu i rozwojowi ambitnej polityki UE 
w zakresie przeciwdziałania zmianie 
klimatu;

Or. en
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Poprawka 686
Eric Andrieu, Maria Arena, Emmanuel Maurel, Jude Kirton-Darling

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt vii

Projekt rezolucji Poprawka

(vii) należy dopilnować, aby w trakcie 
negocjacji obie strony przeanalizowały 
metody usprawnienia eksportu gazu 
ziemnego i ropy, tak aby TTIP zniosło 
wszelkie istniejące ograniczenia 
eksportowe w zakresie energetyki między 
oboma partnerami handlowymi, wspierając 
tym samym dywersyfikację źródeł energii;

(vii) należy dopilnować, aby w trakcie 
negocjacji obie strony przeanalizowały 
metody usprawnienia eksportu gazu 
ziemnego i ropy, tak aby TTIP zniosło 
wszelkie istniejące ograniczenia 
eksportowe w zakresie energetyki między 
oboma partnerami handlowymi, wspierając 
tym samym dywersyfikację źródeł energii; 
należy ponadto utrzymać prawo UE do 
klasyfikowania paliw na podstawie 
całkowitej ilości powodowanych przez nie 
emisji CO2 oraz mieć na uwadze cele UE 
w zakresie zmiany klimatu;

Or. en

Poprawka 687
Franck Proust, Françoise Grossetête, Angélique Delahaye, Michel Dantin

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt vii

Projekt rezolucji Poprawka

(vii) należy dopilnować, aby w trakcie 
negocjacji obie strony przeanalizowały 
metody usprawnienia eksportu gazu 
ziemnego i ropy, tak aby TTIP zniosło 
wszelkie istniejące ograniczenia 
eksportowe w zakresie energetyki między 
oboma partnerami handlowymi, wspierając 
tym samym dywersyfikację źródeł energii;

(vii) należy dopilnować, aby w trakcie 
negocjacji obie strony przeanalizowały 
metody usprawnienia eksportu gazu 
ziemnego i ropy, tak aby TTIP zniosło 
wszelkie istniejące ograniczenia 
eksportowe w zakresie energetyki między 
oboma partnerami handlowymi, wspierając 
tym samym dywersyfikację źródeł energii, 
przy czym należy jednocześnie zachęcać 
do prowadzenia badań w celu lepszego 
uwzględnienia środowiska w nowych 
stosowanych metodach wydobycia;
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Or. fr

Poprawka 688
Yannick Jadot, Ska Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt vii

Projekt rezolucji Poprawka

(vii) należy dopilnować, aby w trakcie 
negocjacji obie strony przeanalizowały 
metody usprawnienia eksportu gazu 
ziemnego i ropy, tak aby TTIP zniosło 
wszelkie istniejące ograniczenia 
eksportowe w zakresie energetyki między 
oboma partnerami handlowymi, 
wspierając tym samym dywersyfikację 
źródeł energii;

(vii) należy dopilnować, aby w trakcie 
negocjacji obie strony przeanalizowały 
metody wyeliminowania dotacji do paliw 
kopalnych, zgodnie ze zobowiązaniami 
podjętymi na szczycie G-20, w 
szczególności zwolnień podatkowych 
dotyczących paliw dla lotnictwa 
komercyjnego, jak również dotacji 
wypłacanych za pośrednictwem agencji 
kredytów eksportowych i 
międzynarodowych instytucji 
finansowych;

Or. en

Poprawka 689
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Olli Rehn, Petras Auštrevičius, Marielle 
de Sarnez, Angelika Mlinar

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt vii

Projekt rezolucji Poprawka

(vii) należy dopilnować, aby w trakcie 
negocjacji obie strony przeanalizowały 
metody usprawnienia eksportu gazu 
ziemnego i ropy, tak aby TTIP zniosło 
wszelkie istniejące ograniczenia 
eksportowe w zakresie energetyki między 
oboma partnerami handlowymi, wspierając 
tym samym dywersyfikację źródeł energii;

(vii) należy dopilnować, aby w trakcie 
negocjacji obie strony przeanalizowały 
metody usprawnienia eksportu gazu 
ziemnego i ropy, tak aby TTIP zniosło 
wszelkie istniejące ograniczenia 
eksportowe w zakresie energetyki między 
oboma partnerami handlowymi, wspierając 
tym samym dywersyfikację źródeł energii i 
zmniejszając zależność od obecnych 
źródeł, przy jednoczesnym uznaniu, że 
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takie rozwiązanie nie może zastąpić 
ambitnej, ekologicznej i zrównoważonej 
polityki energetycznej UE;

Or. en

Poprawka 690
Tiziana Beghin, David Borrelli

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt vii

Projekt rezolucji Poprawka

(vii) należy dopilnować, aby w trakcie 
negocjacji obie strony przeanalizowały 
metody usprawnienia eksportu gazu 
ziemnego i ropy, tak aby TTIP zniosło 
wszelkie istniejące ograniczenia 
eksportowe w zakresie energetyki między 
oboma partnerami handlowymi, 
wspierając tym samym dywersyfikację 
źródeł energii;

(vii) należy dopilnować, aby porozumienie 
nie zawierało specjalnego rozdziału 
dotyczącego energii, ponieważ z różnych 
badań, w tym badania zleconego przez 
komisję ITRE, wynika, że Stany 
Zjednoczone nie przyczynią się do 
bezpieczeństwa energetycznego w 
Europie, głównie z uwagi na pułapy 
dotyczące eksportu energii, natomiast 
eksport amerykańskiego gazu doprowadzi 
do wzrostu cen na unijnych rynkach;

Or. en

Poprawka 691
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt vii

Projekt rezolucji Poprawka

(vii) należy dopilnować, aby w trakcie 
negocjacji obie strony przeanalizowały 
metody usprawnienia eksportu gazu 
ziemnego i ropy, tak aby TTIP zniosło 
wszelkie istniejące ograniczenia 
eksportowe w zakresie energetyki między 
oboma partnerami handlowymi, wspierając 

(vii) należy dopilnować, aby w trakcie 
negocjacji obie strony przeanalizowały 
metody usprawnienia eksportu gazu 
ziemnego i ropy, tak aby TTIP zniosło 
wszelkie istniejące ograniczenia 
eksportowe w zakresie energetyki między 
oboma partnerami handlowymi, wspierając 
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tym samym dywersyfikację źródeł energii; tym samym dywersyfikację źródeł energii i 
zmniejszając zależność państw 
członkowskich UE od pojedynczych 
punktów dostaw i punktów tranzytowych;

Or. en

Poprawka 692
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

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

Projekt rezolucji Poprawka

(viia) należy odrzucić klauzule, które 
doprowadziłyby do negatywnego wpływu 
TTIP na środowisko w związku z 
rozpowszechnieniem szczelinowania 
hydraulicznego, poszukiwania i 
wydobycia ropy naftowej i gazu na morzu;

Or. en

Poprawka 693
Yannick Jadot, Ska Keller

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

Projekt rezolucji Poprawka

(viia) należy zapewnić uwzględnienie w 
negocjacjach w sprawie TTIP celu 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
w UE o 80–95% do roku 2050 i w związku 
z tym podkreślić, że najlepszym sposobem 
osiągnięcia tego celu z punktu widzenia 
gospodarki i środowiska jest 
przedsięwzięcie wspólnych, ambitnych i 
wiążących środków służących 
zapewnieniu efektywności energetycznej 
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oraz propagowanie odnawialnych źródeł 
energii;

Or. en

Poprawka 694
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

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

Projekt rezolucji Poprawka

(viib) należy wynegocjować przepisy 
wspierające osiągnięcie celu, jakim jest 
zmniejszenie zależności Europy od 
importu ropy naftowej oraz redukcja o 
60% emisji dwutlenku węgla w sektorze 
transportu do 2050 r., odejście od 
używania w miastach pojazdów o napędzie 
konwencjonalnym, redukcja emisji 
dwutlenku węgla w lotnictwie i 
transporcie morskim, oraz ułatwienie 
przechodzenia na inne środki transportu;

Or. en

Poprawka 695
Yannick Jadot, Ska Keller

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

Projekt rezolucji Poprawka

(viib) należy dopilnować, aby nie 
dochodziło do osłabiania unijnego 
procesu normalizacji, na przykład w 
dziedzinie polityki etykietowania 
energetycznego i środków na rzecz 
efektywności energetycznej;
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Or. en

Poprawka 696
Seán Kelly

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt viii

Projekt rezolucji Poprawka

(viii) należy dopilnować, aby prawo 
każdego z partnerów do poszukiwania i 
eksploatacji źródeł energii pozostało 
nienaruszone przez jakąkolwiek umowę, 
ale by po podjęciu decyzji o eksploatacji 
była stosowana zasada niedyskryminacji; 
dostęp do surowców oraz energii również 
powinien być udzielany w sposób 
niedyskryminacyjny, zarówno 
przedsiębiorstwom z UE, jak i z USA, 
należy również przestrzegać norm 
jakościowych dotyczących produktów 
energetycznych;

(viii) należy dopilnować, aby prawo 
każdego z partnerów do regulowania 
kwestii poszukiwania i eksploatacji źródeł 
energii i zarządzania działaniami w tym 
zakresie pozostało nienaruszone przez 
jakąkolwiek umowę, ale by po podjęciu 
decyzji o eksploatacji była stosowana 
zasada niedyskryminacji; dostęp do 
surowców oraz energii również powinien 
być udzielany w sposób 
niedyskryminacyjny, zarówno 
przedsiębiorstwom z UE, jak i z USA, 
należy również przestrzegać norm 
jakościowych dotyczących produktów 
energetycznych;

Or. en

Poprawka 697
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt viii

Projekt rezolucji Poprawka

(viii) należy dopilnować, aby prawo 
każdego z partnerów do poszukiwania i 
eksploatacji źródeł energii pozostało 
nienaruszone przez jakąkolwiek umowę, 
ale by po podjęciu decyzji o eksploatacji 
była stosowana zasada niedyskryminacji; 
dostęp do surowców oraz energii również 

(viii) należy dopilnować, aby prawo 
każdego z partnerów do regulowania 
kwestii poszukiwania i eksploatacji źródeł 
energii oraz prawo do regulowania kwestii 
działań w zakresie produkcji energii 
pozostało nienaruszone przez jakąkolwiek 
umowę, ale by po podjęciu decyzji o 
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powinien być udzielany w sposób 
niedyskryminacyjny, zarówno 
przedsiębiorstwom z UE, jak i z USA, 
należy również przestrzegać norm 
jakościowych dotyczących produktów 
energetycznych;

eksploatacji była stosowana zasada 
niedyskryminacji; należy mieć na uwadze, 
że żadne z postanowień porozumienia nie 
powinno podważać uzasadnionych 
preferencji zbiorowych na szczeblu 
krajowym, takich jak zakaz 
szczelinowania hydraulicznego, zgodnie z 
zasadą ostrożności; dostęp do surowców 
oraz energii również powinien być 
udzielany w sposób niedyskryminacyjny, 
zarówno przedsiębiorstwom z UE, jak i z 
USA, należy również przestrzegać norm 
jakościowych dotyczących produktów 
energetycznych;

Or. en

Poprawka 698
Amjad Bashir

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt viii

Projekt rezolucji Poprawka

(viii) należy dopilnować, aby prawo 
każdego z partnerów do poszukiwania i
eksploatacji źródeł energii pozostało 
nienaruszone przez jakąkolwiek umowę, 
ale by po podjęciu decyzji o eksploatacji 
była stosowana zasada niedyskryminacji; 
dostęp do surowców oraz energii również 
powinien być udzielany w sposób 
niedyskryminacyjny, zarówno 
przedsiębiorstwom z UE, jak i z USA, 
należy również przestrzegać norm 
jakościowych dotyczących produktów 
energetycznych;

(viii) należy dopilnować, aby prawo 
każdego z partnerów do regulowania 
kwestii poszukiwania, eksploatacji i dostaw 
źródeł energii pozostało nienaruszone 
przez TTIP oraz by po podjęciu decyzji o 
eksploatacji była stosowana zasada 
niedyskryminacji; dostęp do surowców 
oraz energii również powinien być 
udzielany w sposób niedyskryminacyjny, 
zarówno przedsiębiorstwom europejskim, 
jak i amerykańskim, należy również 
wzajemnie przestrzegać norm 
jakościowych dotyczących produktów 
energetycznych każdej ze stron w 
odniesieniu do importu;

Or. en
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Poprawka 699
Yannick Jadot, Ska Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt viii

Projekt rezolucji Poprawka

(viii) należy dopilnować, aby prawo 
każdego z partnerów do poszukiwania i 
eksploatacji źródeł energii pozostało 
nienaruszone przez jakąkolwiek umowę, 
ale by po podjęciu decyzji o eksploatacji 
była stosowana zasada niedyskryminacji; 
dostęp do surowców oraz energii również 
powinien być udzielany w sposób 
niedyskryminacyjny, zarówno 
przedsiębiorstwom z UE, jak i z USA, 
należy również przestrzegać norm 
jakościowych dotyczących produktów 
energetycznych;

(viii) należy dopilnować, aby prawo 
każdego z partnerów do regulowania 
kwestii poszukiwania i eksploatacji źródeł 
energii pozostało nienaruszone przez 
jakąkolwiek umowę oraz aby normy 
jakościowe dotyczące produktów 
energetycznych, takie jak normy zapisane 
i w dalszym ciągu doprecyzowywane w 
unijnej dyrektywie w sprawie jakości 
paliw, były przestrzegane;

Or. en

Poprawka 700
Alain Cadec

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

Projekt rezolucji Poprawka

(viiia) należy dopilnować, aby wskutek 
zawarcia TTIP jego sygnatariusze nie 
utracili prawa do przyjmowania przepisów 
w dziedzinie gospodarczej eksploatacji 
obszaru morskiego, zwłaszcza jeżeli chodzi 
o udostępnianie tego obszaru podmiotom 
prywatnym; w sytuacji konfliktu o 
wykorzystanie obszaru morskiego, 
powinna istnieć możliwość ochrony 
tradycyjnej działalności morskiej, takiej 
jak rybołówstwo;

Or. fr
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Poprawka 701
Matteo Salvini

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

Projekt rezolucji Poprawka

(viiia) należy uwzględnić fakt, że TTIP nie 
będzie w stanie wnieść znaczącego wkładu 
do dywersyfikacji dostaw energii dla Unii 
Europejskiej, jak zostało stwierdzone w 
badaniu zleconym przez Komisję ITRE 
Parlamentu Europejskiego 
zatytułowanym "Wpływ TTIP na 
europejski rynek energetyczny i produkcję 
przemysłową"1a, które, poza gazem 
płynnym, nie przewiduje, by wpływ TTIP 
na dodatkowe dostawy energii był 
znaczący, jak również, że TTIP nie może 
stanowić bezpośredniego mechanizmu 
bezpieczeństwa w dziedzinie energetyki.

__________________
1 a

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

Or. it

Poprawka 702
Franck Proust

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b – podpunkt ix

Projekt rezolucji Poprawka

(ix) należy zapewnić, aby TTIP wspierało 
także wykorzystanie i promowanie 
produktów i usług ekologicznych, a tym 
samym znacznego potencjału zysków 
środowiskowych i gospodarczych 

(ix) należy zapewnić, aby TTIP wspierało 
także wykorzystanie i promowanie 
produktów i usług ekologicznych, a tym 
samym znacznego potencjału zysków 
środowiskowych i gospodarczych 
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oferowanych przez gospodarkę 
transatlantycką;

oferowanych przez gospodarkę 
transatlantycką, zwłaszcza w celu 
przeciwdziałania zmianom klimatu;

Or. fr

Poprawka 703
Dita Charanzová

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt ix

Projekt rezolucji Poprawka

(ix) należy zapewnić, aby TTIP wspierało 
także wykorzystanie i promowanie 
produktów i usług ekologicznych, a tym 
samym znacznego potencjału zysków 
środowiskowych i gospodarczych 
oferowanych przez gospodarkę 
transatlantycką;

(ix) należy zapewnić, aby TTIP wspierało 
także wykorzystanie i promowanie 
zrównoważonych produktów i usług, a tym 
samym potencjału zarówno zysków 
środowiskowych, jak i gospodarczych 
oferowanych przez gospodarkę 
transatlantycką;

Or. en

Poprawka 704
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt ix

Projekt rezolucji Poprawka

(ix) należy zapewnić, aby TTIP wspierało 
także wykorzystanie i promowanie 
produktów i usług ekologicznych, a tym 
samym znacznego potencjału zysków 
środowiskowych i gospodarczych 
oferowanych przez gospodarkę 
transatlantycką;

(ix) należy zapewnić, aby TTIP wspierało 
przejście na niskoemisyjny, bezpieczny i 
konkurencyjny system energetyczny; 
zmiana systemu energetycznego będzie 
możliwa wyłącznie dzięki znacznemu 
rozwojowi w zakresie odnawialnych źródeł 
energii oraz ograniczeniu popytu na 
energię poprzez efektywność 
energetyczną, co przyczyni się tym samym 
do wykorzystania znacznego potencjału 
tworzenia nowych miejsc pracy w
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„zielonej gospodarce”, promowania 
wzrostu gospodarczego i ochrony 
środowiska;

Or. en

Poprawka 705
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Ulrike Müller, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt ix

Projekt rezolucji Poprawka

(ix) należy zapewnić, aby TTIP wspierało 
także wykorzystanie i promowanie 
produktów i usług ekologicznych, a tym 
samym znacznego potencjału zysków 
środowiskowych i gospodarczych 
oferowanych przez gospodarkę 
transatlantycką;

(ix) należy zapewnić, aby TTIP wspierało 
także wykorzystanie i promowanie 
produktów i usług ekologicznych, także 
poprzez umożliwianie rozwoju w zakresie 
takich towarów i usług, a tym samym 
znacznego potencjału zysków 
środowiskowych i gospodarczych 
oferowanych przez gospodarkę 
transatlantycką;

Or. en

Poprawka 706
Yannick Jadot, Ska Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt ix

Projekt rezolucji Poprawka

(ix) należy zapewnić, aby TTIP wspierało 
także wykorzystanie i promowanie 
produktów i usług ekologicznych, a tym 
samym znacznego potencjału zysków 
środowiskowych i gospodarczych 
oferowanych przez gospodarkę 
transatlantycką;

(ix) należy zapewnić, aby TTIP wspierało 
także cele UE w zakresie efektywności 
energetycznej oraz wykorzystanie i 
promowanie odnawialnych źródeł energii, 
produktów i usług ekologicznych, a tym 
samym znacznego potencjału zysków 
środowiskowych i gospodarczych 
oferowanych przez gospodarkę 
transatlantycką;
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Or. en

Poprawka 707
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt ix

Projekt rezolucji Poprawka

(ix) należy zapewnić, aby TTIP wspierało 
także wykorzystanie i promowanie 
produktów i usług ekologicznych, a tym 
samym znacznego potencjału zysków 
środowiskowych i gospodarczych 
oferowanych przez gospodarkę 
transatlantycką;

(ix) należy zapewnić, aby TTIP wspierało 
także wykorzystanie i promowanie 
produktów i usług ekologicznych, a tym 
samym znacznego potencjału zysków 
środowiskowych i gospodarczych 
oferowanych przez gospodarkę 
transatlantycką, co stanowiło będzie 
dopełnienie trwających negocjacji 
dotyczących umowy w sprawie towarów 
ekologicznych;

