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Poprawka 1
Michel Reimon
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Motyw a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

– mając na uwadze, że Parlament 
Europejski wezwał do podjęcia pilnych 
działań na poziomie globalnym w celu 
utrzymania globalnego ocieplenia poniżej 
2°C1a, co oznacza, że duża ilość paliw 
kopalnych, zwłaszcza tych o wysokiej 
intensywności emisji gazów 
cieplarnianych, będzie musiała pozostać 
pod ziemią;

__________________
1a Stanowisko PE na konferencji ONZ w 
sprawie zmiany klimatu (COP 20) w 
Limie (Peru) w 2014 r. 

(To jest motyw (tj. należy go umieścić 
PRZED ust. 1.))

Or. en

Poprawka 2
Michel Reimon
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Motyw a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

– mając na uwadze, że zniesienie 
amerykańskich ograniczeń wywozowych 
dotyczących ropy i gazu doprowadziłoby 
do wzrostu cen w USA z uwagi na różnice 
w cenach między UE i USA, jest zatem 
bardzo mało prawdopodobne;
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(To jest motyw (tj. należy go umieścić 
PRZED ust. 1.))

Or. en

Poprawka 3
Michel Reimon
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Motyw a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

– mając na uwadze, że różnica ilościowa 
między dozwolonym poziomem wywozu 
paliw z USA z klauzulą wolnego handlu a 
dozwolonym poziomem wywozu paliw z 
USA bez tej klauzuli wynosi zaledwie 0,12 
miliardów metrów sześciennych dziennie, 
zatem nawet jeżeli ilość taka byłaby 
wywożona do UE nie powinno to wpłynąć 
znacząco na bezpieczeństwo dostaw;1b

__________________
1b Analiza przeprowadzona na zlecenie 
komisji ITRE pt. „Wpływ 
transatlantyckiego partnerstwa handlowo-
inwestycyjnego na europejskie rynki 
energii i przemysł wytwórczy” („TTIP 
Impacts on European Energy Markets 
and Manufacturing Industries”) s. 29, 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/e
tudes/STUD/2015/536316/IPOL_STU(201
5)536316_EN.pdf

(To jest motyw (tj. należy go umieścić 
PRZED ust. 1.))

Or. en

Poprawka 4
Michel Reimon
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt opinii
Motyw a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

– mając na uwadze, że na rynkach 
azjatyckich ceny LNG są wyższe, co 
powoduje, że – jeżeli odnośne elementy 
infrastruktury w USA byłyby operacyjne w 
przyszłości (większość z nich znajduje się 
na wybrzeżu Pacyfiku, aby ułatwić eksport 
do Azji) i zlikwidowano by ograniczenia –
eksport na rynki azjatyckie byłby bardziej 
atrakcyjny, chyba że ceny w UE znacznie 
wzrosną, co będzie miało konsekwencje 
dla konsumentów;

Or. en

(To jest motyw (tj. należy go umieścić PRZED ust. 1.))

Poprawka 5
Michel Reimon
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Motyw a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

– mając na uwadze, że USA nie podpisały 
Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji 
Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian 
klimatu;

(To jest motyw (tj. należy go umieścić 
PRZED ust. 1.))

Or. en

Poprawka 6
Michel Reimon
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt opinii
Motyw a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

– mając na uwadze, że USA nie przyjęły 
globalnych technicznych standardów 
regulacyjnych ONZ dotyczących cyklów 
testowych, emisji CO2, bezpieczeństwa i 
opon w pojazdach silnikowych;

(To jest motyw (tj. należy go umieścić 
PRZED ust. 1.))

Or. en

Poprawka 7
Michel Reimon
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Motyw a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

– mając na uwadze, że USA nie 
ratyfikowały 175 ze 189 konwencji MOP 
dotyczących międzynarodowych 
standardów pracy;

(To jest motyw (tj. należy go umieścić 
PRZED ust. 1.))

Or. en

Poprawka 8
Michel Reimon
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Motyw a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

– mając na uwadze, że USA nie podpisały 
Traktatu karty energetycznej;

(To jest motyw (tj. należy go umieścić 
PRZED ust. 1.))

Or. en

Poprawka 9
Michel Reimon
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Motyw a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

– mając na uwadze, że USA nie podpisały 
Konwencji bazylejskiej o kontroli 
transgranicznego przemieszczania i 
usuwania odpadów niebezpiecznych,
Konwencji o różnorodności biologicznej z 
1992 r., protokołu kartageńskiego o 
bezpieczeństwie biologicznym z 2000 r., 
ani Konwencji sztokholmskiej w sprawie 
trwałych zanieczyszczeń organicznych z 
2001 r.;

(To jest motyw (tj. należy go umieścić 
PRZED ust. 1.))

Or. en

Poprawka 10
David Borrelli, Dario Tamburrano

Projekt opinii
Ustęp -1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1. wzywa Komisję do zaniechania 
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negocjacji w sprawie zawarcia TTIP, 
zważywszy że liczne studia, w tym studia 
zlecone przez Parlament Europejski, 
wykazały, że TTIP nie przyczyni się do 
zwiększenia bezpieczeństwa 
energetycznego (również z powodu wciąż 
obowiązujących ograniczeń w zakresie 
wywozu), nie będzie sprzyjać 
reindustrializacji Europy, nie przyniesie 
korzyści całemu przemysłowi 
europejskiemu, lecz będzie zachęcać do 
przeniesienia do USA działalności w 
zakresie badań i rozwoju;

Or. it

Poprawka 11
Marlene Mizzi

Projekt opinii
Ustęp -1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1. podkreśla, że negocjacje powinny 
przede wszystkim doprowadzić do 
zawarcia głębokiego, kompleksowego i 
ambitnego porozumienia o wolnym 
handlu i inwestycjach, które będzie 
określać wysokie standardy, przestrzegać 
europejskich wartości i propagować je, 
wspierać zrównoważony rozwój, zachęcać 
do tworzenia miejsc pracy o wysokiej 
jakości, a także przyczyniać się do 
poprawy sytuacji wszystkich obywateli 
europejskich dzięki umieszczeniu ich 
interesów w centrum uzgodnień w sprawie 
TTIP;

Or. en

Poprawka 12
Michel Reimon
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Komisję, aby utrzymała cel 
polegający na umieszczeniu w TTIP 
specjalnego rozdziału poświęconego
energii, co mogłoby znacznie zwiększyć 
bezpieczeństwo energetyczne UE;

1. wzywa Komisję do zadbania o to, by 
żadne ewentualne porozumienie nie 
doprowadziło do zwiększenia wydobycia 
paliw kopalnych i wyższych cen energii
dla obywateli ze względu na przedwcześnie 
zakładane domniemane korzyści 
handlowe lub korzyści w zakresie 
bezpieczeństwa energetycznego; zwraca 
uwagę na fakt, że dostępne są 
alternatywne, opłacalne krajowe środki 
tworzenia miejsc pracy i ochrony klimatu, 
na przykład ograniczenie popytu na 
energię dzięki środkom zapewniającym 
efektywność energetyczną i oszczędność 
energii oraz szybszy rozwój krajowych 
odnawialnych źródeł energii;

Or. en

Poprawka 13
Gunnar Hökmark

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Komisję, aby utrzymała cel 
polegający na umieszczeniu w TTIP 
specjalnego rozdziału poświęconego 
energii, co mogłoby znacznie zwiększyć 
bezpieczeństwo energetyczne UE;

1. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę 
dotyczącą negocjacji transatlantyckiego 
partnerstwa handlowo-inwestycyjnego 
(TTIP) między UE i USA; zauważa, że 
celem TTIP jest nie tylko eliminacja taryf, 
ceł i kwot, ale także współpraca 
regulacyjna; uważa, że TTIP uwolni 
ukryty potencjał wszystkich sektorów 
przemysłu europejskiego, stymulując 
wzrost i zachęcając do tworzenia miejsc 
pracy; wzywa Komisję, aby utrzymała cel 
polegający na umieszczeniu w TTIP 
specjalnego rozdziału poświęconego 
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energii, co mogłoby znacznie zwiększyć 
bezpieczeństwo energetyczne UE;

Or. en

Poprawka 14
Pavel Telička, Angelika Mlinar, Philippe De Backer, Juan Carlos Girauta Vidal, Cora 
van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Komisję, aby utrzymała cel 
polegający na umieszczeniu w TTIP 
specjalnego rozdziału poświęconego 
energii, co mogłoby znacznie zwiększyć
bezpieczeństwo energetyczne UE;

1. wzywa Komisję do utrzymania celu,
jakim jest umieszczenie w TTIP 
specjalnego rozdziału poświęconego 
energii, aby stworzyć konkurencyjny, 
przejrzysty i niedyskryminacyjny rynek, 
który zapewni większe bezpieczeństwo
dostaw energii dla UE, wesprze handel i 
konkurencyjność oraz zapewni przystępne 
ceny energii, utrzymując jednocześnie 
istniejące wysokie standardy ochrony 
środowiska;

Or. en

Poprawka 15
Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Komisję, aby utrzymała cel 
polegający na umieszczeniu w TTIP 
specjalnego rozdziału poświęconego 
energii, co mogłoby znacznie zwiększyć 
bezpieczeństwo energetyczne UE;

1. wzywa Komisję, aby utrzymała cel 
polegający na umieszczeniu w TTIP 
specjalnego rozdziału poświęconego 
energii, co mogłoby znacznie zwiększyć 
bezpieczeństwo energetyczne UE, oraz 
wzywa Komisję do włączenia do tego 
rozdziału wyraźnych gwarancji 
zapobiegających podważaniu istniejącego 
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dorobku prawnego oraz ram polityki w 
zakresie ochrony środowiska oraz 
ograniczaniu zdolności UE do ochrony 
swojego środowiska, przeciwdziałania 
zmianie klimatu oraz wykorzystywania 
polityki publicznej do różnicowania źródeł 
energii na podstawie ich skutków dla 
środowiska lub zawartości węgla;

Or. en

Poprawka 16
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Komisję, aby utrzymała cel 
polegający na umieszczeniu w TTIP 
specjalnego rozdziału poświęconego 
energii, co mogłoby znacznie zwiększyć 
bezpieczeństwo energetyczne UE;

1. wzywa Komisję do natychmiastowego 
przerwania negocjacji dotyczących 
transatlantyckiego partnerstwa handlowo-
inwestycyjnego, których jedynym 
rezultatem byłoby podporządkowanie 
gospodarcze, finansowe i polityczne 
Europy Stanom Zjednoczonym; W 
rzeczywistości rezultatem byłaby 
nieodwracalna utrata suwerenności 
ekonomicznej i politycznej państw 
europejskich;

Or. fr

Poprawka 17
Csaba Molnár

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Komisję, aby utrzymała cel 
polegający na umieszczeniu w TTIP 
specjalnego rozdziału poświęconego 

1. wzywa Komisję, aby utrzymała cel 
polegający na umieszczeniu w TTIP 
specjalnego rozdziału poświęconego 
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energii, co mogłoby znacznie zwiększyć 
bezpieczeństwo energetyczne UE;

energii, co mogłoby znacznie zwiększyć 
bezpieczeństwo energetyczne UE i 
dywersyfikację dostaw energii, zwłaszcza 
jeśli chodzi o region Europy Środkowo-
Wschodniej, który tradycyjnie jest 
najbardziej uzależniony od importowanej 
energii;

Or. hu

Poprawka 18
Barbara Kappel

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Komisję, aby utrzymała cel 
polegający na umieszczeniu w TTIP 
specjalnego rozdziału poświęconego 
energii, co mogłoby znacznie zwiększyć 
bezpieczeństwo energetyczne UE;

1. wzywa Komisję, aby utrzymała cel 
polegający na umieszczeniu w TTIP 
specjalnego rozdziału poświęconego 
energii, co mogłoby znacznie zwiększyć 
bezpieczeństwo energetyczne UE; domaga 
się dostosowania tego rozdziału do pięciu 
dużych struktur rynkowych, jakimi są 
węgiel, ropa, gaz, uran i odnawialne 
źródła energii.

Or. de

Poprawka 19
Mara Bizzotto

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Komisję, aby utrzymała cel 
polegający na umieszczeniu w TTIP 
specjalnego rozdziału poświęconego 
energii, co mogłoby znacznie zwiększyć 
bezpieczeństwo energetyczne UE;

1. wzywa Komisję do porzucenia 
zgubnego projektu transatlantyckiego 
partnerstwa handlowo-inwestycyjnego,
którego nie chcą obywatele Europy, 
ponieważ przeczuwają oni, że taki projekt 
może zaszkodzić ich żywotnym interesom;
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Or. fr

Poprawka 20
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Komisję, aby utrzymała cel 
polegający na umieszczeniu w TTIP 
specjalnego rozdziału poświęconego 
energii, co mogłoby znacznie zwiększyć 
bezpieczeństwo energetyczne UE;

1. wzywa Komisję do porzucenia 
zgubnego projektu transatlantyckiego 
partnerstwa handlowo-inwestycyjnego,
którego nie chcą obywatele Europy, 
ponieważ przeczuwają oni, że taki projekt 
może zaszkodzić ich żywotnym interesom;

Or. fr

Poprawka 21
Jeppe Kofod

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Komisję, aby utrzymała cel 
polegający na umieszczeniu w TTIP 
specjalnego rozdziału poświęconego 
energii, co mogłoby znacznie zwiększyć 
bezpieczeństwo energetyczne UE;

1. wzywa Komisję, aby utrzymała cel 
polegający na umieszczeniu w TTIP 
specjalnego rozdziału poświęconego 
energii, co mogłoby znacznie zwiększyć 
bezpieczeństwo energetyczne UE; 
podkreśla w tym kontekście znaczenie 
odnawialnych źródeł energii i 
efektywności energetycznej dla 
zwiększenia bezpieczeństwa 
energetycznego;

Or. en

Poprawka 22
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody
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Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Komisję, aby utrzymała cel 
polegający na umieszczeniu w TTIP 
specjalnego rozdziału poświęconego 
energii, co mogłoby znacznie zwiększyć 
bezpieczeństwo energetyczne UE;

1. wzywa Komisję, aby utrzymała cel 
polegający na umieszczeniu w TTIP 
specjalnego rozdziału poświęconego 
energii, co mogłoby znacznie zwiększyć 
bezpieczeństwo energetyczne UE, wzywa 
Komisję, aby zadbała o to, by rozdział ten 
był w pełni zgodny z prawodawstwem UE 
w zakresie energii, w tym z celami w 
zakresie zmiany klimatu;

Or. en

Poprawka 23
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Komisję, aby utrzymała cel 
polegający na umieszczeniu w TTIP 
specjalnego rozdziału poświęconego 
energii, co mogłoby znacznie zwiększyć 
bezpieczeństwo energetyczne UE;

1. wzywa Komisję, aby utrzymała cel 
polegający na umieszczeniu w TTIP 
specjalnego rozdziału poświęconego 
energii, co mogłoby znacznie zwiększyć 
bezpieczeństwo energetyczne UE, 
gwarantując tym samym każdej ze stron 
prawo regulowania eksploatacji źródeł 
energii;

Or. es

Poprawka 24
Morten Messerschmidt

Projekt opinii
Ustęp 1
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Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Komisję, aby utrzymała cel 
polegający na umieszczeniu w TTIP 
specjalnego rozdziału poświęconego 
energii, co mogłoby znacznie zwiększyć 
bezpieczeństwo energetyczne UE;

1. wzywa Komisję, aby utrzymała cel 
polegający na umieszczeniu w TTIP 
specjalnego rozdziału poświęconego 
energii, co mogłoby znacznie zwiększyć 
bezpieczeństwo energetyczne UE dzięki 
zmniejszeniu zależności od dominujących 
dostawców i pojedynczych punktów 
tranzytowych;

Or. en

Poprawka 25
Antonio Tajani, Salvatore Cicu, Massimiliano Salini

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Komisję, aby utrzymała cel 
polegający na umieszczeniu w TTIP 
specjalnego rozdziału poświęconego 
energii, co mogłoby znacznie zwiększyć
bezpieczeństwo energetyczne UE;

1. wzywa Komisję, aby utrzymała cel 
polegający na umieszczeniu w TTIP 
specjalnego rozdziału poświęconego 
energii, obejmującego surowce 
przemysłowe, co mogłoby znacznie 
zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne 
UE;

Or. it

Poprawka 26
Miloslav Ransdorf, Paloma López Bermejo

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Komisję, aby utrzymała cel 
polegający na umieszczeniu w TTIP 
specjalnego rozdziału poświęconego 
energii, co mogłoby znacznie zwiększyć 

1. wyraża głębokie zaniepokojenie faktem, 
ze Komisja zamierza utrzymać cel 
polegający na umieszczeniu w TTIP 
specjalnego rozdziału poświęconego 
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bezpieczeństwo energetyczne UE; energii;

Or. en

Poprawka 27
David Borrelli, Dario Tamburrano

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Komisję, aby utrzymała cel 
polegający na umieszczeniu w TTIP 
specjalnego rozdziału poświęconego 
energii, co mogłoby znacznie zwiększyć 
bezpieczeństwo energetyczne UE;

1. wzywa Komisję, aby nie umieszczała w 
TTIP specjalnego rozdziału poświęconego 
energii;

Or. en

Poprawka 28
Zigmantas Balčytis

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wzywa Komisję, aby utrzymała cel 
polegający na umieszczeniu w TTIP 
specjalnego rozdziału poświęconego 
energii, co mogłoby znacznie zwiększyć 
bezpieczeństwo energetyczne UE;

1. wzywa Komisję, aby utrzymała cel 
polegający na umieszczeniu w TTIP 
specjalnego rozdziału poświęconego 
energii, co mogłoby znacznie zwiększyć 
bezpieczeństwo energetyczne UE dzięki 
zapewnieniu dostaw energii na rynki UE z 
alternatywnych źródeł;

Or. lt

Poprawka 29
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1a. wzywa Komisję do zapewnienia 
specjalnego rozdziału poświęconego 
zrównoważonemu rozwojowi, który 
zagwarantowałby ratyfikację, realizację i 
przestrzeganie podstawowych konwencji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz 
najważniejszych porozumień 
międzynarodowych w zakresie środowiska 
naturalnego, i który zawierałby przepisy 
dotyczące społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw oraz wyraźnego 
zaangażowania społeczeństwa 
obywatelskiego, zapewniając oprócz tego 
zgodność postanowień pozostałych 
rozdziałów porozumienia z tymi 
przepisami;

Or. es

Poprawka 30
Herbert Reul, Hermann Winkler

Projekt opinii
Ustęp 1 – punkt 1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

(1) jest zdania, że wzmocnienie 
europejsko-transatlantyckiego 
partnerstwa za pośrednictwem TTIP jest w 
pełni zgodne z dążeniem UE do poprawy 
wzrostu i zwiększenia liczby miejsc pracy, 
m.in. dzięki zwiększeniu 
transatlantyckiego handlu i zapewnieniu 
dostępu do rynku dla klasy średniej; 
ponadto uważa, że dzięki proaktywnemu 
określeniu norm w ramach TTIP UE 
może stać się przykładem dla innych potęg 
gospodarczych;

Or. de
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Poprawka 31
Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. popiera decyzję Rady o odtajnieniu
wytycznych negocjacyjnych oraz 
inicjatywę Komisji Europejskiej dotyczącą 
przejrzystości, którą należy teraz przełożyć 
na wymierne praktyczne rezultaty.

