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23.2.2016 B8-0250/4 

Poprawka  4 

Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego 

Otwarcie negocjacji w sprawie umowy o wolnym handlu z Australią i Nową Zelandią 

Projekt rezolucji 

Motyw A 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

A. mając na uwadze, że Australia i Nowa 

Zelandia są jednymi z najstarszych i 

najbliższych partnerów UE, dzielą z UE 

wspólne wartości są zaangażowane w 

upowszechnianie dobrobytu i 

bezpieczeństwa na świecie w ramach 

systemu opartego na określonych 

zasadach; 

A. mając na uwadze, że nie wierzy w 

korzyści płynące z umów o wolnym 

handlu i odrzuca wniosek w sprawie 

rozpoczęcia negocjacji z Australią i Nową 

Zelandią; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/5 

Poprawka  5 

Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Stelios Kouloglou 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego 

Otwarcie negocjacji w sprawie umowy o wolnym handlu z Australią i Nową Zelandią 

Projekt rezolucji 

Motyw H 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

H. mając na uwadze, że zawarcie umów o 

wolnym handlu z Australią i Nową 

Zelandią wzmocni stosunki handlowe i 

inwestycyjne oraz że zawarcie umów o 

wolnym handlu z tymi krajami nie może 

nastąpić, jeżeli negatywnie wpłynie to na 

zdolność stron do wprowadzania, 

utrzymania lub wzmocnienia ich norm 

socjalnych, środowiskowych lub 

dotyczących pracy; 

H. mając na uwadze, że zawarcie umów o 

wolnym handlu z Australią i Nową 

Zelandią zmieni stosunki handlowe i 

inwestycyjne; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/6 

Poprawka  6 

Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Stelios Kouloglou 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego 

Otwarcie negocjacji w sprawie umowy o wolnym handlu z Australią i Nową Zelandią 

Projekt rezolucji 

Motyw K 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

K. mając na uwadze, że Nowa Zelandia 

jest jednym z niewielu krajów, które 

zdaniem Komisji Europejskiej mają 

odpowiedni poziom ochrony danych 

osobowych; 

K. mając na uwadze, że Nowa Zelandia 

jest jednym z niewielu krajów, które 

zdaniem Komisji Europejskiej mają 

odpowiedni poziom ochrony danych 

osobowych; mając na uwadze, że poziom 

ochrony danych w Australii i Nowej 

Zelandii powinien być wysoki; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/7 

Poprawka  7 

Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Luke Ming Flanagan, Stelios 

Kouloglou 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego 

Otwarcie negocjacji w sprawie umowy o wolnym handlu z Australią i Nową Zelandią 

Projekt rezolucji 

Motyw M 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

M. mając na uwadze, że Parlament będzie 

musiał podjąć decyzję, czy wydać zgodę 

na ewentualne umowy o wolnym handlu 

między UE a Australią oraz między UE a 

Nową Zelandią; 

M. mając na uwadze, że zarówno 

Parlament Europejski, jak i parlamenty 

państw członkowskich będą musiały 
podjąć decyzję, czy wydać zgodę na 

ewentualne umowy o wolnym handlu 

między UE a Australią oraz między UE a 

Nową Zelandią, zanim umowy te zaczną 

być (tymczasowo) stosowane w 

jakiejkolwiek formie; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/8 

Poprawka  8 

Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Stelios Kouloglou 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego 

Otwarcie negocjacji w sprawie umowy o wolnym handlu z Australią i Nową Zelandią 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

5. wzywa Komisję do dogłębnego 

zbadania, podczas analizy zakresu, 

wszystkich dodatkowych możliwości 

dostępu do rynku dla europejskich 

podmiotów gospodarczych, przede 

wszystkim MŚP, oferowanych w ramach 

ewentualnych umów o wolnym handlu z 

Australią i Nową Zelandią oraz do 

rozważenia ich z perspektywy wszelkich 

ewentualnych interesów defensywnych, 

biorąc również pod uwagę fakt, że zarówno 

Australia, jak i Nowa Zelandia już mają 

stosunkowo otwarte rynki i bardzo niskie 

cła w porównaniu z innymi państwami; 

