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20.5.2013 B7-0187/1 

Poprawka  1 

Helmut Scholz, Paul Murphy, Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine 

Vergiat 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B7-0187/2013 

Vital Moreira 

w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego 

Negocjacje UE dotyczące handlu i inwestycji ze Stanami Zjednoczonymi 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 7 a (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

   – uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 
listopada 2010 r. w sprawie praw 
człowieka oraz norm społecznych i 
środowiskowych w międzynarodowych 
umowach handlowych1, 

_________________ 

1
 Dz.U. C 99 E z 3.4.2012, s. 31. 

 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/2 

Poprawka  2 

Helmut Scholz, Paul Murphy, Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine 

Vergiat 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B7-0187/2013 

Vital Moreira 

w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego 

Negocjacje UE dotyczące handlu i inwestycji ze Stanami Zjednoczonymi 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 7 b (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

   – uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 
listopada 2010 r. w sprawie 
międzynarodowej polityki handlowej w 
kontekście nadrzędnych potrzeb 
związanych ze zmianami klimatu1, 
______________ 

1 Dz.U. C 99 E z 3.4.2012, s. 94. 
 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/3 

Poprawka  3 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B7-0187/2013 

Vital Moreira 

w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego 

Negocjacje UE dotyczące handlu i inwestycji ze Stanami Zjednoczonymi 

Projekt rezolucji 

Motyw C a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Ca. mając na uwadze, Ŝe zawarcie umowy 
o wolnym handlu z USA miałoby wpływ 
na budŜet UE, w szczególności przez 
utratę zasobów własnych w formie 
naleŜności celnych, przy czym przychody z 
tytułu opłat celnych wynoszą obecnie 2,6 
miliarda EUR rocznie; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/4 

Poprawka  4 

Helmut Scholz 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B7-0187/2013 

Vital Moreira 

w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego 

Negocjacje UE dotyczące handlu i inwestycji ze Stanami Zjednoczonymi 

Projekt rezolucji 

Motyw C b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Cb. mając na uwadze, Ŝe zawarcie 
kompleksowej umowy handlowo-
inwestycyjnej z państwem o bardzo dobrze 
rozwiniętej gospodarce i wysoce 
konkurencyjnych przedsiębiorstwach 
wywarłoby dodatkową presję na szereg 
sektorów gospodarki UE i miejsca pracy w 
tych sektorach, co zwiększyłoby juŜ i tak 
silny negatywny wpływ obecnego kryzysu 
finansowego i gospodarczego na UE; 

Or. en 



 

AM\936826PL.doc  PE509.811v01-00 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

20.5.2013 B7-0187/5 

Poprawka  5 

Helmut Scholz, Paul Murphy, Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, 

Marie-Christine Vergiat 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B7-0187/2013 

Vital Moreira 

w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego 

Negocjacje UE dotyczące handlu i inwestycji ze Stanami Zjednoczonymi 

Projekt rezolucji 

Motyw D a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Da. mając na uwadze, Ŝe Stany 
Zjednoczone nie ratyfikowały Konwencji 
nr 87 MOP z 1948 r. dotyczącej wolności 
związkowej i ochrony praw związkowych 
oraz Konwencji nr 98 MOP z 1949 r. 
dotyczącej stosowania zasad prawa 
organizowania się i rokowań zbiorowych; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/6 

Poprawka  6 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B7-0187/2013 

Vital Moreira 

w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego 

Negocjacje UE dotyczące handlu i inwestycji ze Stanami Zjednoczonymi 

Projekt rezolucji 

Motyw E a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Ea. mając na uwadze, Ŝe światowy kryzys 
gospodarczy rozpoczął się w 
amerykańskim sektorze kredytów o 
niŜszym ratingu i rozprzestrzenił się 
szybko z powodu duŜego zaangaŜowania 
europejskiego sektora bankowego; mając 
na uwadze, Ŝe zastosowanie skutecznego 
wspólnego podejścia do uregulowania 
sektora finansowego jest warunkiem 
wstępnym uwzględnienia obrotu usługami 
finansowymi w transatlantyckim 
partnerstwie handlowym i inwestycyjnym; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/7 

Poprawka  7 

Helmut Scholz, Paul Murphy, Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, 

Marie-Christine Vergiat 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B7-0187/2013 