Or. en

Poprawka 32
Gunnar Hökmark

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla znaczenie rynku 
transatlantyckiego dla ożywienia i 
stymulowania przemysłu europejskiego 
dzięki utworzeniu największego na świecie 
rynku składającego się z dwóch 
najbardziej rozwiniętych gospodarek na 
świecie;

Or. en

Poprawka 33
Gunnar Hökmark

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. przypomina, że rynek unijny i rynek 
amerykański stanowią w skali globalnej 
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wiodące gospodarki oparte na wiedzy, a 
szereg czołowych firm globalnych 
działających po obu stronach Atlantyku 
dominuje w obszarze bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych w badania i 
naukę w obu kierunkach, co może 
zwiększyć globalny rozwój wiedzy, badań i 
nauki w przemyśle oraz zwiększyć 
efektywność produkcji;

Or. en

Poprawka 34
Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. przypomina, że TTIP wymaga zgody 
Parlamentu Europejskiego, bez której 
umowa ta nie wejdzie w życie;

Or. en

Poprawka 35
Gunnar Hökmark

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. wzywa do likwidacji wszelkich taryf 
dla przemysłu i towarów, do pełnego 
otwarcia się na inwestycje w obu 
kierunkach, a także do utworzenia rynku 
transatlantyckiego, obejmującego 
przemysł, energetykę, technologie 
informacyjno-komunikacyjne, gospodarkę 
cyfrową, a także współpracę w zakresie 
badań i działalności naukowej;



PE546.750v02-00 20/108 AM\1052919PL.doc

PL

Or. en

Poprawka 36
Gunnar Hökmark

Projekt opinii
Ustęp 1 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1d. podkreśla, że rynek transatlantycki, 
obejmujący czołowe gospodarki świata, 
pozwoli na wzmocnienie standardów we 
wszystkich obszarach, które będzie miało 
skutki o charakterze globalnym, 
polegające nie tylko na stworzeniu 
lepszych warunków konkurencji, ale także 
na przyczynieniu się do zwiększenia 
rozwoju na rzecz handlu światowego i 
dobrobytu, co zapewni firmom 
europejskim lepszy dostęp do gospodarki 
światowej, a obywatelom europejskim –
dostęp do najlepszych możliwych dóbr i 
usług;

Or. en

Poprawka 37
Paloma López Bermejo

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. domaga się od Komisji zapewnienia 
polityki wolnego handlu w zakresie paliw, 
w tym LNG i ropy naftowej;

skreślony

Or. en
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Poprawka 38
David Borrelli, Dario Tamburrano

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. domaga się od Komisji zapewnienia 
polityki wolnego handlu w zakresie paliw, 
w tym LNG i ropy naftowej;

skreślony

Or. en

Poprawka 39
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. domaga się od Komisji zapewnienia 
polityki wolnego handlu w zakresie paliw, 
w tym LNG i ropy naftowej;

2. zauważa, że wszystkie poprzednie 
przykłady porozumień między Stanami 
Zjednoczonymi a Unią Europejską, od 
porozumienia SWIFT po porozumienie 
PNR, charakteryzowały się brakiem 
wyważonej treści i legalizowały 
eksterytorialność prawa Stanów 
Zjednoczonych; sprawy wszczęte 
przeciwko europejskim spółkom, takim jak 
BNP Paribas czy Alstom, pokazały, w jaki 
sposób Stany Zjednoczone postrzegają 
praworządność i stosunki z Europą: 
jednostronne i eksterytorialne stosowanie 
prawa amerykańskiego bez możliwych 
negocjacji, chyba że kończą się one 
pełnym podporządkowaniem interesom 
Stanów Zjednoczonych i amerykańskich 
koncernów;

Or. fr
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Poprawka 40
Barbara Kappel

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. domaga się od Komisji zapewnienia 
polityki wolnego handlu w zakresie paliw, 
w tym LNG i ropy naftowej;

2. domaga się od Komisji zapewnienia 
polityki wolnego handlu w zakresie paliw, 
w tym LNG i ropy naftowej; w związku z 
tym zwraca uwagę Komisji na fakt, że 
nadmierna regulacja w handlu paliwami z 
niekonwencjonalnych źródeł energii, np. 
na podstawie dyrektywy w sprawie jakości 
paliw, zagrozi swobodnemu handlowi 
paliwami i będzie szkodliwa dla 
europejskiego bezpieczeństwa 
energetycznego; w związku z tym zwraca 
uwagę na wzmocniony przez TTIP import 
benzyny i oleju napędowego z USA;

Or. de

Poprawka 41
Michel Reimon
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. domaga się od Komisji zapewnienia 
polityki wolnego handlu w zakresie paliw, 
w tym LNG i ropy naftowej;

2. zwraca się do Komisji o zajęcie takiego 
stanowiska negocjacyjnego, które nie 
doprowadzi do rekompensowania 
obywatelom amerykańskim ryzyka dla 
zdrowia i środowiska oraz innych 
rodzajów ryzyka związanych z 
eksploatacją gazu łupkowego, piasków 
bitumicznych lub innych surowców i 
zasobów energetycznych lub 
przemysłowych; domaga się utrzymania 
przepisów unijnego dorobku prawnego, 
na przykład w zakresie ochrony 
środowiska, konsumentów i danych, w
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odniesieniu do wszystkich przywożonych 
produktów i usług;

Or. en

Poprawka 42
Jeppe Kofod

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. domaga się od Komisji zapewnienia 
polityki wolnego handlu w zakresie paliw, 
w tym LNG i ropy naftowej;

2. domaga się od Komisji zapewnienia 
polityki wolnego handlu w zakresie paliw, 
w tym LNG i ropy naftowej, przy czym 
powinna pamiętać, że Rada Europejska 
zobowiązała się do ograniczenia 
krajowych emisji gazów cieplarnianych o 
co najmniej 40%, zwiększenia udziału 
energii ze źródeł odnawialnych do co 
najmniej 27% i zwiększenia efektywności 
energetycznej o co najmniej 27% do roku 
2030, z możliwością podwyższenia tego 
docelowego poziomu do 30%;

Or. en

Poprawka 43
Csaba Molnár

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. domaga się od Komisji zapewnienia 
polityki wolnego handlu w zakresie paliw, 
w tym LNG i ropy naftowej;

2. domaga się od Komisji zapewnienia 
polityki wolnego handlu w zakresie paliw, 
w tym LNG, ropy naftowej, oleju 
łupkowego i gazu łupkowego, co może w 
dużej mierze przyczynić się do obniżenia 
cen energii w Europie, które, według 
standardów światowych, są wysokie;
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Or. hu

Poprawka 44
Gunnar Hökmark

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. domaga się od Komisji zapewnienia 
polityki wolnego handlu w zakresie paliw, 
w tym LNG i ropy naftowej;

2. wzywa Komisję do zmniejszenia barier 
handlowych w odniesieniu do wszystkich 
źródeł energii, w tym LNG, ropy naftowej, 
odnawialnych źródeł energii i 
ekologicznych technologii; uważa, że 
ambitne porozumienie pomoże UE 
osiągnąć cele klimatyczne i energetyczne;

Or. en

Poprawka 45
Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Cora van Nieuwenhuizen

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. domaga się od Komisji zapewnienia 
polityki wolnego handlu w zakresie paliw, 
w tym LNG i ropy naftowej;

2. domaga się od Komisji zapewnienia 
polityki wolnego handlu w zakresie paliw, 
w tym LNG, ropy naftowej i węgla 
kamiennego, poprzez likwidację 
ograniczeń wywozowych, ułatwienie 
dostępu do rynku i usunięcie barier dla 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych;

Or. en

Poprawka 46
Seán Kelly
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Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. domaga się od Komisji zapewnienia 
polityki wolnego handlu w zakresie paliw, 
w tym LNG i ropy naftowej;

2. domaga się od Komisji zapewnienia 
polityki wolnego handlu w zakresie paliw, 
w tym ropy naftowej, oraz zwrócenia 
szczególnej uwagi na kwestię likwidacji 
obciążeń licencyjnych i 
administracyjnych, które utrudniają 
obecnie wywóz LNG z USA do UE;

Or. en

Poprawka 47
Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. domaga się od Komisji zapewnienia
polityki wolnego handlu w zakresie paliw, 
w tym LNG i ropy naftowej;

2. zwraca się do Komisji o rozważenie
polityki wolnego handlu w zakresie paliw, 
w tym LNG i ropy naftowej, pod 
warunkiem, że UE zachowa prawo do 
klasyfikowania paliw na podstawie 
całkowitej ilości powodowanych przez nie 
emisji CO2;

Or. en

Poprawka 48
Krišjānis Kariņš

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. domaga się od Komisji zapewnienia 
polityki wolnego handlu w zakresie paliw, 
w tym LNG i ropy naftowej;

2. domaga się od Komisji zapewnienia 
polityki wolnego handlu w zakresie paliw, 
w tym LNG i ropy naftowej, aby zapewnić 
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wiarygodne źródła dostaw energii i 
zdywersyfikować je;

Or. en

Poprawka 49
Bendt Bendtsen

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. domaga się od Komisji zapewnienia 
polityki wolnego handlu w zakresie paliw, 
w tym LNG i ropy naftowej;

2. domaga się od Komisji zapewnienia 
polityki wolnego koszyka energetycznego i 
wolnego handlu w zakresie paliw, w tym 
LNG i ropy naftowej;

Or. en

Poprawka 50
Nadine Morano

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. domaga się od Komisji zapewnienia 
polityki wolnego handlu w zakresie paliw, 
w tym LNG i ropy naftowej;

2. domaga się od Komisji zapewnienia 
polityki wolnego handlu w zakresie paliw 
silnikowych i paliw, w tym LNG i ropy 
naftowej;

Or. fr

Poprawka 51
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno

Projekt opinii
Ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

2. domaga się od Komisji zapewnienia
polityki wolnego handlu w zakresie paliw, 
w tym LNG i ropy naftowej;

2. domaga się od Komisji, by nie 
realizowała polityki wolnego handlu w 
zakresie paliw, w tym LNG i ropy 
naftowej;

Or. fr

Poprawka 52
Mara Bizzotto

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. domaga się od Komisji zapewnienia
polityki wolnego handlu w zakresie paliw, 
w tym LNG i ropy naftowej;

2. domaga się od Komisji, by nie 
realizowała polityki wolnego handlu w 
zakresie paliw, w tym LNG i ropy 
naftowej;

Or. fr

Poprawka 53
Edouard Martin

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. precyzuje, że wybór amerykańskiego 
LNG, nawet jeśli pozwala na 
dywersyfikację naszych dostaw gazu, nie 
przyczynia się do transformacji sektora 
energetycznego i wiąże się z poważnymi 
inwestycjami ze strony europejskiej (w 
szczególności w terminale); przewiduje, że 
koszty wiążące się z transformacją i 
transportem nie będą proporcjonalne do 
kosztów poniesionych przez stronę 
amerykańską; uważa, że w kontekście 
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konkurowania o inwestycje, wybór ten 
powinien być przedmiotem debaty 
demokratycznej;

Or. fr

Poprawka 54
Barbara Kappel

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. w związku z tym wzywa Komisję do 
zajęcia bardziej zdecydowanego 
stanowiska wobec idiosynkratycznego 
podejścia USA do eksportu lokalnych 
surowców energetycznych; w tym 
kontekście zwraca uwagę na stosowaną 
przez USA praktykę reeksportowania, 
której podstawą są spekulacje służące 
podbiciu cen i która nie wzmacnia 
transatlantyckiego rynku;

Or. de

Poprawka 55
Michel Reimon
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. sprzeciwia się przywozowi paliw 
szczególnie wysokoemisyjnych, takich jak 
LNG uzyskiwany z gazu łupkowego i ropa 
naftowa uzyskiwana z piasków 
bitumicznych, gdyż zagroziłoby to 
realizacji międzynarodowych zobowiązań 
klimatycznych, stałoby w sprzeczności z 
prawodawstwem europejskim i celami 
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polityki europejskiej w zakresie klimatu, 
byłoby niezgodne z zaleceniami 
dotyczącymi paliw niekonwencjonalnych 
oraz naruszałoby dyrektywę w sprawie 
jakości paliw;

Or. en

Poprawka 56
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. zwraca się do Komisji, aby 
porozumienie TTIP wspierało także 
używanie i promowanie produktów i usług 
ekologicznych, wykorzystując tym samym 
znaczne potencjalne zyski środowiskowe i 
gospodarcze oferowane przez gospodarkę 
transatlantycką;

Or. es

Poprawka 57
Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley, Morten Helveg Petersen, Kaja Kallas, Juan 
Carlos Girauta Vidal

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa Komisję do zadbania o to, by w 
ramach TTIP utworzono strefę wolnego 
handlu dla produktów i usług związanych 
z czystą energią dzięki wyeliminowaniu 
różnic regulacyjnych i taryf, aby wesprzeć 
przejście w kierunku zrównoważonej, 
niskoemisyjnej gospodarki.