Or. en

Poprawka 708
Alain Cadec

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

Projekt rezolucji Poprawka

(ixa) należy dopilnować, aby TTIP 
przyczyniło się do zrównoważonego 
zarządzania zasobami rybnymi i ich 
zachowania, zwłaszcza w kontekście 
współpracy obu stron w zakresie 
zwalczania nielegalnych, 
nieraportowanych i nieuregulowanych 
połowów (NNN);

Or. fr
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Poprawka 709
Bendt Bendtsen

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

Projekt rezolucji Poprawka

(ixa) należy dopilnować, aby TTIP 
umożliwiało import i eksport zarówno 
dóbr środowiskowych, jak i usług 
ekologicznych, takich jak usługi 
budowlane, instalacyjne, naprawcze i 
zarządzanie, nierozerwalnie związanych z 
zielonymi technologiami, w którym to 
obszarze nadal utrzymuje się wiele barier 
pozataryfowych;

Or. en

Poprawka 710
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt x

Projekt rezolucji Poprawka

(x) należy dopilnować, aby TTIP służyło 
jako forum opracowywania wspólnych 
norm zrównoważonego rozwoju dla 
produkcji energii, przy czym zawsze 
uwzględniać należy normy już istniejące 
po obu stronach Atlantyku i przestrzegać 
ich;

skreślony

Or. en

Poprawka 711
Ulrike Müller

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt x
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Projekt rezolucji Poprawka

(x) należy dopilnować, aby TTIP służyło 
jako forum opracowywania wspólnych 
norm zrównoważonego rozwoju dla 
produkcji energii, przy czym zawsze 
uwzględniać należy normy już istniejące 
po obu stronach Atlantyku i przestrzegać 
ich;

(x) należy dopilnować, aby TTIP służyło 
jako forum opracowywania wspólnych, 
wysokich norm zrównoważonego rozwoju 
dla produkcji energii, przy czym zawsze 
uwzględniać należy normy już istniejące 
po obu stronach Atlantyku i tych norm
przestrzegać;

Or. en

Poprawka 712
Dita Charanzová

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt x

Projekt rezolucji Poprawka

(x) należy dopilnować, aby TTIP służyło 
jako forum opracowywania wspólnych 
norm zrównoważonego rozwoju dla
produkcji energii, przy czym zawsze 
uwzględniać należy normy już istniejące 
po obu stronach Atlantyku i przestrzegać 
ich;

(x) należy dopilnować, aby TTIP służyło 
jako forum opracowywania wspólnych 
norm produkcji energii, przy czym zawsze 
uwzględniać należy normy już istniejące 
po obu stronach Atlantyku i tych norm
przestrzegać;

Or. en

Poprawka 713
Bendt Bendtsen

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt x

Projekt rezolucji Poprawka

(x) należy dopilnować, aby TTIP służyło 
jako forum opracowywania wspólnych 
norm zrównoważonego rozwoju dla 
produkcji energii, przy czym zawsze 
uwzględniać należy normy już istniejące 

(x) należy dopilnować, aby TTIP służyło 
jako forum opracowywania wspólnych 
norm zrównoważonego rozwoju dla 
produkcji energii i efektywności 
energetycznej, przy czym zawsze 
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po obu stronach Atlantyku i przestrzegać 
ich;

uwzględniać należy normy już istniejące 
po obu stronach Atlantyku i tych norm 
przestrzegać;

Or. en

Poprawka 714
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt x

Projekt rezolucji Poprawka

(x) należy dopilnować, aby TTIP służyło 
jako forum opracowywania wspólnych 
norm zrównoważonego rozwoju dla 
produkcji energii, przy czym zawsze 
uwzględniać należy normy już istniejące 
po obu stronach Atlantyku i przestrzegać 
ich;

(x) należy dopilnować, aby TTIP służyło 
jako forum opracowywania wspólnych, 
ambitnych norm zrównoważonego 
rozwoju dla produkcji energii, przy czym 
zawsze uwzględniać należy normy już 
istniejące po obu stronach Atlantyku i tych 
norm przestrzegać; należy wzmóc wysiłki 
w dziedzinie badań naukowych i 
innowacji, w tym w zakresie energii, i 
zbadać możliwości współpracy z dużymi 
projektami badawczo-rozwojowymi w 
zakresie energii, takimi jak amerykańska 
agencja Advanced Research Projects 
Agency-Energy (ARPA-E), aby przyczynić 
się do zwiększenia innowacyjności w 
dziedzinie energii w przypadku obu stron; 
należy dopilnować, aby TTIP pełniło także 
rolę forum wymiany wiedzy i informacji, 
gromadzenia danych oraz likwidowania 
barier stanowiących przeszkodę dla 
wprowadzenia niskoemisyjnych i 
przyjaznych środowisku technologii;

Or. en

Poprawka 715
Yannick Jadot, Ska Keller
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt x

Projekt rezolucji Poprawka

(x) należy dopilnować, aby TTIP służyło 
jako forum opracowywania wspólnych 
norm zrównoważonego rozwoju dla 
produkcji energii, przy czym zawsze 
uwzględniać należy normy już istniejące 
po obu stronach Atlantyku i przestrzegać 
ich;

(x) należy dopilnować, aby TTIP służyło 
jako forum opracowywania wspólnych, 
ambitnych i wiążących norm w zakresie 
efektywności energetycznej i norm 
zrównoważonego rozwoju dla produkcji 
energii, przy czym zawsze uwzględniać 
należy normy już istniejące po obu 
stronach Atlantyku i tych norm 
przestrzegać;

Or. en

Poprawka 716
Yannick Jadot, Ska Keller

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

Projekt rezolucji Poprawka

(xa) należy dopilnować, aby paliwa 
szczególnie wysokoemisyjne, takie jak 
LNG uzyskiwany z gazu łupkowego i ropa 
naftowa uzyskiwana z piasków 
bitumicznych, nie były dopuszczone na 
rynku UE, gdyż zagroziłoby to realizacji 
międzynarodowych zobowiązań 
klimatycznych, stałoby w sprzeczności z 
prawodawstwem UE i celami polityki 
europejskiej w zakresie klimatu, 
podważyłoby zalecenia dotyczące paliw 
niekonwencjonalnych oraz naruszałoby 
dyrektywę w sprawie jakości paliw;

Or. en

Poprawka 717
Yannick Jadot, Ska Keller
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt x b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(xb) wskazuje na ogromne zróżnicowanie 
między USA a UE pod względem cen 
energii oraz emisji CO2 na mieszkańca; 
wzywa Komisję do odejścia od 
populistycznych działań politycznych w 
negocjacjach w sprawie TTIP i do 
skoncentrowania się na wspólnym dobru 
w oparciu o takie koncepcje jak 
zrównoważony charakter energii, zasada 
ostrożności, internalizacja kosztów 
zewnętrznych i odpowiedzialność wobec 
przyszłych pokoleń;

Or. en

Poprawka 718
Yannick Jadot, Ska Keller

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

Projekt rezolucji Poprawka

(xc) należy promować ideę 
transatlantyckiego rynku recyklingu, 
który wyznacza światowe normy i promuje 
światowy system certyfikacji w zakresie 
recyklingu w celu zapobieżenia 
nielegalnemu eksportowi zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z 
konwencją bazylejską;

Or. en

Poprawka 719
Franck Proust

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

(xi) należy dopilnować, aby TTIP 
zawierało szczególny rozdział poświęcony 
MŚP oraz by jego celem było stwarzanie 
nowych możliwości dla europejskich MŚP
w USA, np. przez zniesienie wymogów w 
zakresie podwójnej certyfikacji, 
ustanowienie internetowego systemu 
informacyjnego na temat różnic 
regulacyjnych, wprowadzenie 
przyspieszonych procedur przy 
przekraczaniu granicy lub zniesienie 
niektórych wciąż istniejących wysokich 
taryf; w ramach TTIP należy ustanowić 
mechanizmy umożliwiające obu stronom 
współpracę na rzecz ułatwienia udziału 
MŚP w handlu transatlantyckim, np. przez 
utworzenie punktów kompleksowej obsługi 
dla MŚP;

(xi) należy dopilnować, aby TTIP 
zawierało szczególny rozdział poświęcony 
MŚP oraz by jego celem było stwarzanie 
nowych możliwości dla europejskich MŚP 
w USA w oparciu o doświadczenia 
zebrane i zgromadzone przez prowadzące 
działalność eksportową MŚP, np. przez 
zniesienie wymogów w zakresie podwójnej 
certyfikacji, ustanowienie internetowego 
systemu informacyjnego na temat różnic 
regulacyjnych, wprowadzenie 
przyspieszonych procedur przy 
przekraczaniu granicy lub zniesienie 
niektórych wciąż istniejących wysokich 
taryf; w ramach TTIP należy ustanowić 
mechanizmy umożliwiające obu stronom 
współpracę na rzecz ułatwienia udziału 
MŚP w handlu transatlantyckim, np. przez 
utworzenie punktów kompleksowej obsługi 
dla MŚP umożliwiających zapoznanie się 
ze specyfiką każdego stanu, uzyskanie 
kontaktów, a także informacji na temat 
form pomocy udzielanej w sytuacji 
zaistnienia sporu w oparciu o portal e-
sprawiedliwość;

Or. fr

Poprawka 720
Tonino Picula

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt xi

Projekt rezolucji Poprawka

(xi) należy dopilnować, aby TTIP 
zawierało szczególny rozdział poświęcony 
MŚP oraz by jego celem było stwarzanie 
nowych możliwości dla europejskich MŚP 
w USA, np. przez zniesienie wymogów w 
zakresie podwójnej certyfikacji, 
ustanowienie internetowego systemu 

(xi) należy dopilnować, aby TTIP 
zawierało szczególny rozdział poświęcony 
MŚP oraz by miał na celu ujednolicenie 
istniejących definicji MŚP, stwarzanie 
nowych możliwości dla europejskich MŚP 
w USA, np. przez zniesienie wymogów w 
zakresie podwójnej certyfikacji, 
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informacyjnego na temat różnic 
regulacyjnych, wprowadzenie 
przyspieszonych procedur przy 
przekraczaniu granicy lub zniesienie 
niektórych wciąż istniejących wysokich 
taryf; w ramach TTIP należy ustanowić 
mechanizmy umożliwiające obu stronom 
współpracę na rzecz ułatwienia udziału 
MŚP w handlu transatlantyckim, np. przez 
utworzenie punktów kompleksowej obsługi 
dla MŚP;

ustanowienie internetowego systemu 
informacyjnego na temat różnic 
regulacyjnych, umożliwienie dostępu do 
źródeł finansowania, wprowadzenie 
przyspieszonych procedur przy 
przekraczaniu granicy lub zniesienie 
niektórych wciąż istniejących wysokich 
taryf; w ramach TTIP należy ustanowić 
mechanizmy umożliwiające obu stronom 
współpracę na rzecz ułatwienia udziału 
MŚP w handlu transatlantyckim, np. przez 
utworzenie punktów kompleksowej obsługi 
dla MŚP;

Or. hr

Poprawka 721
Tokia Saïfi, Franck Proust

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt xi

Projekt rezolucji Poprawka

(xi) należy dopilnować, aby TTIP 
zawierało szczególny rozdział poświęcony 
MŚP oraz by jego celem było stwarzanie 
nowych możliwości dla europejskich MŚP
w USA, np. przez zniesienie wymogów w 
zakresie podwójnej certyfikacji, 
ustanowienie internetowego systemu 
informacyjnego na temat różnic 
regulacyjnych, wprowadzenie 
przyspieszonych procedur przy 
przekraczaniu granicy lub zniesienie 
niektórych wciąż istniejących wysokich 
taryf; w ramach TTIP należy ustanowić 
mechanizmy umożliwiające obu stronom 
współpracę na rzecz ułatwienia udziału 
MŚP w handlu transatlantyckim, np. przez 
utworzenie punktów kompleksowej obsługi 
dla MŚP;

(xi) należy dopilnować, aby TTIP 
zawierało szczególny rozdział poświęcony 
MŚP oraz by jego celem było stwarzanie 
nowych możliwości dla europejskich MŚP
w USA, np. przez zniesienie wymogów w 
zakresie podwójnej certyfikacji, 
ustanowienie internetowego systemu 
informacyjnego na temat różnic 
regulacyjnych, wprowadzenie 
przyspieszonych procedur przy 
przekraczaniu granicy lub zniesienie 
niektórych wciąż istniejących wysokich 
taryf; w ramach TTIP należy ustanowić 
mechanizmy umożliwiające obu stronom 
współpracę na rzecz ułatwienia udziału 
MŚP w handlu transatlantyckim dzięki 
zapewnieniu pomocy technicznej i np. 
przez utworzenie punktów kompleksowej 
obsługi dla MŚP;

Or. fr
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Poprawka 722
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt xi

Projekt rezolucji Poprawka

(xi) należy dopilnować, aby TTIP 
zawierało szczególny rozdział poświęcony 
MŚP oraz by jego celem było stwarzanie 
nowych możliwości dla europejskich MŚP 
w USA, np. przez zniesienie wymogów w 
zakresie podwójnej certyfikacji, 
ustanowienie internetowego systemu 
informacyjnego na temat różnic 
regulacyjnych, wprowadzenie 
przyspieszonych procedur przy 
przekraczaniu granicy lub zniesienie 
niektórych wciąż istniejących wysokich 
taryf; w ramach TTIP należy ustanowić 
mechanizmy umożliwiające obu stronom 
współpracę na rzecz ułatwienia udziału 
MŚP w handlu transatlantyckim, np. 
przez utworzenie punktów kompleksowej 
obsługi dla MŚP;

(xi) należy ustanowić należyte konsultacje 
z faktycznymi MŚP, aby konsultować się z 
nimi oddzielnie w związku z potencjalnymi 
kosztami i korzyściami wynikającymi z 
ewentualnego zawarcia umowy handlowej 
z USA oraz ustalić w porozumieniu z 
nimi, jakie mogą być rzeczywiste, 
bezużyteczne wymogi, które można by 
wycofać, nawet bez konieczności 
zawierania kompleksowej umowy o 
handlu;

Or. en

Poprawka 723
Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Sorin Moisă, Nicola Danti, Pedro Silva 
Pereira

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt xi

Projekt rezolucji Poprawka

(xi) należy dopilnować, aby TTIP 
zawierało szczególny rozdział poświęcony 
MŚP oraz by jego celem było stwarzanie
nowych możliwości dla europejskich MŚP 
w USA, np. przez zniesienie wymogów w 
zakresie podwójnej certyfikacji, 

(xi) należy dopilnować, aby TTIP 
zawierało szczególny rozdział poświęcony 
MŚP oraz by jego celem było stwarzanie 
nowych możliwości dla europejskich MŚP, 
mikroprzedsiębiorstw, klastrów i sieci 
przedsiębiorstw w USA, np. przez 
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ustanowienie internetowego systemu 
informacyjnego na temat różnic 
regulacyjnych, wprowadzenie 
przyspieszonych procedur przy 
przekraczaniu granicy lub zniesienie 
niektórych wciąż istniejących wysokich 
taryf; w ramach TTIP należy ustanowić 
mechanizmy umożliwiające obu stronom 
współpracę na rzecz ułatwienia udziału 
MŚP w handlu transatlantyckim, np. przez 
utworzenie punktów kompleksowej obsługi 
dla MŚP;

zniesienie wymogów w zakresie podwójnej 
certyfikacji, ustanowienie internetowego 
systemu informacyjnego na temat różnic 
regulacyjnych, wprowadzenie 
przyspieszonych procedur przy 
przekraczaniu granicy lub zniesienie 
niektórych wciąż istniejących wysokich 
taryf; w ramach TTIP należy ustanowić 
mechanizmy umożliwiające obu stronom 
współpracę na rzecz ułatwienia udziału 
MŚP w handlu transatlantyckim, np. przez 
utworzenie punktów kompleksowej obsługi 
dla MŚP; należy w nim także zawrzeć 
specjalną część poświęconą szczególnym 
potrzebom mikroprzedsiębiorstw, klastrów 
i sieci przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 724
Amjad Bashir

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt xi

Projekt rezolucji Poprawka

(xi) należy dopilnować, aby TTIP 
zawierało szczególny rozdział poświęcony 
MŚP oraz by jego celem było stwarzanie 
nowych możliwości dla europejskich MŚP 
w USA, np. przez zniesienie wymogów w 
zakresie podwójnej certyfikacji, 
ustanowienie internetowego systemu 
informacyjnego na temat różnic 
regulacyjnych, wprowadzenie 
przyspieszonych procedur przy 
przekraczaniu granicy lub zniesienie 
niektórych wciąż istniejących wysokich 
taryf; w ramach TTIP należy ustanowić 
mechanizmy umożliwiające obu stronom 
współpracę na rzecz ułatwienia udziału 
MŚP w handlu transatlantyckim, np. przez 
utworzenie punktów kompleksowej obsługi 
dla MŚP;

(xi) należy dopilnować, aby TTIP 
zawierało szczególny rozdział poświęcony 
MŚP oraz by jego celem było stwarzanie 
nowych możliwości dla europejskich MŚP 
w USA, np. przez zniesienie wymogów w 
zakresie podwójnej certyfikacji, 
ustanowienie internetowego systemu 
informacyjnego na temat różnic 
regulacyjnych, wprowadzenie 
przyspieszonych procedur przy 
przekraczaniu granicy lub zniesienie 
niektórych wciąż istniejących wysokich 
taryf; w ramach TTIP należy ustanowić 
mechanizmy umożliwiające obu stronom 
współpracę na rzecz ułatwienia udziału 
MŚP w handlu transatlantyckim i 
inwestycjach w wymiarze 
transatlantyckim, np. przez utworzenie 
punktów kompleksowej obsługi dla MŚP, 
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które poprawiłyby przepływ informacji do 
MŚP, przyczyniając się tym samym, 
między innymi, do większej 
przewidywalności rynku;

Or. en

Poprawka 725
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Ulrike Müller, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Catherine Bearder

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt xi

Projekt rezolucji Poprawka

(xi) należy dopilnować, aby TTIP 
zawierało szczególny rozdział poświęcony
MŚP oraz by jego celem było stwarzanie 
nowych możliwości dla europejskich MŚP 
w USA, np. przez zniesienie wymogów w 
zakresie podwójnej certyfikacji, 
ustanowienie internetowego systemu 
informacyjnego na temat różnic 
regulacyjnych, wprowadzenie 
przyspieszonych procedur przy 
przekraczaniu granicy lub zniesienie 
niektórych wciąż istniejących wysokich 
taryf; w ramach TTIP należy ustanowić 
mechanizmy umożliwiające obu stronom 
współpracę na rzecz ułatwienia udziału 
MŚP w handlu transatlantyckim, np. przez 
utworzenie punktów kompleksowej obsługi 
dla MŚP;

(xi) należy z zadowoleniem przyjąć 
zobowiązanie obu stron do ujęcia w TTIP 
szczególnego rozdziału poświęconego
MŚP, którego celem jest stwarzanie 
nowych możliwości dla europejskich MŚP 
w USA, np. przez zniesienie wymogów w 
zakresie podwójnej certyfikacji, 
ustanowienie internetowego systemu 
informacyjnego na temat różnic 
regulacyjnych, wprowadzenie 
przyspieszonych procedur przy 
przekraczaniu granicy lub zniesienie 
niektórych wciąż istniejących wysokich 
taryf; w ramach TTIP należy ustanowić 
mechanizmy umożliwiające obu stronom 
współpracę na rzecz ułatwienia udziału 
MŚP w handlu transatlantyckim, np. przez 
utworzenie punktów kompleksowej obsługi 
dla MŚP;