Vital Moreira 

w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego 

Negocjacje UE dotyczące handlu i inwestycji ze Stanami Zjednoczonymi 

Projekt rezolucji 

Motyw E b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Eb. mając na uwadze, Ŝe związki 
zawodowe po obu stronach Atlantyku 
muszą być w pełni zaangaŜowane w 
negocjacje, aby potencjalne przyszłe 
porozumienie nie było niekorzystne dla 
przedstawicieli klasy robotniczej i ich 
rodzin ani w UE, ani w USA; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/8 

Poprawka  8 

Helmut Scholz, Paul Murphy, Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine 

Vergiat 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B7-0187/2013 

Vital Moreira 

w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego 

Negocjacje UE dotyczące handlu i inwestycji ze Stanami Zjednoczonymi 

Projekt rezolucji 

Motyw G 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

G. mając na uwadze, Ŝe grupa robocza 

wysokiego szczebla ds. zatrudnienia i 

wzrostu wspólnie przeanalizowała liczne 

potencjalne moŜliwości rozszerzenia 

transatlantyckiego handlu i inwestycji i 

stwierdziła w końcowym sprawozdaniu, Ŝe 

zawarcie kompleksowej umowy handlowo-

inwestycyjnej przyniosłoby obu 

gospodarkom największe korzyści; 

G. mając na uwadze, Ŝe grupa robocza 

wysokiego szczebla ds. zatrudnienia i 

wzrostu wspólnie przeanalizowała liczne 

potencjalne moŜliwości rozszerzenia 

transatlantyckiego handlu i inwestycji i 

stwierdziła w końcowym sprawozdaniu, Ŝe 

zawarcie kompleksowej umowy handlowo-

inwestycyjnej przyniosłoby obu 

gospodarkom największe korzyści; mając 
na uwadze, Ŝe grupa robocza wysokiego 
szczebla ds. zatrudnienia i wzrostu nie 
przeanalizowała innych form współpracy 
niŜ umowa handlowo-inwestycyjna, które 
mogłyby prowadzić do stworzenia większej 
liczby pracy, lepszej ochrony środowiska i 
usprawnienia systemów ubezpieczeń 
zdrowotnych, takich jak na przykład 
uzgodnione strategie dotyczące inwestycji 
publicznych i korekta polityki 
oszczędnościowej UE, która jest głównym 
czynnikiem zwiększającym bezrobocie w 
UE; 
 

Or. en 



 

AM\936826PL.doc  PE509.811v01-00 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

20.5.2013 B7-0187/9 

Poprawka  9 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B7-0187/2013 

Vital Moreira 

w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego 

Negocjacje UE dotyczące handlu i inwestycji ze Stanami Zjednoczonymi 

Projekt rezolucji 

Motyw H 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

H. mając na uwadze, Ŝe UE jest 
przekonana, iŜ nadrzędnym celem jest 
rozwój i umocnienie wielostronnego 

systemu; mając na uwadze, Ŝe nie 

wyklucza to jednak, by dwustronne 

umowy wykraczały poza zobowiązania w 

ramach WTO i uzupełniały wielostronne 

przepisy, poniewaŜ zarówno umowy 

regionalne, jak i umowy o wolnym handlu 
prowadzą do zwiększonej harmonizacji 
standardów i szerszej liberalizacji 
sprzyjającej wielostronnemu systemowi 
handlu; 

H. mając na uwadze, Ŝe choć umocnienie 

wielostronnego systemu pozostaje 
priorytetowym celem UE, to nie wyklucza 

ono, by dwustronne umowy wykraczały 

poza zobowiązania w ramach WTO i 

uzupełniały wielostronne przepisy; mając 
na uwadze to, Ŝe wpływ negocjacji z USA 
na inne trwające negocjacje handlowe, 
innych partnerów na świecie i cel, którym 
jest stworzenie szerszego i równego 
partnerstwa transatlantyckiego 
obejmującego Afrykę i Amerykę Łacińską, 
a takŜe wpływ na juŜ obowiązujące 
regionalne umowy o handlu i współpracy 
musi być starannie uwzględniony; 

 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/10 

Poprawka  10 

Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Jacky Hénin, 

Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B7-0187/2013 

Vital Moreira 

w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego 

Negocjacje UE dotyczące handlu i inwestycji ze Stanami Zjednoczonymi 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