Or. en
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Poprawka 58
Patrizia Toia

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. domaga się, by TTIP wspierało także 
wykorzystanie i promowanie 
ekologicznych dóbr i usług, a tym samym 
pozwoliło uwolnić znaczny potencjał 
korzyści środowiskowych i gospodarczych, 
jaki oferuje gospodarka transatlantycka;

Or. en

Poprawka 59
Jeppe Kofod

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że wolny handel energią 
nie może zwiększać ani przedłużać 
europejskiej zależności od paliw 
kopalnych; ponownie podkreśla, że 
efektywność energetyczna powinna być 
„pierwszym paliwem”;

Or. en

Poprawka 60
Barbara Kappel

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2b. z myślą o zapewnieniu wolnego 
handlu domaga się zniesienia pośrednich 
barier handlowych, takich jak stosowany 
przez USA zakaz eksportu ropy i gazu 
ziemnego, wymogi obu stron dotyczące 
stosowania materiałów miejscowego 
pochodzenia oraz plan działania na rzecz 
zbliżenia norm jakości paliw;

Or. de

Poprawka 61
Barbara Kappel

Projekt opinii
Ustęp 2 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2c. z myślą o zapewnieniu pewności 
prawa, przewidywalności i regulacyjnej 
stabilności wzywa Komisję do podjęcia 
wszelkich środków służących 
zagwarantowaniu, że europejski obszar 
gospodarczy pozostanie stabilnym 
rynkiem eksportowym dla paliw 
węglowodorowych z USA;

Or. de

Poprawka 62
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. apeluje do Komisji, by prowadziła prace 
nad harmonizacją w wymiarze 
transatlantyckim norm i przepisów, które 

skreślony
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określają zasady wsparcia publicznego dla 
różnych źródeł energii;

Or. fr

Poprawka 63
David Borrelli, Dario Tamburrano

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. apeluje do Komisji, by prowadziła prace 
nad harmonizacją w wymiarze 
transatlantyckim norm i przepisów, które 
określają zasady wsparcia publicznego dla 
różnych źródeł energii;

skreślony

Or. en

Poprawka 64
Michel Reimon
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. apeluje do Komisji, by prowadziła prace 
nad harmonizacją w wymiarze 
transatlantyckim norm i przepisów, które 
określają zasady wsparcia publicznego dla 
różnych źródeł energii;

3. apeluje do Komisji, by prowadziła prace 
nad porozumieniem w sprawie wycofania 
dotacji dla paliw kopalnych zgodnie z 
zobowiązaniami G20 do stopniowego 
wycofywania się z subsydiowania paliw 
kopalnych, w szczególności ze zwolnień 
podatkowych dla lotnictwa komercyjnego, 
jak również z dotacji wypłacanych za 
pośrednictwem agencji kredytów 
eksportowych i międzynarodowych 
instytucji finansowych;

Or. en
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Poprawka 65
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. apeluje do Komisji, by prowadziła prace 
nad harmonizacją w wymiarze 
transatlantyckim norm i przepisów, które 
określają zasady wsparcia publicznego dla 
różnych źródeł energii;

3. apeluje do Komisji, by prowadziła prace 
nad harmonizacją w wymiarze 
transatlantyckim norm i przepisów, które 
określają zasady wsparcia publicznego dla 
różnych źródeł energii; ponadto apeluje do 
Komisji, aby nie ograniczała się jedynie 
do kwestii zniesienia ograniczeń 
wywozowych, lecz by poszukała również 
możliwości współpracy z dużymi 
amerykańskimi projektami badawczo-
rozwojowymi w zakresie energii, takimi 
jak ARPA-E, aby przyczynić się do 
zwiększenia innowacji w obszarze energii;

Or. en

Poprawka 66
Paloma López Bermejo

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. apeluje do Komisji, by prowadziła prace 
nad harmonizacją w wymiarze 
transatlantyckim norm i przepisów, które 
określają zasady wsparcia publicznego dla 
różnych źródeł energii;

3. przypomina Komisji, że prace nad 
harmonizacją – w wymiarze 
transatlantyckim – norm i przepisów, które 
określają zasady wsparcia publicznego dla 
różnych źródeł energii, nie mogą w żaden 
sposób naruszać prawa państw 
członkowskich i UE do określania 
własnych standardów i uregulowań, 
szczególnie w odniesieniu do rozwoju 
odnawialnych źródeł energii i bardziej 
efektywnego wykorzystania energii;
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Or. en

Poprawka 67
Barbara Kappel

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. apeluje do Komisji, by prowadziła prace 
nad harmonizacją w wymiarze 
transatlantyckim norm i przepisów, które 
określają zasady wsparcia publicznego dla 
różnych źródeł energii;

3. apeluje do Komisji, by prowadziła prace 
nad harmonizacją w wymiarze 
transatlantyckim norm i przepisów, które 
określają zasady wsparcia publicznego dla 
różnych źródeł energii; w związku z tym 
zwraca uwagę na komplementarne 
ekspertyzy z Europy i USA, które dzięki 
synergiom umożliwiają wzmocnienie 
transatlantyckiego rynku energii oraz jak 
najszersze wykorzystanie otwartych 
zamówień publicznych przez 
przedsiębiorstwa z obu obszarów 
gospodarczych;

Or. de

Poprawka 68
Gunnar Hökmark

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. apeluje do Komisji, by prowadziła prace 
nad harmonizacją w wymiarze 
transatlantyckim norm i przepisów, które 
określają zasady wsparcia publicznego dla 
różnych źródeł energii;

3. apeluje do Komisji, by prowadziła prace 
nad harmonizacją i/lub wzajemnym 
uznawaniem – w wymiarze 
transatlantyckim – norm i przepisów dla 
wszystkich sektorów przemysłu i źródeł 
energii dzięki utworzeniu Rady ds. 
Regulacyjnych, co zwiększy 
konkurencyjność firm europejskich na 
rynku światowym;
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Or. en

Poprawka 69
Patrizia Toia

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. apeluje do Komisji, by prowadziła prace 
nad harmonizacją w wymiarze 
transatlantyckim norm i przepisów, które 
określają zasady wsparcia publicznego dla 
różnych źródeł energii;

3. apeluje do Komisji, by prowadziła prace 
nad harmonizacją – w wymiarze 
transatlantyckim – norm i przepisów, które 
określają zasady wsparcia publicznego dla 
różnych źródeł energii, przy czym nie może 
to szkodzić polityce UE lub państw 
członkowskich w zakresie promowania 
odnawialnych źródeł energii, efektywności 
energetycznej lub innych niskoemisyjnych 
form energii;

Or. en

Poprawka 70
Miriam Dalli

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. apeluje do Komisji, by prowadziła prace 
nad harmonizacją w wymiarze 
transatlantyckim norm i przepisów, które 
określają zasady wsparcia publicznego dla 
różnych źródeł energii;

3. apeluje do Komisji, by prowadziła prace 
nad harmonizacją – w wymiarze 
transatlantyckim – norm i przepisów, które 
określają zasady wsparcia publicznego dla 
różnych źródeł energii, oraz by zadbała o 
to, by odnośne standardy w zakresie 
ochrony środowiska i emisji 
przemysłowych w UE i w USA nie były 
podważane;

Or. en
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Poprawka 71
Edouard Martin

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. apeluje do Komisji, by prowadziła prace 
nad harmonizacją w wymiarze 
transatlantyckim norm i przepisów, które 
określają zasady wsparcia publicznego dla 
różnych źródeł energii;

3. apeluje do Komisji, by przyczyniła się 
do zbliżenia harmonizacji w wymiarze 
transatlantyckim norm i przepisów, które 
określają zasady wsparcia publicznego dla 
różnych źródeł energii, aby zmniejszyć 
ryzyko zakłóceń konkurencji, jednak nie 
osłabiając ani nie rozluźniając 
europejskich ram prawnych i celów 
klimatycznych UE;

Or. fr

Poprawka 72
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. apeluje do Komisji, by prowadziła prace 
nad harmonizacją w wymiarze 
transatlantyckim norm i przepisów, które 
określają zasady wsparcia publicznego dla 
różnych źródeł energii;

3. apeluje do Komisji, by utrzymała normy 
i przepisy krajowe oraz, ewentualnie, 
europejskie, które określają zasady 
wsparcia publicznego dla różnych źródeł 
energii; wzywa Komisję, by nie uginała się 
przed żądaniami Stanów Zjednoczonych;

Or. fr

Poprawka 73
Mara Bizzotto

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. apeluje do Komisji, by prowadziła prace 
nad harmonizacją w wymiarze 
transatlantyckim norm i przepisów, które 
określają zasady wsparcia publicznego dla 
różnych źródeł energii;

3. apeluje do Komisji, by utrzymała normy 
i przepisy krajowe oraz, ewentualnie, 
europejskie, które określają zasady 
wsparcia publicznego dla różnych źródeł 
energii; wzywa Komisję, by nie uginała się 
przed żądaniami Stanów Zjednoczonych;

Or. fr

Poprawka 74
Flavio Zanonato, Patrizia Toia

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. apeluje do Komisji, by prowadziła prace 
nad harmonizacją w wymiarze 
transatlantyckim norm i przepisów, które 
określają zasady wsparcia publicznego dla 
różnych źródeł energii;

3. apeluje do Komisji, by prowadziła prace 
nad harmonizacją w wymiarze 
transatlantyckim norm i przepisów, które 
określają zasady wsparcia publicznego dla 
różnych źródeł energii; potwierdza, że 
obecnym negocjacjom musi przyświecać 
cel ochrony przed nieuczciwą 
konkurencją;

Or. it

Poprawka 75
Jerzy Buzek

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. apeluje do Komisji, by prowadziła prace 
nad harmonizacją w wymiarze 
transatlantyckim norm i przepisów, które 
określają zasady wsparcia publicznego dla 
różnych źródeł energii;

3. apeluje do Komisji, by prowadziła prace 
nad harmonizacją – w wymiarze 
transatlantyckim – norm i przepisów, które 
określają zasady wsparcia publicznego dla
specjalnych cech różnych źródeł energii, 
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takich jak odnawialne źródła energii czy 
kogeneracja; odnosi się to na przykład do 
definicji biomasy.

Or. en

Poprawka 76
Pavel Telička, Angelika Mlinar, Juan Carlos Girauta Vidal, Philippe De Backer

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. apeluje do Komisji, by prowadziła prace 
nad harmonizacją w wymiarze 
transatlantyckim norm i przepisów, które 
określają zasady wsparcia publicznego dla 
różnych źródeł energii;

3. apeluje do Komisji, by prowadziła prace 
nad harmonizacją – w wymiarze 
transatlantyckim – norm i przepisów, które 
określają zasady wsparcia publicznego dla 
różnych źródeł energii i/lub sektorów 
ochrony środowiska i energetycznego;

Or. en

Poprawka 77
Morten Messerschmidt

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. apeluje do Komisji, by prowadziła prace 
nad harmonizacją w wymiarze 
transatlantyckim norm i przepisów, które 
określają zasady wsparcia publicznego dla 
różnych źródeł energii;

3. apeluje do Komisji, by prowadziła prace 
nad harmonizacją i konwergencją – w 
wymiarze transatlantyckim –
wymagających i wzajemnie uznawanych
norm i przepisów, które określają zasady 
wsparcia publicznego dla różnych źródeł 
energii;

Or. en
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Poprawka 78
Pablo Echenique

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa Komisję do poprawy warunków 
życia, a także do ochrony i wspierania 
zdrowia publicznego, do zapewnienia 
sprawiedliwości społecznej i 
przestrzegania wszystkich praw człowieka, 
a zarazem do powstrzymania eksploatacji 
zasobów światowych zgodnie z celem 
zrównoważonego rozwoju, mając na celu 
zarówno ochronę środowiska, jak i 
zachowanie go w niezmienionym 
kształcie;

Or. en

Poprawka 79
Miapetra Kumpula-Natri

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. przypomina, że TTIP powinien 
korzystnie wpłynąć na rozwój czyściejszej 
technologii, efektywność energetyczną, a 
także korzystanie z zielonej i 
zrównoważonej energii w wyniku 
stworzenia przewidywalnego, opartego na 
przepisach otoczenia dla przedsiębiorstw 
w USA i UE;

Or. en

Poprawka 80
Aldo Patriciello
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Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa właściwe organy UE i USA do 
zapewnienia zbieżności przepisów 
dotyczących zatwierdzania leków, aby 
uniknąć zbędnego powielania działań i 
aby działać na rzecz wspólnych planów 
rozwojowych, przy zagwarantowaniu 
standardów unijnych;

Or. en

Poprawka 81
Michel Reimon
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wzywa Komisję do wyłączenia z 
negocjacji kwestii związanych z energią 
jądrową;

Or. en

Poprawka 82
Michel Reimon
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. apeluje do Komisji, aby w 
negocjacjach nalegała na kompleksowy 
system certyfikacji wszystkich biopaliw na 
podstawie ambitnych kryteriów 
dotyczących zrównoważonego rozwoju, 
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aby w pełni zajęła się kwestią pośredniej 
zmiany użytkowania gruntów, emisjami w 
segmencie wydobywczym, kwestiami 
społecznymi oraz powiązaniami z 
przepisami dyrektyw dotyczących energii 
ze źródeł odnawialnych, jakości paliw i 
biopaliw, a także aby miała na celu 
zakazanie przywozu energii i biopaliw 
uzyskiwanych z upraw roślin 
spożywczych;

Or. en

Poprawka 83
Pablo Echenique

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. wzywa Komisję do zadbania o to, by 
państwa członkowskie UE, Unia 
Europejska oraz Stany Zjednoczone 
zachowały prawo do stanowienia prawa w 
interesie publicznym (bezpieczeństwo 
konsumentów, zdrowie publiczne, prawa 
socjalne, środowisko), a zatem prawo 
państw członkowskich i UE do 
stanowienia prawa w interesie publicznym 
powinno być określone w preambule i 
każdym rozdziale TTIP.

Or. en

Poprawka 84
Gunnar Hökmark

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wskazuje na ogromne zróżnicowanie skreślony
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między USA i UE pod względem cen 
energii, ale również emisji CO2 na 
mieszkańca; dlatego wzywa Komisję, aby 
zapewniła energochłonnym sektorom w 
UE, w tym przemysłowi chemicznemu, 
odpowiednie środki utrzymujące obecne 
stawki taryfowe przez jak najdłuższy okres 
po wejściu w życie TTIP;

Or. en

Poprawka 85
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wskazuje na ogromne zróżnicowanie 
między USA i UE pod względem cen 
energii, ale również emisji CO2 na 
mieszkańca; dlatego wzywa Komisję, aby 
zapewniła energochłonnym sektorom w 
UE, w tym przemysłowi chemicznemu, 
odpowiednie środki utrzymujące obecne 
stawki taryfowe przez jak najdłuższy okres 
po wejściu w życie TTIP;

skreślony

Or. fr

Poprawka 86
Henna Virkkunen

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wskazuje na ogromne zróżnicowanie 
między USA i UE pod względem cen 
energii, ale również emisji CO2 na 
mieszkańca; dlatego wzywa Komisję, aby 
zapewniła energochłonnym sektorom w 

skreślony
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UE, w tym przemysłowi chemicznemu, 
odpowiednie środki utrzymujące obecne 
stawki taryfowe przez jak najdłuższy okres 
po wejściu w życie TTIP;

Or. en

Poprawka 87
Miapetra Kumpula-Natri

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wskazuje na ogromne zróżnicowanie 
między USA i UE pod względem cen 
energii, ale również emisji CO2 na 
mieszkańca; dlatego wzywa Komisję, aby 
zapewniła energochłonnym sektorom w 
UE, w tym przemysłowi chemicznemu, 
odpowiednie środki utrzymujące obecne 
stawki taryfowe przez jak najdłuższy okres 
po wejściu w życie TTIP;

skreślony

Or. fi

Poprawka 88
Edouard Martin

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wskazuje na ogromne zróżnicowanie 
między USA i UE pod względem cen 
energii, ale również emisji CO2 na 
mieszkańca; dlatego wzywa Komisję, aby
zapewniła energochłonnym sektorom w 
UE, w tym przemysłowi chemicznemu, 
odpowiednie środki utrzymujące obecne 
stawki taryfowe przez jak najdłuższy okres 
po wejściu w życie TTIP;

4. wskazuje na ogromne zróżnicowanie 
między USA i UE pod względem cen 
energii, dostępu do surowców, ale również 
emisji CO2 na mieszkańca; uważa, że albo 
TTIP jest umową handlową „nowej 
generacji” opartą na wymiarze 
pozataryfowym, i wtedy Komisja musi 
zagwarantować na płaszczyźnie 
normatywnej jak najlepsze warunki 
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socjalne i środowiskowe, aby zapewnić 
równe warunki działania; albo jest 
umową „klasyczną” koncentrującą się 
przede wszystkim na obniżeniu stawek 
taryfowych, i w tym wypadku Komisja 
powinna czuwać nad utrzymaniem 
środków dostosowania poziomu handlu, w 
tym taryfowych, które odzwierciedlałyby 
rozbieżności społeczne i środowiskowe 
naszych dwóch odrębnych systemów.

Or. fr

Poprawka 89
Nadine Morano

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wskazuje na ogromne zróżnicowanie 
między USA i UE pod względem cen 
energii, ale również emisji CO2 na 
mieszkańca; dlatego wzywa Komisję, aby 
zapewniła energochłonnym sektorom w 
UE, w tym przemysłowi chemicznemu, 
odpowiednie środki utrzymujące obecne 
stawki taryfowe przez jak najdłuższy okres 
po wejściu w życie TTIP;

4. wskazuje na ogromne zróżnicowanie 
między USA i UE pod względem cen 
energii, ale również wzmożone starania na 
rzecz zwalczania zmiany klimatu i 
poziomu emisji CO2 na mieszkańca;
dlatego wzywa Komisję, aby zapewniła 
energochłonnym sektorom w UE, w tym 
przemysłowi chemicznemu, dopóki 
starania te nie będą zharmonizowane,
odpowiednie środki ochronne, aby wejście
w życie TTIP nie spowodowało zakłóceń 
konkurencji. W szczególności powinno 
być możliwe, by stawki taryfowe 
nakładane na produkty wytworzone w 
Stanach Zjednoczonych zostały utrzymane 
na aktualnym poziomie w momencie 
wejścia w życie TTIP, i to na czas 
nieokreślony.

