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20.5.2013 B7-0187/26 

Poprawka  26 

Reinhard Bütikofer 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B7-0187/2013 

Vital Moreira 

w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego 

w sprawie negocjacji UE dotyczących handlu i inwestycji ze Stanami Zjednoczonymi 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 3a. uwaŜa, Ŝe charakter przewidywanego 

transatlantyckiego partnerstwa 

handlowego i inwestycyjnego wykracza 

poza obowiązujące dwustronne 

porozumienia UE o handlu oraz Ŝe 

partnerstwo to wymaga najwyŜszego 

stopnia przejrzystości i aktywnego udziału 

wszystkich zainteresowanych stron na 

kaŜdym etapie negocjacji; apeluje zatem 

o utworzenie doradczego organu 

zainteresowanych stron, w którym byłyby 

reprezentowane na równi interesy 

handlowe i niehandlowe, w tym 

organizacje konsumentów i pracowników, 

organizacje środowiskowe i organizacje 

interesu publicznego; apeluje teŜ do 

Komisji o stałe i pełne informowanie 

Parlamentu o przebiegu negocjacji; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/27 

Poprawka  27 

Reinhard Bütikofer 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B7-0187/2013 

Vital Moreira 

w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego 

w sprawie negocjacji UE dotyczących handlu i inwestycji ze Stanami Zjednoczonymi 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

6. popiera stanowisko zakładające, Ŝe przy 

niskim poziomie juŜ obowiązujących 

średnich taryf, kluczowe dla odblokowania 

potencjału stosunków transatlantyckich jest 

rozwiązanie problemu barier 

pozataryfowych, obejmujących głównie 

procedury celne, standardy techniczne 

i restrykcje regulacyjne występujące poza 

granicami; popiera zaproponowany przez 

grupę wysokiego szczebla ds. zatrudnienia 

i wzrostu cel stopniowego dąŜenia do 

jeszcze większego zintegrowania rynku 

transatlantyckiego; 

6. twierdzi, Ŝe przy niskim poziomie juŜ 

obowiązujących średnich taryf skupienie 

się na zmniejszeniu barier pozataryfowych 

przyniesie szerokie korzyści tylko wtedy, 

kiedy głównym celem będą procedury 

celne a w odniesieniu do restrykcji 

regulacyjnych występujących poza 

granicami jedynie te z nich, które nie 

opierają się na wartości; podkreśla, Ŝe 

wiele restrykcji regulacyjnych wynika 

z transatlantyckich 

rozbieŜności standardów w zakresie 

zdrowia, bezpieczeństwa, środowiska oraz 

roli państwa; uwaŜa, Ŝe kluczem do 

uwolnienia potencjału stosunków 

transatlantyckich jest wspólna ambitna 

wizja przyszłych potrzeb socjalnych 

i środowiskowych światowego systemu 

gospodarczego; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/28 

Poprawka  28 

Reinhard Bütikofer 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B7-0187/2013 

Vital Moreira 

w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego 

w sprawie negocjacji UE dotyczących handlu i inwestycji ze Stanami Zjednoczonymi 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  7a. zwraca uwagę, Ŝe poziom ambicji 

dotyczących praw pracowników i ochrony 

zdrowia jest zbyt niski w sprawozdaniu 

końcowym grupy roboczej wysokiego 

szczebla; krytykuje takŜe ograniczone 

ambicje w zakresie harmonizowania norm 

dla nowych technologii; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/29 

Poprawka  29 

Yannick Jadot, Franziska Keller 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B7-0187/2013 

Vital Moreira 

w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego 

w sprawie negocjacji UE dotyczących 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 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; uwaŜa, Ŝe dobrze 

funkcjonujący krajowy system sądów 

i rozbudowana ochrona praw własności 

obu partnerów sprawiają, Ŝe specjalne 

postanowienia dotyczące ochrony 

inwestorów są zbędne; wzywa Radę do 

nieprzyznawania większych praw 

inwestorom z USA niŜ inwestorom 

krajowym oraz do wyłączenia moŜliwości 

rozstrzygania sporów między inwestorem 

a państwem z mandatu negocjacyjnego; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/30 

Poprawka  30 

Yannick Jadot, Franziska Keller 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B7-0187/2013 

Vital Moreira 

w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego 

w sprawie negocjacji UE dotyczących handlu i inwestycji ze Stanami Zjednoczonymi 

Projekt rezolucji 

Ustęp 12 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

12. podkreśla, Ŝe własność intelektualna 

stanowi jedną z sił napędowych innowacji 

i twórczości oraz filar gospodarki opartej 

na wiedzy oraz Ŝe umowa ta musi 

przewidywać wysoki poziom ochrony 

precyzyjnie i jasno określonych obszarów 

praw własności intelektualnej, w tym 

oznaczeń geograficznych, a takŜe powinna 

być spójna z obowiązującymi umowami 

międzynarodowymi; uwaŜa, Ŝe kwestię 

innych obszarów rozbieŜności w zakresie 

praw własności intelektualnej naleŜy 

rozwiązać zgodnie z międzynarodowymi 

normami ochrony; 

