
 

AM\1171346PL.docx  PE631.563v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

5.12.2018 A8-0367/1 

Poprawka  1 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią (rezolucja) 

2018/0091M(NLE) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

1. uważa, że umowa ta ma istotne 

znaczenie strategiczne w wymiarze 

dwustronnym i globalnym, a także jest 

wydanym na czas sygnałem poparcia 

otwartego, sprawiedliwego handlu 

opartego na wartościach i zasadach, a 

jednocześnie promuje wysokie standardy, 

między innymi w dziedzinie środowiska, 

bezpieczeństwa żywności, ochrony 

konsumenta i praw pracowniczych, w 

dobie poważnych wyzwań 

protekcjonistycznych związanych z 

porządkiem międzynarodowym; ostrzega, 

że taki protekcjonizm nie jest możliwym 

rozwiązaniem i że nie można już dłużej 

utrzymywać status quo w polityce 

handlowej; 

1. uważa, że umowa ta ma istotne 

znaczenie strategiczne w wymiarze 

dwustronnym i globalnym; zauważa 

jednak, że w obecnej sytuacji cechującej 

się pilną potrzebą realizacji agendy ONZ 

na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, 

nasilającym się protekcjonizmem i 

uzasadnionymi obawami obywateli 

dotyczącymi nieuczciwej globalizacji, nie 

można już dłużej utrzymywać status quo w 

polityce handlowej; 

 ubolewa, że Komisja nie w pełni docenia 

tego rodzaju wyzwania i uważa, że umowa 

o wolnym handlu stanowi straconą szansę 

dla UE, by odpowiednio przeorientować 

swoją politykę handlową; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/2 

Poprawka  2 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Decyzja Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią 

Europejską a Japonią 

2018/0091M(NLE) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

8. podkreśla fakt, że umowa promuje 

najlepsze praktyki w zakresie zapewniania 

konsumentom bezpiecznej i wysokiej 

jakości żywności i produktów 

żywnościowych; podkreśla, że żadne z 

postanowień umowy nie uniemożliwia 

stosowania w UE zasady ostrożności 

określonej w Traktacie o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej; z zadowoleniem 

przyjmuje zamieszczenie wyraźnego 

odniesienia do podejścia 

ostrożnościowego w umowie; podkreśla, 

że umowa w żadnym wypadku nie może 

zagrozić precyzyjnemu, zrozumiałemu i 

zgodnemu z przepisami UE etykietowaniu 

żywności; wzywa obu partnerów do 

zwiększenia ochrony konsumentów, dobra 

konsumentów i bezpieczeństwa żywności 

podczas wdrażania umowy, a do Komisji 

zwraca się o włączenie do wszystkich 

przyszłych umów handlowych 

zawieranych przez UE szczegółowych i 

solidnych przepisów dotyczących ochrony 

konsumentów; 

8. przypomina, że zasada ostrożności, 

choć zapisana w Traktatach UE, nie jest 

odpowiednio chroniona, ponieważ obecne 

wielostronne i dwustronne umowy 

handlowe nie zapewniają jej pełnego 

uznania prawnego; przypomina ponadto, 

że UE przegrała już dwa spory prawne na 

forum WTO w oparciu o zasadę 

ostrożności1a i wyraża zaniepokojenie 

ryzykiem efektu odstraszającego w 

odniesieniu do przyszłych środków 

regulacyjnych UE; ubolewa, że Komisja 

nie ustanowiła odpowiednich standardów 

ochrony w odniesieniu do zasady 

ostrożności w umowach o partnerstwie 

gospodarczym, a także podkreśla, że 

powinna to być kluczowym ofensywnym 

interesem UE we wszystkich obecnych i 

przyszłych negocjacjach handlowych; 

wzywa obu partnerów do zwiększenia 

ochrony konsumentów, dobra 

konsumentów i bezpieczeństwa żywności 

podczas wdrażania umowy, a do Komisji 

zwraca się o włączenie do wszystkich 

przyszłych umów handlowych 

zawieranych przez UE szczegółowych i 

solidnych przepisów dotyczących ochrony 

konsumentów; 