Or. fr

Poprawka 90
Michel Reimon
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w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wskazuje na ogromne zróżnicowanie
między USA i UE pod względem cen 
energii, ale również emisji CO2 na 
mieszkańca; dlatego wzywa Komisję, aby 
zapewniła energochłonnym sektorom w 
UE, w tym przemysłowi chemicznemu, 
odpowiednie środki utrzymujące obecne 
stawki taryfowe przez jak najdłuższy okres 
po wejściu w życie TTIP;

4. wskazuje na ogromne różnice w cenach 
energii między USA i UE, które według 
analiz Komisji wynikają głównie z 
krajowej polityki podatkowej, przy której 
ustalaniu państwa członkowskie kierują 
się względami polityki wewnętrznej1c, a 
także na różnice w zakresie emisji CO2 na 
mieszkańca; wzywa Komisję oraz jej 
partnerów transatlantyckich do odejścia 
od populistycznych działań politycznych w 
negocjacjach i do skoncentrowania się na 
wspólnym dobru w oparciu o takie 
koncepcje jak zrównoważony rozwój,
zasada ostrożności, internalizacja kosztów 
zewnętrznych i odpowiedzialność wobec 
przyszłych pokoleń;

__________________
1c „Dotacje a koszty energii w UE” 
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files
/documents/ECOFYS%202014%20Subsid
ies%20and%20costs%20of%20EU%20en
ergy_11_Nov.pdf

Or. en

Poprawka 91
Jeppe Kofod

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wskazuje na ogromne zróżnicowanie
między USA i UE pod względem cen 
energii, ale również emisji CO2 na 
mieszkańca; dlatego wzywa Komisję, aby 
zapewniła energochłonnym sektorom w 

4. wskazuje na różnice między USA i UE 
pod względem cen energii oraz emisji CO2

na mieszkańca; dlatego wzywa Komisję do 
zadbania o to, by TTIP nie prowadziło do 
ucieczki emisji gazów cieplarnianych;
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UE, w tym przemysłowi chemicznemu, 
odpowiednie środki utrzymujące obecne 
stawki taryfowe przez jak najdłuższy okres 
po wejściu w życie TTIP;

uważa, że należy pomóc zarówno 
amerykańskim, jak i unijnym 
przedsiębiorstwom w dążeniach do 
przyjęcia modelu biznesowego opartego 
na ekologicznym wzroście gospodarczym, 
charakteryzującego się efektywnym 
wykorzystaniem zasobów i efektywnością 
energetyczną, oraz że TTIP powinno 
wspierać taki proces;

Or. en

Poprawka 92
Paloma López Bermejo

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wskazuje na ogromne zróżnicowanie 
między USA i UE pod względem cen 
energii, ale również emisji CO2 na 
mieszkańca; dlatego wzywa Komisję, aby 
zapewniła energochłonnym sektorom w 
UE, w tym przemysłowi chemicznemu, 
odpowiednie środki utrzymujące obecne 
stawki taryfowe przez jak najdłuższy okres 
po wejściu w życie TTIP;

4. wskazuje na ogromne zróżnicowanie 
między USA i UE pod względem cen 
energii, ale również emisji CO2 na 
mieszkańca; dlatego wzywa Komisję do 
powstrzymania się od negocjacji, które 
prowadzą do obniżenia standardów 
regulacyjnych w Europie lub sprzyjają 
dumpingowi ekologicznemu;

Or. en

Poprawka 93
David Borrelli, Dario Tamburrano

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wskazuje na ogromne zróżnicowanie 
między USA i UE pod względem cen 
energii, ale również emisji CO2 na 
mieszkańca; dlatego wzywa Komisję, aby

4. wskazuje na ogromne zróżnicowanie 
między USA i UE pod względem cen 
energii, ale również emisji CO2 na 
mieszkańca oraz ich kosztów; dlatego 
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zapewniła energochłonnym sektorom w 
UE, w tym przemysłowi chemicznemu, 
odpowiednie środki utrzymujące obecne 
stawki taryfowe przez jak najdłuższy okres 
po wejściu w życie TTIP;

wzywa Komisję do zapewnienia 
mechanizmu kompensacyjnego w celu 
zagwarantowania równych warunków pod 
względem norm środowiskowych, aby
zapewnić energochłonnym sektorom w 
UE, w tym przemysłowi chemicznemu, 
odpowiednie środki utrzymujące obecne 
stawki taryfowe przez jak najdłuższy okres 
po wejściu w życie TTIP;

Or. en

Poprawka 94
Herbert Reul

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wskazuje na ogromne zróżnicowanie 
między USA i UE pod względem cen 
energii, ale również emisji CO2 na 
mieszkańca; dlatego wzywa Komisję, aby 
zapewniła energochłonnym sektorom w 
UE, w tym przemysłowi chemicznemu,
odpowiednie środki utrzymujące obecne 
stawki taryfowe przez jak najdłuższy okres 
po wejściu w życie TTIP;

4. wskazuje na ogromne zróżnicowanie 
między USA i UE pod względem cen 
energii, ale również emisji CO2 na 
mieszkańca; dlatego wzywa Komisję, aby 
zapewniła energochłonnym sektorom w 
UE odpowiednie środki, które zapewnią 
okres przejściowy dla niektórych 
sensytywnych produktów przy znoszeniu 
obowiązujących stawek celnych;

Or. de

Poprawka 95
Bendt Bendtsen

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wskazuje na ogromne zróżnicowanie
między USA i UE pod względem cen 
energii, ale również emisji CO2 na 
mieszkańca; dlatego wzywa Komisję, aby 

4. wskazuje na różnice między USA i UE 
pod względem cen energii, ale również 
emisji CO2 na mieszkańca; dlatego wzywa 
Komisję, aby w stosownych przypadkach
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zapewniła energochłonnym sektorom w 
UE, w tym przemysłowi chemicznemu, 
odpowiednie środki utrzymujące obecne 
stawki taryfowe przez jak najdłuższy okres 
po wejściu w życie TTIP;

zapewniła energochłonnym sektorom w 
UE, w tym przemysłowi chemicznemu, 
odpowiednie środki, nie powodując 
jednocześnie zakłóceń na rynkach;

Or. en

Poprawka 96
Flavio Zanonato, Patrizia Toia

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wskazuje na ogromne zróżnicowanie 
między USA i UE pod względem cen 
energii, ale również emisji CO2 na 
mieszkańca; dlatego wzywa Komisję, aby 
zapewniła energochłonnym sektorom w 
UE, w tym przemysłowi chemicznemu, 
odpowiednie środki utrzymujące obecne 
stawki taryfowe przez jak najdłuższy okres 
po wejściu w życie TTIP;

4. wskazuje na ogromne zróżnicowanie 
między USA i UE pod względem cen 
energii, ale również emisji CO2 na 
mieszkańca; dlatego wzywa Komisję, aby 
zapewniła energochłonnym sektorom w 
UE, w tym przemysłowi chemicznemu, 
odpowiednie środki utrzymujące obecne 
stawki taryfowe przez jak najdłuższy okres 
po wejściu w życie TTIP; zwraca się do 
Komisji o należyte uwzględnienie 
konieczności wspierania przemysłu 
wytwórczego jako siły napędowej 
reindustrializacji Europy;

Or. it

Poprawka 97
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wskazuje na ogromne zróżnicowanie 
między USA i UE pod względem cen 
energii, ale również emisji CO2 na 
mieszkańca; dlatego wzywa Komisję, aby 

4. wskazuje na ogromne zróżnicowanie 
między USA i UE pod względem cen 
energii, ale również emisji CO2 na 
mieszkańca; dlatego wzywa Komisję, aby 
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zapewniła energochłonnym sektorom w 
UE, w tym przemysłowi chemicznemu, 
odpowiednie środki utrzymujące obecne 
stawki taryfowe przez jak najdłuższy okres 
po wejściu w życie TTIP;

zapewniła energochłonnym sektorom w 
UE, w tym przemysłowi chemicznemu, 
odpowiednie środki utrzymujące obecne 
stawki taryfowe przez jak najdłuższy okres 
w przypadku wejścia w życie TTIP;
przypomina, że Stany Zjednoczone,
skoncentrowane przede wszystkim na 
ochronie własnych interesów, odmówiły 
ratyfikowania protokołu z Kioto;

Or. fr

Poprawka 98
Mara Bizzotto

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wskazuje na ogromne zróżnicowanie 
między USA i UE pod względem cen 
energii, ale również emisji CO2 na 
mieszkańca; dlatego wzywa Komisję, aby 
zapewniła energochłonnym sektorom w 
UE, w tym przemysłowi chemicznemu, 
odpowiednie środki utrzymujące obecne 
stawki taryfowe przez jak najdłuższy okres 
po wejściu w życie TTIP;

4.  wskazuje na ogromne zróżnicowanie 
między USA i UE pod względem cen 
energii, ale również emisji CO2 na 
mieszkańca; dlatego wzywa Komisję, aby 
zapewniła energochłonnym sektorom w 
UE, w tym przemysłowi chemicznemu, 
odpowiednie środki utrzymujące obecne 
stawki taryfowe przez jak najdłuższy okres 
w przypadku wejścia w życie TTIP; 
przypomina, że Stany Zjednoczone, 
skoncentrowane przede wszystkim na 
ochronie własnych interesów, odmówiły 
ratyfikowania protokołu z Kioto;

Or. fr

Poprawka 99
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. wskazuje na ogromne zróżnicowanie 
między USA i UE pod względem cen 
energii, ale również emisji CO2 na 
mieszkańca; dlatego wzywa Komisję, aby 
zapewniła energochłonnym sektorom w 
UE, w tym przemysłowi chemicznemu, 
odpowiednie środki utrzymujące obecne 
stawki taryfowe przez jak najdłuższy okres 
po wejściu w życie TTIP;

4. wskazuje na ogromne zróżnicowanie 
między USA i UE pod względem cen 
energii, ale również emisji CO2 na 
mieszkańca; dlatego wzywa Komisję, aby 
zapewniła energochłonnym sektorom w 
UE, w tym przemysłowi chemicznemu, 
odpowiednie środki utrzymujące obecne 
stawki taryfowe przez okres co najmniej 
pięciu lat po wejściu w życie TTIP wraz z 
obowiązkową klauzulą przeglądową;

Or. en

Poprawka 100
Antonio Tajani, Salvatore Cicu, Massimiliano Salini

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wskazuje na ogromne zróżnicowanie 
między USA i UE pod względem cen 
energii, ale również emisji CO2 na 
mieszkańca; dlatego wzywa Komisję, aby 
zapewniła energochłonnym sektorom w 
UE, w tym przemysłowi chemicznemu, 
odpowiednie środki utrzymujące obecne 
stawki taryfowe przez jak najdłuższy okres 
po wejściu w życie TTIP;

4. wskazuje na ogromne zróżnicowanie 
między USA i UE pod względem cen 
energii, ale również emisji CO2 na 
mieszkańca; dlatego wzywa Komisję, aby 
zapewniła energochłonnym sektorom w 
UE, w tym przemysłowi chemicznemu i 
branży surowców przemysłowych, 
odpowiednie środki utrzymujące obecne 
stawki taryfowe przez jak najdłuższy okres 
po wejściu w życie TTIP;

Or. it

Poprawka 101
Pavel Telička, Angelika Mlinar, Juan Carlos Girauta Vidal, Philippe De Backer, Cora 
van Nieuwenhuizen

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. wskazuje na ogromne zróżnicowanie 
między USA i UE pod względem cen 
energii, ale również emisji CO2 na 
mieszkańca; dlatego wzywa Komisję, aby 
zapewniła energochłonnym sektorom w 
UE, w tym przemysłowi chemicznemu, 
odpowiednie środki utrzymujące obecne 
stawki taryfowe przez jak najdłuższy okres 
po wejściu w życie TTIP;

4. wskazuje na ogromne zróżnicowanie 
między USA i UE pod względem cen 
energii, ale również emisji CO2 na 
mieszkańca; dlatego wzywa Komisję, aby 
zapewniła energochłonnym i powodującym 
ucieczkę emisji sektorom w UE, w tym 
przemysłowi chemicznemu, odpowiednie 
środki utrzymujące obecne stawki taryfowe 
przez jak najdłuższy okres po wejściu w 
życie TTIP;

Or. en

Poprawka 102
Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wskazuje na ogromne zróżnicowanie
między USA i UE pod względem cen 
energii, ale również emisji CO2 na 
mieszkańca; dlatego wzywa Komisję, aby 
zapewniła energochłonnym sektorom w 
UE, w tym przemysłowi chemicznemu, 
odpowiednie środki utrzymujące obecne 
stawki taryfowe przez jak najdłuższy okres 
po wejściu w życie TTIP;

4. wskazuje na obecne różnice między 
USA i UE pod względem cen energii, ale 
również emisji CO2 na mieszkańca;
dlatego wzywa Komisję, aby zapewniła 
energochłonnym sektorom w UE, w tym 
przemysłowi chemicznemu i stalowemu, 
odpowiednie środki utrzymujące obecne 
stawki taryfowe przez jak najdłuższy okres 
po wejściu w życie TTIP;

Or. en

Poprawka 103
Bendt Bendtsen

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa Komisję, aby w negocjacjach z 
naszymi partnerami transatlantyckimi 
poruszyła kwestię usług ekologicznych, 
takich jak usługi budowlane, instalacyjne, 
naprawcze i zarządzanie dobrami 
środowiskowymi; zwraca uwagę, że choć 
Unia Europejska jest światowym liderem, 
jeżeli chodzi o przywóz i wywóz 
ekologicznych dóbr i usług, europejscy 
dostawcy usług ekologicznych wciąż 
napotykają wiele barier; zwraca uwagę, że 
sektor ten ma ogromny potencjał 
gospodarczy dla Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 104
Michel Reimon
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. przypomina Komisji o celu 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
w UE o 80-95% do roku 20501d i w 
związku z tym podkreśla, że najlepszym 
sposobem osiągnięcia tego celu z punktu 
widzenia gospodarki i środowiska są 
ambitne i wiążące środki służące 
zapewnieniu efektywności energetycznej 
oraz propagowanie odnawialnych źródeł 
energii; 

__________________
1d Konkluzje Rady Europejskiej z marca 
2011 r.

Or. en
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Poprawka 105
Gunnar Hökmark

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla znaczenie 
transatlantyckiego rynku energii, który 
zapewni bardziej zdywersyfikowane 
dostawy, ograniczy zależność od rosyjskiej 
ropy i gazu, i może doprowadzić nie tylko 
do niższych cen energii, ale również do 
wyższych standardów i mniejszych emisji 
CO2.

Or. en

Poprawka 106
Marek Józef Gróbarczyk

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa Komisję, aby włączyła do 
umowy dwustronną klauzulę ochronną 
odnoszącą się do przemysłu 
energochłonnego, w tym przemysłu 
chemicznego, która zapobiegłaby 
niekontrolowanemu wzrostowi przywozu 
do UE produktów tego przemysłu;

Or. en

Poprawka 107
Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)



PE546.750v02-00 54/108 AM\1052919PL.doc

PL

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa Komisję do uwzględnienia 
potrzeb MŚP we wszystkich obszarach 
negocjacji w sprawie TTIP zgodnie z 
zasadą „najpierw myśl na małą skalę”, w 
tym przez wprowadzenie nowych 
instrumentów sprzyjających udziałowi w 
tym procesie MŚP;

Or. it

Poprawka 108
Edouard Martin, Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. Przypomina, że porozumienie to nie 
może zakwestionować preferencji 
zbiorowych na szczeblu krajowym jeśli 
chodzi o zakaz intensywnego 
szczelinowania hydraulicznego, zgodnie z 
zasadą ostrożności;

Or. fr

Poprawka 109
Barbara Kappel

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. w związku z tym wzywa Komisję do 
rozszerzenia środków dotyczących 
ucieczki emisji w celu ich dostosowania 
do sytuacji regulacyjnych wynikających z 
TTIP;
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Or. de

Poprawka 110
Michel Reimon
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. wzywa Komisję, aby nie osłabiała 
unijnego procesu normalizacji, na 
przykład w dziedzinie polityki 
etykietowania energetycznego i środków 
na rzecz efektywności energetycznej; 
rozważa możliwości lepszej konwergencji 
norm pomiarowych po obu stronach 
Atlantyku, aby ułatwić weryfikację 
wyników przemysłu i nasilić współpracę 
między UE i USA w zakresie nadzoru 
rynku oraz apeluje, aby poziom wyników, 
które mają być osiągnięte, opierał się na 
najbardziej ambitnym zestawie pomiarów 
w stosunku do każdego obszaru w celu 
odzwierciedlenia ich specyficznych 
wzorców konsumpcji;

Or. en

Poprawka 111
Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. zwraca się do Komisji o podanie do 
wiadomości publicznej wyników badania 
online, zakończonego dnia 15 stycznia 
2015 r., w sprawie wpływu na europejskie 
MŚP barier handlowych, które mogą 
stanowić ograniczenie dla przedsiębiorstw 
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europejskich, utrudniając zewnętrznym 
dostawcom sprostanie wymogom, a tym 
samym uzyskanie dostępu do rynku 
krajowego, lub zwiększając koszty i 
złożoność tej procedury.