12. podkreśla, Ŝe własność intelektualna 

stanowi jedną z sił napędowych innowacji 

i twórczości oraz filar gospodarki opartej 

na wiedzy oraz Ŝe umowa ta musi 

przewidywać wysoki poziom ochrony 

precyzyjnie i jasno określonych obszarów 

praw własności intelektualnej, w tym 

oznaczeń geograficznych, a takŜe powinna 

być spójna z obowiązującymi umowami 

międzynarodowymi; przypomina, Ŝe 

ochrona praw własności intelektualnej 

jest obszarem, w którym istnieją głębokie 

rozbieŜności transatlantyckie i który 

wymaga uprzedniego uzgodnienia samej 

definicji przedmiotowej dziedziny oraz 

wyjątków i ograniczeń, jakie mają mieć 

zastosowanie; uwaŜa, Ŝe kwestię innych 

obszarów rozbieŜności w zakresie praw 

własności intelektualnej naleŜy rozwiązać 

zgodnie z międzynarodowymi normami 

ochrony; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/31 

Poprawka  31 

Yannick Jadot, Franziska Keller, Judith Sargentini 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B7-0187/2013 

Vital Moreira 

w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego 

w sprawie negocjacji UE dotyczących handlu i inwestycji ze Stanami Zjednoczonymi 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

13. uwaŜa, Ŝe umowa powinna zapewniać 

pełne przestrzeganie standardów praw 

podstawowych UE; ponownie podkreśla 

poparcie dla wysokiego poziomu ochrony 

danych osobowych korzystnego dla 

konsumentów po obu stronach Atlantyku; 

jest zdania, Ŝe umowa powinna 

uwzględniać przepisy Układu ogólnego 

w sprawie handlu usługami (GATS) 

dotyczące ochrony danych osobowych; 

13. uwaŜa, Ŝe umowa powinna zapewniać 

pełne przestrzeganie standardów praw 

podstawowych UE; jest zdania, Ŝe umowa 

powinna w pełni przestrzegać zasad 

ochrony danych obowiązujących w UE, 

takŜe w zakresie przesyłania danych poza 

granice UE, i powinna zawierać wyjątek 

dotyczący ochrony danych odnoszący się 

do art. XIV Układu ogólnego w sprawie 

handlu usługami (GATS); 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/32 

Poprawka  32 

Yannick Jadot, Franziska Keller 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B7-0187/2013 

Vital Moreira 

w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego 

w sprawie negocjacji UE dotyczących handlu i inwestycji ze Stanami Zjednoczonymi 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  14a. apeluje do Rady, aby jednoznacznie 

wyłączyła z mandatu negocjacyjnego 

usługi świadczone w ogólnym interesie 

publicznym; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/33 

Poprawka  33 

Yannick Jadot, Franziska Keller 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B7-0187/2013 

Vital Moreira 

w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego 

w sprawie negocjacji UE dotyczących 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. 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; apeluje do Rady, 

aby potwierdziła w mandacie 

negocjacyjnym prawo obu partnerów do 

przyjmowania i egzekwowania wyŜszych 

standardów zdrowotnych 

i środowiskowych, niŜ jest to wymagane 
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umową, nawet w oparciu 

o niewystarczające dowody naukowe, oraz 

aby potwierdziła, Ŝe środki takie nie mogą 

być kwestionowane na mocy postanowień 

umowy; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/34 

Poprawka  34 

Yannick Jadot, Franziska Keller, 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B7-0187/2013 

Vital Moreira 

w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego 

w sprawie negocjacji UE dotyczących handlu i inwestycji ze Stanami Zjednoczonymi 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

17. podkreśla delikatny charakter 

niektórych obszarów negocjacji, takich jak 

sektor rolnictwa, w przypadku którego 

postrzeganie organizmów 

zmodyfikowanych genetycznie (GMO), 

klonowania i zdrowia konsumenta 

wykazuje róŜne tendencje w USA i UE; 

dostrzega szanse w pogłębionej 

współpracy w handlu produktami rolnymi 

i podkreśla znaczenie ambitnego 

i wywaŜonego rezultatu w tej dziedzinie; 

podkreśla, Ŝe umowa nie moŜe naruszać 

podstawowych wartości, którymi kierują 

się obie strony partnerstwa handlowego, 

takich jak na przykład zasada ostroŜności 

w UE; apeluje do USA o zniesienie zakazu 

przywozu produktów z wołowiny z UE, 

uznając to za środek słuŜący budowaniu 

zaufania;  