 _________________ 

 1a Wspólnoty Europejskie – środki 
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dotyczące zatwierdzania i wprowadzania 

do obrotu produktów biotechnologicznych 

DS291, Wspólnoty Europejskie – 

stosowanie hormonów DS26. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/3 

Poprawka  3 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Decyzja Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie gospodarczym między Unią 

Europejską a Japonią 

2018/0091M(NLE) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

9. podkreśla, że obie strony są 

zobowiązane do zapewnienia wysokiego 

poziomu ochrony środowiska i ochrony 

pracy oraz że te wysokie standardy nie 

powinny być postrzegane jako bariery 

handlowe; jednocześnie zauważa, że w 

porozumieniu wyraźnie stwierdzono, że 

norm pracy i ochrony środowiska nie 

można złagodzić ani obniżyć w celu 

przyciągnięcia handlu i inwestycji; 

przypomina o celu zrównoważonego 

rozwoju nr 5 programu działania ONZ na 

rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 

2030; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 

zarówno Japonia, jak i UE przystąpiły do 

postanowień deklaracji w sprawie kobiet i 

handlu z Buenos Aires oraz wzywa obie 

strony do zdecydowanego umocnienia 

zobowiązań w zakresie płci i handlu w 

kontekście tego porozumienia, w tym 

prawa do równego wynagrodzenia; 

oczekuje, że UE i Japonia podejmą 

wszelkie niezbędne kroki na rzecz 
osiągnięcia celów zrównoważonego 

rozwoju w kontekście wszystkich działań, 

w tym w ramach tej umowy; zwraca się do 

Komisji o przeprowadzenie oceny ex post 

wpływu wdrożenia umowy na 

zrównoważony rozwój; 

9. podkreśla, że obie strony są 

zobowiązane do zapewnienia wysokiego 

poziomu ochrony środowiska i ochrony 

pracy oraz że te wysokie standardy nie 

powinny być postrzegane jako bariery 

handlowe; jednocześnie zauważa, że w 

porozumieniu wyraźnie stwierdzono, że 

norm pracy i ochrony środowiska nie 

można złagodzić ani obniżyć w celu 

przyciągnięcia handlu i inwestycji; 

przypomina o celu zrównoważonego 

rozwoju nr 5 programu działania ONZ na 

rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 

2030; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 

zarówno Japonia, jak i UE przystąpiły do 

postanowień deklaracji w sprawie kobiet i 

handlu z Buenos Aires oraz wzywa obie 

strony do zdecydowanego umocnienia 

zobowiązań w zakresie płci i handlu w 

kontekście tego porozumienia, w tym 

prawa do równego wynagrodzenia; uważa, 

że umowy o wolnym handlu nie powinny 

być celem samym w sobie, lecz powinny 

raczej być środkiem do osiągnięcia i 

wdrożenia celów zrównoważonego 

rozwoju, w tym celów porozumienia 

paryskiego; zwraca się do Komisji o 

przeprowadzenie oceny ex post wpływu 

wdrożenia umowy na zrównoważony 

rozwój po trzech latach od rozpoczęcia 

wdrażania umowy, a następnie 
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regularnie, aby zapewnić zgodność umów 

o partnerstwie gospodarczym z celami 

zrównoważonego rozwoju; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/4 

Poprawka  4 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią (rezolucja) 

2018/0091M(NLE) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

10. z zadowoleniem przyjmuje 

zobowiązanie na rzecz skutecznego 

wdrożenia porozumienia paryskiego w 

sprawie walki ze zmianą klimatu oraz 

innych wielostronnych umów w dziedzinie 

środowiska, a także na rzecz 

zrównoważonego gospodarowania lasami 

(łącznie ze zwalczaniem nielegalnego 

pozyskania drewna) i zasobami rybnymi 

(łącznie ze zwalczaniem nielegalnych, 

nieraportowanych i nieuregulowanych 

połowów); podkreśla, że przepisy i normy 

UE nadal mają zastosowanie do produktów 

przywożonych na rynek UE oraz że w 

szczególności rozporządzenie UE w 

sprawie drewna (rozporządzenie (UE) nr 

995/2010) zakazuje wprowadzania do 

obrotu w UE nielegalnie pozyskanego 

drewna oraz ustanawia obowiązkowy 

system zasad należytej staranności; wzywa 

obie strony do ścisłej współpracy w 

ramach rozdziału dotyczącego 

zrównoważonego rozwoju w celu wymiany 

najlepszych praktyk i poprawy 

egzekwowania prawodawstwa w tych 

kwestiach, w tym w odniesieniu do 

najskuteczniejszych środków zwalczania 

nielegalnego pozyskiwania drewna oraz w 

sprawie zwrócenia szczególnej uwagi na 

zapobieganie eksportowi nielegalnie 

pozyskanego drewna z UE do Japonii; 