1. uwaŜa, Ŝe konieczne jest potwierdzenie 
strategicznego znaczenia stosunków 
gospodarczych UE-USA, ich pogłębienie 
oraz określenie przez te podmioty 
wspólnego podejścia do światowego 
handlu, inwestycji i kwestii związanych z 
handlem, takich jak standardy, normy i 
regulacje, aby rozwinąć szerszą 
transatlantycką wizję i wspólny zestaw 
strategicznych celów; 

1. nie jest przekonany, Ŝe Komisja zdoła 
wynegocjować ze swoimi amerykańskimi 
odpowiednikami umowę, która będzie 
korzystna dla większości ludzi 
mieszkających i pracujących w UE i USA; 
dlatego wzywa Radę do niezatwierdzania 
projektu mandatu negocjacyjnego i do 
uruchomienia procedury prowadzącej do 
sporządzenia projektów mandatów 
negocjacyjnych, a ponadto domaga się, by 
negocjacje były w pełni przejrzyste i 
podlegały kontroli publicznej;  

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/11 

Poprawka  11 

Helmut Scholz, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, 

Younous Omarjee 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B7-0187/2013 

Vital Moreira 

w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego 

Negocjacje UE dotyczące handlu i inwestycji ze Stanami Zjednoczonymi 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. uwaŜa, Ŝe uwolnienie 

niewykorzystanego potencjału prawdziwie 

zintegrowanego transatlantyckiego rynku 

ma kluczowe znaczenie dla UE i USA, aby 

maksymalnie zwiększyć liczbę godziwych 

miejsc pracy oraz pobudzić inteligentny, 

silny, trwały i zrównowaŜony potencjał 

wzrostu; jest zdania, Ŝe ma to szczególne 

znaczenie właśnie teraz, w związku z 

trwającym kryzysem gospodarczym, 

stanem rynków finansowych i warunkami 

finansowymi, wysokim poziomem długu 

publicznego, wysokimi stopami bezrobocia 

i niskimi perspektywami wzrostu po obu 

stronach Atlantyku oraz korzyściami, które 

moŜna osiągnąć poprzez prawdziwie 

skoordynowane podejście do tych 

wspólnych problemów; 

2. uwaŜa, Ŝe uwolnienie 

niewykorzystanego potencjału prawdziwie 

zintegrowanego transatlantyckiego rynku 

ma kluczowe znaczenie dla UE i USA, aby 

maksymalnie zwiększyć liczbę godziwych 

miejsc pracy oraz pobudzić inteligentny, 

silny, trwały i zrównowaŜony potencjał 

wzrostu; jest zdania, Ŝe ma to szczególne 

znaczenie właśnie teraz, w związku z 

trwającym kryzysem gospodarczym, 

stanem rynków finansowych i warunkami 

finansowymi, wysokim poziomem długu 

publicznego, wysokimi stopami bezrobocia 

i niskimi perspektywami wzrostu po obu 

stronach Atlantyku oraz korzyściami, które 

moŜna osiągnąć poprzez prawdziwie 

skoordynowane podejście do tych 

wspólnych problemów; zwraca uwagę, Ŝe 
rynek zamówień publicznych w UE 
dramatycznie się skurczył w konsekwencji 
kryzysu zadłuŜeniowego i zastosowania 
środków oszczędnościowych i Ŝe będzie się 
kurczył jeszcze szybciej po wdroŜeniu 
paktu fiskalnego; 

 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/12 

Poprawka  12 

Helmut Scholz, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, 

Younous Omarjee 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B7-0187/2013 

Vital Moreira 

w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego 

Negocjacje UE dotyczące handlu i inwestycji ze Stanami Zjednoczonymi 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  2a. nalega, aby głęboki kryzys 
gospodarczy i gospodarczy, z którym 
muszą się mierzyć obie gospodarki, nie był 
wykorzystywany jako pretekst do 
obniŜania standardów społecznych, 
środowiskowych, zdrowotnych i norm 
pracy; wręcz przeciwnie – w potencjalnej 
przyszłej umowie naleŜy uwzględnić 
najwyŜsze istniejące standardy społeczne, 
środowiskowe i normy pracy;  

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/13 

Poprawka  13 

Cornelia Ernst, Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, 

Younous Omarjee 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B7-0187/2013 