Or. it

Poprawka 112
Barbara Kappel

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. w celu zwiększenia bezpieczeństwa 
energetycznego domaga się włączenia do 
porozumienia klauzuli dotyczącej nagłych 
wypadków, która umożliwiałaby 
skorzystanie z amerykańskiego eksportu w 
czasie kryzysu energetycznego dzięki 
zawieszeniu procedury składania 
wniosków i uzyskiwania zezwoleń przez 
firmy z USA;

Or. de

Poprawka 113
Barbara Kappel

Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4c. w świetle bardzo różnego rozwoju 
sytuacji na rynkach kasowych domaga się 
wzajemnego dostosowywania zmian cen 
przez zniesienie restrykcji;

Or. de
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Poprawka 114
Michel Reimon
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4c. zwraca uwagę na proces i normy 
opracowane na podstawie dyrektyw UE w 
sprawie etykietowania energetycznego i w 
sprawie ekoprojektu, od których nie 
należy odstępować;

Or. en

Poprawka 115
Michel Reimon
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4d. jest przeciwny jakiemukolwiek 
organowi ds. współpracy regulacyjnej i 
podkreśla niezależność odpowiednich 
krajowych i unijnych organów ds. 
regulacji, w tym Parlamentu 
Europejskiego, zwłaszcza jeśli chodzi o 
cele polityki, oceny skutków i 
demokratyczne procesy decyzyjne, 
zakładające przejrzystość i udział 
podmiotów społecznych;

Or. en

Poprawka 116
Barbara Kappel

Projekt opinii
Ustęp 4 d (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

4d. domaga się uwzględnienia w rozdziale 
dotyczącym energii możliwych eksportów 
technologii do USA w dziedzinie energii 
ze źródeł odnawialnych;

Or. de

Poprawka 117
Barbara Kappel

Projekt opinii
Ustęp 4 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4e. domaga się sposobu postępowania, 
który w ramach systemów prawnych obu 
obszarów gospodarczych będzie w 
wystarczającym stopniu chronił państwa i 
inwestycje w dziedzinie energii w 
kontekście rozstrzygania sporów między 
inwestorem a państwem, a ponadto będzie 
dostatecznie elastyczny, by uwzględnić 
specyfikę poszczególnych norm;

Or. de

Poprawka 118
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję, by zadbała o pełne 
uwzględnienie w negocjacjach TTIP 
priorytetów i problemów MŚP, np. w 
drodze ocen skutków lub 
ukierunkowanych konsultacji 
publicznych;

skreślony
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Or. fr

Poprawka 119
Michel Reimon
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję, by zadbała o pełne 
uwzględnienie w negocjacjach TTIP 
priorytetów i problemów MŚP, np. w 
drodze ocen skutków lub
ukierunkowanych konsultacji publicznych;

5. przypomina, 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; domaga się zatem od Komisji, by 
zadbała o pełne uwzględnienie w 
negocjacjach TTIP priorytetów i 
problemów wszystkich rodzajów MŚP 
niezależnie od tego, czy są ukierunkowane 
na eksport, w drodze wszechstronnych
ocen ex ante skutków i ukierunkowanych 
konsultacji publicznych; wzywa Komisję, 
aby zadbała o ochronę i wzmocnienie 
polityki sprzyjającej MŚP oraz systemów 
wsparcia MŚP;

Or. en

Poprawka 120
Marlene Mizzi

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję, by zadbała o pełne 
uwzględnienie w negocjacjach TTIP 
priorytetów i problemów MŚP, np. w 
drodze ocen skutków lub 
ukierunkowanych konsultacji 

5. zauważa, że celem TTIP powinno być 
otwarcie rynków i stworzenie 
przedsiębiorstwom z UE, zwłaszcza małym 
i średnim przedsiębiorstwom, nowych 
możliwości; wzywa Komisję, by zadbała o 
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publicznych; pełne uwzględnienie w negocjacjach TTIP 
priorytetów i problemów MŚP, np. przez 
włączenie specjalnego rozdziału 
poświęconego MŚP, aby ułatwić udział 
MŚP w handlu transatlantyckim i 
zmniejszyć koszty ponoszone przez MŚP 
dzięki zniesieniu wymogów w zakresie 
podwójnej certyfikacji, wprowadzeniu 
przyspieszonych procedur celnych i 
utworzeniu systemu punktów 
kompleksowej informacji dla MŚP;

Or. en

Poprawka 121
David Borrelli, Dario Tamburrano

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję, by zadbała o pełne 
uwzględnienie w negocjacjach TTIP 
priorytetów i problemów MŚP, np. w 
drodze ocen skutków lub
ukierunkowanych konsultacji publicznych;

5. wzywa Komisję, by zadbała o pełne 
uwzględnienie w negocjacjach TTIP 
priorytetów i problemów MŚP oraz 
rzemiosła w drodze dokładnych ocen 
skutków i ukierunkowanych konsultacji 
publicznych zapewniających najszerszy 
udział zainteresowanych podmiotów we 
wszystkich 28 państwach członkowskich;
przypomina o znaczeniu, jakie ma 
uwzględnienie również problemów 
obywateli za pośrednictwem stowarzyszeń 
konsumentów, organizacji 
pozarządowych, związków zawodowych i 
innych organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego; 

Or. en

Poprawka 122
Herbert Reul, Hermann Winkler
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Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję, by zadbała o pełne 
uwzględnienie w negocjacjach TTIP 
priorytetów i problemów MŚP, np. w 
drodze ocen skutków lub ukierunkowanych 
konsultacji publicznych;

5. uważa, że TTIP może przynieść MŚP 
duże korzyści, szczególnie dzięki 
zniesieniu pozataryfowych barier 
handlowych, które w nieproporcjonalny 
sposób obciążają mniejsze 
przedsiębiorstwa przez koszty 
przestrzegania przepisów; wzywa 
Komisję, by zadbała o pełne uwzględnienie 
w negocjacjach TTIP priorytetów i 
interesów MŚP, np. w drodze ocen 
skutków lub ukierunkowanych konsultacji 
publicznych;

Or. de

Poprawka 123
Csaba Molnár

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję, by zadbała o pełne 
uwzględnienie w negocjacjach TTIP 
priorytetów i problemów MŚP, np. w 
drodze ocen skutków lub ukierunkowanych 
konsultacji publicznych;

5. wzywa Komisję, by zadbała o pełne 
uwzględnienie w negocjacjach TTIP 
priorytetów i problemów MŚP, np. w 
drodze ocen skutków lub ukierunkowanych 
konsultacji publicznych; zwraca uwagę na 
wątpliwości występujące w związku z 
negocjacjami w sprawie TTIP, i aby je 
rozwiać, wzywa Komisję do zapewnienia 
jak największej przejrzystości negocjacji 
oraz zainicjowania europejskiej kampanii 
informacyjnej; 

Or. hu

Poprawka 124
Eugen Freund
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Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję, by zadbała o pełne 
uwzględnienie w negocjacjach TTIP 
priorytetów i problemów MŚP, np. w 
drodze ocen skutków lub ukierunkowanych 
konsultacji publicznych;

5. wzywa Komisję, by zadbała o pełne 
uwzględnienie w negocjacjach TTIP 
priorytetów i problemów MŚP, np. w 
drodze ocen skutków lub ukierunkowanych 
konsultacji publicznych, oraz zaleca 
ograniczenie obciążeń administracyjnych 
zgodnie z odpowiednimi ramami 
regulacyjnymi w celu umożliwienia 
mobilności i ewentualnego tworzenia 
MŚP zarówno w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki, jak i w UE;

Or. en

Poprawka 125
Miriam Dalli

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję, by zadbała o pełne 
uwzględnienie w negocjacjach TTIP 
priorytetów i problemów MŚP, np. w 
drodze ocen skutków lub ukierunkowanych 
konsultacji publicznych;

5. wzywa Komisję, by zadbała o pełne 
uwzględnienie w negocjacjach TTIP 
priorytetów i problemów MŚP, np. w 
drodze ocen skutków lub ukierunkowanych 
konsultacji publicznych, i podkreśla 
jednocześnie, że w TTIP chodzi przede 
wszystkim o ułatwienie wymiany 
handlowej towarów i usług między 
partnerami po obu stronach Atlantyku 
oraz zwiększenie inwestycji po każdej ze 
stron, co może być bardzo korzystne dla 
MŚP;

Or. en
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Poprawka 126
Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję, by zadbała o pełne 
uwzględnienie w negocjacjach TTIP 
priorytetów i problemów MŚP, np. w 
drodze ocen skutków lub ukierunkowanych 
konsultacji publicznych;

5. wzywa Komisję, by zadbała o pełne 
uwzględnienie w negocjacjach TTIP 
priorytetów i problemów obywateli, 
konsumentów i pracowników, jak również
MŚP, np. w drodze ocen skutków lub 
ukierunkowanych konsultacji publicznych
oraz zaangażowania organizacji 
europejskich reprezentujących MŚP;

Or. it

Poprawka 127
Gunnar Hökmark

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję, by zadbała o pełne 
uwzględnienie w negocjacjach TTIP 
priorytetów i problemów MŚP, np. w 
drodze ocen skutków lub ukierunkowanych 
konsultacji publicznych;

5. wskazuje, że cła i bariery pozataryfowe 
najmocniej uderzają w MŚP; wzywa 
Komisję, by zadbała o pełne uwzględnienie 
w negocjacjach TTIP priorytetów i 
problemów MŚP, np. w drodze ocen 
skutków lub ukierunkowanych konsultacji 
publicznych;

Or. en

Poprawka 128
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. wzywa Komisję, by zadbała o pełne 
uwzględnienie w negocjacjach TTIP 
priorytetów i problemów MŚP, np. w 
drodze ocen skutków lub ukierunkowanych
konsultacji publicznych;

5. wzywa Komisję, by zadbała o pełne 
uwzględnienie w negocjacjach TTIP 
priorytetów i problemów MŚP, np. w 
drodze ocen skutków lub ukierunkowanych 
konsultacji publicznych przeprowadzonych 
w różnych państwach członkowskich;

Or. es

Poprawka 129
Morten Messerschmidt

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że TTIP powinien zawierać 
ambitne i innowacyjne przepisy dotyczące 
ponad 20 milionów MŚP w Europie; 
zważywszy na nieproporcjonalne 
oddziaływanie ceł, barier pozataryfowych i 
barier technicznych w handlu na MŚP, 
powinno to być jednym z głównych celów 
negocjacji; możliwe ulepszenia powinny 
obejmować nie tylko obniżenie ceł, ale 
również uproszczenie procedur celnych i 
ewentualnie nowe mechanizmy mające 
pomóc MŚP w wymianie doświadczeń i 
najlepszych praktyk w zakresie zakupów i 
sprzedaży na rynkach UE i USA; w 
związku z tym z zadowoleniem przyjmuje 
się plany zamieszczenia w końcowej 
umowie specjalnego rozdziału 
poświęconego wyłącznie MŚP;

Or. en

Poprawka 130
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López
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Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zwraca się do Komisji o włączenie 
specjalnego rozdziału na temat MŚP, 
którego celem byłoby stworzenie nowych 
możliwości dla europejskich MŚP w 
Stanach Zjednoczonych oraz 
ustanowienie mechanizmów 
umożliwiających MŚP udział w handlu 
transatlantyckim, w szczególności za 
pomocą systemu jednego okienka dla 
MŚP;

Or. es

Poprawka 131
Martina Werner

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. domaga się uwzględnienia zasady 
kraju docelowego, aby w interesie 
konsumentów i MŚP utrzymać 
sprawdzone normy w dziedzinie 
bezpieczeństwa produktów, praw 
pracowników, ochrony konsumentów, 
zdrowia i środowiska naturalnego oraz w 
sferze socjalnej; podkreśla, że należy 
utrzymać suwerenność regulacyjną 
państw oraz funkcje ustawodawcze 
parlamentów;

Or. de

Poprawka 132
Michel Reimon
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa Komisję do zadbania o to, aby 
ekonomiczny, społeczny i środowiskowy 
wpływ ewentualnej umowy został zbadany 
w drodze bezstronnej i niezależnej oceny 
ex ante skutków, przy wyraźnym udziale 
zainteresowanych stron i społeczeństwa 
obywatelskiego;

Or. en

Poprawka 133
Pavel Telička, Angelika Mlinar, Juan Carlos Girauta Vidal, Philippe De Backer, Cora 
van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley

Projekt opinii
Ustęp 5 – punkt 1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

(1) oczekuje, że priorytety i problemy MŚP 
zostaną w pełni ujęte w specjalnym 
rozdziale poświęconym MŚP; nalega na 
pełne uwzględnienie potrzeb MŚP, jeśli 
chodzi o spójność przepisów;

Or. en

Poprawka 134
Gunnar Hökmark

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. przypomina, że rynek transatlantycki 
wzmacnia warunek wstępny utrzymania i 
rozwijania przodującej pozycji przez 
europejskich globalnych liderów 
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przemysłu, umożliwiając 
przedsiębiorstwom europejskim optymalne 
wykorzystanie globalnych łańcuchów 
wartości;

Or. en

Poprawka 135
Pavel Telička, Angelika Mlinar, Juan Carlos Girauta Vidal, Philippe De Backer

Projekt opinii
Ustęp 5 – punkt 2 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

(2) ponadto wzywa Komisję, by wspierała 
ustanowienie bezpłatnego wspólnego 
mechanizmu informacyjnego dla MŚP, 
aby zwiększyć ich udział w handlu 
transatlantyckim; między innymi należy 
zastanowić się nad stworzeniem gorącej 
linii i portalu internetowego, aby 
europejskie MŚP mogły otrzymywać 
podobne udogodnienia i wsparcie, jakie 
istnieje w UE;

Or. en

Poprawka 136
Martina Werner

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. wskazuje na duże znaczenie 
partnerstwa społecznego dla 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego; 
z tego względu wzywa Komisję do 
poruszenia w czasie negocjacji kwestii 
ratyfikowania przez USA podstawowych 
norm pracy określonych przez MOP;
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Or. de

Poprawka 137
Pavel Telička, Angelika Mlinar, Juan Carlos Girauta Vidal, Philippe De Backer, Cora 
van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley

Projekt opinii
Ustęp 5 – punkt 3 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

(3) wzywa Komisję, aby zadbała o 
przyjazne dla użytkownika reguły 
pochodzenia, łatwe do stosowania przez 
unijnych eksporterów, a także o 
maksymalne zmniejszenie niepotrzebnych 
przeszkód w handlu oraz biurokracji 
związanej z regułami pochodzenia, 
dotykających zwłaszcza MŚP;

Or. en

Poprawka 138
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. domaga się od Komisji ułatwienia 
aktywniejszego udziału przedsiębiorstw z 
UE w amerykańskich zamówieniach 
publicznych, gdyż może to przyczynić się 
do pobudzenia innowacji w sektorze 
prywatnym oraz do pojawienia się 
nowych, szybko rosnących, 
innowacyjnych spółek i sektorów;

skreślony

Or. fr
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Poprawka 139
Michel Reimon
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. domaga się od Komisji ułatwienia 
aktywniejszego udziału przedsiębiorstw z 
UE w amerykańskich zamówieniach 
publicznych, gdyż może to przyczynić się 
do pobudzenia innowacji w sektorze 
prywatnym oraz do pojawienia się nowych, 
szybko rosnących, innowacyjnych spółek i 
sektorów;

6. apeluje do Komisji, by przeanalizowała 
możliwe sposoby ułatwienia 
aktywniejszego udziału przedsiębiorstw z 
UE w amerykańskich zamówieniach 
publicznych, gdyż może to przyczynić się 
do pobudzenia innowacji w sektorze 
prywatnym oraz do pojawienia się nowych, 
szybko rosnących, innowacyjnych spółek i 
sektorów; sprzeciwia się żądaniom, które 
zagroziłyby ustanowieniu lub kontynuacji 
w USA, UE lub państwach członkowskich 
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

Poprawka 140
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. domaga się od Komisji ułatwienia 
aktywniejszego udziału przedsiębiorstw z 
UE w amerykańskich zamówieniach 
publicznych, gdyż może to przyczynić się 
do pobudzenia innowacji w sektorze 
prywatnym oraz do pojawienia się nowych, 
szybko rosnących, innowacyjnych spółek i 
sektorów;

6. domaga się od Komisji ułatwienia 
aktywniejszego udziału przedsiębiorstw z 
państw członkowskich UE w 
amerykańskich zamówieniach publicznych, 
gdyż może to przyczynić się do 
pobudzenia innowacji w sektorze 
prywatnym oraz do pojawienia się nowych, 
szybko rosnących, innowacyjnych spółek i 
sektorów; przypomina, że Stany 
Zjednoczone są zdecydowane chronić 
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swoje rynki publiczne, z których obecnie 
tylko 30% jest otwartych na zagraniczne 
przedsiębiorstwa (na mocy ustawy Buy 
American Act z 1933 r.), w porównaniu z 
95% europejskich rynków publicznych;

Or. fr

Poprawka 141
Mara Bizzotto

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. domaga się od Komisji ułatwienia 
aktywniejszego udziału przedsiębiorstw z 
UE w amerykańskich zamówieniach 
publicznych, gdyż może to przyczynić się 
do pobudzenia innowacji w sektorze 
prywatnym oraz do pojawienia się nowych, 
szybko rosnących, innowacyjnych spółek i 
sektorów;

6. domaga się od Komisji ułatwienia 
aktywniejszego udziału przedsiębiorstw z 
państw członkowskich UE w 
amerykańskich zamówieniach publicznych, 
gdyż może to przyczynić się do 
pobudzenia innowacji w sektorze 
prywatnym oraz do pojawienia się nowych, 
szybko rosnących, innowacyjnych spółek i 
sektorów; przypomina, że Stany 
Zjednoczone są zdecydowane chronić 
swoje rynki publiczne, z których obecnie 
tylko 30% jest otwartych na zagraniczne 
przedsiębiorstwa (na mocy ustawy Buy 
American Act z 1933 r.), w porównaniu z 
95% europejskich rynków publicznych;

Or. fr

Poprawka 142
Csaba Molnár

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. domaga się od Komisji ułatwienia 
aktywniejszego udziału przedsiębiorstw z 

6. domaga się od Komisji ułatwienia 
aktywniejszego udziału przedsiębiorstw z 
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UE w amerykańskich zamówieniach 
publicznych, gdyż może to przyczynić się 
do pobudzenia innowacji w sektorze 
prywatnym oraz do pojawienia się nowych, 
szybko rosnących, innowacyjnych spółek i 
sektorów;

UE w amerykańskich zamówieniach 
publicznych, gdyż może to przyczynić się 
do pobudzenia innowacji w sektorze 
prywatnym oraz do pojawienia się nowych, 
szybko rosnących, innowacyjnych spółek i 
sektorów; apeluje do Komisji o ułatwienie 
dostępu MŚP z UE do rynków w Stanach 
Zjednoczonych oraz o utworzenie – w celu 
przekazywania wyników negocjacji w 
sprawie TTIP – kanałów 
komunikacyjnych służących lepszemu 
informowaniu MŚP;