10. z zadowoleniem przyjmuje 

zobowiązanie na rzecz skutecznego 

wdrożenia porozumienia paryskiego w 

sprawie walki ze zmianą klimatu oraz 

innych wielostronnych umów w dziedzinie 

środowiska, a także na rzecz 

zrównoważonego gospodarowania lasami 

(łącznie ze zwalczaniem nielegalnego 

pozyskania drewna) i zasobami rybnymi 

(łącznie ze zwalczaniem nielegalnych, 

nieraportowanych i nieuregulowanych 

połowów); podkreśla, że przepisy i normy 

UE nadal mają zastosowanie do produktów 

przywożonych na rynek UE oraz że w 

szczególności rozporządzenie UE w 

sprawie drewna (rozporządzenie (UE) nr 

995/2010) zakazuje wprowadzania do 

obrotu w UE nielegalnie pozyskanego 

drewna oraz ustanawia obowiązkowy 

system zasad należytej staranności; wzywa 

obie strony do niezwłocznego rozpoczęcia 

bliskiej współpracy w ramach rozdziału 

dotyczącego zrównoważonego rozwoju w 

celu bezzwłocznego przyjęcia przez 

Japonię prawodawstwa równoważnego z 

rozporządzeniem w sprawie drewna; 

wyraża ubolewanie, że w ramach 

negocjacji Komisja postanowiła nie 

domagać się zakończenia połowów 

wielorybów; 
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5.12.2018 A8-0367/5 

Poprawka  5 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią (rezolucja) 

2018/0091M(NLE) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

13. przypomina, że Trybunał 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

oświadczył w swojej opinii 2/15 (ust. 161) 

w sprawie umowy o wolnym handlu 

między UE a Singapurem, że rozdziały 

dotyczące handlu i zrównoważonego 

rozwoju mają bezpośredni i 

natychmiastowy wpływ na wymianę 

handlową oraz że naruszenie przepisów 

dotyczących zrównoważonego rozwoju 

upoważnia drugą stronę do zniesienia lub 

zawieszenia liberalizacji przewidzianej w 

innych postanowieniach umowy o wolnym 

handlu; z zadowoleniem przyjmuje 

włączenie klauzuli przeglądowej do 

rozdziału dotyczącego handlu i 

zrównoważonego rozwoju oraz wzywa 

obie strony do odpowiedniego i 

terminowego stosowania tej klauzuli w 

celu wywiązania się z podjętych 

zobowiązań oraz poprawy egzekwowania i 

skuteczności przepisów dotyczących pracy 

i ochrony środowiska, w tym 

uwzględnienia, między różnymi metodami 

egzekwowania, mechanizmu opartego na 

sankcjach jako ostateczności ; wzywa obie 

strony, by nie zwlekały do momentu 

zastosowania klauzuli przeglądowej z 

podjęciem działań na rzecz skutecznego 

wdrożenia tej umowy, aby 

zagwarantować, że umowa o partnerstwie 

gospodarczym jest porozumieniem stałym 

13. przypomina, że celem rozdziałów 

dotyczących handlu i zrównoważonego 

rozwoju jest dopilnowanie, by umowy 

handlowe były środkiem osiągnięcia celów 

zrównoważonego rozwoju, i uważa, że – 

aby uniknąć ich sprzeczności z tymi 

celami – rozdziały te muszą być możliwe 

do pełnego wyegzekwowania, podobnie 

jak wszystkie inne części umowy o wolnym 

handlu; przypomina, że Trybunał 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

oświadczył w swojej opinii 2/15 (ust. 161) 