Or. en

Poprawka 726
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

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

(xi) należy dopilnować, aby TTIP 
zawierało szczególny rozdział poświęcony 
MŚP oraz by jego celem było stwarzanie 
nowych możliwości dla europejskich MŚP 
w USA, np. przez zniesienie wymogów w 
zakresie podwójnej certyfikacji, 
ustanowienie internetowego systemu 
informacyjnego na temat różnic 
regulacyjnych, wprowadzenie 
przyspieszonych procedur przy 
przekraczaniu granicy lub zniesienie 
niektórych wciąż istniejących wysokich 
taryf; w ramach TTIP należy ustanowić 
mechanizmy umożliwiające obu stronom 
współpracę na rzecz ułatwienia udziału 
MŚP w handlu transatlantyckim, np. przez 
utworzenie punktów kompleksowej obsługi 
dla MŚP;

(xi) należy dopilnować, aby TTIP 
zawierało szczególny rozdział poświęcony 
MŚP oraz by jego celem było stwarzanie 
nowych możliwości dla europejskich MŚP 
w USA, np. przez zniesienie wymogów w 
zakresie podwójnej certyfikacji, 
ustanowienie internetowego systemu 
informacyjnego na temat różnic 
regulacyjnych i najlepszych praktyk, 
wprowadzenie przyspieszonych procedur 
przy przekraczaniu granicy lub zniesienie 
niektórych wciąż istniejących wysokich 
taryf; w ramach TTIP należy ustanowić 
mechanizmy umożliwiające obu stronom 
współpracę na rzecz ułatwienia udziału 
MŚP w handlu transatlantyckim, np. przez 
utworzenie punktów kompleksowej obsługi 
dla MŚP, w ustanowieniu którego to 
systemu zainteresowane strony z sektora 
MŚP będą odgrywały kluczową rolę;

Or. en

Poprawka 727
Yannick Jadot, Ska Keller

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

Projekt rezolucji Poprawka

(xia) należy zapewnić ustanowienie lub 
kontynuację, zarówno w USA, jak i w 
państwach członkowskich UE, polityki 
sprzyjającej MŚP i systemów wsparcia 
MŚP, takich jak te ułatwiające dostęp 
MŚP do zamówień publicznych, zielonych 
zamówień lub zamówień na szczeblu 
regionalnym;

Or. en
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Poprawka 728
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

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

Projekt rezolucji Poprawka

(xia) należy zagwarantować, aby wpływ 
TTIP na MŚP został zbadany za pomocą 
gruntownych ocen dokonanych na 
szczeblu europejskim oraz na poziomie 
państw członkowskich UE;

Or. es

Poprawka 729
Tiziana Beghin, David Borrelli

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

Projekt rezolucji Poprawka

(xia) należy dopilnować, aby w 
negocjacjach w sprawie TTIP w pełni 
uwzględniono priorytety i problemy MŚP 
oraz rzemiosła w drodze dokładnych ocen 
skutków i ukierunkowanych konsultacji 
publicznych zapewniających najszerszy 
udział zainteresowanych podmiotów we 
wszystkich 28 państwach członkowskich, 
jako że wiele MŚP zależnych jest od 
popytu krajowego i wewnątrzunijnego, 
przez co efekt przesunięcia handlu 
spowodowany TTIP wywrze na nie istotny 
wpływ;

Or. en

Poprawka 730
Yannick Jadot, Ska Keller
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt xi b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(xib) należy zadbać o ochronę i 
wzmocnienie polityki sprzyjającej MŚP 
oraz systemów wsparcia MŚP; należy 
zadbać o pełne uwzględnienie w 
negocjacjach w sprawie TTIP priorytetów 
i problemów wszystkich rodzajów MŚP, 
niezależnie od tego, czy są ukierunkowane 
na eksport, na przykład w drodze ocen ex 
ante skutków i ukierunkowanych 
konsultacji publicznych, jako że jedynie 
13% MŚP działa poza UE, natomiast 25% 
działa wyłącznie na rynku wewnętrznym 
UE; wskazuje na negatywny wpływ, jaki 
ewentualna umowa w sprawie TTIP 
prawdopodobnie wywrze na MŚP 
nieukierunkowane na eksport;

Or. en

Poprawka 731
Ramon Tremosa i Balcells

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt xii

Projekt rezolucji Poprawka

(xii) należy dopilnować, aby TTIP 
zawierało kompleksowy rozdział 
dotyczący inwestycji obejmujący przepisy 
w zakresie zarówno dostępu do rynku, jak i 
ochrony inwestycji; celem rozdziału 
dotyczącego inwestycji powinno być 
zapewnienie niedyskryminacyjnego 
traktowania w zakresie zakładania 
europejskich i amerykańskich 
przedsiębiorstw na terytorium drugiej 
strony, przy jednoczesnym uwzględnieniu 
wrażliwego charakteru niektórych 
konkretnych sektorów;

(xii) należy dopilnować, aby TTIP 
zawierało kompleksowy rozdział 
dotyczący inwestycji obejmujący przepisy 
w zakresie zarówno dostępu do rynku, jak i 
ochrony inwestycji; celem rozdziału 
dotyczącego inwestycji powinno być 
zapewnienie niedyskryminacyjnego 
traktowania w zakresie zakładania 
europejskich i amerykańskich 
przedsiębiorstw na terytorium drugiej 
strony, przy jednoczesnym uwzględnieniu 
wrażliwego charakteru niektórych 
konkretnych sektorów; przypomina, że 
85% przetargów publicznych w Unii 
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Europejskiej jest już otwartych dla 
amerykańskich dostawców, podczas gdy 
zaledwie 32% amerykańskich przetargów 
otwartych jest dla dostawców z UE;

Or. en

Poprawka 732
Dita Charanzová

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt xii

Projekt rezolucji Poprawka

(xii) należy dopilnować, aby TTIP 
zawierało kompleksowy rozdział 
dotyczący inwestycji obejmujący przepisy 
w zakresie zarówno dostępu do rynku, jak i 
ochrony inwestycji; celem rozdziału 
dotyczącego inwestycji powinno być 
zapewnienie niedyskryminacyjnego 
traktowania w zakresie zakładania 
europejskich i amerykańskich 
przedsiębiorstw na terytorium drugiej 
strony, przy jednoczesnym uwzględnieniu 
wrażliwego charakteru niektórych 
konkretnych sektorów;

(xii) należy dopilnować, aby TTIP 
zawierało kompleksowy rozdział 
dotyczący inwestycji obejmujący przepisy 
w zakresie zarówno dostępu do rynku, jak i 
ochrony inwestycji; celem rozdziału 
dotyczącego inwestycji powinno być 
zapewnienie niedyskryminacyjnego 
traktowania w zakresie zakładania 
europejskich i amerykańskich 
przedsiębiorstw na terytorium drugiej 
strony;

Or. en

Poprawka 733
Seán Kelly

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt xii

Projekt rezolucji Poprawka

(xii) należy dopilnować, aby TTIP 
zawierało kompleksowy rozdział 
dotyczący inwestycji obejmujący przepisy 
w zakresie zarówno dostępu do rynku, jak i 
ochrony inwestycji; celem rozdziału 

(xii) należy dopilnować, aby TTIP 
zawierało kompleksowy rozdział 
dotyczący inwestycji obejmujący przepisy 
w zakresie zarówno dostępu do rynku, jak i 
ochrony inwestycji; celem rozdziału 
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dotyczącego inwestycji powinno być 
zapewnienie niedyskryminacyjnego 
traktowania w zakresie zakładania 
europejskich i amerykańskich 
przedsiębiorstw na terytorium drugiej 
strony, przy jednoczesnym uwzględnieniu 
wrażliwego charakteru niektórych 
konkretnych sektorów;

dotyczącego inwestycji powinno być 
zapewnienie niedyskryminacyjnego 
traktowania w zakresie zakładania 
europejskich i amerykańskich 
przedsiębiorstw na terytorium drugiej 
strony, przy jednoczesnym uwzględnieniu 
wrażliwego charakteru niektórych 
konkretnych sektorów, pełny wykaz 
których zostanie uzgodniony podczas 
procesu negocjacji;

Or. en

Poprawka 734
Franck Proust

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt xii

Projekt rezolucji Poprawka

(xii) należy dopilnować, aby TTIP 
zawierało kompleksowy rozdział 
dotyczący inwestycji obejmujący przepisy 
w zakresie zarówno dostępu do rynku, jak i 
ochrony inwestycji; celem rozdziału 
dotyczącego inwestycji powinno być 
zapewnienie niedyskryminacyjnego 
traktowania w zakresie zakładania 
europejskich i amerykańskich 
przedsiębiorstw na terytorium drugiej 
strony, przy jednoczesnym uwzględnieniu 
wrażliwego charakteru niektórych 
konkretnych sektorów;

(xii) należy dopilnować, aby TTIP 
zawierało kompleksowy rozdział 
dotyczący inwestycji obejmujący przepisy 
w zakresie zarówno dostępu do rynku, jak i 
ochrony inwestycji, która stała się 
koniecznością z uwagi na zwiększoną rolę 
akcjonariatu krótkoterminowego, który 
redukuje środki przeznaczane 
bezpośrednio na inwestycje; celem 
rozdziału dotyczącego inwestycji powinno 
być zapewnienie niedyskryminacyjnego 
traktowania w zakresie zakładania 
europejskich i amerykańskich 
przedsiębiorstw na terytorium drugiej 
strony, przy jednoczesnym uwzględnieniu 
wrażliwego charakteru niektórych 
konkretnych sektorów; apeluje o to, aby 
definicja pojęcia „dyskryminacja w 
dziedzinie inwestycji” została uzgodniona 
i uznana przez poszczególne stany 
tworzące USA, ponieważ brak jasności 
odnośnie do tego terminu już teraz 
powoduje zakłócenie konkurencji 
wynikające z faktu, że przedsiębiorstwa 
europejskie nie mają możliwości 
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wykazania ewentualnego przypadku 
dyskryminacji przed niektórymi lokalnymi 
amerykańskimi sądami;

Or. fr

Poprawka 735
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt xii

Projekt rezolucji Poprawka

(xii) należy dopilnować, aby TTIP 
zawierało kompleksowy rozdział dotyczący
inwestycji obejmujący przepisy w zakresie 
zarówno dostępu do rynku, jak i ochrony 
inwestycji; celem rozdziału dotyczącego 
inwestycji powinno być zapewnienie 
niedyskryminacyjnego traktowania w 
zakresie zakładania europejskich i 
amerykańskich przedsiębiorstw na 
terytorium drugiej strony, przy 
jednoczesnym uwzględnieniu wrażliwego 
charakteru niektórych konkretnych 
sektorów;

(xii) należy zagwarantować, że w 
przypadku zawarcia w TTIP rozdziału 
dotyczącego inwestycji, rozdział ten będzie 
obejmował przepisy w zakresie zarówno 
dostępu do rynku, jak i ochrony 
inwestycji; celem rozdziału dotyczącego 
inwestycji powinno być zapewnienie 
niedyskryminacyjnego traktowania w 
zakresie zakładania europejskich i 
amerykańskich przedsiębiorstw na 
terytorium drugiej strony, przy 
jednoczesnym uwzględnieniu wrażliwego 
charakteru niektórych konkretnych 
sektorów; ponadto powinien on odnosić 
się do zobowiązań i obowiązków 
inwestorów poprzez obranie za punkty 
odniesienia między innymi zasad OECD 
dotyczących przedsiębiorstw 
wielonarodowych, planu działania w 
sprawie erozji podstawy opodatkowania i 
przenoszenia zysków (BEPS) oraz zasad 
ONZ dotyczących biznesu i praw 
człowieka;

Or. en

Poprawka 736
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
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Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt xii

Projekt rezolucji Poprawka

(xii) należy dopilnować, aby TTIP 
zawierało kompleksowy rozdział dotyczący 
inwestycji obejmujący przepisy w zakresie 
zarówno dostępu do rynku, jak i ochrony 
inwestycji; celem rozdziału dotyczącego 
inwestycji powinno być zapewnienie 
niedyskryminacyjnego traktowania w 
zakresie zakładania europejskich i 
amerykańskich przedsiębiorstw na 
terytorium drugiej strony, przy 
jednoczesnym uwzględnieniu wrażliwego 
charakteru niektórych konkretnych 
sektorów;

(xii) należy uznać wynik konsultacji 
publicznych zorganizowanych przez 
Komisję w sprawie mechanizmów 
rozstrzygania sporów między inwestorem 
a państwem, a co za tym idzie – wykluczyć 
ze wszystkich nieratyfikowanych umów 
handlowych jakiekolwiek specjalne, 
arbitralne jurysdykcje w odniesieniu do 
inwestorów i pozostać przy krajowych 
systemach sądowych; należy ustanowić 
mechanizm międzypaństwowych 
konsultacji i rozstrzygania sporów 
międzypaństwowych zastrzeżony dla 
nielicznych przypadków, w których 
rzeczywiście dochodzi do odmowy ochrony 
prawnej;

Or. en

Poprawka 737
Yannick Jadot, Ska Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt xii

Projekt rezolucji Poprawka

(xii) należy dopilnować, aby TTIP 
zawierało kompleksowy rozdział dotyczący 
inwestycji obejmujący przepisy w zakresie 
zarówno dostępu do rynku, jak i ochrony 
inwestycji; celem rozdziału dotyczącego 
inwestycji powinno być zapewnienie 
niedyskryminacyjnego traktowania w 
zakresie zakładania europejskich i 
amerykańskich przedsiębiorstw na 
terytorium drugiej strony, przy 
jednoczesnym uwzględnieniu wrażliwego 
charakteru niektórych konkretnych 

(xii) należy dopilnować, aby TTIP 
zawierało wyważony rozdział dotyczący 
inwestycji, uwzględniający istotną debatę 
publiczną na temat ujęcia przepisów w 
zakresie zarówno dostępu do rynku, jak i 
ochrony inwestycji oraz wrażliwego 
charakteru niektórych konkretnych 
sektorów;
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sektorów;

Or. en

Poprawka 738
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt xii

Projekt rezolucji Poprawka

(xii) należy dopilnować, aby TTIP 
zawierało kompleksowy rozdział 
dotyczący inwestycji obejmujący przepisy 
w zakresie zarówno dostępu do rynku, jak i 
ochrony inwestycji; celem rozdziału 
dotyczącego inwestycji powinno być 
zapewnienie niedyskryminacyjnego 
traktowania w zakresie zakładania 
europejskich i amerykańskich 
przedsiębiorstw na terytorium drugiej 
strony, przy jednoczesnym uwzględnieniu 
wrażliwego charakteru niektórych 
konkretnych sektorów;

(xii) należy dopilnować, aby TTIP 
zawierało kompleksowy rozdział 
dotyczący inwestycji obejmujący przepisy 
w zakresie zarówno dostępu do rynku, jak i 
ochrony inwestycji, w którym uznane 
zostanie, że swobodny przepływ kapitału i 
dostęp do kapitału pobudzają tworzenie 
miejsc pracy i wzrost gospodarczy; celem 
rozdziału dotyczącego inwestycji powinno 
być zapewnienie niedyskryminacyjnego 
traktowania w zakresie zakładania 
europejskich i amerykańskich 
przedsiębiorstw na terytorium drugiej 
strony, przy jednoczesnym uwzględnieniu 
wrażliwego charakteru niektórych 
konkretnych sektorów;

Or. en

Poprawka 739
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt xii

Projekt rezolucji Poprawka

(xii) należy dopilnować, aby TTIP 
zawierało kompleksowy rozdział 
dotyczący inwestycji obejmujący przepisy 
w zakresie zarówno dostępu do rynku, jak i 

(xii) [Nie dotyczy polskiej wersji 
językowej.]
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ochrony inwestycji; celem rozdziału 
dotyczącego inwestycji powinno być 
zapewnienie niedyskryminacyjnego 
traktowania w zakresie zakładania 
europejskich i amerykańskich 
przedsiębiorstw na terytorium drugiej 
strony, przy jednoczesnym uwzględnieniu
wrażliwego charakteru niektórych 
konkretnych sektorów;

Or. es

Poprawka 740
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt xii

Projekt rezolucji Poprawka

(xii) należy dopilnować, aby TTIP 
zawierało kompleksowy rozdział 
dotyczący inwestycji obejmujący przepisy 
w zakresie zarówno dostępu do rynku, jak i 
ochrony inwestycji; celem rozdziału 
dotyczącego inwestycji powinno być 
zapewnienie niedyskryminacyjnego 
traktowania w zakresie zakładania
europejskich i amerykańskich 
przedsiębiorstw na terytorium drugiej 
strony, przy jednoczesnym uwzględnieniu 
wrażliwego charakteru niektórych 
konkretnych sektorów;

(xii) należy dopilnować, aby TTIP 
zawierało kompleksowy rozdział 
dotyczący inwestycji obejmujący przepisy 
w zakresie zarówno dostępu do rynku, jak i 
ochrony inwestycji, który powinien mieć 
na celu nie tylko zwiększenie 
atrakcyjności Europy jako odbiorcy 
inwestycji, lecz także zwiększać zaufanie 
do unijnych inwestycji w USA; celem 
rozdziału dotyczącego inwestycji powinno 
być zapewnienie niedyskryminacyjnego 
traktowania w zakresie zakładania 
europejskich i amerykańskich 
przedsiębiorstw na terytorium drugiej 
strony, przy czym przepisy te powinny 
służyć także utworzeniu wzorcowego 
standardu w odniesieniu do ochrony 
inwestycji w istniejących i przyszłych 
inwestycjach międzynarodowych, jako że 
taki wzorcowy standard powinien 
gwarantować możliwie najwyższy poziom 
przejrzystości, mieć na celu ustanowienie 
mechanizmu apelacyjnego, a także 
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wyraźnie uwzględniać prawo do 
stanowienia przepisów;

Or. en

Poprawka 741
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt xiii

Projekt rezolucji Poprawka

(xiii) należy zapewnić, aby postanowienia 
dotyczące ochrony inwestycji zostały 
ograniczone do przepisów obowiązujących 
po założeniu przedsiębiorstwa oraz by
skupiały się na niedyskryminacji, 
sprawiedliwym i równym traktowaniu; 
należy precyzyjnie określić normy 
dotyczące ochrony oraz definicje 
inwestora i inwestycji; swobodny przepływ 
kapitału powinien być zgodny z 
postanowieniami traktatu UE oraz 
obejmować ostrożnościowe klauzule 
wyłączenia na wypadek kryzysu 
finansowego;

(xiii) należy zapewnić, aby postanowienia 
dotyczące ochrony inwestycji skupiały się 
na niedyskryminacji, sprawiedliwym i 
równym traktowaniu, z uwzględnieniem 
zakazu stosowania nieuzasadnionych, 
arbitralnych lub dyskryminacyjnych 
środków, traktowania narodowego, zasady 
największego uprzywilejowania, ochrony
przed bezpośrednim lub pośrednim 
wywłaszczeniem, w tym prawa do 
szybkiego uzyskania odpowiedniej i 
skutecznej rekompensaty, pełnej ochrony i 
bezpieczeństwa inwestorów i inwestycji, 
innych skutecznych przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa, takich jak 
„klauzula ochronna”, swobodnego 
transferu środków kapitałowych i 
płatności przez inwestorów oraz zasad 
dotyczących subrogacji;