Or. hu

Poprawka 143
Paloma López Bermejo

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. domaga się od Komisji ułatwienia 
aktywniejszego udziału przedsiębiorstw z 
UE w amerykańskich zamówieniach
publicznych, gdyż może to przyczynić się 
do pobudzenia innowacji w sektorze 
prywatnym oraz do pojawienia się 
nowych, szybko rosnących, 
innowacyjnych spółek i sektorów;

6. apeluje do Komisji o wyłączenie 
zamówień publicznych z zakresu 
negocjacji w sprawie TTIP;

Or. en

Poprawka 144
Morten Messerschmidt

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. domaga się od Komisji ułatwienia 
aktywniejszego udziału przedsiębiorstw z 

6. domaga się od Komisji ułatwienia 
aktywniejszego udziału przedsiębiorstw z 
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UE w amerykańskich zamówieniach 
publicznych, gdyż może to przyczynić się 
do pobudzenia innowacji w sektorze 
prywatnym oraz do pojawienia się nowych, 
szybko rosnących, innowacyjnych spółek i 
sektorów;

UE w amerykańskich zamówieniach 
publicznych na wszystkich szczeblach 
administracji, nie tylko dzięki zwiększeniu 
dostępu do rynku, ale również dzięki 
dziedzinom i przepisom wysokiej jakości, 
które wykraczają poza dotychczasowe 
uzgodnienia w ramach Porozumienia w 
sprawie zamówień publicznych (GPA), 
gdyż może to przyczynić się do 
pobudzenia innowacji w sektorze 
prywatnym oraz do pojawienia się nowych, 
szybko rosnących, innowacyjnych spółek i 
sektorów;

Or. en

Poprawka 145
Pavel Telička, Angelika Mlinar, Juan Carlos Girauta Vidal, Philippe De Backer, 
Fredrick Federley

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. domaga się od Komisji ułatwienia 
aktywniejszego udziału przedsiębiorstw z 
UE w amerykańskich zamówieniach 
publicznych, gdyż może to przyczynić się 
do pobudzenia innowacji w sektorze 
prywatnym oraz do pojawienia się nowych, 
szybko rosnących, innowacyjnych spółek i 
sektorów;

6. domaga się od Komisji ułatwienia 
aktywniejszego udziału przedsiębiorstw z 
UE w amerykańskich zamówieniach 
publicznych, gdyż może to przyczynić się 
do pobudzenia innowacji w sektorze 
prywatnym oraz do pojawienia się nowych, 
szybko rosnących, innowacyjnych spółek i 
sektorów; aby ułatwienie to było znaczące, 
rząd USA musi zagwarantować wolny 
dostęp nie tylko na szczeblu federalnym, 
ale również na szczeblu poszczególnych 
stanów;

Or. en

Poprawka 146
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López
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Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. domaga się od Komisji ułatwienia 
aktywniejszego udziału przedsiębiorstw z 
UE w amerykańskich zamówieniach 
publicznych, gdyż może to przyczynić się 
do pobudzenia innowacji w sektorze 
prywatnym oraz do pojawienia się nowych, 
szybko rosnących, innowacyjnych spółek i 
sektorów;

6. domaga się od Komisji ułatwienia 
aktywniejszego udziału przedsiębiorstw z 
UE w uzyskiwaniu dostępu do zamówień 
publicznych w Stanach Zjednoczonych na 
szczeblu federalnym, jak i stanowym, z 
poszanowaniem kryteriów 
zrównoważonego rozwoju przy 
zamówieniach po obydwu stronach, gdyż 
może to przyczynić się do pobudzenia 
innowacji w sektorze prywatnym oraz do 
pojawienia się nowych, szybko rosnących, 
innowacyjnych spółek i sektorów;

Or. es

Poprawka 147
Edouard Martin

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. domaga się od Komisji ułatwienia 
aktywniejszego udziału przedsiębiorstw z 
UE w amerykańskich zamówieniach 
publicznych, gdyż może to przyczynić się 
do pobudzenia innowacji w sektorze 
prywatnym oraz do pojawienia się nowych, 
szybko rosnących, innowacyjnych spółek i 
sektorów;

6. domaga się od Komisji ułatwienia 
aktywniejszego udziału przedsiębiorstw z 
UE w amerykańskich zamówieniach 
publicznych, gdyż może to przyczynić się 
do pobudzenia innowacji w sektorze 
prywatnym oraz do pojawienia się nowych, 
szybko rosnących, innowacyjnych spółek i 
sektorów; możliwość ta nie może w 
rezultacie ograniczać potencjału 
utrzymania europejskich usług 
użyteczności publicznej;

Or. fr

Poprawka 148
Jeppe Kofod
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Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. domaga się od Komisji ułatwienia 
aktywniejszego udziału przedsiębiorstw z 
UE w amerykańskich zamówieniach 
publicznych, gdyż może to przyczynić się 
do pobudzenia innowacji w sektorze 
prywatnym oraz do pojawienia się nowych, 
szybko rosnących, innowacyjnych spółek i 
sektorów;

6. domaga się od Komisji ułatwienia 
aktywniejszego udziału przedsiębiorstw z 
UE w amerykańskich zamówieniach 
publicznych, gdyż może to przyczynić się 
do pobudzenia innowacji w sektorze 
prywatnym oraz do pojawienia się nowych, 
szybko rosnących, innowacyjnych spółek i 
sektorów; podkreśla, że również MŚP 
powinny uzyskać możliwość ubiegania się 
o zamówienia publiczne; 

Or. en

Poprawka 149
Herbert Reul, Hermann Winkler

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. domaga się od Komisji ułatwienia 
aktywniejszego udziału przedsiębiorstw z 
UE w amerykańskich zamówieniach
publicznych, gdyż może to przyczynić się 
do pobudzenia innowacji w sektorze 
prywatnym oraz do pojawienia się nowych, 
szybko rosnących, innowacyjnych spółek i 
sektorów;

6. domaga się od Komisji ułatwienia 
aktywniejszego udziału przedsiębiorstw z 
UE w postępowaniach o udzielanie 
zamówień publicznych w poszczególnych 
stanach USA oraz ich jednostek 
administracyjnych niższego szczebla, gdyż 
może to przyczynić się do pobudzenia 
innowacji w sektorze prywatnym oraz do 
pojawienia się nowych, szybko rosnących, 
innowacyjnych spółek i sektorów;

Or. de

Poprawka 150
Antonio Tajani, Salvatore Cicu, Massimiliano Salini



AM\1052919PL.doc 75/108 PE546.750v02-00

PL

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. domaga się od Komisji ułatwienia 
aktywniejszego udziału przedsiębiorstw z 
UE w amerykańskich zamówieniach 
publicznych, gdyż może to przyczynić się 
do pobudzenia innowacji w sektorze 
prywatnym oraz do pojawienia się nowych, 
szybko rosnących, innowacyjnych spółek i 
sektorów;

6. domaga się od Komisji ułatwienia 
aktywniejszego udziału przedsiębiorstw z 
UE w amerykańskich zamówieniach 
publicznych zgodnie z zasadą 
wzajemności, gdyż może to przyczynić się 
do pobudzenia innowacji w sektorze 
prywatnym oraz do pojawienia się nowych, 
szybko rosnących, innowacyjnych spółek i 
sektorów;

Or. it

Poprawka 151
Michel Reimon
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla, że koordynacja polityki
regulacyjnej nie może stanowić pretekstu 
do obniżania poziomu ambicji w sprawach 
o zasadniczym znaczeniu dla obywateli 
UE, takich jak bezpieczeństwo i dobro 
pracowników lub ochrona środowiska; 
jest przeciwny wspieraniu programu 
deregulacji pod pretekstem zmniejszania 
nakładanych na przemysł i MŚP obciążeń 
administracyjnych i regulacyjnych oraz 
barier w handlu; wzywa Komisję, by nie 
obniżała poziomu ambicji w odniesieniu 
do unijnych celów polityki publicznej i 
uregulowań w dziedzinie standardów 
środowiskowych, socjalnych oraz 
dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa oraz 
apeluje do Komisji o ich utrzymanie, 
ochronę i wzmacnianie;

Or. en



PE546.750v02-00 76/108 AM\1052919PL.doc

PL

Poprawka 152
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. przypomina Komisji, że o ile TTIP 
może mieć pozytywny wpływ na 
zatrudnienie i wzrost w gospodarkach UE 
i USA, nie jest to wcale pewne; Komisja 
powinna zatem współpracować ze 
związkami zawodowymi i pracodawcami, 
aby opracować szkolenia, które pozwolą 
na przekwalifikowanie pracowników z 
uwagi na wpływ TTIP na rynek pracy; 
Komisja powinna sprecyzować, w jaki 
sposób Fundusz Dostosowania do 
Globalizacji zostanie wykorzystany, aby 
wspomóc ten proces;

Or. en

Poprawka 153
Bendt Bendtsen

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. zauważa, że różne systemy regulacyjne 
w Unii Europejskiej i USA są kosztowne 
dla przemysłu po obu stronach Atlantyku; 
uważa, że można uzyskać znaczny przyrost 
wydajności dzięki zbliżeniu tych systemów, 
przy jednoczesnym umożliwieniu władzom 
w Unii Europejskiej i Stanach 
Zjednoczonych utrzymania i osiągnięcia 
wysokich standardów jakości i 
bezpieczeństwa obywateli;

Or. en
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Poprawka 154
Aldo Patriciello

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wyraża zadowolenie z wysokiego 
priorytetu, jaki komitet farmaceutyczny 
Komisji nadał wzajemnemu uznawaniu 
inspekcji GMP w drodze porozumienia o 
wzajemnym poleganiu na swoich 
procedurach i standardach; apeluje o 
uwzględnienie w TTIP ambitnego 
harmonogramu przewidującego kluczowe 
etapy realizacji tego priorytetu bez 
jakiegokolwiek niepotrzebnego powielania 
przepisów; 

Or. en

Poprawka 155
Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla znaczenie i wzajemne 
korzyści płynące z TTIP dla obywateli UE 
i USA, które mogą przyczynić się do 
zwiększenia w skali transgranicznej 
wiedzy naukowej, ograniczenia 
nieuzasadnionego naukowo powielania, 
bardziej efektywnego wykorzystania 
zasobów, propagowania wysokich 
standardów jakości w sektorze 
zdrowotnym, a jednocześnie dostarczać 
wysokiej jakości produkty po przystępnych 
cenach;

Or. en
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Poprawka 156
Pavel Telička, Angelika Mlinar, Juan Carlos Girauta Vidal, Philippe De Backer, Cora 
van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley

Projekt opinii
Ustęp 6 – punkt 1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

(1) oczekuje od Komisji podjęcia w 
negocjacjach kwestii amerykańskich 
ustaw chroniących rynek wewnętrzny 
(„buy American”, ustawa Jonesa, 
„domestic content”), które w praktyce 
poważnie utrudniają dostęp 
przedsiębiorstw unijnych do rynku USA, 
zwłaszcza w branży pogłębiania i sektorze 
inżynieryjnym; 

Or. en

Poprawka 157
Edouard Martin

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa Komisję, by w ramach 
zacieśnienia stosunków transatlantyckich 
ujednoliciła środki ochrony handlu 
(przepisy antydumpingowe i 
counterveiling) stosując jak najbardziej 
efektywne podejście;

Or. fr

Poprawka 158
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody
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Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. przypomina Komisji, że strony TTIP 
powinny zobowiązać się do ratyfikacji i 
pełnego i skutecznego wdrożenia ośmiu 
głównych konwencji MOP; te prawa 
pracownicze muszą być możliwe do 
wyegzekwowania w drodze monitorowania 
prowadzonego przy pełnym udziale 
związków zawodowych i przewidującego 
sankcje jako ostateczną karę; ponadto 
TTIP powinien posłużyć do stworzenia 
najwyższych standardów praw 
pracowniczych w przyszłych umowach 
handlowych;

Or. en

Poprawka 159
Michel Reimon
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. przypomina, że w sprawie konfliktów 
prawnych dotyczących praw 
podstawowych orzekać mogą jedynie 
właściwe sądy powszechne; jest głęboko 
przekonany, że ewentualna umowa w 
sprawie TTIP nie powinna obejmować 
mechanizmu rozstrzygania sporów między 
inwestorem a państwem (ISDS), ponieważ 
obecny poziom ochrony inwestycji w UE i 
USA w pełni wystarcza do 
zagwarantowania pewności prawa;

Or. en
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Poprawka 160
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. przyjmując z zadowoleniem potencjalne 
korzyści płynące z dostosowania 
przepisów i wzajemnego uznawania, w 
tym ustalenia wspólnych zasad w 
odniesieniu do norm i specyfikacji 
technicznych w dziedzinie ICT, 
przypomina Komisji o znaczeniu, jakie ma 
utrzymanie wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa i ochrony;

skreślony

Or. fr

Poprawka 161
Michel Reimon
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. przyjmując z zadowoleniem potencjalne 
korzyści płynące z dostosowania 
przepisów i wzajemnego uznawania, w tym 
ustalenia wspólnych zasad w odniesieniu 
do norm i specyfikacji technicznych w 
dziedzinie ICT, przypomina Komisji o 
znaczeniu, jakie ma utrzymanie wysokiego 
poziomu bezpieczeństwa i ochrony;

7. przyjmując z zadowoleniem potencjalne 
korzyści płynące z dostosowania 
przepisów i wzajemnego uznawania, 
przypomina Komisji o znaczeniu, jakie ma 
utrzymanie wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa i ochrony oraz o tym, że 
negocjacje powinny doprowadzić do 
dostosowania do wyższych standardów w 
e-handlu, ale nie mogą zakłócać unijnego 
procesu normalizacji i tworzenia 
specyfikacji technicznych w dziedzinie 
ICT, procesów legislacyjnych w zakresie 
praw własności intelektualnej i ochrony 
sektora kultury;

Or. en
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Poprawka 162
Paloma López Bermejo

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. przyjmując z zadowoleniem potencjalne 
korzyści płynące z dostosowania 
przepisów i wzajemnego uznawania, w 
tym ustalenia wspólnych zasad w 
odniesieniu do norm i specyfikacji 
technicznych w dziedzinie ICT, 
przypomina Komisji o znaczeniu, jakie ma 
utrzymanie wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa i ochrony;

7. przypomina Komisji o znaczeniu, jakie 
ma utrzymanie wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa i ochrony w dziedzinie 
ICT; apeluje do Komisji o wykluczenie z 
europejskiego rynku tych firm, które nie 
stosują się do standardów UE, szczególnie 
w dziedzinie ochrony danych i 
prywatności; 

Or. en

Poprawka 163
Pavel Telička, Angelika Mlinar, Juan Carlos Girauta Vidal, Philippe De Backer, Cora 
van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. przyjmując z zadowoleniem potencjalne 
korzyści płynące z dostosowania 
przepisów i wzajemnego uznawania, w 
tym ustalenia wspólnych zasad w 
odniesieniu do norm i specyfikacji 
technicznych w dziedzinie ICT, 
przypomina Komisji o znaczeniu, jakie ma 
utrzymanie wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa i ochrony;

7. przyjmując z zadowoleniem potencjalne 
korzyści płynące z dostosowania 
przepisów i wzajemnego uznawania, w 
tym ustalenia wspólnych zasad w 
odniesieniu do norm i specyfikacji 
technicznych, przypomina Komisji o 
znaczeniu, jakie ma utrzymanie wysokiego 
poziomu bezpieczeństwa i ochrony;
zachęca Komisję, by dążyła do 
dostosowania przepisów w sektorach o 
szczególnym znaczeniu dla przemysłu UE, 
takich jak przemysł motoryzacyjny 
(produkty końcowe i podzespoły), 
inżynieria (w tym produkty wysoce 
zaawansowane) i sektor chemiczny; 
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skutkiem tego, w odpowiednich 
przypadkach, powinno być uznanie 
równoważności obowiązujących 
uregulowań;

(proponuje się usunięcie wyrażenia „w 
dziedzinie ICT”, gdyż należy je stosować 
en bloc) 

Or. en

Poprawka 164
David Borrelli, Dario Tamburrano

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. przyjmując z zadowoleniem potencjalne 
korzyści płynące z dostosowania 
przepisów i wzajemnego uznawania, w 
tym ustalenia wspólnych zasad w 
odniesieniu do norm i specyfikacji 
technicznych w dziedzinie ICT, 
przypomina Komisji o znaczeniu, jakie ma 
utrzymanie wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa i ochrony;

7. przypomina Komisji o znaczeniu, jakie 
ma utrzymanie wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa i ochrony w dziedzinie 
ICT;

Or. en

Poprawka 165
Eugen Freund

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. przyjmując z zadowoleniem potencjalne 
korzyści płynące z dostosowania 
przepisów i wzajemnego uznawania, w 
tym ustalenia wspólnych zasad w 
odniesieniu do norm i specyfikacji 
technicznych w dziedzinie ICT, 

7. przyjmując z zadowoleniem potencjalne 
korzyści płynące z dostosowania 
przepisów i wzajemnego uznawania, w 
tym ustalenia wspólnych zasad w 
odniesieniu do norm i specyfikacji 
technicznych w dziedzinie ICT, 
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przypomina Komisji o znaczeniu, jakie ma 
utrzymanie wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa i ochrony;

przypomina Komisji o znaczeniu, jakie ma 
utrzymanie wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa i ochrony; proponuje, aby 
w umowie w sprawie TTIP lepiej rozważyć 
potencjał tworzenia miejsc pracy w 
ramach agendy cyfrowej stanowiącej 
ważny obszar ICT, zważywszy na 
możliwość rozwoju rynków dla większej 
liczby MŚP i nowo powstałych 
przedsiębiorstw o trwałym potencjale 
gospodarczym dla społeczeństwa;