Vital Moreira 

w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego 

Negocjacje UE dotyczące handlu i inwestycji ze Stanami Zjednoczonymi 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  6a. uwaŜa, Ŝe kaŜde negocjacje handlowe 
powinny gwarantować pełne 
poszanowanie praw podstawowych UE 
przez włączanie do umów handlowych 
zawieranych przez UE z państwami 
trzecimi jako wspólnej części klauzuli 
praw człowieka; uwaŜa, Ŝe umowa 
powinna być wzorowana na art. XIV 
GATS w odniesieniu do wyjątku opartego 
na ochronie danych osobowych; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/14 

Poprawka  14 

Helmut Scholz, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, 

Younous Omarjee 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B7-0187/2013 

Vital Moreira 

w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego 

Negocjacje UE dotyczące handlu i inwestycji ze Stanami Zjednoczonymi 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

9. apeluje do Rady o nadanie dalszego 
biegu zaleceniom zawartym w końcowym 
sprawozdaniu grupy roboczej wysokiego 
szczebla ds. zatrudnienia i wzrostu oraz o 

zezwolenie Komisji na rozpoczęcie 

negocjacji na rzecz zawarcia 

transatlantyckiego partnerstwa handlowego 

i inwestycyjnego z USA; 

9. apeluje do Rady o niezezwalanie 
Komisji na rozpoczęcie negocjacji na rzecz 

zawarcia transatlantyckiego partnerstwa 

handlowego i inwestycyjnego z USA, 
dopóki nie przeprowadzono odpowiedniej 
oceny skutków oraz szeroko zakrojonych i 
przejrzystych konsultacji ze 
społeczeństwem obywatelskim i wszystkimi 
zainteresowanymi stronami; 

 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/15 

Poprawka  15 

Helmut Scholz, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, 

Younous Omarjee 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B7-0187/2013 

Vital Moreira 

w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego 

Negocjacje UE dotyczące handlu i inwestycji ze Stanami Zjednoczonymi 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  10a. przypomina wezwanie Europejskiej 
Konfederacji Związków Zawodowych 
(ETUC) i Amerykańskiej Federacji Pracy 
i Kongresu Organizacji Przemysłowych 
(AFL-CIO) do powstrzymania się od 
włączania mechanizmu rozstrzygania 
sporów między inwestorem a państwem do 
przyszłej potencjalnej umowy handlowo-
inwestycyjnej z USA i popiera prawo do 
regulacji w ogólnym interesie 
społeczeństwa;  

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/16 

Poprawka  16 

Helmut Scholz, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, 

Younous Omarjee 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B7-0187/2013 

Vital Moreira 

w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego 

Negocjacje UE dotyczące handlu i inwestycji ze Stanami Zjednoczonymi 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  10b. wzywa Komisję i Radę do 
zastosowania zasady ostroŜności przy 
finalizowaniu mandatu i do obrony tej 
zasady w stosunku do ochrony 
środowiska, zdrowia ludzi, zwierząt i 
roślin, szczególnie zaś w odniesieniu do 
GMO, stosowania hormonów i 
klonowania;  

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/17 

Poprawka  17 

Helmut Scholz, Lothar Bisky, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, 

Younous Omarjee 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B7-0187/2013 

Vital Moreira 

w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego 

Negocjacje UE dotyczące handlu i inwestycji ze Stanami Zjednoczonymi 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

11. uwaŜa za konieczne, aby Unia i jej 

państwa członkowskie utrzymywały 

moŜliwość ochrony i rozwoju polityk 

kulturalnych i audiowizualnych, i to w 

ramach ich dorobku prawnego, aktów 

normatywnych i umów; apeluje zatem, aby 

wyłączenie usług dotyczących treści 

kulturalnych i audiowizualnych, w tym 

nadawanych na Ŝywo, było wyraźnie 

określone w mandacie negocjacyjnym; 

11. uwaŜa za konieczne, aby Unia i jej 

państwa członkowskie utrzymywały 

moŜliwość ochrony i rozwoju polityk 

kulturalnych i audiowizualnych, i to w 

ramach ich dorobku prawnego, aktów 

normatywnych i umów, w tym Konwencji 
UNESCO w sprawie ochrony i 
promowania róŜnorodności form wyrazu 
kulturowego; apeluje zatem, aby 

wyłączenie usług dotyczących treści 

kulturalnych i audiowizualnych, w tym 

nadawanych na Ŝywo, było wyraźnie 

określone w mandacie negocjacyjnym; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/18 