5. wzywa Komisję do dogłębnego 

zbadania, podczas analizy zakresu, 

wszystkich dodatkowych możliwości i 

zagrożeń związanych z dostępem do rynku 

dla europejskich podmiotów 

gospodarczych, przede wszystkim MŚP, 

oferowanych w ramach ewentualnych 

umów o wolnym handlu z Australią i 

Nową Zelandią oraz do rozważenia ich z 

perspektywy wszelkich ewentualnych 

interesów defensywnych, biorąc również 

pod uwagę fakt, że zarówno Australia, jak i 

Nowa Zelandia już mają stosunkowo 

otwarte rynki i bardzo niskie cła w 

porównaniu z innymi państwami; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/9 

Poprawka  9 

Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Luke Ming Flanagan, Stelios 

Kouloglou 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego 

Otwarcie negocjacji w sprawie umowy o wolnym handlu z Australią i Nową Zelandią 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

6. podkreśla, że ambitne umowy między 

trzema rozwiniętymi gospodarkami muszą 

uwzględniać – w stopniu kompleksowym – 

inwestycje, handel towarami i usługami (w 

oparciu o niedawne zalecenia Parlamentu 

Europejskiego dotyczące zastrzeżeń w 

zakresie polityki kosmicznej i sektorów 

wrażliwych), handel elektroniczny, 

zamówienia publiczne, energię, 

zamówienia publiczne, konkurencję, walkę 

z korupcją, kwestie regulacyjne (takie jak 

bariery sanitarne i fitosanitarne), badania 

technologiczne oraz, przede wszystkim, 

potrzeby MŚP, a także mogą pomóc w 

zarządzaniu gospodarką światową poprzez 

wzmożoną konwergencję i współpracę w 

zakresie norm międzynarodowych, bez 

obniżania w jakikolwiek sposób poziomu 

ochrony konsumentów (np. 

bezpieczeństwo żywności), środowiska 

(np. zdrowie i dobrostan zwierząt, zdrowie 

roślin), ochrony socjalnej czy ochrony 

zatrudnienia; 

6. podkreśla, że ambitne umowy między 

trzema rozwiniętymi gospodarkami muszą 

uwzględniać – w stopniu kompleksowym – 

inwestycje, handel towarami i usługami (w 

oparciu o niedawne zalecenia Parlamentu 

Europejskiego dotyczące zastrzeżeń w 

zakresie polityki kosmicznej i sektorów 

wrażliwych), handel elektroniczny, 

zamówienia publiczne, energię, 

zamówienia publiczne, konkurencję, walkę 

z korupcją, kwestie regulacyjne (takie jak 

bariery sanitarne i fitosanitarne), badania 

technologiczne oraz, przede wszystkim, 

potrzeby MŚP, a także mogą pomóc w 

zarządzaniu gospodarką światową poprzez 

wzmożoną konwergencję i współpracę w 

zakresie norm międzynarodowych, bez 

obniżania w jakikolwiek sposób poziomu 

ochrony konsumentów (np. 

bezpieczeństwo żywności), środowiska 

(np. zdrowie i dobrostan zwierząt, zdrowie 

roślin), ochrony socjalnej czy ochrony 

zatrudnienia, w tym metody uchylania 

decyzji i wniosków, które przynoszą gorsze 

efekty od oczekiwanych; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/10 

Poprawka  10 

Anne-Marie Mineur, Anja Hazekamp, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Luke Ming 

Flanagan, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego 

Otwarcie negocjacji w sprawie umowy o wolnym handlu z Australią i Nową Zelandią 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

9. zauważa, że rolnictwo jest sektorem 

bardzo wrażliwym i że ostateczny, 

wyważony kształt rozdziałów dotyczących 

rolnictwa i rybołówstwo musi należycie 

uwzględniać interesy wszystkich 

europejskich producentów, np. mięsa, 

przetworów mlecznych, cukru, zbóż, 

tekstyliów oraz producentów w regionach 

najbardziej oddalonych, na przykład 

poprzez wprowadzenie okresów 

przejściowych lub odpowiednich kwot lub 

niepodejmowanie żadnych zobowiązań w 

najbardziej wrażliwych sektorach; uważa, 

że tylko w ten sposób można pobudzić 

konkurencyjność i przynieść korzyści 

zarówno konsumentom, jak i producentom; 

wzywa do ujęcia w umowie dwustronnych 

środków ochronnych, aby zapobiec 

gwałtownemu wzrostowi importu, który 

spowodowałby lub mógłby spowodować 

poważne szkody dla producentów 

europejskich w sektorach wrażliwych, oraz 

do wprowadzenia specjalnych środków 

ochrony wobec produktów wrażliwych z 

regionów najbardziej oddalonych, a w 

szczególności wykluczenia cukrów 

specjalnych; 