w sprawie umowy o wolnym handlu 

między UE a Singapurem, że rozdziały 

dotyczące handlu i zrównoważonego 

rozwoju mają bezpośredni i 

natychmiastowy wpływ na wymianę 

handlową oraz że naruszenie przepisów 

dotyczących zrównoważonego rozwoju 

upoważnia drugą stronę do zniesienia lub 

zawieszenia liberalizacji przewidzianej w 

innych postanowieniach umowy o wolnym 

handlu; wzywa Komisję do 

natychmiastowego uruchomienia klauzuli 

przeglądowej zawartej w rozdziale umów o 

partnerstwie gospodarczym poświęconym 

handlowi i zrównoważonemu rozwojowi, a 

także do dokonania przeglądu ogólnego 

podejścia do wszystkich umów o wolnym 

handlu w celu wprowadzenia zawieszenia 

preferencji handlowych lub innych 

rodzajów sankcji w przypadku naruszenia 
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zapewniającym najwyższy możliwy poziom 

ochrony; wzywa Komisję do 

monitorowania zobowiązań podjętych w 

rozdziale dotyczącym handlu i 

zrównoważonego rozwoju oraz do 

współpracy z Japonią w zakresie ich 

realizacji, w oparciu o 15-punktowy 

dokument roboczy Komisji w sprawie 

wdrażania handlu i zrównoważonego 

rozwoju; 

zobowiązań; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/6 

Poprawka  6 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią (rezolucja) 

2018/0091M(NLE) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

14. podkreśla, że w umowie o 

partnerstwie gospodarczym potwierdza się 

prawo organów państw członkowskich do 

pełnego określania, świadczenia i 

regulowania usług publicznych na 

szczeblach lokalnym, regionalnym lub 

krajowym, oraz wykaz negatywny 

przewidziany w umowie nie uniemożliwia 

rządom przywracania sprywatyzowanych 

usług do sektora publicznego lub 

swobodnego tworzenia nowych usług 

użyteczności publicznej; jest zdania, że – 

co do zasady – preferowane jest 

stosowanie podejścia opartego na wykazie 

pozytywnym, jak ma to miejsce w Układzie 

ogólnym w sprawie handlu usługami 

WTO (GATS); zauważa, że obie strony 

umowy o partnerstwie gospodarczym 

zobowiązały się do ochrony gospodarki 

wodnej w ramach ogólnego zwolnienia 

dotyczącego usług użyteczności 

publicznej; 

14. podkreśla, że w umowie o 

partnerstwie gospodarczym należy 

utrzymać prawo organów państw 

członkowskich do określania, świadczenia 

i regulowania usług publicznych na 

szczeblach lokalnym, regionalnym lub 

krajowym; uważa, że wykaz negatywny 

ogranicza prawo do wprowadzania 

regulacji, ponieważ wymaga od organów 

krajowych ustalenia w czasie negocjacji 

wszystkich przyszłych potrzeb 

regulacyjnych oraz że klauzule zapadkowe 

i klauzule zawieszające zakazują co do 

zasady przywrócenia mniej korzystnych 

poziomów liberalizacji; zwraca się do 

Komisji o przywrócenie podejścia 

opartego na wykazie pozytywnym we 

wszystkich bieżących i przyszłych 

negocjacjach; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/7 

Poprawka  7 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią (rezolucja) 

2018/0091M(NLE) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 14a. uważa, że obecna klauzula o 

użyteczności publicznej nie zapewnia 

pełnej i odpowiedniej ochrony prawa do 

regulowania usług publicznych, co 

Parlament przyznał już w poprzednich 

rezolucjach1b; wzywa Komisję do 

rozważenia zmiany podejścia w celu 

wyłączenia usług świadczonych w 

interesie ogólnym i usług świadczonych w 

ogólnym interesie gospodarczym ze 

wszystkich umów o wolnym handlu w 

oparciu o klauzulę „świadczenia usług 

publicznych” wyraźnie opartą na 

zasadach określonych w Traktatach UE; 