Poprawka  18 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B7-0187/2013 

Vital Moreira 

w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego 

Negocjacje UE dotyczące handlu i inwestycji ze Stanami Zjednoczonymi 

Projekt rezolucji 

Ustęp 15 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  15a. jest zaniepokojony, Ŝe w krajowym 
sprawozdaniu na temat szacunków 
handlowych dotyczącym zagranicznych 
barier handlowych sporządzonym na 2013 
r. przez Przedstawiciela ds. Handlu 
Stanów Zjednoczonych określono kilka 
waŜnych regulacji państw członkowskich 
UE jako bariery w handlu, w 
szczególności: 

 – róŜne środki ograniczania kosztów w 
róŜnych państwach członkowskich, które 
uznaje się za niekorzystne dla interesów 
amerykańskich korporacji 
farmaceutycznych; 

 – tak zwane „ukryte dotacje” dla unijnych 
producentów owoców; 

 – unijny system ochrony oznaczeń 
geograficznych; 

 – obecne uregulowania dotyczące ochrony 
praw autorskich i ich egzekwowania, w 
szczególności odrzucenie ACTA, oraz 
szczegółowe ustawodawstwo w co 
najmniej 13 państwach członkowskich; 

 – wnioski ustawodawcze dotyczące 
ochrony danych, które mogą ograniczyć 
międzynarodowy przepływ danych; 

 – limity dotyczące nadawanych treści, 
szczególnie we Francji, Włoszech, Polsce i 
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Hiszpanii; 

 – zezwolenie obywatelom USA na 
wykonywanie zawodów prawniczych w 
państwach członkowskich UE;  

 – dostęp do irlandzkiego rynku usług 
energetycznych; 

 – ograniczenia dotyczące obcej własności 
mienia na Cyprze; 

 – ograniczenia w zakresie uzyskiwania 
pakietu kontrolnego w 11 sektorach 
przedsiębiorstw we Francji, a takŜe 
francuski fundusz inwestycji 
strategicznych i model złotej akcji; 

 – kryteria lokalnej treści w przypadku 
zachęt podatkowych w Grecji; 

 – włoski system zachęt dotyczący 
wytwarzania we Włoszech energii 
słonecznej za pomocą ogniw 
fotowoltaicznych, w ramach którego 
wymaga się korzystania z części 
wykonanych w UE; 

 – spora liczba regulacji UE i państw 
członkowskich dotyczących zamówień 
publicznych, w tym regulacje dotyczące 
dostępu do rynku; 

 przypomina Komisji o jej ograniczonych 
kompetencjach negocjacyjnych oraz o 
konieczności przestrzegania zasady 
pomocniczości; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/19 

Poprawka  19 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B7-0187/2013 

Vital Moreira 

w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego 

Negocjacje UE dotyczące handlu i inwestycji ze Stanami Zjednoczonymi 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

16. z zadowoleniem przyjmuje w 
szczególności zalecenie grupy roboczej 
wysokiego szczebla ds. zatrudnienia i 
wzrostu, aby UE i USA zajęły się 
aspektami środowiska i pracy w zakresie 
handlu i zrównowaŜonego rozwoju; 
uwaŜa, Ŝe naleŜy wziąć pod uwagę 

doświadczenia zebrane przy zawieraniu 

przez UE wcześniejszych umów 

handlowych i długoterminowe 

zobowiązania UE-USA, aby umocnić 

rozwój i egzekwowanie przepisów prawa 

pracy i ochrony środowiska oraz 

promować podstawowe normy i poziomy 

odniesienia określone przez 

Międzynarodową Organizację Pracy 

(MOP), a takŜe godną pracę i 

zrównowaŜony rozwój; zachęca do 

harmonizacji norm społecznej 

odpowiedzialności przedsiębiorstw; uznaje, 

Ŝe osiągnięcie wspólnych standardów 

będzie się prawdopodobnie wiązało z 

szeregiem wyzwań technicznych i 

politycznych oraz podkreśla, Ŝe wspólnym 

celem powinno być zagwarantowanie 

niesłabnących ambicji w zakresie 

środowiska; 