Or. en

Poprawka 742
Franck Proust

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt xiii

Projekt rezolucji Poprawka

(xiii) należy zapewnić, aby postanowienia (xiii) należy zapewnić, aby postanowienia 
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dotyczące ochrony inwestycji zostały 
ograniczone do przepisów obowiązujących 
po założeniu przedsiębiorstwa oraz by 
skupiały się na niedyskryminacji, 
sprawiedliwym i równym traktowaniu; 
należy precyzyjnie określić normy 
dotyczące ochrony oraz definicje inwestora 
i inwestycji; swobodny przepływ kapitału 
powinien być zgodny z postanowieniami 
traktatu UE oraz obejmować 
ostrożnościowe klauzule wyłączenia na 
wypadek kryzysu finansowego;

dotyczące ochrony inwestycji zostały 
ograniczone do przepisów obowiązujących 
po założeniu przedsiębiorstwa oraz by 
skupiały się na niedyskryminacji, 
sprawiedliwym i równym traktowaniu; 
należy precyzyjnie określić normy 
dotyczące ochrony oraz definicje inwestora 
i inwestycji; swobodny przepływ kapitału 
oraz zabezpieczenie wymiany handlowej 
powinny być zgodne z postanowieniami 
traktatu UE oraz obejmować 
ostrożnościowe klauzule wyłączenia na 
wypadek kryzysu finansowego;

Or. fr

Poprawka 743
Dita Charanzová

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt xiii

Projekt rezolucji Poprawka

(xiii) należy zapewnić, aby postanowienia 
dotyczące ochrony inwestycji zostały 
ograniczone do przepisów obowiązujących 
po założeniu przedsiębiorstwa oraz by
skupiały się na niedyskryminacji, 
sprawiedliwym i równym traktowaniu; 
należy precyzyjnie określić normy 
dotyczące ochrony oraz definicje inwestora 
i inwestycji; swobodny przepływ kapitału 
powinien być zgodny z postanowieniami 
traktatu UE oraz obejmować 
ostrożnościowe klauzule wyłączenia na 
wypadek kryzysu finansowego;

(xiii) należy zapewnić, aby postanowienia 
dotyczące ochrony inwestycji skupiały się 
na niedyskryminacji, sprawiedliwym i 
równym traktowaniu; należy precyzyjnie 
określić normy dotyczące ochrony oraz 
definicje inwestora i inwestycji; swobodny 
przepływ kapitału powinien być zgodny z 
postanowieniami traktatu UE oraz 
obejmować ostrożnościowe klauzule 
wyłączenia na wypadek kryzysu 
finansowego;

Or. en

Poprawka 744
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt xiii

Projekt rezolucji Poprawka

(xiii) należy zapewnić, aby postanowienia 
dotyczące ochrony inwestycji zostały 
ograniczone do przepisów obowiązujących 
po założeniu przedsiębiorstwa oraz by
skupiały się na niedyskryminacji, 
sprawiedliwym i równym traktowaniu; 
należy precyzyjnie określić normy 
dotyczące ochrony oraz definicje inwestora 
i inwestycji; swobodny przepływ kapitału 
powinien być zgodny z postanowieniami 
traktatu UE oraz obejmować 
ostrożnościowe klauzule wyłączenia na 
wypadek kryzysu finansowego;

(xiii) należy zapewnić, aby postanowienia 
dotyczące ochrony inwestycji skupiały się 
na niedyskryminacji, sprawiedliwym i 
równym traktowaniu; należy precyzyjnie 
określić normy dotyczące ochrony oraz 
definicje inwestora i inwestycji; swobodny 
przepływ kapitału powinien być zgodny z 
postanowieniami traktatu UE oraz 
obejmować ostrożnościowe klauzule 
wyłączenia na wypadek kryzysu 
finansowego;

Or. de

Poprawka 745
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 d – podpunkt xiii

Projekt rezolucji Poprawka

(xiii) należy zapewnić, aby postanowienia 
dotyczące ochrony inwestycji zostały 
ograniczone do przepisów obowiązujących 
po założeniu przedsiębiorstwa oraz by 
skupiały się na niedyskryminacji, 
sprawiedliwym i równym traktowaniu; 
należy precyzyjnie określić normy 
dotyczące ochrony oraz definicje inwestora 
i inwestycji; swobodny przepływ kapitału 
powinien być zgodny z postanowieniami 
traktatu UE oraz obejmować 
ostrożnościowe klauzule wyłączenia na 
wypadek kryzysu finansowego;

(xiii) należy zapewnić, aby postanowienia 
dotyczące ochrony inwestycji zostały 
ograniczone do przepisów obowiązujących 
po założeniu przedsiębiorstwa oraz by 
skupiały się na niedyskryminacji, 
sprawiedliwym i równym traktowaniu; 
należy precyzyjnie określić normy 
dotyczące ochrony oraz definicje inwestora 
i inwestycji; podkreśla, że przepisy prawa 
materialnego służą między innymi 
ochronie prawa do stanowienia przepisów 
w interesie publicznym, wyjaśnieniu 
znaczenia pośredniego wywłaszczenia i 
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zapobieganiu wnoszenia bezzasadnych lub
błahych skarg; swobodny przepływ 
kapitału powinien być zgodny z 
postanowieniami traktatu UE oraz 
obejmować ostrożnościowe klauzule 
wyłączenia na wypadek kryzysu 
finansowego;

Or. en

Poprawka 746
Yannick Jadot, Ska Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt xiii

Projekt rezolucji Poprawka

(xiii) należy zapewnić, aby postanowienia 
dotyczące ochrony inwestycji zostały 
ograniczone do przepisów obowiązujących 
po założeniu przedsiębiorstwa oraz by 
skupiały się na niedyskryminacji, 
sprawiedliwym i równym traktowaniu; 
należy precyzyjnie określić normy 
dotyczące ochrony oraz definicje inwestora 
i inwestycji; swobodny przepływ kapitału 
powinien być zgodny z postanowieniami 
traktatu UE oraz obejmować 
ostrożnościowe klauzule wyłączenia na 
wypadek kryzysu finansowego;

(xiii) należy zapewnić, aby postanowienia 
dotyczące ochrony inwestycji zostały 
ograniczone do przepisów obowiązujących 
po założeniu przedsiębiorstwa, by 
uwzględniały prawa oraz obowiązki
inwestorów, zgodnie z zaleceniami OECD
oraz by skupiały się na niedyskryminacji, 
przy jednoczesnej, pełnej ochronie prawa 
organów krajowych, regionalnych i 
lokalnych do stanowienia przepisów; 
należy precyzyjnie określić i zawęzić 
normy dotyczące ochrony oraz definicje 
inwestora i inwestycji; swobodny przepływ 
kapitału powinien być zgodny z 
postanowieniami traktatu UE oraz 
obejmować ostrożnościowe, 
nieograniczone czasowo klauzule 
wyłączenia na wypadek kryzysu 
finansowego;

Or. en

Poprawka 747
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 d – podpunkt xiii

Projekt rezolucji Poprawka

(xiii) należy zapewnić, aby postanowienia 
dotyczące ochrony inwestycji zostały 
ograniczone do przepisów obowiązujących 
po założeniu przedsiębiorstwa oraz by 
skupiały się na niedyskryminacji, 
sprawiedliwym i równym traktowaniu; 
należy precyzyjnie określić normy 
dotyczące ochrony oraz definicje inwestora 
i inwestycji; swobodny przepływ kapitału 
powinien być zgodny z postanowieniami 
traktatu UE oraz obejmować 
ostrożnościowe klauzule wyłączenia na 
wypadek kryzysu finansowego;

(xiii) należy zapewnić, aby postanowienia 
dotyczące ochrony inwestycji skupiały się 
na niedyskryminacji, bezpośrednim i 
pośrednim wywłaszczeniu oraz na
sprawiedliwym i równym traktowaniu; 
należy precyzyjnie i w sposób zgodny z 
praktyką prawną określić normy 
dotyczące ochrony oraz definicje inwestora 
i inwestycji; swobodny przepływ kapitału 
powinien być zgodny z postanowieniami 
traktatu UE oraz obejmować 
ostrożnościowe klauzule wyłączenia na 
wypadek kryzysu finansowego;

Or. en

Poprawka 748
József Szájer

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt xiii a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(xiiia) należy utrzymać zawieszenie 
negocjacji w sprawie TTIP w odniesieniu 
do rozstrzygania sporów między 
inwestorem a państwem do czasu 
przedłożenia, w ścisłym porozumieniu z 
Parlamentem Europejskim, 
szczegółowych wniosków, w których 
należycie odzwierciedlone zostaną wyniki 
konsultacji publicznych 
przeprowadzonych w tej sprawie; należy 
sporządzić sprawozdanie na potrzeby 
konsultacji z Parlamentem Europejskim 
dotyczących konkretnych problemów, 
jakich doświadczają europejscy inwestorzy 
w USA, w przypadkach gdy brak 
możliwości rozstrzygania sporów między 
inwestorem a państwem uniemożliwia 
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znalezienie skutecznego rozwiązania lub 
prowadzi do mniej korzystnego położenia 
europejskich inwestorów względem 
inwestorów państw trzecich, którzy mają 
możliwość skorzystania z takiego 
instrumentu;

Or. en

Poprawka 749
Ramon Tremosa i Balcells

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt xiv

Projekt rezolucji Poprawka

(xiv) należy dopilnować, aby zagraniczni 
inwestorzy byli traktowani w sposób 
niedyskryminacyjny i mieli równe 
możliwości wnoszenia skarg i uzyskania 
odszkodowania, bez konieczności 
stosowania mechanizmu rozstrzygania 
sporów między inwestorem a państwem; 
ze względu na rozwinięte systemy prawne 
UE i USA wprowadzanie takiego 
mechanizmu w TTIP nie jest konieczne; 
system rozstrzygania sporów między 
państwami oraz odwołanie się do sądów 
krajowych są najbardziej odpowiednimi 
narzędziami służącymi rozwiązaniu 
sporów dotyczących inwestycji;

skreślony

Or. en

Poprawka 750
Ulrike Müller

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt xiv

Projekt rezolucji Poprawka

(xiv) należy dopilnować, aby zagraniczni (xiv) należy wykluczyć proponowany 
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inwestorzy byli traktowani w sposób 
niedyskryminacyjny i mieli równe 
możliwości wnoszenia skarg i uzyskania 
odszkodowania, bez konieczności 
stosowania mechanizmu rozstrzygania 
sporów między inwestorem a państwem; 
ze względu na rozwinięte systemy prawne 
UE i USA wprowadzanie takiego 
mechanizmu w TTIP nie jest konieczne; 
system rozstrzygania sporów między 
państwami oraz odwołanie się do sądów 
krajowych są najbardziej odpowiednimi 
narzędziami służącymi rozwiązaniu 
sporów dotyczących inwestycji;

mechanizm rozstrzygania sporów między 
inwestorem a państwem i zastąpić go 
systemem rozstrzygania sporów 
międzypaństwowych i możliwością 
odwołania do sądów krajowych, jako że są 
to najbardziej odpowiednie narzędzia 
rozstrzygania sporów dotyczących 
inwestycji, a także mają największą 
możliwość zapewnienia, aby zagraniczni 
inwestorzy byli traktowani w sposób 
niedyskryminacyjny i mieli równe 
możliwości wnoszenia skarg i uzyskania 
odszkodowania; mając na uwadze 
rozbudowane systemy prawne UE i USA, 
nie ma potrzeby uwzględniania 
rozstrzygania sporów między inwestorem 
a państwem w TTIP;

Or. en

Poprawka 751
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt xiv

Projekt rezolucji Poprawka

(xiv) należy dopilnować, aby zagraniczni 
inwestorzy byli traktowani w sposób 
niedyskryminacyjny i mieli równe 
możliwości wnoszenia skarg i uzyskania 
odszkodowania, bez konieczności 
stosowania mechanizmu rozstrzygania 
sporów między inwestorem a państwem; ze 
względu na rozwinięte systemy prawne UE 
i USA wprowadzanie takiego mechanizmu 
w TTIP nie jest konieczne; system 
rozstrzygania sporów między państwami 
oraz odwołanie się do sądów krajowych są 
najbardziej odpowiednimi narzędziami 
służącymi rozwiązaniu sporów 
dotyczących inwestycji;

(xiv) należy dopilnować, aby zagraniczni 
inwestorzy byli traktowani w sposób 
niedyskryminacyjny i mieli równe 
możliwości wnoszenia skarg i uzyskania 
odszkodowania, dzięki uwzględnieniu 
sprawnego i zmodernizowanego 
mechanizmu rozstrzygania sporów między 
inwestorem a państwem;

Or. en
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Poprawka 752
Davor Ivo Stier

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt xiv

Projekt rezolucji Poprawka

(xiv) należy dopilnować, aby zagraniczni 
inwestorzy byli traktowani w sposób 
niedyskryminacyjny i mieli równe 
możliwości wnoszenia skarg i uzyskania 
odszkodowania, bez konieczności 
stosowania mechanizmu rozstrzygania 
sporów między inwestorem a państwem; 
ze względu na rozwinięte systemy prawne 
UE i USA wprowadzanie takiego
mechanizmu w TTIP nie jest konieczne; 
system rozstrzygania sporów między 
państwami oraz odwołanie się do sądów 
krajowych są najbardziej odpowiednimi 
narzędziami służącymi rozwiązaniu 
sporów dotyczących inwestycji;

(xiv) należy dopilnować, aby zagraniczni 
inwestorzy byli traktowani w sposób 
niedyskryminacyjny i mieli równe 
możliwości wnoszenia skarg i uzyskania 
odszkodowania;

Or. en

Poprawka 753
Santiago Fisas Ayxelà, Pablo Zalba Bidegain, Gabriel Mato

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt xiv

Projekt rezolucji Poprawka

(xiv) należy dopilnować, aby zagraniczni 
inwestorzy byli traktowani w sposób 
niedyskryminacyjny i mieli równe 
możliwości wnoszenia skarg i uzyskania 
odszkodowania, bez konieczności 
stosowania mechanizmu rozstrzygania 
sporów między inwestorem a państwem; 
ze względu na rozwinięte systemy prawne 
UE i USA wprowadzanie takiego 
mechanizmu w TTIP nie jest konieczne; 

(xiv) należy dopilnować, aby zagraniczni 
inwestorzy byli traktowani w sposób 
niedyskryminacyjny i mieli równe 
możliwości wnoszenia skarg i uzyskania 
odszkodowania, także dzięki skutecznym 
mechanizmom rozstrzygania sporów; w 
tym celu TTIP powinno obejmować 
odpowiednie i spójne mechanizmy 
rozstrzygania sporów międzypaństwowych 
i sporów między inwestorem a państwem, 
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system rozstrzygania sporów między 
państwami oraz odwołanie się do sądów 
krajowych są najbardziej odpowiednimi 
narzędziami służącymi rozwiązaniu 
sporów dotyczących inwestycji;

które zapewniają poszanowanie prawa UE 
i państw członkowskich do utrzymania 
uzasadnionych celów polityki publicznej i 
dążenia do ich realizacji; w tym 
kontekście negocjacje w sprawie 
mechanizmu arbitrażu inwestycyjnego 
powinny zagwarantować zadowalające 
wyniki w odniesieniu do ochrony prawa 
UE i państw członkowskich do 
stanowienia przepisów w celu osiągnięcia 
celów polityki publicznej; większej 
przejrzystości postępowań arbitrażowych; 
niezależności sędziów arbitrażowych; 
zapewnienie spójności orzeczeń 
arbitrażowych, na przykład dzięki 
zapewnieniu możliwości wniesienia 
odwołania; oraz związku między 
rozstrzyganiem sporów między inwestorem 
a państwem a krajowymi systemami 
sądowymi, który jest spójny z jurysdykcją 
sądów w UE;

Or. en

Poprawka 754
Franck Proust

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt xiv

Projekt rezolucji Poprawka

(xiv) należy dopilnować, aby zagraniczni 
inwestorzy byli traktowani w sposób 
niedyskryminacyjny i mieli równe 
możliwości wnoszenia skarg i uzyskania 
odszkodowania, bez konieczności 
stosowania mechanizmu rozstrzygania 
sporów między inwestorem a państwem; 
ze względu na rozwinięte systemy prawne
UE i USA wprowadzanie takiego 
mechanizmu w TTIP nie jest konieczne;
system rozstrzygania sporów między 
państwami oraz odwołanie się do sądów 
krajowych są najbardziej odpowiednimi 
narzędziami służącymi rozwiązaniu 

(xiv) należy dopilnować, aby zagraniczni 
inwestorzy byli traktowani w sposób 
niedyskryminacyjny, otrzymali ochronę i 
mieli równe możliwości wnoszenia skarg i 
uzyskania odszkodowania, czego nie 
sposób zapewnić bez mechanizmu 
rozstrzygania sporów, który trzeba będzie 
koniecznie ulepszyć, tak aby uwzględnić 
zobowiązania dotyczące przejrzystości, 
jasne i precyzyjne pojęcia prawne, w tym 
„pośrednie wywłaszczenie” oraz 
„sprawiedliwe i równe traktowanie”,
mechanizm odwoławczy, zasady etyczne, 
deontologiczne i dotyczące zapobiegania 
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sporów dotyczących inwestycji; konfliktom interesów, a także zwalczać 
nadużycie, jakim jest wielokrotne 
wniesienie powództwa, ułatwić MŚP 
dostęp do mechanizmu i zagwarantować 
prawo państw do przyjmowania 
przepisów; wprowadzanie takiego 
mechanizmu w TTIP jest konieczne z tego 
względu, że nawet jeżeli system 
rozstrzygania sporów między państwami 
oraz odwołanie się do sądów krajowych 
mogłyby być najbardziej odpowiednimi 
narzędziami służącymi rozwiązaniu 
sporów dotyczących inwestycji to, biorąc 
pod uwagę obecny stan rzeczy, nimi nie 
są, gdyż z jednej strony głos MŚP nie jest 
przez państwa w tym samym stopniu 
uwzględniany co głos przedsiębiorstw 
wielonarodowych, a z drugiej strony, 
nawet jeżeli w UE i USA istnieją 
rozwinięte systemy prawne, to 
doświadczające dyskryminacji 
przedsiębiorstwa europejskie nie mogą 
wykazać swoich praw przed niektórymi 
lokalnymi amerykańskimi sądami i za 
priorytet należy uznać walkę z 
wybieraniem sądu ze względu na 
możliwość korzystniejszego 
rozstrzygnięcia sprawy (forum shopping); 
należy dopilnować, aby mechanizm ten 
był częścią prowadzonych w perspektywie 
długoterminowej rozważań nad 
ustanowieniem międzynarodowego 
organu odpowiedzialnego za te kwestie w 
dziedzinie inwestycji;

Or. fr

Poprawka 755
Reimer Böge

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt xiv

Projekt rezolucji Poprawka

(xiv) należy dopilnować, aby zagraniczni (xiv) należy dopilnować, aby zagraniczni 
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inwestorzy byli traktowani w sposób 
niedyskryminacyjny i mieli równe 
możliwości wnoszenia skarg i uzyskania 
odszkodowania, bez konieczności 
stosowania mechanizmu rozstrzygania 
sporów między inwestorem a państwem; ze 
względu na rozwinięte systemy prawne UE 
i USA wprowadzanie takiego mechanizmu 
w TTIP nie jest konieczne; system 
rozstrzygania sporów między państwami 
oraz odwołanie się do sądów krajowych są 
najbardziej odpowiednimi narzędziami 
służącymi rozwiązaniu sporów 
dotyczących inwestycji;

inwestorzy byli traktowani w sposób 
niedyskryminacyjny i mieli równe 
możliwości wnoszenia skarg i uzyskania 
odszkodowania; należy dopilnować, aby 
umowa ustanawiała aktualny mechanizm 
rozstrzygania sporów między inwestorem 
a państwem, a negocjacje w sprawie TTIP 
służyły korygowaniu niedociągnięć 
istniejących umów o rozstrzyganiu sporów 
między inwestorem a państwem, w 
szczególności w odniesieniu do jasności 
definicji, ograniczenia zakresu stosowania 
i mechanizmów odwołań oraz 
ustanowieniu nowych międzynarodowych 
standardów;