Or. en

Poprawka 166
Csaba Molnár

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. przyjmując z zadowoleniem potencjalne 
korzyści płynące z dostosowania 
przepisów i wzajemnego uznawania, w 
tym ustalenia wspólnych zasad w 
odniesieniu do norm i specyfikacji 
technicznych w dziedzinie ICT, 
przypomina Komisji o znaczeniu, jakie ma 
utrzymanie wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa i ochrony;

7. przyjmując z zadowoleniem potencjalne 
korzyści płynące z dostosowania 
przepisów i wzajemnego uznawania, w 
tym ustalenia wspólnych zasad w 
odniesieniu do norm i specyfikacji 
technicznych w dziedzinie ICT, 
przypomina Komisji o znaczeniu, jakie ma 
utrzymanie wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa i ochrony; zauważa, że 
przejrzystość standardów obu stron i 
koordynacja podejścia do nich będzie 
sprzyjać współpracy transatlantyckiej;

Or. hu

Poprawka 167
Martina Werner

Projekt opinii
Ustęp 7
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Projekt opinii Poprawka

7. przyjmując z zadowoleniem potencjalne 
korzyści płynące z dostosowania 
przepisów i wzajemnego uznawania, w 
tym ustalenia wspólnych zasad w 
odniesieniu do norm i specyfikacji 
technicznych w dziedzinie ICT, 
przypomina Komisji o znaczeniu, jakie ma 
utrzymanie wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa i ochrony;

7. przyjmując z zadowoleniem potencjalne 
korzyści płynące z dostosowania 
przepisów i wzajemnego uznawania, w 
tym ustalenia wspólnych zasad w 
odniesieniu do norm i specyfikacji 
technicznych w dziedzinie ICT, 
przypomina Komisji o znaczeniu, jakie ma 
utrzymanie wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa i ochrony; należy przy tym 
dążyć w szczególności do stworzenia 
godnych zaufania ram dla chmury 
obliczeniowej i internetu przedmiotów;

Or. de

Poprawka 168
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. przyjmując z zadowoleniem potencjalne 
korzyści płynące z dostosowania 
przepisów i wzajemnego uznawania, w tym 
ustalenia wspólnych zasad w odniesieniu 
do norm i specyfikacji technicznych w 
dziedzinie ICT, przypomina Komisji o 
znaczeniu, jakie ma utrzymanie
wysokiego poziomu bezpieczeństwa i 
ochrony;

7. wzywa Komisję do utrzymania 
wysokiego poziomu ochrony w zakresie 
zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy, 
konsumentów i prawa środowiskowego, 
przyjmując z zadowoleniem potencjalne 
korzyści płynące ze współpracy 
regulacyjnej i wzajemnego uznawania 
opartego na wspólnych wysokich 
standardach, tam gdzie jest to pożądane, 
w tym ustalenia wspólnych zasad w 
odniesieniu do norm i specyfikacji 
technicznych w dziedzinie ICT;

Or. es

Poprawka 169
Patrizia Toia, Flavio Zanonato
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Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. przyjmując z zadowoleniem potencjalne 
korzyści płynące z dostosowania 
przepisów i wzajemnego uznawania, w 
tym ustalenia wspólnych zasad w 
odniesieniu do norm i specyfikacji 
technicznych w dziedzinie ICT, 
przypomina Komisji o znaczeniu, jakie ma 
utrzymanie wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa i ochrony;

7. przyjmując z zadowoleniem potencjalne 
korzyści płynące z dostępu do rynku 
sektora telekomunikacji oraz
dostosowania przepisów i wzajemnego 
uznawania, w tym ustalenia wspólnych 
zasad w odniesieniu do norm i specyfikacji 
technicznych w dziedzinie ICT, 
przypomina Komisji o znaczeniu, jakie ma 
utrzymanie wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa, ochrony oraz otwartości, 
neutralności i niezależności internetu;

Or. en

Poprawka 170
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. przyjmując z zadowoleniem potencjalne
korzyści płynące z dostosowania 
przepisów i wzajemnego uznawania, w 
tym ustalenia wspólnych zasad w 
odniesieniu do norm i specyfikacji 
technicznych w dziedzinie ICT, 
przypomina Komisji o znaczeniu, jakie ma 
utrzymanie wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa i ochrony;

7. ma wątpliwości, jeśli chodzi o 
potencjalne korzyści płynące z 
dostosowania przepisów i wzajemnego 
uznawania, w tym ustalenia wspólnych 
zasad w odniesieniu do norm i specyfikacji 
technicznych w dziedzinie ICT, i
przypomina Komisji o znaczeniu, jakie ma 
utrzymanie wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa i ochrony, zarówno 
producentów, jak i konsumentów;

Or. fr

Poprawka 171
Mara Bizzotto
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Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. przyjmując z zadowoleniem potencjalne
korzyści płynące z dostosowania 
przepisów i wzajemnego uznawania, w 
tym ustalenia wspólnych zasad w 
odniesieniu do norm i specyfikacji 
technicznych w dziedzinie ICT, 
przypomina Komisji o znaczeniu, jakie ma 
utrzymanie wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa i ochrony;

7. ma wątpliwości, jeśli chodzi o 
potencjalne korzyści płynące z 
dostosowania przepisów i wzajemnego 
uznawania, w tym ustalenia wspólnych 
zasad w odniesieniu do norm i specyfikacji 
technicznych w dziedzinie ICT, i
przypomina Komisji o znaczeniu, jakie ma 
utrzymanie wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa i ochrony, zarówno 
producentów, jak i konsumentów;

Or. fr

Poprawka 172
Ulrike Müller

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. przyjmując z zadowoleniem potencjalne 
korzyści płynące z dostosowania 
przepisów i wzajemnego uznawania, w 
tym ustalenia wspólnych zasad w 
odniesieniu do norm i specyfikacji 
technicznych w dziedzinie ICT, 
przypomina Komisji o znaczeniu, jakie ma 
utrzymanie wysokiego poziomu
bezpieczeństwa i ochrony;

7. przyjmując z zadowoleniem potencjalne 
korzyści płynące z dostosowania 
przepisów i wzajemnego uznawania, w 
tym ustalenia wspólnych zasad w 
odniesieniu do norm i specyfikacji 
technicznych w dziedzinie ICT, 
przypomina Komisji o znaczeniu, jakie w 
przypadku bezpieczeństwa i ochrony ma 
utrzymanie norm na wysokim poziomie i 
unikanie ich obniżania;

Or. de

Poprawka 173
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Projekt opinii
Ustęp 7
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Projekt opinii Poprawka

7. przyjmując z zadowoleniem potencjalne 
korzyści płynące z dostosowania 
przepisów i wzajemnego uznawania, w 
tym ustalenia wspólnych zasad w 
odniesieniu do norm i specyfikacji 
technicznych w dziedzinie ICT, 
przypomina Komisji o znaczeniu, jakie ma 
utrzymanie wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa i ochrony;

7. przyjmując z zadowoleniem potencjalne 
korzyści płynące z dostosowania 
przepisów i wzajemnego uznawania, w 
tym ustalenia wspólnych zasad w 
odniesieniu do norm i specyfikacji 
technicznych w dziedzinie ICT, 
przypomina Komisji o znaczeniu, jakie ma 
utrzymanie wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa i ochrony oraz o znaczeniu 
utrzymania obecnych standardów UE;

Or. en

Poprawka 174
Edouard Martin

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. przyjmując z zadowoleniem potencjalne 
korzyści płynące z dostosowania 
przepisów i wzajemnego uznawania, w 
tym ustalenia wspólnych zasad w 
odniesieniu do norm i specyfikacji 
technicznych w dziedzinie ICT, 
przypomina Komisji o znaczeniu, jakie ma 
utrzymanie wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa i ochrony;

7. przyjmując z zadowoleniem potencjalne 
korzyści płynące z dostosowania 
przepisów i wzajemnego uznawania, w 
tym ustalenia wspólnych zasad w 
odniesieniu do norm i specyfikacji 
technicznych w dziedzinie ICT, 
przypomina Komisji o znaczeniu, jakie ma 
utrzymanie wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa, ochrony i ochrony danych 
osobowych;

Or. fr

Poprawka 175
Bendt Bendtsen

Projekt opinii
Ustęp 7
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Projekt opinii Poprawka

7. przyjmując z zadowoleniem potencjalne
korzyści płynące z dostosowania 
przepisów i wzajemnego uznawania, w 
tym ustalenia wspólnych zasad w 
odniesieniu do norm i specyfikacji 
technicznych w dziedzinie ICT, 
przypomina Komisji o znaczeniu, jakie ma 
utrzymanie wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa i ochrony;

7. przyjmując z zadowoleniem korzyści 
płynące z dostosowania przepisów i 
wzajemnego uznawania, w tym ustalenia 
wspólnych zasad w odniesieniu do norm i 
specyfikacji technicznych w dziedzinie 
ICT, przypomina Komisji o znaczeniu, 
jakie ma utrzymanie wysokiego poziomu 
bezpieczeństwa i ochrony;

Or. en

Poprawka 176
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. wzywa Komisję do zapewnienia, że 
wpływ TTIP na gospodarkę, 
społeczeństwo, środowisko, konsumentów, 
równouprawnienie płci i różnorodność 
kulturową w Unii Europejskiej zostanie 
zbadany za pomocą szczegółowych ocen 
skutków w różnych państwach 
członkowskich z wyraźnym i 
zorganizowanym udziałem wszystkich 
zaineresowanych stron, a w szczególności 
MŚP oraz społeczeństwa obywatelskiego;

Or. es

Poprawka 177
Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

7a. zwraca się do Komisji, aby rozważyła 
opracowanie reguł, zasad i nowych 
procedur współpracy dotyczących procesu 
normalizacji; w związku z tym apeluje o 
włączenie do porozumienia wzajemnego 
zobowiązania do propagowania, 
przyjmowania i wdrażania wspólnych 
przepisów na szczeblu międzynarodowym;

Or. it

Poprawka 178
Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. z zadowoleniem przyjmuje 
stwierdzenie przewodniczącego J.C. 
Junckera, że dostosowanie przepisów nie 
powinno w żaden sposób wpływać na 
istniejący poziom ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa, prawodawstwo dotyczące 
ochrony konsumentów, pracy, środowiska 
i danych, na usługi świadczone w interesie 
ogólnym oraz różnorodność kulturową, 
jaka istnieje w UE;

Or. en

Poprawka 179
Gunnar Hökmark

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. uważa TTIP za doskonałą okazję, by 
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ułatwić stworzenie rzeczywiście 
transatlantyckiej gospodarki cyfrowej; 
wzywa Komisję, aby priorytetowo 
traktowała wynegocjowanie 
porozumienia, które promuje i umożliwia 
transgraniczny przepływ danych; 
wskazuje, że unijny eksport usług 
dostarczanych cyfrowo stanowi 25% 
wartości eksportu UE;

Or. en

Poprawka 180
Michel Reimon
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. zwraca się do Komisji, by pamiętała, 
że zgoda Parlamentu Europejskiego na 
ewentualne porozumienie może również 
stanąć pod znakiem zapytania, o ile 
działania w zakresie powszechnej, 
masowej inwigilacji nie zostaną 
całkowicie porzucone i o ile nie zostanie 
wypracowane odpowiednie rozwiązanie 
dotyczące praw obywateli UE w zakresie 
prywatności danych, obejmujące prawo do 
odwołania na drodze administracyjnej lub
sądowej1e;

__________________
1e Ust. 74 rezolucji Parlamentu z dnia 12 
marca 2014 r.

Or. en

Poprawka 181
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody
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Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. zwraca uwagę Komisji, że współpracy 
regulacyjnej nie można wykorzystywać do 
osłabienia tych standardów; usługi 
publiczne muszą zostać wyłączone z 
rozdziałów TTIP dotyczących dostępu do 
rynku i ochrony inwestycji, aby inwestorzy 
zagraniczni nie mogli wysuwać zarzutów 
wobec państw członkowskich z powodu 
wprowadzenia nowych regulacji w 
zakresie usług publicznych;

Or. en

Poprawka 182
Pavel Telička, Angelika Mlinar, Juan Carlos Girauta Vidal, Philippe De Backer, 
Fredrick Federley

Projekt opinii
Ustęp 7 – punkt 1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

(1) wzywa Komisję do utrzymania 
kompleksowego i wyważonego podejścia 
do znoszenia ceł i harmonizacji 
przepisów; niewyważony wynik w tym 
zakresie poważnie ograniczyłby 
konkurencyjność przedsiębiorstw 
europejskich;

Or. en

Poprawka 183
Pavel Telička, Angelika Mlinar, Juan Carlos Girauta Vidal, Philippe De Backer, 
Fredrick Federley

Projekt opinii
Ustęp 7 – punkt 2 (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

(2) wzywa Komisję, aby dopilnowała, żeby 
TTIP stworzył klimat zachęcający 
innowatorów do inwestowania w badania, 
rozwój i komercjalizację nowych 
technologii, w tym skutecznych i 
innowacyjnych technologii w zakresie 
energetyki i środowiska; należy to 
osiągnąć przez ułatwienie inwestycji w 
innowacje, zmniejszenie 
nieuzasadnionych różnić w przepisach i 
niepotrzebnych obciążeń 
administracyjnych oraz poprawę 
koordynacji regulacyjnej w 
innowacyjnych sektorach; 

Or. en

Poprawka 184
Gunnar Hökmark

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. postuluje otwartą konkurencję i 
rozwój gospodarki cyfrowej, która z 
natury ma globalny charakter, ale jej 
główne centra znajdują się w UE i USA, 
podkreśla, że gospodarka cyfrowa musi 
mieć centralne znaczenie dla rynku 
transatlantyckiego, przy czym musi istnieć 
dźwignia finansowa w gospodarce 
światowej i następować dalsze otwieranie 
rynków globalnych;

Or. en

Poprawka 185
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay
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Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. przypomina Komisji, że jeśli chodzi o 
usługi ICT, szczególne znaczenie ma 
zapewnienie przez TTIP równych 
warunków działania, przewidujących 
równy dostęp przedsiębiorstw usługowych 
z UE do rynku USA oraz obowiązek 
przestrzegania przez usługodawców z USA 
świadczących usługi w Europie lub dla 
europejskich klientów przepisów 
odnoszących się do przedsiębiorstw z UE.

skreślony

Or. fr

Poprawka 186
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno
on behalf of the Committee on Industry, Research and Energy
Mara Bizzotto

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. przypomina Komisji, że jeśli chodzi o 
usługi ICT, szczególne znaczenie ma 
zapewnienie przez TTIP równych 
warunków działania, przewidujących 
równy dostęp przedsiębiorstw usługowych 
z UE do rynku USA oraz obowiązek 
przestrzegania przez usługodawców z USA 
świadczących usługi w Europie lub dla 
europejskich klientów przepisów 
odnoszących się do przedsiębiorstw z UE.

8. przypomina Komisji, że jeśli chodzi o 
usługi ICT, szczególne znaczenie ma 
zapewnienie przez TTIP równych 
warunków działania, przewidujących 
równy dostęp przedsiębiorstw usługowych 
z UE do rynku USA oraz obowiązek 
przestrzegania przez usługodawców z USA 
świadczących usługi w Europie lub dla 
europejskich klientów przepisów 
odnoszących się do przedsiębiorstw z UE; 
przypomina, że Stany Zjednoczone są 
zdecydowane chronić swoje rynki 
publiczne, z których obecnie tylko 30% 
jest otwartych na zagraniczne 
przedsiębiorstwa (na mocy ustawy Buy 
American Act z 1933 r.), w porównaniu z 
95% europejskich rynków publicznych; 
wątpi, by Stany Zjednoczone były gotowe 
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na dostosowanie się do przepisów 
obowiązujących unijne przedsiębiorstwa w 
jeśli chodzi o świadczenie usług w 
Europie i europejskich klientów;

Or. fr

Poprawka 187
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. przypomina Komisji, że jeśli chodzi o 
usługi ICT, szczególne znaczenie ma 
zapewnienie przez TTIP równych 
warunków działania, przewidujących 
równy dostęp przedsiębiorstw usługowych 
z UE do rynku USA oraz obowiązek 
przestrzegania przez usługodawców z USA 
świadczących usługi w Europie lub dla 
europejskich klientów przepisów 
odnoszących się do przedsiębiorstw z UE.