16. podkreśla, Ŝe warunkiem wstępnym 
jakiejkolwiek zgody Parlamentu jest 
obszerny rozdział dotyczący środowiska i 
praw pracowniczych; uwaŜa, Ŝe naleŜy 

wziąć pod uwagę doświadczenia zebrane 

przy zawieraniu przez UE wcześniejszych 

umów handlowych i długoterminowe 

zobowiązania UE-USA, aby umocnić 

rozwój i egzekwowanie przepisów prawa 

pracy i ochrony środowiska oraz 

promować podstawowe normy i poziomy 

odniesienia określone przez 

Międzynarodową Organizację Pracy 

(MOP), a takŜe godną pracę i 

zrównowaŜony rozwój; zachęca do 

harmonizacji norm społecznej 

odpowiedzialności przedsiębiorstw; uznaje, 

Ŝe osiągnięcie wspólnych standardów 

będzie się prawdopodobnie wiązało z 

szeregiem wyzwań technicznych i 

politycznych oraz podkreśla, Ŝe wspólnym 

celem powinno być zagwarantowanie 

niesłabnących ambicji w zakresie 

środowiska; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/20 

Poprawka  20 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B7-0187/2013 

Vital Moreira 

w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego 

Negocjacje UE dotyczące handlu i inwestycji ze Stanami Zjednoczonymi 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  16a. podkreśla, Ŝe szczególnie szkodliwe 
dla ludności i gospodarki UE będzie 
nieokreślenie przez Radę jasnego 
harmonogramu i nieuwzględnienie w 
wytycznych negocjacyjnych dla Komisji 
następujących aspektów: 

 – konkretne i wymierne efekty pracy 
rządu USA w sprawie środków 
pozataryfowych w celu wyeliminowania 
zbędnych lub przestarzałych środków, 
takich jak ustawa Jonesa, utrudniających 
handel między UE a USA (Komisja ma 
przedkładać Radzie i Parlamentowi 
regularne sprawozdania dotyczące 
postępów w tym obszarze); 

 – wyeliminowanie istniejących środków 
pozataryfowych w sektorze 
motoryzacyjnym, takich jak amerykańska 
ustawa dotycząca etykietowania 
samochodów lub niska liczba cetanowa 
diesla w USA, konieczność podwójnej 
certyfikacji wynikająca z Partnerstwa 
celno-handlowego przeciwko 
terroryzmowi (C-TPAT); 

 – zachęcenie Komisji i rządu USA do 
rozszerzenia ich współpracy w odniesieniu 
do standardów w zakresie bezpieczeństwa 
i środowiska w ramach WP29; 

 – harmonogram stopniowego obniŜania 
newralgicznych taryf w UE, tak aby 
pozostawić unijnemu przemysłowi 
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wystarczający czas na dostosowanie się do 
większej konkurencji; 

 – skuteczne dwustronne środki ochronne, 
aby zapobiec gwałtownemu wzrostowi 
importu, który spowodowałby, lub mógłby 
spowodować, powaŜne szkody w unijnych 
i amerykańskich sektorach gospodarki, 
zwłaszcza w newralgicznych sektorach, 
takich jak sektor motoryzacyjny i 
elektroniczny oraz sektor produktów 
rolnych; 

 – aktywne środki słuŜące wspieraniu 
transatlantyckiej integracji rynku MŚP; 

 – odniesienie do międzynarodowych norm 
i zasad sanitarnych i fitosanitarnych, 
zwłaszcza tych określonych przez Kodeks 
śywnościowy, Światową Organizację 
Zdrowia Zwierząt (OIE) i 
Międzynarodową konwencję ochrony 
roślin (IPPC); 

 – rozdział dotyczący środków sanitarnych 
i fitosanitarnych, które nie zagraŜają 
standardom UE i umoŜliwiają pełne 
poszanowanie sprzeciwu większości 
obywateli UE wobec organizmów 
modyfikowanych genetycznie, 
chlorowania kurczaków i klonowania 
zwierząt; 

 – moŜliwe do wyegzekwowania środki 
ochrony oznaczeń geograficznych; 

 – rozdział dotyczący zamówień 
publicznych, w którym uwzględnia się 
wyłączenie administracji na szczeblu 
lokalnym, usług poŜytku publicznego oraz 
zamówień dotyczących obronności i 
bezpieczeństwa, a takŜe rozdział, który nie 
jest sprzeczny z wymogami lokalizacji 
zawartymi w przepisach dotyczących 
zamówień publicznych w państwach 
członkowskich; 