9. zauważa, że rolnictwo jest sektorem 

bardzo wrażliwym i że ostateczny, 

wyważony kształt rozdziałów dotyczących 

rolnictwa i rybołówstwo musi należycie 

uwzględniać interesy wszystkich 

europejskich producentów, np. mięsa, 

przetworów mlecznych, cukru, zbóż, 

tekstyliów oraz producentów w regionach 

najbardziej oddalonych, na przykład 

poprzez wprowadzenie okresów 

przejściowych lub odpowiednich kwot lub 

niepodejmowanie żadnych zobowiązań w 

najbardziej wrażliwych sektorach; uważa, 

że tylko w ten sposób można pobudzić 

konkurencyjność i przynieść korzyści 

zarówno konsumentom, jak i producentom; 

wzywa do ujęcia w umowie dwustronnych 

środków ochronnych, aby zapobiec 

gwałtownemu wzrostowi importu, który 

spowodowałby lub mógłby spowodować 

poważne szkody dla producentów 

europejskich w sektorach wrażliwych, oraz 

do wprowadzenia specjalnych środków 

ochrony wobec produktów wrażliwych z 

regionów najbardziej oddalonych, a w 

szczególności wykluczenia cukrów 

specjalnych; podkreśla, że należy utrzymać 

i zagwarantować wysokie normy 

dobrostanu zwierząt, jakie obowiązują w 

Europie, a także nałożyć takie same 
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normy na wszelkie produkty wprowadzane 

na rynek europejski; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/11 

Poprawka  11 

Anne-Marie Mineur, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Luke Ming Flanagan, Stelios 

Kouloglou 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego 

Otwarcie negocjacji w sprawie umowy o wolnym handlu z Australią i Nową Zelandią 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

11. zwraca się do Komisji o jak najszybsze 

przeprowadzenie kompleksowej oceny 

wpływu ewentualnych umów na 

zrównoważony rozwój, tak aby móc 

szczegółowo ocenić potencjalne zyski i 

straty wynikające ze wzmacniania 

stosunków handlowych i inwestycyjnych 

między UE a Australią oraz Nową 

Zelandią, z korzyścią dla obywateli i 

przedsiębiorstw po obu stronach, z 

uwzględnieniem regionów najbardziej 

oddalonych oraz krajów i terytoriów 

zamorskich; 

11. zwraca się do Komisji o jak najszybsze 

przeprowadzenie kompleksowej oceny 

wpływu ewentualnych umów na 

zrównoważony rozwój, przy 

uwzględnieniu w szczególności praw 

człowieka oraz norm pracy, norm 

społecznych i środowiskowych, tak aby 

móc szczegółowo ocenić potencjalne zyski 

i straty wynikające ze wzmacniania 

stosunków handlowych i inwestycyjnych 

między UE a Australią oraz Nową 

Zelandią, z korzyścią dla obywateli i 

przedsiębiorstw po obu stronach, z 

uwzględnieniem regionów najbardziej 

oddalonych oraz krajów i terytoriów 

zamorskich; 

Or. en 
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23.2.2016 B8-0250/12 

Poprawka  12 

Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, Rina Ronja Kari, Helmut Scholz, Luke Ming 

Flanagan, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-0250/2016 

Bernd Lange, Daniel Caspary 

w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego 

Otwarcie negocjacji w sprawie umowy o wolnym handlu z Australią i Nową Zelandią 

Projekt rezolucji 

Ustęp 11 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 11a. wzywa Komisję do przeprowadzenia 

oceny skutków umowy o wolnym handlu z 

Nową Zelandią w sektorze mlecznym z 

udziałem wszystkich zainteresowanych 

stron, a także do przedstawienia wniosków 

Radzie i Parlamentowi Europejskiemu; 

ponadto apeluje o opracowanie środków 

wyrównawczych koniecznych do 

zapewnienia ochrony dochodów unijnych 

producentów w przypadku wdrożenia tej 

umowy; 

Or. en 

 

 