 _________________ 

 1b Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 

dnia 3 lutego 2016 r. zawierające 

zalecenia Parlamentu Europejskiego dla 

Komisji Europejskiej w sprawie negocjacji 

porozumienia w sprawie handlu usługami 

(TiSA) (2015/2233(INI)), 

P8_TA(2016)0041.  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/8 

Poprawka  8 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią (rezolucja) 

2018/0091M(NLE) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

17. podkreśla, że w umowie zachowuje 

się suwerenne prawo do regulowania 

sektorów finansowego i bankowego ze 

względów ostrożności i nadzorczych; 

wzywa obu partnerów do skorzystania z 
finansowego forum regulacyjnego w celu 

poprawy globalnego systemu finansowego; 

17. podkreśla, że w umowie należy 

zachować suwerenne prawo do 

regulowania sektorów finansowego i 

bankowego ze względów ostrożności i 

nadzorczych oraz przypomina, że 

postanowienia zawarte w rozdziale 

dotyczącym usług finansowych opierają 

się na GATS, który wszedł w życie w 1995 

r.; jest zaniepokojony faktem, że UE 

umieściła produkty finansowe będące 

źródłem kryzysu finansowego w wykazie 

usług, które mają zostać zliberalizowane 

(tj. swapy ryzyka kredytowego, papiery 

wartościowe zabezpieczone aktywami, 

produkty pochodne, takie jak kontrakty 

terminowe typu future i opcje); ubolewa, 

że w tej umowie o wolnym handlu nie 

skorzystano z możliwości uczynienia 

liberalizacji handlu usługami 

finansowymi zgodnej z pokryzysowym 

wzorcem regulacyjnym za pomocą 

pozytywnego wykazu usług finansowych, 

jak Parlament zalecał również w oparciu 

o prace komisji śledczej ds. dokumentów 

panamskich1c; wyraża ubolewanie z 

powodu włączenia bardzo ambitnego 

postanowienia dotyczącego nowych usług 

finansowych, potwierdzającego zamiar 

dalszej liberalizacji i rozszerzenia sektora 

finansowego, co stoi w sprzeczności z 

pokryzysowym podejściem raczej 

ograniczającym innowacje finansowe; 
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 _________________ 

 1c Zalecenie Parlamentu Europejskiego z 

dnia 13 grudnia 2017 r. dla Rady i 

Komisji w następstwie dochodzenia w 

sprawie prania pieniędzy, unikania 

opodatkowania i uchylania się od 

opodatkowania (2016/3044(RSP)), 

P8_TA-PROV(2017)0491  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/9 

Poprawka  9 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią (rezolucja) 

2018/0091M(NLE) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

19. podkreśla, że współpraca 

regulacyjna jest dobrowolna i nie 

ogranicza prawa do wprowadzania 

regulacji; przypomina, że odpowiednie 

przepisy muszą być wdrażane przy pełnym 

poszanowaniu prerogatyw 

współprawodawców; z zadowoleniem 

przyjmuje fakt, że w rozdziale dotyczącym 

współpracy regulacyjnej wyraźnie 

przewidziano, że należy w pełni 

przestrzegać zasad ustanowionych w 

TFUE, jak zasada ostrożności; 

19. podkreśla, że współpraca 

regulacyjna jest dobrowolna i nie powinna 

w żadnym przypadku ograniczać prawa do 

wprowadzania regulacji; przypomina, że 

odpowiednie przepisy muszą być wdrażane 

przy pełnym poszanowaniu prerogatyw 

współprawodawców; zwraca uwagę na 

postanowienie zawarte w rozdziale 

dotyczącym współpracy regulacyjnej, 

które przewiduje, że środki regulacyjne 

nie mogą stanowić ukrytej bariery w 

handlu, co pociąga za sobą ważenie i 

równoważenie tego, co jest 

proporcjonalne i konieczne z jednej 

strony, a co może być uzasadnionym 

celem politycznym z drugiej strony; jest 

zaniepokojony, że współpraca regulacyjna 

w ramach umów o wolnym handlu może 

powodować, że delikatna równowaga 

między regulowaniem interesu 

publicznego a usuwaniem barier w 

handlu zostanie zachwiana, przez co 

zacznie przeważać ta druga opcja; 

ubolewa, że przepisy zawarte w tym 

rozdziale – zgodnie z którymi należny w 

pełni przestrzegać zasad ustanowionych w 

TFUE, takich jak zasada ostrożności – 

mają zastosowanie wyłącznie do 

współpracy regulacyjnej, podczas gdy 

najbardziej krytyczne przepisy znajdują 

się w rozdziałach dotyczących środków 

sanitarnych i fitosanitarnych oraz barier 
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Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/10 