Or. de

Poprawka 756
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt xiv

Projekt rezolucji Poprawka

(xiv) należy dopilnować, aby zagraniczni 
inwestorzy byli traktowani w sposób 
niedyskryminacyjny i mieli równe 
możliwości wnoszenia skarg i uzyskania 
odszkodowania, bez konieczności 
stosowania mechanizmu rozstrzygania 
sporów między inwestorem a państwem; 
ze względu na rozwinięte systemy prawne 
UE i USA wprowadzanie takiego 
mechanizmu w TTIP nie jest konieczne; 
system rozstrzygania sporów między 
państwami oraz odwołanie się do sądów 
krajowych są najbardziej odpowiednimi 
narzędziami służącymi rozwiązaniu 
sporów dotyczących inwestycji;

(xiv) należy dopilnować, aby zagraniczni 
inwestorzy byli traktowani w sposób 
niedyskryminacyjny i mieli równe 
możliwości wnoszenia skarg i uzyskania 
odszkodowania poprzez zgodne ze stanem 
wiedzy postanowienia dotyczące ochrony 
inwestycji i mechanizmy rozstrzygania 
sporów między inwestorem a państwem;

Or. en



PE552.130v01-00 84/124 AM\1055775PL.doc

PL

Poprawka 757
Markus Pieper, Markus Ferber, Paul Rübig, Michał Boni, Bendt Bendtsen, Othmar 
Karas, Sven Schulze

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt xiv

Projekt rezolucji Poprawka

(xiv) należy dopilnować, aby zagraniczni 
inwestorzy byli traktowani w sposób 
niedyskryminacyjny i mieli równe 
możliwości wnoszenia skarg i uzyskania 
odszkodowania, bez konieczności 
stosowania mechanizmu rozstrzygania 
sporów między inwestorem a państwem; ze 
względu na rozwinięte systemy prawne UE 
i USA wprowadzanie takiego mechanizmu 
w TTIP nie jest konieczne; system 
rozstrzygania sporów między państwami 
oraz odwołanie się do sądów krajowych są 
najbardziej odpowiednimi narzędziami 
służącymi rozwiązaniu sporów 
dotyczących inwestycji;

(xiv) należy dopilnować, aby zagraniczni 
inwestorzy byli traktowani w sposób 
niedyskryminacyjny i mieli równe 
możliwości wnoszenia skarg i uzyskania 
odszkodowania dzięki stosowaniu 
zreformowanego i dobrze wyważonego
mechanizmu rozstrzygania sporów między 
inwestorem a państwem; taki mechanizm 
gwarantuje równe traktowanie 
inwestorów zagranicznych i krajowych, 
jak również zapewnia skuteczną ochronę 
inwestycji, a także może być użytecznym 
instrumentem zwiększenia skali 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych;

Or. en

Poprawka 758
Dita Charanzová

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt xiv

Projekt rezolucji Poprawka

(xiv) należy dopilnować, aby zagraniczni 
inwestorzy byli traktowani w sposób 
niedyskryminacyjny i mieli równe 
możliwości wnoszenia skarg i uzyskania 
odszkodowania, bez konieczności 
stosowania mechanizmu rozstrzygania 
sporów między inwestorem a państwem; 
ze względu na rozwinięte systemy prawne 
UE i USA wprowadzanie takiego 
mechanizmu w TTIP nie jest konieczne; 
system rozstrzygania sporów między 

(xiv) należy dopilnować, aby zagraniczni 
inwestorzy byli traktowani w sposób 
niedyskryminacyjny i mieli równe 
możliwości wnoszenia skarg i uzyskania 
odszkodowania; należy zbadać 
zmodernizowany mechanizm ochrony 
inwestorów, co Komisja określiła w dniu 
18 marca 2015 r., dzięki czemu możliwe 
będzie rozwiązanie poruszonych kwestii 
podczas ochrony europejskich spółek, 
które w innym wypadku pozostawiono by 
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państwami oraz odwołanie się do sądów 
krajowych są najbardziej odpowiednimi 
narzędziami służącymi rozwiązaniu 
sporów dotyczących inwestycji;

bez ochrony ze strony amerykańskich
sądów krajowych;

Or. en

Poprawka 759
Salvatore Cicu

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt xiv

Projekt rezolucji Poprawka

(xiv) należy dopilnować, aby zagraniczni 
inwestorzy byli traktowani w sposób 
niedyskryminacyjny i mieli równe 
możliwości wnoszenia skarg i uzyskania 
odszkodowania, bez konieczności 
stosowania mechanizmu rozstrzygania 
sporów między inwestorem a państwem; 
ze względu na rozwinięte systemy prawne 
UE di USA wprowadzanie takiego 
mechanizmu w TTIP nie jest konieczne; 
system rozstrzygania sporów między 
państwami oraz odwołanie się do sądów 
krajowych są najbardziej odpowiednimi 
narzędziami służącymi rozwiązaniu 
sporów dotyczących inwestycji;

(xiv) należy dopilnować, aby zagraniczni 
inwestorzy byli traktowani w sposób 
niedyskryminacyjny i mieli równe 
możliwości wnoszenia skarg i uzyskania 
odszkodowania, poprzez stosowanie 
ulepszonego mechanizmu ISDS. 
Mechanizm taki powinien umożliwiać 
inwestorom dochodzenie swych praw 
poprzez mechanizm arbitrażu 
międzynarodowego ISDS; mechanizm ten 
nie może jednak pozwalać inwestorom na 
jednoczesne dochodzenie swych praw 
przed trybunałem krajowym oraz arbitrem 
międzynarodowym;

Or. it

Poprawka 760
Paulo Rangel

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt xiv

Projekt rezolucji Poprawka

(xiv) należy dopilnować, aby zagraniczni 
inwestorzy byli traktowani w sposób 
niedyskryminacyjny i mieli równe 

(xiv) należy dopilnować, aby zagraniczni 
inwestorzy byli traktowani w sposób 
niedyskryminacyjny i mieli równe 
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możliwości wnoszenia skarg i uzyskania 
odszkodowania, bez konieczności 
stosowania mechanizmu rozstrzygania 
sporów między inwestorem a państwem; ze 
względu na rozwinięte systemy prawne UE 
i USA wprowadzanie takiego mechanizmu 
w TTIP nie jest konieczne; system 
rozstrzygania sporów między państwami 
oraz odwołanie się do sądów krajowych są 
najbardziej odpowiednimi narzędziami 
służącymi rozwiązaniu sporów 
dotyczących inwestycji;

możliwości wnoszenia skarg i uzyskania 
odszkodowania poprzez stosowanie
przejrzystego mechanizmu rozstrzygania 
sporów między inwestorem a państwem, 
nienarażającego na szwank i 
niestanowiącego nadmiernego 
ograniczenia prawa Unii Europejskiej 
i/lub jej państw członkowskich do 
stanowienia prawa w interesie publicznym 
w zakresie takich dziedzin, jak ochrona 
zdrowia, bezpieczeństwo, ochrona 
konsumenta czy kwestie środowiskowe;
mechanizm ten powinien zapewnić 
niezależność i bezstronność arbitrów oraz 
spójność podejmowanych decyzji, w 
szczególności poprzez wprowadzenie 
wiążącego dla arbitrów kodeksu 
postępowania, zawierającego przepisy 
mające na celu zapobieganie konfliktom 
interesów, ustanowienie stałego trybunału 
arbitrażowego i uwzględnienie 
mechanizmu odwoławczego od orzeczeń 
arbitrażowych;

Or. pt

Poprawka 761
Viviane Reding

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt xiv

Projekt rezolucji Poprawka

(xiv) należy dopilnować, aby zagraniczni 
inwestorzy byli traktowani w sposób 
niedyskryminacyjny i mieli równe 
możliwości wnoszenia skarg i uzyskania 
odszkodowania, bez konieczności 
stosowania mechanizmu rozstrzygania 
sporów między inwestorem a państwem; ze 
względu na rozwinięte systemy prawne UE 
i USA wprowadzanie takiego mechanizmu 
w TTIP nie jest konieczne; system 
rozstrzygania sporów między państwami 
oraz odwołanie się do sądów krajowych są 
najbardziej odpowiednimi narzędziami 

(xiv) należy dopilnować, aby zagraniczni 
inwestorzy byli traktowani w sposób 
niedyskryminacyjny i mieli równe 
możliwości wnoszenia skarg i uzyskania 
odszkodowania; w ujęciu 
średnioterminowym publiczny sąd 
międzynarodowy, w którym zasiadają 
sędziowie opłacani ze środków 
publicznych i wyznaczani przez 
społeczeństwo, którzy stosują wspólny 
zestaw przepisów międzynarodowych, jest
najbardziej odpowiednim narzędziem 
służącym rozwiązaniu sporów dotyczących 
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służącymi rozwiązaniu sporów 
dotyczących inwestycji;

inwestycji;

Or. en

Poprawka 762
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog, Theresa Griffin, Richard 
Howitt, Seb Dance, Clare Moody, Glenis Willmott, Richard Corbett, Paul Brannen, 
Lucy Anderson, Julie Ward, Siôn Simon, Linda McAvan, Derek Vaughan, Anneliese 
Dodds, Tibor Szanyi, Elly Schlein, Jan Keller, Renata Briano, Clara Eugenia Aguilera 
García, Elena Gentile, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Petra Kammerevert, Evelyne 
Gebhardt, Gabriele Preuß, Kerstin Westphal, Evelyn Regner, Josef Weidenholzer, 
Eugen Freund, Karin Kadenbach, Claude Moraes, Marc Tarabella, Sergio Gaetano 
Cofferati, Hugues Bayet, Kathleen Van Brempt, Javi López, Soledad Cabezón Ruiz, 
Mary Honeyball, Afzal Khan, Catherine Stihler, Neena Gill, Ulrike Rodust, Peter 
Simon, Pervenche Berès, Isabelle Thomas, Sylvie Guillaume, Guillaume Balas, Vincent 
Peillon, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Jean-Paul Denanot, Virginie Rozière, 
Gilles Pargneaux, Louis-Joseph Manscour, Edouard Martin, Georgi Pirinski, Lidia 
Joanna Geringer de Oedenberg, Anna Hedh, Udo Bullmann, Soraya Post, Jutta 
Steinruck, Martina Werner, Paul Tang, Miapetra Kumpula-Natri, Kati Piri, Dietmar 
Köster, Matthias Groote, Maria Noichl

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt xiv

Projekt rezolucji Poprawka

(xiv) należy dopilnować, aby zagraniczni 
inwestorzy byli traktowani w sposób 
niedyskryminacyjny i mieli równe 
możliwości wnoszenia skarg i uzyskania 
odszkodowania, bez konieczności 
stosowania mechanizmu rozstrzygania 
sporów między inwestorem a państwem; ze 
względu na rozwinięte systemy prawne UE 
i USA wprowadzanie takiego mechanizmu 
w TTIP nie jest konieczne; system 
rozstrzygania sporów między państwami 
oraz odwołanie się do sądów krajowych są 
najbardziej odpowiednimi narzędziami 
służącymi rozwiązaniu sporów 
dotyczących inwestycji;

(xiv) należy dopilnować, aby zagraniczni 
inwestorzy byli traktowani w sposób 
niedyskryminacyjny i mieli równe 
możliwości wnoszenia skarg i uzyskania 
odszkodowania oraz by nie cieszyli się 
przy tym większymi prawami, niż 
inwestorzy krajowi; należy sprzeciwiać się 
włączeniu do TTIP systemów 
rozstrzygania sporów między inwestorem 
a państwem, jako że dostępne są inne 
możliwości egzekwowania ochrony 
inwestycji, na przykład środki krajowe;

Or. en
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Poprawka 763
Pedro Silva Pereira, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Nicola Danti, Goffredo Maria 
Bettini, Victor Boștinaru

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt xiv

Projekt rezolucji Poprawka

(xiv) należy dopilnować, aby zagraniczni 
inwestorzy byli traktowani w sposób 
niedyskryminacyjny i mieli równe 
możliwości wnoszenia skarg i uzyskania 
odszkodowania, bez konieczności 
stosowania mechanizmu rozstrzygania 
sporów między inwestorem a państwem; ze 
względu na rozwinięte systemy prawne UE 
i USA wprowadzanie takiego mechanizmu 
w TTIP nie jest konieczne; system 
rozstrzygania sporów między państwami 
oraz odwołanie się do sądów krajowych są 
najbardziej odpowiednimi narzędziami 
służącymi rozwiązaniu sporów 
dotyczących inwestycji;

(xiv) należy dopilnować, aby zagraniczni 
inwestorzy byli traktowani w sposób 
niedyskryminacyjny i mieli równe 
możliwości wnoszenia skarg i uzyskania 
odszkodowania, bez konieczności 
stosowania mechanizmu rozstrzygania 
sporów między inwestorem a państwem; ze 
względu na rozwinięte systemy prawne UE 
i USA wprowadzanie takiego mechanizmu 
w TTIP nie jest konieczne; system 
rozstrzygania sporów między państwami 
oraz odwołanie się do sądów krajowych są 
najbardziej odpowiednimi narzędziami 
służącymi rozwiązaniu sporów 
dotyczących inwestycji; jeżeli w TTIP 
włączone zostaną postanowienia 
dotyczące rozstrzygania sporów między 
inwestorem a państwem, w negocjacjach 
należy unikać włączenia do TTIP 
wszelkich pośpiesznych, metodycznie 
niesprawnych mechanizmów 
rozstrzygania sporów między inwestorem 
a państwem;

Or. en

Poprawka 764
Tokia Saïfi, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt xiv

Projekt rezolucji Poprawka

(xiv) należy dopilnować, aby zagraniczni (xiv) należy dopilnować, aby zagraniczni 
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inwestorzy byli traktowani w sposób 
niedyskryminacyjny i mieli równe 
możliwości wnoszenia skarg i uzyskania 
odszkodowania, bez konieczności 
stosowania mechanizmu rozstrzygania 
sporów między inwestorem a państwem; 
ze względu na rozwinięte systemy prawne 
UE i USA wprowadzanie takiego 
mechanizmu w TTIP nie jest konieczne; 
system rozstrzygania sporów między 
państwami oraz odwołanie się do sądów 
krajowych są najbardziej odpowiednimi 
narzędziami służącymi rozwiązaniu 
sporów dotyczących inwestycji;

inwestorzy otrzymali ochronę, byli 
traktowani w sposób niedyskryminacyjny i 
mieli równe możliwości wnoszenia skarg i 
uzyskania odszkodowania; należy 
dopilnować, aby ustanowiony został 
mechanizm rozstrzygania sporów w celu 
egzekwowania zobowiązań umowy w 
zakresie inwestycji, ale tylko pod 
warunkiem, że mechanizm ten 
zagwarantuje prawo państw do 
przyjmowania przepisów, będzie spełniał 
wymogi przejrzystości, będzie zawierał 
jasne i precyzyjne definicje pojęć 
prawnych, takich jak „pośrednie 
wywłaszczenie” oraz „sprawiedliwe i 
równe traktowanie”, będzie wyposażony w 
mechanizm odwoławczy, będzie zgodny z 
zasadami etyki i zasadami dotyczącymi 
zapobiegania konfliktom interesów, będzie 
przeciwdziałał odwołaniom stanowiącym 
nadużycie, będzie dostępny MŚP oraz nie 
będzie podważał prawa do odwołania się
do sądów krajowych; należy dopilnować, 
aby wprowadzenie tego mechanizmu było 
częścią prowadzonych w perspektywie 
średnioterminowej rozważań nad 
ustanowieniem międzynarodowego 
organu odpowiedzialnego za te kwestie w 
dziedzinie inwestycji;

Or. fr

Poprawka 765
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Dariusz 
Rosati, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Bolesław G. Piecha

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt xiv

Projekt rezolucji Poprawka

(xiv) należy dopilnować, aby zagraniczni 
inwestorzy byli traktowani w sposób 
niedyskryminacyjny i mieli równe 
możliwości wnoszenia skarg i uzyskania 

(xiv) należy dopilnować, aby zagraniczni 
inwestorzy byli traktowani w sposób 
niedyskryminacyjny i mieli równe 
możliwości wnoszenia skarg i uzyskania 
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odszkodowania, bez konieczności 
stosowania mechanizmu rozstrzygania 
sporów między inwestorem a państwem; ze 
względu na rozwinięte systemy prawne UE 
i USA wprowadzanie takiego mechanizmu 
w TTIP nie jest konieczne; system 
rozstrzygania sporów między państwami 
oraz odwołanie się do sądów krajowych są 
najbardziej odpowiednimi narzędziami 
służącymi rozwiązaniu sporów 
dotyczących inwestycji;

odszkodowania, które zapewnić można 
dzięki krajowym systemom sądowym lub –
w stosownych przypadkach – dzięki 
systemom rozstrzygania sporów między 
inwestorem a państwem; wszelkie 
mechanizmy rozstrzygania sporów 
ustalone w ramach TTIP muszą być 
całkowicie przejrzyste, zgodne z zasadami 
demokratycznymi i muszą podlegać 
kontroli na podstawie rozwiązań 
przewidzianych w umowie CETA;

(It is crucial to include in the ISDS 
provisions the so called fork-in-the-road 
provision, which creates an option for the 
investor to choose EITHER national court 
system OR investment arbitration; parallel 
claims should be prohibited. 
Intergovernmental dispute settlement 
would leave decision on initiation of an 
investment dispute to a state, which would 
inevitably involve political considerations 
and would limit access of SMEs to dispute 
settlement.)