17. podkreśla delikatny charakter 

niektórych obszarów negocjacji, takich jak 

sektor rolnictwa, w przypadku którego 

postrzeganie organizmów 

zmodyfikowanych genetycznie (GMO), 

klonowania i zdrowia konsumenta 

wykazuje róŜne tendencje w USA i UE; 

apeluje do Rady, aby jasno stwierdziła 

w mandacie negocjacyjnym, Ŝe 

obowiązujące w UE ustawodawstwo 

w zakresie GMO oraz odpowiednia zasada 

ostroŜności w odniesieniu do wdraŜania 

tego ustawodawstwa nie stanowią 

przedmiotu negocjacji; dostrzega szanse 

w pogłębionej współpracy w handlu 

produktami rolnymi i podkreśla znaczenie 

ambitnego i wywaŜonego rezultatu w tej 

dziedzinie; podkreśla, Ŝe umowa nie moŜe 

naruszać podstawowych wartości, którymi 

kierują się obie strony partnerstwa 

handlowego, takich jak na przykład zasada 

ostroŜności w UE; apeluje do USA 

o zniesienie zakazu przywozu produktów 

z wołowiny z UE, uznając to za środek 

słuŜący budowaniu zaufania; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/35 

Poprawka  35 

Yannick Jadot, Franziska Keller 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B7-0187/2013 

Vital Moreira 

w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego 

w sprawie negocjacji UE dotyczących handlu i inwestycji ze Stanami Zjednoczonymi 

Projekt rezolucji 

Ustęp 18 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

18. podkreśla konieczność uwzględnienia 

usług finansowych w negocjacjach umowy 

o transatlantyckim partnerstwie 

handlowym i inwestycyjnym oraz apeluje 

w tym kontekście o zwrócenie szczególnej 

uwagi na ekwiwalencję, wzajemne 

uznanie, zbieŜność i eksterytorialność, 

poniewaŜ są to zasadnicze kwestie dla obu 

stron; uwaŜa, Ŝe korzystne byłoby 

zapewnienie zbieŜności zmierzającej ku 

wspólnym ramom finansowym UE i USA; 

podkreśla, Ŝe choć dostęp do rynku naleŜy 

postrzegać jako pozytywny krok, to proces 

nadzoru ostroŜnościowego ma zasadnicze 

znaczenie dla uzyskania pełnej zbieŜności; 

podkreśla, Ŝe ujemny wpływ 

eksterytorialności naleŜy ograniczyć do 

minimum i dopilnować, by nie odwodził 

od spójnego podejścia do regulacji usług 

finansowych; 

18. podkreśla konieczność uwzględnienia 

usług finansowych w negocjacjach umowy 

o transatlantyckim partnerstwie 

handlowym i inwestycyjnym oraz apeluje 

w tym kontekście o zwrócenie szczególnej 

uwagi na ekwiwalencję, wzajemne 

uznanie, zbieŜność i eksterytorialność, 

poniewaŜ są to zasadnicze kwestie dla obu 

stron; uwaŜa, Ŝe korzystne byłoby 

zapewnienie zbieŜności zmierzającej ku 

wspólnym ramom finansowym UE i USA; 

podkreśla, Ŝe choć dostęp do rynku naleŜy 

postrzegać jako pozytywny krok, to proces 

nadzoru ostroŜnościowego ma zasadnicze 

znaczenie dla uzyskania pełnej zbieŜności; 

podkreśla, Ŝe ujemny wpływ 

eksterytorialności naleŜy ograniczyć do 

minimum i dopilnować, by nie odwodził 

od spójnego podejścia do regulacji usług 

finansowych; wzywa Radę do 

potwierdzenia w mandacie negocjacyjnym 

swobody obu partnerów w przyjmowaniu 

bardziej rozbudowanych regulacji 

dotyczących instytucji finansowych 

i transakcji finansowych, niŜ jest to 

wymagane umową, a takŜe do 

stwierdzenia, Ŝe takie środki nie mogą być 

kwestionowane na mocy postanowień 

umowy; 

Or. en 
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20.5.2013 B7-0187/36 

Poprawka  36 

Yannick Jadot, Franziska Keller 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B7-0187/2013 

Vital Moreira 

w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego 

w sprawie negocjacji UE dotyczących 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. apeluje do Rady, by doszła do 

porozumienia z USA w sprawie 

przejrzystości negocjacji, zwłaszcza 

terminowego publikowania projektów 

tekstów na wszystkich etapach negocjacji; 

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; 

Or. en 
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Poprawka  37 

Yannick Jadot, Franziska Keller 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B7-0187/2013 

Vital Moreira 

w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego 

w sprawie negocjacji UE dotyczących handlu i inwestycji ze Stanami Zjednoczonymi 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  21a. apeluje do Rady, by upubliczniła 

ostateczny kształt mandatu 

negocjacyjnego, co byłoby oznaką nowego 

ducha przejrzystości w negocjacjach 

handlowych;   

Or. en 

 

 