8. przypomina Komisji, że jeśli chodzi o 
usługi ICT, szczególne znaczenie ma 
zapewnienie przez TTIP równych 
warunków działania, przewidujących 
równy dostęp przedsiębiorstw usługowych 
z UE do rynku USA oraz obowiązek 
przestrzegania przez usługodawców z USA 
świadczących usługi w Europie lub dla 
europejskich klientów przepisów 
odnoszących się do przedsiębiorstw z UE; 
przypomina, że Stany Zjednoczone są 
zdecydowane chronić swoje rynki 
publiczne, z których obecnie tylko 30% 
jest otwartych na zagraniczne 
przedsiębiorstwa (na mocy ustawy Buy 
American Act z 1933 r.), w porównaniu z 
95% europejskich rynków publicznych; 
wątpi, by Stany Zjednoczone były gotowe 
na dostosowanie się do przepisów 
obowiązujących unijne przedsiębiorstwa 
jeśli chodzi o świadczenie usług w 
Europie i europejskich klientów;

Or. fr

Poprawka 188
Michel Reimon
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. przypomina Komisji, że jeśli chodzi o 
usługi ICT, szczególne znaczenie ma 
zapewnienie przez TTIP równych 
warunków działania, przewidujących 
równy dostęp przedsiębiorstw usługowych 
z UE do rynku USA oraz obowiązek 
przestrzegania przez usługodawców z USA 
świadczących usługi w Europie lub dla 
europejskich klientów przepisów 
odnoszących się do przedsiębiorstw z UE.

8. przypomina Komisji, że jeśli chodzi o 
usługi ICT, szczególne znaczenie ma cel 
negocjacji polegający na zapewnieniu
równych warunków działania, 
przewidujących równy dostęp 
przedsiębiorstw usługowych z UE do 
rynku USA oraz obowiązek przestrzegania 
przez usługodawców z USA świadczących 
usługi w Europie lub dla europejskich 
klientów przepisów odnoszących się do 
przedsiębiorstw z UE; w związku z tym 
zobowiązania w sektorach usługowych 
wymagających przepływu dużej ilości 
danych –takich jak e-handel, 
telekomunikacja i usługi finansowe –
powinny być omawiane dopiero po 
pomyślnym zakończeniu toczących się 
negocjacji dotyczących umowy ramowej w 
sprawie bezpiecznego transferu danych i 
ochrony danych;

Or. en

Poprawka 189
Jerzy Buzek

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. przypomina Komisji, że jeśli chodzi o 
usługi ICT, szczególne znaczenie ma 
zapewnienie przez TTIP równych 
warunków działania, przewidujących 
równy dostęp przedsiębiorstw usługowych 
z UE do rynku USA oraz obowiązek 
przestrzegania przez usługodawców z USA 
świadczących usługi w Europie lub dla 
europejskich klientów przepisów
odnoszących się do przedsiębiorstw z UE.

8. przypomina Komisji, że jeśli chodzi o 
usługi społeczeństwa informacyjnego i 
usługi komunikacyjne, szczególne 
znaczenie ma zapewnienie przez TTIP 
równych warunków działania, 
przewidujących równy dostęp 
przedsiębiorstw usługowych z UE do 
rynku USA oraz obowiązek przestrzegania 
przez usługodawców z USA świadczących 
usługi w Europie lub dla europejskich 
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klientów przepisów i zachowania 
zgodności z prawem UE, standardami 
praw człowieka, przepisami w zakresie 
praw konsumentów i bezpieczeństwa 
produktów oraz standardami 
sprawiedliwości proceduralnej 
obowiązującymi w Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 190
Paloma López Bermejo

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. przypomina Komisji, że jeśli chodzi o 
usługi ICT, szczególne znaczenie ma 
zapewnienie przez TTIP równych 
warunków działania, przewidujących 
równy dostęp przedsiębiorstw usługowych 
z UE do rynku USA oraz obowiązek 
przestrzegania przez usługodawców z USA 
świadczących usługi w Europie lub dla 
europejskich klientów przepisów 
odnoszących się do przedsiębiorstw z UE.

8. przypomina Komisji – w odniesieniu do 
usług ICT – o asymetrii pod względem 
wielkości przedsiębiorstw usługowych z 
UE i USA oraz o obowiązku
przestrzegania przez usługodawców z USA 
świadczących usługi w Europie lub dla 
europejskich klientów przepisów 
odnoszących się do przedsiębiorstw z UE.

Or. en

Poprawka 191
Ulrike Müller

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. przypomina Komisji, że jeśli chodzi o 
usługi ICT, szczególne znaczenie ma 
zapewnienie przez TTIP równych 
warunków działania, przewidujących 
równy dostęp przedsiębiorstw usługowych 

8. wzywa Komisję do dopilnowania, by w 
ramach TTIP stworzyć równe warunki
działania w odniesieniu do usług ICT, 
przewidujące równy dostęp 
przedsiębiorstw usługowych z UE do 
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z UE do rynku USA oraz obowiązek 
przestrzegania przez usługodawców z USA 
świadczących usługi w Europie lub dla 
europejskich klientów przepisów 
odnoszących się do przedsiębiorstw z UE.

rynku USA oraz obowiązek przestrzegania 
przez usługodawców z USA świadczących 
usługi w Europie lub dla europejskich 
klientów przepisów odnoszących się do 
przedsiębiorstw z UE.

Or. de

Poprawka 192
David Borrelli, Dario Tamburrano

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. przypomina Komisji, że jeśli chodzi o 
usługi ICT, szczególne znaczenie ma 
zapewnienie przez TTIP równych 
warunków działania, przewidujących 
równy dostęp przedsiębiorstw usługowych 
z UE do rynku USA oraz obowiązek 
przestrzegania przez usługodawców z USA 
świadczących usługi w Europie lub dla 
europejskich klientów przepisów 
odnoszących się do przedsiębiorstw z UE.

8. przypomina Komisji, że jeśli chodzi o 
usługi ICT, szczególne znaczenie ma 
zapewnienie przez TTIP równych 
warunków działania, przewidujących 
równy dostęp przedsiębiorstw usługowych 
z UE do rynku USA oraz przypomina, jak 
niezwykle ważne jest, aby TTIP 
gwarantował obowiązek przestrzegania 
przez usługodawców z USA świadczących 
usługi w Europie lub dla europejskich 
klientów przepisów odnoszących się do 
przedsiębiorstw z UE.

Or. en

Poprawka 193
Antonio Tajani, Salvatore Cicu, Massimiliano Salini

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. przypomina Komisji, że jeśli chodzi o 
usługi ICT, szczególne znaczenie ma 
zapewnienie przez TTIP równych 
warunków działania, przewidujących 
równy dostęp przedsiębiorstw usługowych 
z UE do rynku USA oraz obowiązek 

8. przypomina Komisji, że jeśli chodzi o 
usługi ICT, szczególne znaczenie ma 
zapewnienie przez TTIP równych 
warunków działania, przewidujących 
równy dostęp przedsiębiorstw usługowych 
z UE do rynku USA zgodnie z zasadą 
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przestrzegania przez usługodawców z USA 
świadczących usługi w Europie lub dla 
europejskich klientów przepisów 
odnoszących się do przedsiębiorstw z UE.

wzajemności oraz obowiązek 
przestrzegania przez usługodawców z USA 
świadczących usługi w Europie lub dla 
europejskich klientów przepisów 
odnoszących się do przedsiębiorstw z UE.

Or. it

Poprawka 194
Krišjānis Kariņš

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. przypomina Komisji, że jeśli chodzi o 
usługi ICT, szczególne znaczenie ma 
zapewnienie przez TTIP równych 
warunków działania, przewidujących 
równy dostęp przedsiębiorstw usługowych 
z UE do rynku USA oraz obowiązek 
przestrzegania przez usługodawców z USA 
świadczących usługi w Europie lub dla 
europejskich klientów przepisów 
odnoszących się do przedsiębiorstw z UE.

8. przypomina Komisji, że jeśli chodzi o 
usługi ICT, szczególne znaczenie ma 
zapewnienie przez TTIP równych 
warunków działania, przewidujących 
równy i przejrzysty dostęp przedsiębiorstw 
usługowych z UE do rynku USA oraz 
obowiązek przestrzegania przez 
usługodawców z USA świadczących usługi 
w Europie lub dla europejskich klientów 
przepisów odnoszących się do 
przedsiębiorstw z UE.

Or. en

Poprawka 195
Michel Reimon
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. podkreśla, że z punktu widzenia UE 
negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi na 
temat większości spraw związanych z 
prawami własności intelektualnej nie są 
pożądane ze względu na różnice w 
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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, 
ale jest uważana za takową w USA; 
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 196
Edouard Martin, Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. wzywa Komisję i EBC, by wspólnie z 
ich amerykańskimi odpowiednikami 
powołały komitet nadzoru kursu wymiany 
euro do dolara, biorąc pod uwagę że 
wahania kursu wymiany mają dużo 
większy wpływ na wiele sektorów 
przemysłowych i usług niż omawiane 
wcześnie czynniki regulacyjne, i to wpływ 
na dużo większą skalę niż jedynie rynek 
transatlantycki, ponieważ strefa dolara 
nie ogranicza się do Stanów 
Zjednoczonych, lecz obejmuje wiele 
innych krajów Ameryki Łacińskiej i Azji, 
m.in. Chiny, które od wielu lat utrzymują 
równy kurs dolara;

Or. fr
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Poprawka 197
Miloslav Ransdorf, Paloma López Bermejo

Projekt opinii
Ustęp 8 – akapit 1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

ubolewa z powodu braku przejrzystości w 
negocjacjach handlowych prowadzonych 
przez Komisję; wzywa do przeprowadzenia 
publicznej i demokratycznej debaty ze 
wszystkimi zainteresowanymi stronami, 
zwłaszcza związkami zawodowymi i 
przedstawicielami społeczeństwa 
obywatelskiego, w celu zapewnienia 
odpowiedniego monitorowania skutków 
agendy Komisji dotyczącej wolnego 
handlu;

Or. en

Poprawka 198
Adam Gierek

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. W celu uniknięcia niepohamowanej 
delokalizacji branż przemysłowych 
funkcjonujących w Unii i 
niezrównoważonej utraty miejsc pracy w 
krajach członkowskich, wzywa się 
Komisję do analizy konkurencyjności tych 
branż w stosunku do analogicznych branż 
przemysłu amerykańskiego.

Or. pl

Poprawka 199
Miloslav Ransdorf, Paloma López Bermejo
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Projekt opinii
Ustęp 8 – punkt 1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

(1) podkreśla, że każda umowa o wolnym 
handlu musi przewidywać warunek 
zabezpieczający obecny poziom regulacji 
ochrony praw pracowniczych, 
środowiskowych i socjalnych oraz 
zabezpieczenia świadczeń publicznych, w 
tym prawo państw do przyjęcia w 
przyszłości wyższych standardów w tej 
dziedzinie, nalega na wyłączenie z 
negocjacji w sprawie umowy o wolnym 
handlu wszelkich form rozstrzygania 
sporów między inwestorem a państwem, 
aby zachować kontrolę demokratyczną 
nad tymi uregulowaniami.

Or. en

Poprawka 200
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Projekt opinii
Ustęp 8 – akapit 1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

wzywa Komisję do publikowania – w 
szerokiej gamie łatwo dostępnych 
formatów – wszystkich możliwych tekstów 
i dokumentów negocjacyjnych, w tym 
dokumentów dotyczących wszelkich 
możliwych rozdziałów poświęconych 
energii, co zapewni obywatelom 
europejskim maksymalny poziom 
przejrzystości;

Or. en

Poprawka 201
Gunnar Hökmark
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Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. uważa, że kompleksowy rozdział 
dotyczący inwestycji, zawierający przepisy 
w sprawie liberalizacji i ochrony 
inwestycji, jest niezbędny do pobudzenia 
inwestycji w sektorze energii, w tym 
energii ze źródeł odnawialnych i zielonych 
technologii, oraz do ochrony tych 
inwestycji;

Or. en

Poprawka 202
Miapetra Kumpula-Natri

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. zwraca się do Komisji o dopilnowanie, 
aby TTIP służył jako forum 
zróżnicowanych regulacji technicznych, 
norm, wymogów w zakresie badań (w tym 
szczegółowych testów odbiorczych) i 
certyfikacji, które ograniczy zbędną, 
podwójną pracę i koszty, a jednocześnie 
zachowa wysokie standardy;

Or. en

Poprawka 203
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

8a. wzywa Komisję do usunięcia z tekstu 
negocjacyjnego klauzuli dotyczącej 
rozstrzygania sporów między inwestorem 
a państwem (ISDS), szczególnie ze 
względu na silny sprzeciw ze strony 
obywateli UE, wyrażony w konsultacjach 
publicznych na temat ISDS 
przeprowadzonych przez Komisję w 2014 
r., oraz powszechne nadużywanie tych 
klauzuli w obronie interesów 
korporacyjnych, w tym przez producentów 
energii;

Or. en

Poprawka 204
Mara Bizzotto

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. wzywa Komisję, chociaż nie została 
ona wybrana, do wsłuchania się w głos 
obywateli, którym podobno służy, a nie 
światowych koncernów, których żądania 
stale spełnia;

Or. fr

Poprawka 205
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno

Projekt opinii
Ustęp 8 – litera a (nowa)

Projekt opinii Poprawka

a) wzywa Komisję, chociaż nie została ona 
wybrana, do wsłuchania się w głos 
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obywateli, którym podobno służy, a nie 
światowych koncernów, których żądania 
stale spełnia;

Or. fr

Poprawka 206
Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. postuluje, aby rozdział dotyczący praw 
własności intelektualnej przewidywał 
również lepszą ochronę i szersze 
uznawanie europejskich oznaczeń 
geograficznych.

Or. en

Poprawka 207
David Borrelli, Dario Tamburrano

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. wzywa Komisję Europejską, aby nie 
ratyfikowała TTIP, jeśli zawiera ono 
klauzulę dotyczącą ISDS (rozstrzygania 
sporów między inwestorem a państwem).

Or. it

Poprawka 208
Michel Reimon
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt opinii
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8b. przypomina, że potrzebna jest 
przejrzystość w ciągu całego toku 
negocjacji; przypomina Komisji o jej 
obowiązku, zapisanym w art. 218 ust. 10 
TFUE, którego fundamentalny charakter 
potwierdził ETS w niedawnym orzeczeniu 
i który dotyczy pełnego i 
natychmiastowego informowania 
Parlamentu na wszystkich etapach 
negocjacji; nalega na Komisję, by podjęła 
starania w celu osiągnięcia z 
administracją USA porozumienia w 
sprawie dostępu wszystkich 
parlamentarzystów do skonsolidowanych 
dokumentów negocjacyjnych; domaga się 
zapewnienia publicznego dostępu do 
odpowiednich dokumentów 
negocjacyjnych wszystkich stron, z 
wyjątkiem tych, które zostały utajnione po 
wyraźnym uzasadnieniu w 
indywidualnych przypadkach, zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 1049/2001 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
30 maja 2001 r. w sprawie publicznego 
dostępu do dokumentów Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji1f;

__________________
1f Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s.43.

Or. en

Poprawka 209
Patrizia Toia

Projekt opinii
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8b. należy dopilnować, aby TTIP zawierał 
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specjalny rozdział poświęcony MŚP oraz 
by jego celem było tworzenie nowych 
możliwości dla europejskich MŚP w USA, 
np. przez zniesienie wymogów w zakresie 
podwójnej certyfikacji, ustanowienie 
internetowego systemu informacyjnego na 
temat różnic w przepisach, wprowadzenie 
przyspieszonych procedur na granicy lub 
zniesienie niektórych wciąż istniejących 
wysokich ceł; 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 210
Miapetra Kumpula-Natri

Projekt opinii
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8b. przypomina, że TTIP stwarza 
możliwości wzmocnienia wspólnych 
wysokich standardów, lepszej regulacji, a 
także światowego handlu i zasad 
inwestowania w licznych obszarach, 
obejmujących bezpieczeństwo 
konsumentów, ochronę środowiska, rynki 
pracy, handel energią i inwestycje. 

Or. en

Poprawka 211
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Projekt opinii
Ustęp 8 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

8b. wzywa Komisję, aby zadbała o to, żeby 
obecne standardy europejskie w zakresie 
praw socjalnych, środowiskowych, 
pracowniczych i konsumenckich, a także 
poziom zdrowia publicznego nie obniżyły 
się, nie zostały zagrożone ani naruszone w 
jakikolwiek sposób w wyniku 
wprowadzenia w życie umowy w sprawie 
TTIP;

Or. en

Poprawka 212
Adam Gierek

Projekt opinii
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8b. Zwraca uwagę na różnice w 
praktycznym funkcjonowaniu praw 
własności intelektualnych, zwłaszcza praw 
patentowych, co może wywołać 
przyszłościowo liczne spory sądowe 
hamujące rozwój MŚP.

Or. pl

Poprawka 213
Edouard Martin, Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8b. wzywa Komisję i Radę, by 
równocześnie z negocjacjami nad TTIP, 
ustanowiła prawdziwą zewnętrzną 
reprezentację strefy euro, aby zwiększyć 
korzyści euro dla europejskiego 
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przemysłu;

Or. fr

Poprawka 214
Michel Reimon
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 8 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8c. apeluje do Komisji o ujawnienie 
społeczeństwu europejskiemu 
dokumentów, do których mają wgląd obie 
strony negocjacji, aby obywatele 
europejscy byli należycie informowani; 
ponadto opowiada się za stworzeniem 
obywatelom możliwości wyrażania opinii i 
za uwzględnieniem ich w procesie 
negocjacji; 

Or. en

Poprawka 215
Theresa Griffin, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Projekt opinii
Ustęp 8 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8c. wzywa Komisję, aby zagwarantowała 
wszystkim w ramach umowy w sprawie 
TTIP ważność oznakowań 
geograficznych, w tym produktów 
nierolniczych; przypomina Komisji o 
żywotnie ważnej, wyższej wartości 
gospodarczej, jaką niesie ze sobą 
oznakowanie geograficzne;

Or. en