 – rozbudowany i ambitny rozdział 
dotyczący zrównowaŜonego rozwoju, 
wykraczający zdecydowanie poza 
podstawowe standardy w zakresie prawa 
pracy (obejmujący cztery priorytetowe 
konwencje MOP dotyczące krajów 
uprzemysłowionych), uwzględniający 
ustanowienie forum społeczeństwa 
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obywatelskiego, którego zadaniem jest 
monitorowanie wdraŜania tego rozdziału i 
zgłaszanie odnośnych uwag, a takŜe 
skuteczne wdroŜenie wielostronnych 
umów w dziedzinie środowiska, ochrony 
klimatu, dobrostanu zwierząt i ochrony 
róŜnorodności biologicznej; ponadto 
rozdział ten nie powinien być wyłączony z 
mechanizmu rozstrzygania sporów 
obejmującego moŜliwe zawieszenie 
obowiązywania umowy; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/21 

Poprawka  21 

Helmut Scholz 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B7-0187/2013 

Vital Moreira 

w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego 

Negocjacje UE dotyczące handlu i inwestycji ze Stanami Zjednoczonymi 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  16b. ponownie potwierdza swoje 
stanowisko, zgodnie z którym umowy UE z 
członkami OECD nie powinny, podobnie 
jak w przypadku umowy UE–Korea, 
obejmować rozstrzygania sporów między 
inwestorem a państwem; podkreśla swoją 
opinię, Ŝe obie umawiające się strony 
zaangaŜowane w transatlantyckie 
partnerstwo handlowe i inwestycyjne mają 
bardzo kompetentne, neutralne i 
skuteczne krajowe systemy sądownictwa; 
wzywa Radę do wyłączenia z mandatu 
negocjacji dotyczących rozstrzygania 
sporów między inwestorem a państwem; 
wzywa Radę do zawęŜenia zakresu zapisu 
o ochronie inwestycji zawartego w 
umowie do inwestycji dokonanych po 
wejściu w Ŝycie przedmiotowej umowy; 
wzywa Radę do zastąpienia idei 
sprawiedliwego i równego traktowania w 
mandacie odniesieniem do zwyczajowo 
stosowanego prawa międzynarodowego; 
wzywa Radę do wyłączenia z mandatu idei 
pośredniego wywłaszczenia; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/22 

Poprawka  22 

Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B7-0187/2013 

Vital Moreira 

w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego 

Negocjacje UE dotyczące handlu i inwestycji ze Stanami Zjednoczonymi 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

21. przypomina o konieczności czynnej 

pomocy oraz stałego i przejrzystego 

zaangaŜowania przez Komisję szerokiego 

grona zainteresowanych podmiotów, w 

tym przedstawicieli z dziedziny biznesu, 

środowiska, rolnictwa, konsumentów, 

pracy i innych przedstawicieli, w cały 

proces negocjacji, aby zapewnić 

merytoryczne rozmowy, zwiększyć 

zaufanie w trakcie negocjacji, uzyskać 

proporcjonalny wkład poszczególnych 

stron oraz zwiększyć poparcie społeczne 

poprzez uwzględnienie wątpliwości 

zainteresowanych stron; zachęca 

wszystkich zainteresowanych do czynnego 

uczestnictwa oraz przedstawiania inicjatyw 

i informacji istotnych dla negocjacji;  

21. przypomina o konieczności czynnej 

pomocy oraz stałego i przejrzystego 

zaangaŜowania przez Komisję ogółu 
społeczeństwa i szerokiego grona 

zainteresowanych podmiotów, w tym 

przedstawicieli z dziedziny biznesu, 

środowiska, rolnictwa, konsumentów, 

pracy i innych przedstawicieli, w cały 

proces negocjacji, aby zapewnić 

merytoryczne rozmowy, zwiększyć 

zaufanie w trakcie negocjacji, uzyskać 

proporcjonalny wkład poszczególnych 

stron oraz zwiększyć poparcie społeczne 

poprzez uwzględnienie wątpliwości 

zainteresowanych stron; zachęca 

wszystkich zainteresowanych do czynnego 

uczestnictwa oraz przedstawiania inicjatyw 

i informacji istotnych dla negocjacji; 
zachęca opinię publiczną do wyrabiania 
sobie zdania i powaŜnego podejścia do 
zgłaszanych wątpliwości; w związku z tym 
wzywa do zapewnienia jak najwyŜszego 
poziomu przejrzystości w odniesieniu do 
dokumentów negocjacyjnych;  

Or. en 

 

 