Or. en

Poprawka 766
Tiziana Beghin

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt xiv

Projekt rezolucji Poprawka

(xiv) należy dopilnować, aby zagraniczni 
inwestorzy byli traktowani w sposób 
niedyskryminacyjny i mieli równe 
możliwości wnoszenia skarg i uzyskania 
odszkodowania, bez konieczności 
stosowania mechanizmu rozstrzygania 
sporów między inwestorem a państwem; ze 
względu na rozwinięte systemy prawne UE 
i USA wprowadzanie takiego mechanizmu 
w TTIP nie jest konieczne; system 
rozstrzygania sporów między państwami 

(xiv) należy dopilnować, aby zagraniczni 
inwestorzy byli traktowani w sposób 
niedyskryminacyjny i mieli równe 
możliwości wnoszenia skarg i uzyskania 
odszkodowania, bez konieczności 
stosowania mechanizmu rozstrzygania 
sporów między inwestorem a państwem, 
który spotkał się z silnym sprzeciwem ze 
strony zdecydowanej większości osób 
biorących udział w konsultacjach 
publicznych zorganizowanych przez 
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oraz odwołanie się do sądów krajowych są 
najbardziej odpowiednimi narzędziami 
służącymi rozwiązaniu sporów 
dotyczących inwestycji;

Komisję Europejską, którzy wnioskowali o 
jego całkowite usunięcie z TTIP, a nie o 
jego zreformowanie; ze względu na 
rozwinięte systemy prawne UE i USA 
wprowadzanie takiego mechanizmu w 
TTIP nie jest konieczne; system 
rozstrzygania sporów między państwami 
oraz odwołanie się do sądów krajowych są 
najbardziej odpowiednimi narzędziami 
służącymi rozwiązaniu sporów 
dotyczących inwestycji;

Or. en

Poprawka 767
Wim van de Camp

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt xiv

Projekt rezolucji Poprawka

(xiv) należy dopilnować, aby zagraniczni 
inwestorzy byli traktowani w sposób 
niedyskryminacyjny i mieli równe 
możliwości wnoszenia skarg i uzyskania 
odszkodowania, bez konieczności 
stosowania mechanizmu rozstrzygania 
sporów między inwestorem a państwem; ze 
względu na rozwinięte systemy prawne UE 
i USA wprowadzanie takiego mechanizmu 
w TTIP nie jest konieczne; system 
rozstrzygania sporów między państwami 
oraz odwołanie się do sądów krajowych są 
najbardziej odpowiednimi narzędziami 
służącymi rozwiązaniu sporów 
dotyczących inwestycji;

(xiv) należy dopilnować, aby zagraniczni 
inwestorzy byli traktowani w sposób 
niedyskryminacyjny i mieli równe 
możliwości wnoszenia skarg i uzyskania 
odszkodowania oraz aby klauzula 
dotycząca rozstrzygania sporów między 
inwestorem a państwem nie podważała, w 
sposób bezpośredni ani pośredni, 
kompetencji ustawodawczych i władzy 
państw członkowskich UE ani ich 
niezależnych krajowych procedur 
sądowych;

Or. en

Poprawka 768
Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt xiv

Projekt rezolucji Poprawka

(xiv) należy dopilnować, aby zagraniczni 
inwestorzy byli traktowani w sposób 
niedyskryminacyjny i mieli równe 
możliwości wnoszenia skarg i uzyskania 
odszkodowania, bez konieczności 
stosowania mechanizmu rozstrzygania 
sporów między inwestorem a państwem; 
ze względu na rozwinięte systemy prawne 
UE i USA wprowadzanie takiego 
mechanizmu w TTIP nie jest konieczne; 
system rozstrzygania sporów między 
państwami oraz odwołanie się do sądów 
krajowych są najbardziej odpowiednimi 
narzędziami służącymi rozwiązaniu 
sporów dotyczących inwestycji;;

(xiv) należy dopilnować, aby zagraniczni 
inwestorzy byli traktowani w sposób 
niedyskryminacyjny; w tym celu należy 
uwzględnić w umowie mechanizm 
rozstrzygania sporów między inwestorem 
a państwem, który jest niezbędny do 
wdrażania międzynarodowych standardów 
ochrony inwestycji i rozwiązywania 
sporów inwestycyjnych mimo istnienia 
wysoce rozwiniętych systemów prawnych 
w UE i USA; należy ocenić, czy w długim 
okresie należy brać pod uwagę utworzenie 
międzynarodowego trybunału, który 
rozstrzygałby spory między inwestorem a 
państwem;

Or. de

Poprawka 769
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt xiv

Projekt rezolucji Poprawka

(xiv) należy dopilnować, aby zagraniczni 
inwestorzy byli traktowani w sposób 
niedyskryminacyjny i mieli równe 
możliwości wnoszenia skarg i uzyskania 
odszkodowania, bez konieczności 
stosowania mechanizmu rozstrzygania 
sporów między inwestorem a państwem; ze 
względu na rozwinięte systemy prawne UE 
i USA wprowadzanie takiego mechanizmu 
w TTIP nie jest konieczne; system
rozstrzygania sporów między państwami 
oraz odwołanie się do sądów krajowych są 
najbardziej odpowiednimi narzędziami 

(xiv) należy dopilnować, aby zagraniczni 
inwestorzy byli traktowani w sposób 
niedyskryminacyjny i mieli równe 
możliwości wnoszenia skarg i uzyskania 
odszkodowania, bez konieczności 
stosowania mechanizmu rozstrzygania 
sporów między inwestorem a państwem; 
należy podkreślić, że właściwe dla 
jurysdykcji sądów powszechnych przepisy 
dotyczące ochrony inwestycji i 
mechanizmy rozstrzygania sporów między 
inwestorem a państwem, nawet po 
przeprowadzeniu ich reformy, stanowią 
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służącymi rozwiązaniu sporów 
dotyczących inwestycji;

obejście normalnych kanałów prawnych, 
wiążą się z wysokim ryzykiem i 
dyskryminują przedsiębiorstwa krajowe, w 
związku z czym należy je odrzucić; należy 
zaznaczyć, że transatlantyckie 
porozumienie o wolnym handlu nie może 
naruszać przepisów prawodawstwa 
europejskiego i konieczne jest zachowanie 
możliwości dochodzenia praw przed 
sądami krajowymi poszczególnych państw 
członkowskich; należy zapewnić, aby 
przyjęte zgodnie z zasadami demokracji i 
praworządności środki polityczne i 
administracyjne, szczególnie odnoszące 
się do kolejnych roszczeń o 
odszkodowanie, nie były podważane przez 
sądy arbitrażowe; należy bronić systemu
rozstrzygania sporów między państwami 
oraz odwołania się do sądów krajowych, 
ponieważ są one najbardziej odpowiednimi 
narzędziami służącymi rozwiązaniu 
sporów dotyczących inwestycji;

Or. en

Poprawka 770
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt xiv

Projekt rezolucji Poprawka

(xiv) należy dopilnować, aby zagraniczni 
inwestorzy byli traktowani w sposób 
niedyskryminacyjny i mieli równe 
możliwości wnoszenia skarg i uzyskania 
odszkodowania, bez konieczności 
stosowania mechanizmu rozstrzygania 
sporów między inwestorem a państwem; ze 
względu na rozwinięte systemy prawne UE 
i USA wprowadzanie takiego mechanizmu 
w TTIP nie jest konieczne; system 
rozstrzygania sporów między państwami 
oraz odwołanie się do sądów krajowych są 
najbardziej odpowiednimi narzędziami 

(xiv) należy dopilnować, aby zagraniczni 
inwestorzy byli traktowani w sposób 
niedyskryminacyjny i mieli równe 
możliwości wnoszenia skarg i uzyskania 
odszkodowania, bez konieczności 
stosowania odpowiedniego mechanizmu; 
mimo rozwiniętych systemów prawnych
UE i USA wprowadzanie takiego 
mechanizmu w TTIP jest konieczne, aby 
zagwarantować w wielu przypadkach
pośrednie stosowanie międzynarodowych 
traktatów przez sądy krajowe i, tym 
samym, zakres podlegania obowiązującym 
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służącymi rozwiązaniu sporów 
dotyczących inwestycji;

zobowiązaniom traktatowym w krajowych 
postępowaniach przed sądem, jak również 
znieść nierówne traktowanie inwestorów 
na podstawie istniejących umów 
zawartych przez niektóre państwa 
członkowskie UE z USA; system 
rozstrzygania sporów między państwami 
oraz odwołanie się do sądów krajowych są 
w wielu przypadkach nieodpowiednimi
narzędziami służącymi rozwiązaniu 
sporów dotyczących inwestycji;

Or. de

Poprawka 771
Yannick Jadot, Ska Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt xiv

Projekt rezolucji Poprawka

(xiv) należy dopilnować, aby zagraniczni 
inwestorzy byli traktowani w sposób 
niedyskryminacyjny i mieli równe 
możliwości wnoszenia skarg i uzyskania 
odszkodowania, bez konieczności 
stosowania mechanizmu rozstrzygania 
sporów między inwestorem a państwem; ze 
względu na rozwinięte systemy prawne UE 
i USA wprowadzanie takiego mechanizmu 
w TTIP nie jest konieczne; system 
rozstrzygania sporów między państwami 
oraz odwołanie się do sądów krajowych są 
najbardziej odpowiednimi narzędziami 
służącymi rozwiązaniu sporów 
dotyczących inwestycji;

(xiv) należy dopilnować, aby zagraniczni 
inwestorzy byli traktowani w sposób 
niedyskryminacyjny i mieli równe 
możliwości wnoszenia skarg i uzyskania 
odszkodowania, bez konieczności 
stosowania mechanizmu rozstrzygania 
sporów między inwestorem a państwem; 
jest głęboko przekonany, że ewentualna 
umowa TTIP nie może zawierać 
mechanizmu rozstrzygania sporów między 
inwestorem a państwem, ponieważ obecny 
poziom ochrony inwestycji w UE i USA w 
pełni wystarcza do zagwarantowania 
pewności prawa;

Or. en

Poprawka 772
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Catherine Bearder
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt xiv

Projekt rezolucji Poprawka

(xiv) należy dopilnować, aby zagraniczni 
inwestorzy byli traktowani w sposób 
niedyskryminacyjny i mieli równe 
możliwości wnoszenia skarg i uzyskania 
odszkodowania, bez konieczności 
stosowania mechanizmu rozstrzygania 
sporów między inwestorem a państwem; 
ze względu na rozwinięte systemy prawne 
UE i USA wprowadzanie takiego 
mechanizmu w TTIP nie jest konieczne; 
system rozstrzygania sporów między 
państwami oraz odwołanie się do sądów 
krajowych są najbardziej odpowiednimi 
narzędziami służącymi rozwiązaniu 
sporów dotyczących inwestycji;

(xiv) należy dopilnować, aby zagraniczni 
inwestorzy byli traktowani w sposób 
niedyskryminacyjny i mieli równe 
możliwości wnoszenia skarg i uzyskania 
odszkodowania, uznając jednocześnie, że 
zarówno rozstrzyganie sporów między 
państwami, jak i odwoływanie się do 
sądów krajowych wiążą się ze znacznymi 
trudnościami, a także że istnieją 
uzasadnione obawy odnośnie do klauzul 
dotyczących rozstrzygania sporów między 
inwestorem a państwem, ponieważ zostały 
one przyjęte przez państwa członkowskie 
UE w ponad 1 300 dwustronnych 
umowach inwestycyjnych; należy zatem w 
dalszym ciągu rozważać wszystkie sposoby 
poprawy i zreformowania systemów 
rozstrzygania sporów między inwestorem 
a państwem w taki sposób, aby podjąć 
kwestie obaw dotyczących prawa do 
stanowienia przepisów, przejrzystości, 
procedur odwoławczych oraz innych 
proceduralnych aspektów związanych z 
trybunałami oraz związku między sądami 
krajowymi a systemami rozstrzygania 
sporów między inwestorem a państwem; 
należy osiągnąć postęp, równolegle do 
negocjacji w sprawie TTIP, w zakresie 
wypracowania szerszego rozwiązania w 
kwestii obaw odnośnie do klauzul 
dotyczących rozstrzygania sporów między 
inwestorem a państwem, które zawarto w 
innych europejskich umowach 
inwestycyjnych, w tym w traktatach 
między państwami członkowskimi UE;

Or. en

Poprawka 773
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 d – podpunkt xiv

Projekt rezolucji Poprawka

(xiv) należy dopilnować, aby zagraniczni 
inwestorzy byli traktowani w sposób 
niedyskryminacyjny i mieli równe 
możliwości wnoszenia skarg i uzyskania 
odszkodowania, bez konieczności 
stosowania mechanizmu rozstrzygania 
sporów między inwestorem a państwem; ze 
względu na rozwinięte systemy prawne UE 
i USA wprowadzanie takiego mechanizmu 
w TTIP nie jest konieczne; system 
rozstrzygania sporów między państwami 
oraz odwołanie się do sądów krajowych są 
najbardziej odpowiednimi narzędziami 
służącymi rozwiązaniu sporów 
dotyczących inwestycji;

(xiv) należy dopilnować, aby zagraniczni 
inwestorzy byli traktowani w sposób 
niedyskryminacyjny i mieli równe 
możliwości wnoszenia skarg i uzyskania 
odszkodowania w sposób niezależny od 
wszelkich ewentualnych wpływów 
politycznych; z tego względu popiera 
włączenie mechanizmów ochrony 
inwestycji, w tym zreformowanego i 
ulepszonego systemu rozstrzygania sporów 
między inwestorem a państwem, i popiera 
wysiłki podejmowane w tym obszarze 
przez DG ds. handlu;

Or. en

Poprawka 774
Ramon Tremosa i Balcells

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt xiv – litera a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

a) przypomina, że obecnie państwa 
członkowskie są stronami ponad 1 300 
dwustronnych umów inwestycyjnych, 
które obejmują przestarzałą formę 
systemu rozstrzygania sporów między 
inwestorem a państwem; uważa, że należy 
uwzględnić rzetelną reformę tego systemu, 
która jest niezbędna, ponieważ będzie 
służyć jako wzór dla przyszłych umów 
handlowych na całym świecie, zwłaszcza 
w wielu krajach o słabszej demokracji i 
niższych poziomach poszanowania 
praworządności;



AM\1055775PL.doc 97/124 PE552.130v01-00

PL

Or. en

Poprawka 775
Davor Ivo Stier

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt xiv – litera a (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

a) należy dopilnować, aby mechanizm 
rozstrzygania sporów między inwestorem 
a państwem umożliwiał utworzenie 
równych warunków działania dla 
inwestorów i zapewnienie pewności prawa 
w UE i w USA;

Or. en

Poprawka 776
Ramon Tremosa i Balcells

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt xiv – litera b (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

b) uznaje znaczenie wprowadzenia 
systemu rozstrzygania sporów między 
inwestorem a państwem, ale jednocześnie 
uważa, że potrzebna jest modernizacja 
tego systemu, aby uszanować wolę 
obywateli Unii oraz jednocześnie 
zapewnić systemy sądowe gwarantujące 
inwestycje zagraniczne;

Or. en

Poprawka 777
Ramon Tremosa i Balcells
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt xiv – litera c (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

c) podkreśla, że wszelkie mechanizmy 
rozstrzygania sporów ustalone w ramach 
TTIP muszą być całkowicie przejrzyste, 
zgodne z zasadami demokratycznymi i 
muszą podlegać demokratycznej kontroli;

Or. en

Poprawka 778
Christofer Fjellner

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

Projekt rezolucji Poprawka

(xiva) należy dopilnować, aby 
rozstrzyganie sporów dotyczących 
inwestycji przebiegało w oddzieleniu od 
polityki i w ścisłym ujęciu ram prawnych, 
tak by wyznaczenie sędziów arbitrażowych 
zarówno przez inwestorów, jak i przez 
strony, miało nadrzędne znaczenie;

Or. en

Poprawka 779
Frédérique Ries, Gérard Deprez, Louis Michel

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

Projekt rezolucji Poprawka

(xiva) należy dopilnować, aby do 
negocjacji w sprawie TTIP włączono cel 
utworzenia w perspektywie 
średnioterminowej stałego i niezależnego 
trybunału międzynarodowego właściwego 
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w sprawach rozstrzygania sporów 
związanych z inwestycjami 
międzynarodowymi;

Or. fr

Poprawka 780
Peter Simon, Evelyne Gebhardt

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

Projekt rezolucji Poprawka

(xiva) w odniesieniu do sporów należy 
zapewnić starania o ustanowienie 
międzynarodowego mechanizmu 
związanego z prawem publicznym, którego 
decyzje będą podejmowane przez osoby 
powołane na stanowisko sędziego zgodnie 
z ustawami przyjętymi przez 
demokratycznie wybrane parlamenty

Or. de

Poprawka 781
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

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

Projekt rezolucji Poprawka

(xiva) należy szanować prawo rządów i 
parlamentów krajów rozwijających się do 
regulowania inwestycji oraz do 
zagwarantowania, że wszyscy inwestorzy, 
także zagraniczni, podlegają 
zobowiązaniom i obowiązkom, dzięki 
czemu przestrzegane są normy w zakresie 
m.in. pracy, środowiska i praw człowieka;
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Or. en

Poprawka 782
Viviane Reding, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

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

Projekt rezolucji Poprawka

(xiva) w TTIP uwzględnić należy 
średnioterminową perspektywę takiego 
międzynarodowego sądu;

Or. en

Poprawka 783
Franck Proust, Tokia Saïfi

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

Projekt rezolucji Poprawka

(xiva) wzywa do utworzenia mechanizmu
wczesnego ostrzegania z regularnymi 
konsultacjami między izbami handlowymi 
i przedsiębiorstwami, aby ewentualne 
spory rozstrzygane były w pierwszej 
kolejności w drodze antycypacji i 
mediacji;

Or. fr

Poprawka 784
Christofer Fjellner

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

(xivb) należy dopilnować, aby UE i jej 
państwa członkowskie bez dalszej zwłoki 
podpisały zasady dotyczące przejrzystości 
w umownych postępowaniach 
arbitrażowych między inwestorem a 
państwem przyjęte przez UNCITRAL;

Or. en

Poprawka 785
Christofer Fjellner

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

Projekt rezolucji Poprawka

(xivc) należy dopilnować, aby UE 
potwierdziła stosowanie zasady, zgodnie z 
którą koszty postępowania ponosi strona 
przegrana, we wszystkich sporach 
dotyczących inwestycji, po to by 
przyczynić się do zapobiegania wnoszeniu 
błahych skarg;

Or. en

Poprawka 786
Christofer Fjellner

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt xv

Projekt rezolucji Poprawka

(xv) należy dopilnować, aby TTIP 
zawierało ambitny rozdział na temat praw 
własności intelektualnej, obejmujący silną 
ochronę jasno i wyraźnie określonych 
obszarów praw własności intelektualnej, 
m.in. lepszą ochronę i uznawanie 

(xv) należy dopilnować, aby TTIP 
zawierało ambitny rozdział na temat praw 
własności intelektualnej, obejmujący silną 
ochronę jasno i wyraźnie określonych 
obszarów praw własności intelektualnej 
oraz aby odzwierciedlało sprawiedliwy i 
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europejskich oznaczeń geograficznych,
oraz aby odzwierciedlało sprawiedliwy i 
skuteczny poziom ochrony odpowiadający 
unijnym i amerykańskim przepisom 
dotyczącym wolnego handlu w tym 
zakresie, a zarazem stanowiło dalsze 
potwierdzenie elastyczności handlowych 
aspektów praw własności intelektualnej 
(TRIPS), zwłaszcza w odniesieniu do 
zdrowia publicznego;

skuteczny poziom ochrony odpowiadający 
unijnym i amerykańskim przepisom 
dotyczącym wolnego handlu w tym 
zakresie, a zarazem stanowiło dalsze 
potwierdzenie elastyczności handlowych 
aspektów praw własności intelektualnej 
(TRIPS), zwłaszcza w odniesieniu do 
zdrowia publicznego;

Or. en

Poprawka 787
Reimer Böge

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt xv

Projekt rezolucji Poprawka

(xv) należy dopilnować, aby TTIP 
zawierało ambitny rozdział na temat praw 
własności intelektualnej, obejmujący silną 
ochronę jasno i wyraźnie określonych 
obszarów praw własności intelektualnej, 
m.in. lepszą ochronę i uznawanie 
europejskich oznaczeń geograficznych, 
oraz aby odzwierciedlało sprawiedliwy i 
skuteczny poziom ochrony odpowiadający 
unijnym i amerykańskim przepisom 
dotyczącym wolnego handlu w tym 
zakresie, a zarazem stanowiło dalsze 
potwierdzenie elastyczności handlowych 
aspektów praw własności intelektualnej 
(TRIPS), zwłaszcza w odniesieniu do 
zdrowia publicznego;

(xv) należy dopilnować, aby TTIP 
zawierało ambitny rozdział na temat praw 
własności intelektualnej, obejmujący silną 
ochronę jasno i wyraźnie określonych 
obszarów praw własności intelektualnej, 
m.in. zgodną z prawem wspólnotowym
ochronę i częstsze uznawanie europejskich 
oznaczeń geograficznych, oraz aby 
odzwierciedlało sprawiedliwy i skuteczny 
poziom ochrony odpowiadający unijnym i 
amerykańskim przepisom dotyczącym 
wolnego handlu w tym zakresie, a zarazem 
stanowiło dalsze potwierdzenie 
elastyczności handlowych aspektów praw 
własności intelektualnej (TRIPS), 
zwłaszcza w odniesieniu do zdrowia 
publicznego;