Poprawka  10 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią (rezolucja) 

2018/0091M(NLE) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

20. apeluje o przejrzystość 

funkcjonowania komitetu ds. współpracy 

regulacyjnej oraz o zrównoważone 

zaangażowanie wszystkich 

zainteresowanych stron, w szczególności 

związków zawodowych i organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego, co należy 

uznać za warunek wstępny dalszego 

budowania publicznego zaufania do 

umowy i jej skutków; podkreśla, że 

Parlament powinien być regularnie 

informowany o decyzjach podejmowanych 

przez komitet ds. współpracy regulacyjnej; 

20. apeluje o przejrzystość 

funkcjonowania komitetu ds. współpracy 

regulacyjnej oraz o zrównoważone 

zaangażowanie wszystkich 

zainteresowanych stron, w szczególności 

związków zawodowych i organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego, co należy 

uznać za warunek wstępny dalszego 

budowania publicznego zaufania do 

umowy i jej skutków; podkreśla, że 

Parlament powinien być systematycznie 

informowany o decyzjach podejmowanych 

przez komitet ds. współpracy regulacyjnej, 

a także przed każdym posiedzeniem forum 

współpracy regulacyjnej w zakresie umów 

o partnerstwie gospodarczym i po takim 

posiedzeniu; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/11 

Poprawka  11 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią (rezolucja) 

2018/0091M(NLE) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

21. zauważa, że nadal prowadzone są 

negocjacje w sprawie odrębnej umowy 

inwestycyjnej, którą Parlament będzie 

ściśle monitorował; zauważa, że Komisja 

wprowadziła system sądów ds. inwestycji 

w umowach z innymi partnerami, w 

oczekiwaniu na ustanowienie 

wielostronnego trybunału inwestycyjnego; 

przypomina, że stary prywatny mechanizm 

rozstrzygania sporów między inwestorem 

a państwem jest niedopuszczalny i że nie 

ma mandatu do jego przywrócenia; 

21. zauważa, że nadal prowadzone są 

negocjacje w sprawie odrębnej umowy 

inwestycyjnej; zauważa, że system sądów 

ds. inwestycji utrwali wysoki poziom 

ochrony inwestycji bez odpowiednich 

zobowiązań inwestorów, na podstawie 

praw podmiotowych inwestorów, które 

systemowo osłabiają prawo stron do 

regulowania i realizacji uzasadnionych 

celów polityki publicznej; podkreśla, że 

system sądów ds. inwestycji nie reformuje 

najbardziej problematycznych przepisów 

podmiotowych o ochronie inwestycji 

zagranicznych, w szczególności zasad 

„wywłaszczania pośredniego”, 

„uzasadnionych oczekiwań” oraz 

„sprawiedliwego i równego traktowania”; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/12 

Poprawka  12 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią (rezolucja) 

2018/0091M(NLE) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 21 a. wzywa Komisję do wstrzymania 

negocjacji dotyczących umowy o ochronie 

inwestycji; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/13 

Poprawka  13 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Umowa o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią (rezolucja) 

2018/0091M(NLE) 

 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 a (nowy) 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

 25 a. zwraca uwagę na poprawę w 

zakresie przejrzystości, dostępu do 

dokumentów i zaangażowania 

społeczeństwa obywatelskiego w 

negocjacje handlowe, widoczną w trakcie 

obecnej kadencji; domaga się, aby 

wszyscy posłowie do Parlamentu 

Europejskiego mieli systematycznie pełny 

dostęp do skonsolidowanych tekstów 

negocjacyjnych, oraz wzywa Komisję, by 

zawsze w pierwszej kolejności dążyła do 

ujawnienia i publikacji tych dokumentów 

we wszystkich negocjacjach; 

Or. en 

 