Or. de

Poprawka 788
Dita Charanzová
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt xv

Projekt rezolucji Poprawka

(xv) należy dopilnować, aby TTIP 
zawierało ambitny rozdział na temat praw 
własności intelektualnej, obejmujący silną 
ochronę jasno i wyraźnie określonych 
obszarów praw własności intelektualnej, 
m.in. lepszą ochronę i uznawanie 
europejskich oznaczeń geograficznych, 
oraz aby odzwierciedlało sprawiedliwy i 
skuteczny poziom ochrony odpowiadający 
unijnym i amerykańskim przepisom 
dotyczącym wolnego handlu w tym 
zakresie, a zarazem stanowiło dalsze 
potwierdzenie elastyczności handlowych 
aspektów praw własności intelektualnej 
(TRIPS), zwłaszcza w odniesieniu do 
zdrowia publicznego;

(xv) należy dopilnować, aby TTIP 
zawierało ambitny rozdział na temat praw 
własności intelektualnej, obejmujący silną 
ochronę jasno i wyraźnie określonych 
obszarów praw własności intelektualnej, 
m.in. lepszą ochronę i uznawanie 
europejskich oznaczeń geograficznych, 
oraz aby odzwierciedlało sprawiedliwy i 
skuteczny poziom ochrony odpowiadający 
unijnym i amerykańskim przepisom 
dotyczącym wolnego handlu w tym 
zakresie, a zarazem stanowiło dalsze 
potwierdzenie elastyczności handlowych 
aspektów praw własności intelektualnej 
(TRIPS);

Or. en

Poprawka 789
Bendt Bendtsen

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt xv

Projekt rezolucji Poprawka

(xv) należy dopilnować, aby TTIP 
zawierało ambitny rozdział na temat praw 
własności intelektualnej, obejmujący silną 
ochronę jasno i wyraźnie określonych 
obszarów praw własności intelektualnej, 
m.in. lepszą ochronę i uznawanie 
europejskich oznaczeń geograficznych, 
oraz aby odzwierciedlało sprawiedliwy i 
skuteczny poziom ochrony odpowiadający 
unijnym i amerykańskim przepisom 
dotyczącym wolnego handlu w tym 
zakresie, a zarazem stanowiło dalsze 
potwierdzenie elastyczności handlowych 
aspektów praw własności intelektualnej 

(xv) należy dopilnować, aby TTIP 
zawierało ambitny rozdział na temat praw 
własności intelektualnej, obejmujący silną 
ochronę jasno i wyraźnie określonych 
obszarów praw własności intelektualnej, 
m.in. stosowanie praw autorskich i ryzyko 
importu z USA, gdzie kryteria ochrony są 
mniej rygorystyczne, kopii europejskich 
towarów, lepszą ochronę i uznawanie 
europejskich oznaczeń geograficznych, 
oraz aby odzwierciedlało sprawiedliwy i 
skuteczny poziom ochrony i 
egzekwowania odpowiadający unijnym i 
amerykańskim przepisom dotyczącym 
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(TRIPS), zwłaszcza w odniesieniu do 
zdrowia publicznego;

wolnego handlu w tym zakresie, a zarazem 
stanowiło dalsze potwierdzenie 
elastyczności handlowych aspektów praw 
własności intelektualnej (TRIPS), 
zwłaszcza w odniesieniu do zdrowia 
publicznego;

Or. en

Poprawka 790
Frédérique Ries, Louis Michel, Gérard Deprez

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt xv

Projekt rezolucji Poprawka

(xv) należy dopilnować, aby TTIP 
zawierało ambitny rozdział na temat praw 
własności intelektualnej, obejmujący silną 
ochronę jasno i wyraźnie określonych 
obszarów praw własności intelektualnej, 
m.in. lepszą ochronę i uznawanie 
europejskich oznaczeń geograficznych, 
oraz aby odzwierciedlało sprawiedliwy i 
skuteczny poziom ochrony odpowiadający 
unijnym i amerykańskim przepisom 
dotyczącym wolnego handlu w tym 
zakresie, a zarazem stanowiło dalsze 
potwierdzenie elastyczności handlowych 
aspektów praw własności intelektualnej 
(TRIPS), zwłaszcza w odniesieniu do 
zdrowia publicznego;

(xv) należy dopilnować, aby TTIP 
zawierało ambitny rozdział na temat praw 
własności intelektualnej, obejmujący silną 
ochronę jasno i wyraźnie określonych 
obszarów praw własności intelektualnej, 
m.in. ochronę i pełne uznawanie 
europejskich oznaczeń geograficznych 
(Chronionych Nazw Pochodzenia i 
Chronionych Oznaczeń Geograficznych) 
ułatwiające eksport tych produktów; 
należy również dopilnować, aby TTIP 
gwarantowało sprawiedliwy i skuteczny 
poziom ochrony w dziedzinie praw 
własności intelektualnej, a zarazem 
stanowiło dalsze potwierdzenie 
elastyczności handlowych aspektów praw 
własności intelektualnej (TRIPS), 
zwłaszcza w odniesieniu do zdrowia 
publicznego;

Or. fr

Poprawka 791
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt xv

Projekt rezolucji Poprawka

(xv) należy dopilnować, aby TTIP 
zawierało ambitny rozdział na temat praw 
własności intelektualnej, obejmujący silną
ochronę jasno i wyraźnie określonych 
obszarów praw własności intelektualnej, 
m.in. lepszą ochronę i uznawanie 
europejskich oznaczeń geograficznych,
oraz aby odzwierciedlało sprawiedliwy i 
skuteczny poziom ochrony odpowiadający 
unijnym i amerykańskim przepisom 
dotyczącym wolnego handlu w tym 
zakresie, a zarazem stanowiło dalsze 
potwierdzenie elastyczności handlowych 
aspektów praw własności intelektualnej 
(TRIPS), zwłaszcza w odniesieniu do 
zdrowia publicznego;

(xv) należy dopilnować, aby TTIP 
zawierało wyważony rozdział na temat 
praw własności intelektualnej, obejmujący 
ograniczoną ochronę jasno i wyraźnie 
określonych obszarów praw własności 
intelektualnej oraz aby odzwierciedlało 
sprawiedliwy i skuteczny poziom ochrony 
odpowiadający unijnym i amerykańskim 
przepisom dotyczącym wolnego handlu w 
tym zakresie, a zarazem stanowiło dalsze 
potwierdzenie elastyczności handlowych 
aspektów praw własności intelektualnej 
(TRIPS), zwłaszcza w odniesieniu do 
zdrowia publicznego, poprzez zapewnienie 
przystępnych cen produktów leczniczych, 
wyrobów medycznych i świadczeń 
zdrowotnych; należy zapewnić wyłączenie 
stosowania patentów w odniesieniu do 
diagnostyki, metod terapeutycznych i 
chirurgicznych; należy zapewnić silną 
ochronę i uznawanie europejskich 
oznaczeń geograficznych, które stanowią 
gwarancję pochodzenia i pełnej 
identyfikowalności produktów przez 
konsumentów oraz ochronę wiedzy 
technicznej producentów;

Or. en

Poprawka 792
Salvatore Cicu

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt xv

Projekt rezolucji Poprawka

(xv) należy dopilnować, aby TTIP 
zawierało ambitny rozdział na temat praw 
własności intelektualnej, obejmujący silną 
ochronę jasno i wyraźnie określonych 

(xv) należy dopilnować, aby TTIP 
zawierało ambitny rozdział na temat praw 
własności intelektualnej, obejmujący silną 
ochronę jasno i wyraźnie określonych 
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obszarów praw własności intelektualnej, 
m.in. lepszą ochronę i uznawanie 
europejskich oznaczeń geograficznych, 
oraz aby odzwierciedlało sprawiedliwy i 
skuteczny poziom ochrony odpowiadający 
unijnym i amerykańskim przepisom 
dotyczącym wolnego handlu w tym 
zakresie, a zarazem stanowiło dalsze 
potwierdzenie elastyczności handlowych 
aspektów praw własności intelektualnej 
(TRIPS), zwłaszcza w odniesieniu do 
zdrowia publicznego;

obszarów praw własności intelektualnej, 
m.in. silniejszą ochronę i uznawanie 
europejskich oznaczeń geograficznych, 
oraz aby odzwierciedlało sprawiedliwy i 
skuteczny poziom ochrony odpowiadający 
unijnym i amerykańskim przepisom 
dotyczącym wolnego handlu w tym 
zakresie, a zarazem stanowiło dalsze 
potwierdzenie elastyczności handlowych 
aspektów praw własności intelektualnej 
(TRIPS), zwłaszcza w odniesieniu do 
zdrowia publicznego; w kontekście 
poszanowania zdrowia publicznego oraz 
praw obowiązujących w UE podkreśla 
znaczenie uniemożliwienia wprowadzenia 
na rynek europejski mięsa poddanego 
działaniu hormonów; ponadto wzywa 
Komisję Europejską do obrony przed 
podrabianiem unijnego dziedzictwa rolno-
spożywczego, które stanowi wyraz 
tożsamości terytorialnej UE;

Or. it

Poprawka 793
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt xv

Projekt rezolucji Poprawka

(xv) należy dopilnować, aby TTIP 
zawierało ambitny rozdział na temat praw 
własności intelektualnej, obejmujący silną 
ochronę jasno i wyraźnie określonych 
obszarów praw własności intelektualnej, 
m.in. lepszą ochronę i uznawanie 
europejskich oznaczeń geograficznych, 
oraz aby odzwierciedlało sprawiedliwy i 
skuteczny poziom ochrony odpowiadający 
unijnym i amerykańskim przepisom 
dotyczącym wolnego handlu w tym 
zakresie, a zarazem stanowiło dalsze 
potwierdzenie elastyczności handlowych 
aspektów praw własności intelektualnej 

(xv) należy dopilnować, aby TTIP 
zawierało ambitny rozdział na temat praw 
własności intelektualnej, obejmujący silną 
ochronę jasno i wyraźnie określonych 
obszarów praw własności intelektualnej, 
m.in. lepszą ochronę i uznawanie 
europejskich oznaczeń geograficznych, 
oraz aby odzwierciedlało sprawiedliwy i 
skuteczny poziom ochrony, a zarazem 
stanowiło dalsze potwierdzenie 
elastyczności handlowych aspektów praw 
własności intelektualnej (TRIPS), 
zwłaszcza w odniesieniu do zdrowia 
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(TRIPS), zwłaszcza w odniesieniu do 
zdrowia publicznego;

publicznego;

Or. de

Poprawka 794
Matteo Salvini

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt xv

Projekt rezolucji Poprawka

(xv) należy dopilnować, aby TTIP 
zawierało ambitny rozdział na temat praw 
własności intelektualnej, obejmujący silną 
ochronę jasno i wyraźnie określonych 
obszarów praw własności intelektualnej, 
m.in. lepszą ochronę i uznawanie 
europejskich oznaczeń geograficznych, 
oraz aby odzwierciedlało sprawiedliwy i 
skuteczny poziom ochrony odpowiadający 
unijnym i amerykańskim przepisom 
dotyczącym wolnego handlu w tym 
zakresie, a zarazem stanowiło dalsze 
potwierdzenie elastyczności handlowych 
aspektów praw własności intelektualnej 
(TRIPS), zwłaszcza w odniesieniu do 
zdrowia publicznego;

(xv) należy dopilnować, aby TTIP 
zawierało ambitny rozdział na temat praw 
własności intelektualnej, obejmujący silną 
ochronę jasno i wyraźnie określonych 
obszarów praw własności intelektualnej, 
m.in. lepszą ochronę i uznawanie 
europejskich oznaczeń geograficznych, 
oraz aby odzwierciedlało sprawiedliwy i 
skuteczny poziom ochrony odpowiadający 
unijnym i amerykańskim przepisom 
dotyczącym wolnego handlu w tym 
zakresie, a zarazem stanowiło dalsze 
potwierdzenie elastyczności handlowych 
aspektów praw własności intelektualnej 
(TRIPS), zwłaszcza w odniesieniu do 
zdrowia publicznego; należy wziąć pod 
uwagę, że bez uzyskania konkretnych 
elementów ochrony i uznania ze strony 
USA wobec europejskich oznaczeń 
geograficznych Parlament Europejski w 
żaden sposób nie będzie mógł zatwierdzić 
umowy;

Or. it

Poprawka 795
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt xv
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Projekt rezolucji Poprawka

(xv) należy dopilnować, aby TTIP 
zawierało ambitny rozdział na temat praw 
własności intelektualnej, obejmujący silną 
ochronę jasno i wyraźnie określonych 
obszarów praw własności intelektualnej, 
m.in. lepszą ochronę i uznawanie 
europejskich oznaczeń geograficznych, 
oraz aby odzwierciedlało sprawiedliwy i 
skuteczny poziom ochrony odpowiadający 
unijnym i amerykańskim przepisom 
dotyczącym wolnego handlu w tym 
zakresie, a zarazem stanowiło dalsze 
potwierdzenie elastyczności handlowych 
aspektów praw własności intelektualnej 
(TRIPS), zwłaszcza w odniesieniu do 
zdrowia publicznego;

(xv) należy dopilnować, aby TTIP nie 
zawierało rozdziału na temat praw 
własności intelektualnej, ponieważ UE nie 
ujednoliciła w sposób kompleksowy praw 
własności intelektualnej, m.in. praw 
autorskich, znaków towarowych i 
patentów; należy zbadać alternatywne 
sposoby, takie jak umowy dwustronne w 
sprawie lepszej ochrony i lepszego 
uznawania europejskich oznaczeń 
geograficznych, a zarazem w dalszym 
ciągu potwierdzać elastyczność
handlowych aspektów praw własności 
intelektualnej (TRIPS), zwłaszcza w 
odniesieniu do zdrowia publicznego;

Or. en

Poprawka 796
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Ulrike Müller

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt xv

Projekt rezolucji Poprawka

(xv) należy dopilnować, aby TTIP 
zawierało ambitny rozdział na temat praw 
własności intelektualnej, obejmujący silną 
ochronę jasno i wyraźnie określonych 
obszarów praw własności intelektualnej, 
m.in. lepszą ochronę i uznawanie 
europejskich oznaczeń geograficznych, 
oraz aby odzwierciedlało sprawiedliwy i 
skuteczny poziom ochrony odpowiadający 
unijnym i amerykańskim przepisom 
dotyczącym wolnego handlu w tym 
zakresie, a zarazem stanowiło dalsze 
potwierdzenie elastyczności handlowych 
aspektów praw własności intelektualnej 
(TRIPS), zwłaszcza w odniesieniu do 

(xv) należy dopilnować, aby TTIP 
zawierało ambitny i zmodernizowany 
rozdział na temat praw własności 
intelektualnej, obejmujący silną ochronę 
jasno i wyraźnie określonych obszarów 
praw własności intelektualnej bez 
blokowania potrzeby UE przeprowadzenia 
reformy swojego systemu praw 
autorskich,, m.in. lepszą ochronę i 
uznawanie europejskich oznaczeń 
geograficznych, w oparciu o umowę 
CETA, oraz aby odzwierciedlało 
sprawiedliwy i skuteczny poziom ochrony 
odpowiadający unijnym i amerykańskim 
przepisom dotyczącym wolnego handlu w 
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zdrowia publicznego; tym zakresie, a zarazem stanowiło dalsze 
potwierdzenie elastyczności handlowych 
aspektów praw własności intelektualnej 
(TRIPS), zwłaszcza w odniesieniu do 
zdrowia publicznego;

Or. en

Poprawka 797
David Martin, Nicola Danti, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Pedro Silva Pereira

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt xv

Projekt rezolucji Poprawka

(xv) należy dopilnować, aby TTIP 
zawierało ambitny rozdział na temat praw 
własności intelektualnej, obejmujący silną 
ochronę jasno i wyraźnie określonych 
obszarów praw własności intelektualnej, 
m.in. lepszą ochronę i uznawanie 
europejskich oznaczeń geograficznych, 
oraz aby odzwierciedlało sprawiedliwy i 
skuteczny poziom ochrony odpowiadający 
unijnym i amerykańskim przepisom 
dotyczącym wolnego handlu w tym 
zakresie, a zarazem stanowiło dalsze 
potwierdzenie elastyczności handlowych 
aspektów praw własności intelektualnej 
(TRIPS), zwłaszcza w odniesieniu do 
zdrowia publicznego;

(xv) należy dopilnować, aby TTIP 
zawierało ambitny rozdział na temat praw 
własności intelektualnej, obejmujący silną 
ochronę jasno i wyraźnie określonych 
obszarów praw własności intelektualnej, 
m.in. lepszą ochronę i uznawanie 
europejskich oznaczeń geograficznych, 
oraz aby odzwierciedlało sprawiedliwy i 
skuteczny poziom ochrony odpowiadający 
unijnym i amerykańskim przepisom 
dotyczącym wolnego handlu w tym 
zakresie; należy zapewnić sprawiedliwą 
równowagę między prawami własności 
intelektualnej a interesem publicznym, 
zwłaszcza potrzebą do utrzymania dostępu 
do produktów leczniczych w przystępnych 
cenach, a zarazem w dalszym ciągu 
wspierać elastyczność handlowych 
aspektów praw własności intelektualnej 
(TRIPS);

Or. en

Poprawka 798
Yannick Jadot, Ska Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt xv
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Projekt rezolucji Poprawka

(xv) należy dopilnować, aby TTIP 
zawierało ambitny rozdział na temat praw 
własności intelektualnej, obejmujący silną 
ochronę jasno i wyraźnie określonych 
obszarów praw własności intelektualnej, 
m.in. lepszą ochronę i uznawanie 
europejskich oznaczeń geograficznych, 
oraz aby odzwierciedlało sprawiedliwy i 
skuteczny poziom ochrony odpowiadający 
unijnym i amerykańskim przepisom 
dotyczącym wolnego handlu w tym 
zakresie, a zarazem stanowiło dalsze 
potwierdzenie elastyczności handlowych 
aspektów praw własności intelektualnej 
(TRIPS), zwłaszcza w odniesieniu do 
zdrowia publicznego;

(xv) należy dopilnować, aby rozdział na 
temat praw własności intelektualnej 
zawarty w TTIP obejmował tylko 
postanowienia dotyczące jasno i wyraźnie 
określonych obszarów praw własności 
intelektualnej, m.in. uznawania
europejskich oznaczeń geograficznych, w 
przypadkach gdy możliwe jest określenie 
minimalnego wspólnego mianownika, a 
zarazem stanowił dalsze potwierdzenie 
elastyczności handlowych aspektów praw 
własności intelektualnej (TRIPS), 
zwłaszcza w odniesieniu do zdrowia 
publicznego;

Or. en

Poprawka 799
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt xv

Projekt rezolucji Poprawka

(xv) należy dopilnować, aby TTIP 
zawierało ambitny rozdział na temat praw 
własności intelektualnej, obejmujący silną 
ochronę jasno i wyraźnie określonych 
obszarów praw własności intelektualnej, 
m.in. lepszą ochronę i uznawanie 
europejskich oznaczeń geograficznych, 
oraz aby odzwierciedlało sprawiedliwy i 
skuteczny poziom ochrony odpowiadający 
unijnym i amerykańskim przepisom 
dotyczącym wolnego handlu w tym 
zakresie, a zarazem stanowiło dalsze 
potwierdzenie elastyczności handlowych 
aspektów praw własności intelektualnej 
(TRIPS), zwłaszcza w odniesieniu do 
zdrowia publicznego;

(xv) należy dopilnować, aby TTIP 
zawierało ambitny rozdział na temat praw 
własności intelektualnej, obejmujący silną 
ochronę jasno i wyraźnie określonych 
obszarów praw własności intelektualnej, 
przy jednoczesnym zagwarantowaniu 
odpowiedniej równowagi między ochroną 
praw własności intelektualnej a interesem 
publicznym, m.in. lepszą ochronę i 
uznawanie europejskich oznaczeń 
geograficznych, a zarazem stanowiło 
dalsze potwierdzenie elastyczności 
handlowych aspektów praw własności 
intelektualnej (TRIPS), zwłaszcza w 
odniesieniu do zdrowia publicznego w celu 
zabezpieczenia dostępu do leków i 
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niezbędnych urządzeń medycznych po 
przystępnych cenach, jak również dostępu 
do usług profilaktycznej opieki zdrowotnej 
oraz wysokiej jakości leczenia, 
uwzględniając prawo wszystkich 
obywateli, bez dyskryminacji, do 
korzystania z najwyższego osiągalnego 
poziomu ochrony zdrowia, tak jak to 
zapisano w art. 12 Międzynarodowego 
paktu praw gospodarczych, społecznych i 
kulturalnych;

Or. es

Poprawka 800
Tiziana Beghin, David Borrelli

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt xv

Projekt rezolucji Poprawka

(xv) należy dopilnować, aby TTIP 
zawierało ambitny rozdział na temat praw 
własności intelektualnej, obejmujący silną 
ochronę jasno i wyraźnie określonych 
obszarów praw własności intelektualnej, 
m.in. lepszą ochronę i uznawanie 
europejskich oznaczeń geograficznych, 
oraz aby odzwierciedlało sprawiedliwy i 
skuteczny poziom ochrony odpowiadający 
unijnym i amerykańskim przepisom 
dotyczącym wolnego handlu w tym 
zakresie, a zarazem stanowiło dalsze 
potwierdzenie elastyczności handlowych 
aspektów praw własności intelektualnej 
(TRIPS), zwłaszcza w odniesieniu do 
zdrowia publicznego;

(xv) należy dopilnować, aby TTIP 
zawierało ambitny rozdział na temat praw 
własności intelektualnej, obejmujący silną 
ochronę jasno i wyraźnie określonych 
obszarów praw własności intelektualnej, 
m.in. lepszą ochronę i uznawanie 
europejskich oznaczeń geograficznych, 
oraz aby odzwierciedlało silniejszy poziom 
ochrony niż ten przewidziany w umowie 
CETA, co pozwoli chronić unijnych 
producentów przed przypadkowym 
stosowaniem oznaczeń sugerujących 
pochodzenie europejskie w USA oraz 
zapewnić stosowanie wspólnych norm w 
zakresie etykietowania, dzięki czemu 
konsumenci będą właściwie informowani, 
a zarazem stanowiło dalsze potwierdzenie 
elastyczności handlowych aspektów praw 
własności intelektualnej (TRIPS), 
zwłaszcza w odniesieniu do zdrowia 
publicznego;

Or. en
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Poprawka 801
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt xv

Projekt rezolucji Poprawka

(xv) należy dopilnować, aby TTIP 
zawierało ambitny rozdział na temat praw 
własności intelektualnej, obejmujący silną 
ochronę jasno i wyraźnie określonych 
obszarów praw własności intelektualnej, 
m.in. lepszą ochronę i uznawanie 
europejskich oznaczeń geograficznych, 
oraz aby odzwierciedlało sprawiedliwy i 
skuteczny poziom ochrony odpowiadający 
unijnym i amerykańskim przepisom 
dotyczącym wolnego handlu w tym 
zakresie, a zarazem stanowiło dalsze 
potwierdzenie elastyczności handlowych 
aspektów praw własności intelektualnej 
(TRIPS), zwłaszcza w odniesieniu do 
zdrowia publicznego;

(xv) należy dopilnować, aby TTIP 
zawierało ambitny rozdział na temat praw 
własności intelektualnej, obejmujący silną 
ochronę jasno i wyraźnie określonych 
obszarów praw własności intelektualnej, 
m.in. lepszą ochronę i uznawanie 
europejskich oznaczeń geograficznych, 
oraz aby odzwierciedlało sprawiedliwy i 
skuteczny poziom ochrony odpowiadający 
unijnym i amerykańskim przepisom 
dotyczącym wolnego handlu w tym 
zakresie, zapewniając tym samym 
producentom wysokiej jakości 
innowacyjnych produktów możliwość 
kontynuowania tej działalności;

Or. en

Poprawka 802
Eleonora Forenza

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt xv

Projekt rezolucji Poprawka

(xv) należy dopilnować, aby TTIP 
zawierało ambitny rozdział na temat praw 
własności intelektualnej, obejmujący silną 
ochronę jasno i wyraźnie określonych 
obszarów praw własności intelektualnej, 
m.in. lepszą ochronę i uznawanie 
europejskich oznaczeń geograficznych, 
oraz aby odzwierciedlało sprawiedliwy i 

(xv) należy dopilnować, aby TTIP 
uwzględniało lepszą ochronę i lepsze 
uznawanie europejskich oznaczeń 
geograficznych, przy jednoczesnym 
zapewnieniu, aby normy w zakresie 
oznaczeń geograficznych nie były 
zaniżane, oraz aby odzwierciedlało 
sprawiedliwy i skuteczny poziom ochrony 
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skuteczny poziom ochrony odpowiadający 
unijnym i amerykańskim przepisom 
dotyczącym wolnego handlu w tym 
zakresie, a zarazem stanowiło dalsze 
potwierdzenie elastyczności handlowych 
aspektów praw własności intelektualnej 
(TRIPS), zwłaszcza w odniesieniu do 
zdrowia publicznego;

odpowiadający unijnym i amerykańskim 
przepisom dotyczącym wolnego handlu w 
tym zakresie, a zarazem stanowiło dalsze 
potwierdzenie elastyczności handlowych 
aspektów praw własności intelektualnej 
(TRIPS), zwłaszcza w odniesieniu do 
zdrowia publicznego, badań naukowych i 
rozwoju w interesie publicznym oraz 
kreatywności;

Or. en

Poprawka 803
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt xv a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(xva) należy uwzględnić w negocjacjach 
porozumienie w sprawie wina zawarte w 
2006 r. między UE a Stanami 
Zjednoczonymi i doprowadzić do 
usunięcia z produktów półszlachetnych 17 
nazw wymienionych w tej umowie 
sektorowej;

Or. en

Poprawka 804
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt xv a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(xva) należy zapewnić znaczną poprawę 
ochrony i uznawania oznaczeń 
geograficznych UE i zakazać 
posługiwania się wobec konsumentów 
wprowadzającymi w błąd informacjami i 
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praktykami dotyczącymi rzeczywistego 
pochodzenia produktów, które to 
informacje powinny stanowić zasadniczy 
element zrównoważonego porozumienia, 
na wzór odnośnego rozdziału 
kompleksowej umowy gospodarczo-
handlowej z Kanadą;

Or. en

Poprawka 805
Tokia Saïfi, Michel Dantin, Angélique Delahaye

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt xv a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(xva) należy dopilnować, aby europejskie 
oznaczenia geograficzne, które 
umożliwiają zagwarantowanie 
pochodzenia, identyfikowalności i 
europejskich sposobów produkcji, były 
chronione i nie mogły zostać 
zakwestionowane; należy dopilnować, aby 
dopuszczanie się oszustw i podawanie 
zwodniczych informacji dotyczących 
oznaczeń geograficznych zostało 
zakazane;

Or. fr

Poprawka 806
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort

Projekt rezolucji
Paragraph 1 – litera d – podpunkt xv a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(xva) należy dopilnować, aby umowa 
zagwarantowała wysoki poziom ochrony 
europejskich oznaczeń geograficznych w 
przypadku towarów konsumpcyjnych, a 
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także produktów rolno-spożywczych, win i 
napojów spirytusowych, oraz umożliwiła 
ochronę know-how producentów;

Or. fr

Poprawka 807
Yannick Jadot, Ska Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt xv a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(xva) podkreśla, że z punktu widzenia UE 
negocjacje z USA na temat większości 
spraw związanych z prawami własności 
intelektualnej nie są pożądane ze względu 
na różnice w tradycjach prawnych i 
przepisach, na przykład jeśli chodzi o 
ochronę praw autorskich lub 
patentowych, natomiast poziomy ochrony 
są już dobrze rozwinięte; przypomina, że w 
kontekście praw własności intelektualnej 
nie należy rozpatrywać ochrony tajemnicy 
handlowej, która w przeważającej 
większości państw członkowskich UE nie 
jest uznawana za własność intelektualną; 
przypomina Komisji, że dla producentów z 
UE kluczowe znaczenie, zarówno z 
gospodarczego, jak i kulturowego punktu 
widzenia, ma całkowite uznanie i ochrona 
oznaczeń geograficznych;

Or. en

Poprawka 808
Yannick Jadot, Ska Keller

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

(xvb) należy mieć na względzie, że Rada 
TRIPS przyjęła w 2013 r. decyzję, na 
mocy której krajom najsłabiej 
rozwiniętym przyznano przedłużenie 
okresu przejściowego na wdrożenie 
porozumienia TRIPS o osiem lat; wzywa 
UE, aby nie obchodzić obecnego systemu 
TRIPS, ponieważ stanowiłoby to 
przeszkodę dla krajów rozwijających się w 
korzystaniu ze „specjalnego i 
zróżnicowanego traktowania”, jeżeli 
chodzi o dostęp do produktów leczniczych 
lub transfer technologii, które mają 
zasadnicze znaczenie dla krajów 
rozwijających się;

Or. en

Poprawka 809
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt xvi

Projekt rezolucji Poprawka

(xvi) należy dopilnować, aby rozdział na 
temat praw własności intelektualnej nie 
zawierał przepisów dotyczących sankcji 
karnych jako narzędzia egzekwowania, co 
zostało już wcześniej odrzucone przez 
Parlament Europejski;

(xvi) należy dopilnować, aby punktem 
wyjścia dla ochrony praw własności 
intelektualnej w rozdziale na temat praw 
własności intelektualnej było 
Porozumienie w sprawie handlowych 
aspektów praw własności intelektualnej 
(porozumienie TRIPS); zachęca się, aby w 
negocjacjach określono obszary, w 
których ochrona lub egzekwowanie praw 
własności intelektualnej wymagają 
ulepszenia, i aby podjęto się rozwiązania 
tego problemu;

Or. en
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Poprawka 810
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Olli Rehn, Ulrike Müller

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt xvi

Projekt rezolucji Poprawka

(xvi) należy dopilnować, aby rozdział na 
temat praw własności intelektualnej nie 
zawierał przepisów dotyczących sankcji 
karnych jako narzędzia egzekwowania, co 
zostało już wcześniej odrzucone przez 
Parlament Europejski;

(xvi) należy dopilnować, aby rozdział na 
temat praw własności intelektualnej nie 
zawierał przepisów dotyczących sankcji 
karnych jako narzędzia egzekwowania, co 
zostało już wcześniej odrzucone przez 
Parlament Europejski, na przykład w 
przypadku proponowanej umowy ACTA;

Or. en

Poprawka 811
Yannick Jadot, Ska Keller

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt xvi

Projekt rezolucji Poprawka

(xvi) należy dopilnować, aby rozdział na 
temat praw własności intelektualnej nie 
zawierał przepisów dotyczących sankcji 
karnych jako narzędzia egzekwowania, co 
zostało już wcześniej odrzucone przez 
Parlament Europejski;

(xvi) należy dopilnować, aby rozdział na 
temat praw własności intelektualnej nie 
zawierał przepisów dotyczących 
odpowiedzialności pośredników usług 
internetowych oraz sankcji karnych jako 
narzędzia egzekwowania, co zostało już 
wcześniej odrzucone przez Parlament 
Europejski;

Or. en

Poprawka 812
Pablo Zalba Bidegain

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt xvi
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Projekt rezolucji Poprawka

(xvi) należy dopilnować, aby rozdział na 
temat praw własności intelektualnej nie 
zawierał przepisów dotyczących sankcji 
karnych jako narzędzia egzekwowania, co 
zostało już wcześniej odrzucone przez 
Parlament Europejski;

(xvi) należy dopilnować, aby rozdział na 
temat praw własności intelektualnej nie 
zawierał przepisów dotyczących sankcji 
karnych jako narzędzia egzekwowania, co 
zostało już wcześniej odrzucone przez 
Parlament Europejski; należy wzmacniać i 
promować współpracę Unii Europejskiej i 
Stanów Zjednoczonych za pośrednictwem 
organizacji wielostronnych, mając na celu 
wspieranie ochrony własności 
intelektualnej w państwach trzecich i 
osiągnięcie globalnej harmonizacji prawa 
patentowego;

Or. es

Poprawka 813
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt xvi

Projekt rezolucji Poprawka

(xvi) należy dopilnować, aby rozdział na 
temat praw własności intelektualnej nie 
zawierał przepisów dotyczących sankcji 
karnych jako narzędzia egzekwowania, co 
zostało już wcześniej odrzucone przez 
Parlament Europejski;

(xvi) należy dopilnować, aby rozdział na 
temat praw własności intelektualnej 
zawierał właściwe mechanizmy 
egzekwowania przepisów umożliwiające 
odwoływanie się do środków ochrony 
prawnej i uzyskiwanie odszkodowania w 
przypadku nieprzestrzegania wspólnie 
uzgodnionych zobowiązań;

Or. en

Poprawka 814
Franck Proust

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – punkt xvi a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

(xvia) apeluje o większą przejrzystość 
pomocy państwa i jej przyznawania; w 
związku z tym ma nadzieję, że spory 
między Boeingiem a Airbus Grup będą 
mogły znaleźć szybkie i pomyślne 
rozwiązanie, zwłaszcza sprawy 
rozpatrywane w chwili obecnej przez 
WTO, w tym kwestia Boeinga 777X, 
ponieważ spory toczone przed WTO przez 
europejskie i amerykańskie 
przedsiębiorstwa transportowe szkodzą 
konkurencyjności obu stron; dodaje, że 
negocjacje w sprawie TTIP powinny 
skłonić obie strony do uregulowania tej 
sytuacji, zwłaszcza wobec narastającej w 
dziedzinie przemysłu transportowego 
konkurencji ze strony krajów 
wschodzących;

Or. fr

Poprawka 815
Viviane Reding

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt xvi a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(xvia) należy zdecydowanie odrzucić 
przepisy o charakterze uniwersalnym 
dotyczące handlu elektronicznego w 
TTIP, porozumieniu w sprawie handlu 
usługami i na szczeblu WTO 
zaproponowane przez amerykańską stronę 
negocjacji, których zakres jest zbyt szeroki 
i niespójny z wyraźnym odniesieniem do 
niezbędnej zgodności z krajowymi 
normami w zakresie ochrony danych; 
należy zdecydowanie odrzucić wszelkie 
próby poszerzenia zakresu wyłączenia 
dotyczącego bezpieczeństwa narodowego, 
zapisanego w Układzie ogólnym w sprawie 
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handlu usługami (GATS);

Or. en

Poprawka 816
Helmut Scholz
w imieniu grupy GUE/NGL
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt xvi a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(xvia) należy uwzględnić to, że reforma 
praw autorskich w UE to trwający proces, 
który z tego względu nie powinien być 
objęty zakresem negocjacji w sprawie 
TTIP, a także że należy unikać 
ograniczania swobody dostępu obywateli 
do produkcji kulturowej; należy 
zagwarantować, że w każdym wypadku 
prawa autorskie UE mogą chronić 
autorów oraz twórczość europejską, 
umożliwiając jednocześnie wyjątki dla 
użytkowników indywidualnych i 
instytucjonalnych, takich jak biblioteki, 
szkoły, uniwersytety i instytucje zajmujące 
się sztuką i edukacją nieformalną 
(dotyczące uczciwego wykorzystywania), a 
nie podlegać jakiejkolwiek próbie kontroli 
ze strony ogromnych spółek 
transnarodowych;

Or. en

Poprawka 817
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt xvi a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

(xvia) należy umożliwiać krótkoterminową 
mobilność wykwalifikowanych 
pracowników między UE a USA oraz 
przyjąć przyspieszone podejście w zakresie 
skutecznego przetwarzania wniosków o 
przyznanie wizy lub zezwolenia na pracę;

Or. en

Poprawka 818
Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d – podpunkt xvi a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

(xvia) należy umożliwiać krótkoterminową 
mobilność wykwalifikowanych 
pracowników między UE a USA oraz 
przyjąć przyspieszone podejście w zakresie 
skutecznego przetwarzania wniosków o 
przyznanie wizy lub zezwolenia na pracę;

(This amendment is based on the proposal 
by the Trans-Atlantic Business Council 
(TABC).)

Or. en

Poprawka 819
Franck Proust, Alain Lamassoure, Tokia Saïfi

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

Projekt rezolucji Poprawka

(xvib) należy dopilnować, aby 
przedsiębiorstwa europejskie i 
północnoamerykańskie wykonywały 
prawa przysługujące im z tytułu traktatu, 
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dopełniając obowiązków podatkowych, w 
szczególności poprzez dostosowanie zasad 
opodatkowania do tkanki gospodarczej 
oraz zapewnienie przejrzystości przepływu 
kapitałów i udzielania informacji 
finansowych zgodnie z planem działania 
OBWE w sprawie erozji podstawy 
opodatkowania i przenoszenia zysków 
(BEPS) z dnia prezentacji prac na 
spotkaniu ministrów finansów G20, która 
miała miejsce 21 września 2014 r.;

Or. fr

Poprawka 820
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones

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

Projekt rezolucji Poprawka

(xvib) należy opracować wspólne ramy 
łączące USA i UE w zakresie programów 
na rzecz promowania zarówno 
podstawowych badań naukowych i 
rozwoju, jak i komercjalizacji nowych 
technologii oraz rozważyć horyzontalne, 
jak również właściwe dla poszczególnych 
sektorów i technologii aspekty 
zacieśnionej współpracy na rzecz
ulepszonych badań i rozwoju oraz 
innowacji;

Or. en

Poprawka 821
Daniel Caspary

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

(xvib) należy opracować wspólne ramy 
łączące USA i UE w zakresie programów 
na rzecz promowania zarówno 
podstawowych badań naukowych i 
rozwoju, jak i komercjalizacji nowych 
technologii oraz rozważyć horyzontalne, 
jak również właściwe dla poszczególnych 
sektorów i technologii aspekty 
zacieśnionej współpracy na rzecz 
ulepszonych badań i rozwoju oraz 
innowacji;

(This amendment is based on the proposal 
by the Trans-Atlantic Business Council 
(TABC).)

Or. en

Poprawka 822
Daniel Caspary

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

Projekt rezolucji Poprawka

(xvic) należy zapewnić stronom umowy, w 
pełnej zgodności z GATS i Konwencją 
UNESCO w sprawie ochrony i 
promowania różnorodności form wyrazu 
kulturowego, prawo do przyjmowania lub 
utrzymywania wszelkich środków o 
charakterze regulacyjnym dotyczących 
ochrony lub promowania różnorodności 
kulturowej i językowej oraz pluralizmu i 
wolności mediów, w tym także usług 
audiowizualnych;

(This amendment is based on a proposal by 
the Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten der 
Bundesrepublik Deutschland (ARD).)

Or. en
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