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12.3.2019 B8-0163/7

Poprawka 7
France Jamet, Danilo Oscar Lancini
w imieniu grupy ENF

Projekt rezolucji B8-0163/2019
Bernd Lange
w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego
Zalecenia dotyczące rozpoczęcia negocjacji handlowych między UE a USA

Projekt rezolucji
Motyw K

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że negocjacje w 
sprawie TTIP wyraźnie pokazały, że na 
tym etapie warunki polityczne i 
gospodarcze w odniesieniu do 
kompleksowej umowy handlowej UE-USA 
nie zostały spełnione ze względu na 
złożoność przedsięwzięcia oraz odmienne 
podejścia i reguły handlowe stosowane 
przez obie strony; mając jednak na 
uwadze, że wcześniejsze doświadczenia 
wskazują, iż można by zawrzeć 
ograniczone umowy z pozytywnym 
skutkiem;

K. mając na uwadze, że negocjacje w 
sprawie TTIP wyraźnie pokazały, że na 
tym etapie warunki polityczne i 
gospodarcze w odniesieniu do 
kompleksowej umowy handlowej UE-USA 
nie zostały spełnione ze względu na 
złożoność przedsięwzięcia oraz odmienne 
podejścia i reguły handlowe stosowane 
przez obie strony; mając na uwadze, że 
Unia Europejska nie wyklucza zawierania 
ograniczonych umów, które mogą być 
korzystne dla europejskiego przemysłu;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/8

Poprawka 8
France Jamet, Danilo Oscar Lancini
w imieniu grupy ENF

Projekt rezolucji B8-0163/2019
Bernd Lange
w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego
Zalecenia dotyczące rozpoczęcia negocjacji handlowych między UE a USA

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. odnotowuje wspólne oświadczenie 
USA-UE z dnia 25 lipca 2018 r.; 
przypomina, że celem tego oświadczenia 
jest uniknięcie eskalacji napięć 
handlowych; ubolewa nad faktem, że przed 
wizytą Parlament Europejski nie został 
poinformowany o treści i celach 
oświadczenia;

1. odnotowuje wspólne oświadczenie 
USA-UE z dnia 25 lipca 2018 r.; 
przypomina, że celem tego oświadczenia 
jest uniknięcie eskalacji napięć 
handlowych; ubolewa nad faktem, że przed 
wizytą Parlament Europejski nie został 
poinformowany o treści i celach 
oświadczenia; przypomina, że 
przewodniczący Komisji Jean-Claude 
Juncker i komisarz Cecilia Malmström 
udali się do Waszyngtonu, nie 
otrzymawszy wcześniej mandatu od Rady 
Unii Europejskiej ani od Parlamentu 
Europejskiego;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/9

Poprawka 9
France Jamet, Danilo Oscar Lancini
w imieniu grupy ENF

Projekt rezolucji B8-0163/2019
Bernd Lange
w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego
Zalecenia dotyczące rozpoczęcia negocjacji handlowych między UE a USA

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. powtarza, że UE nie powinna 
prowadzić negocjacji z USA pod 
groźbami; zauważa jednak, że zalecenia 
dotyczące rozpoczęcia negocjacji w 
sprawie umowy zgodnej z zasadami WTO 
mają kluczowe znaczenie dla podtrzymania 
i pełnego wdrożenia zobowiązań podjętych 
pomiędzy UE i USA w oświadczeniu;

2. powtarza, że UE nie powinna 
prowadzić negocjacji z USA pod presją 
gróźb; zauważa jednak, że zalecenia 
dotyczące rozpoczęcia negocjacji w 
sprawie umowy zgodnej z zasadami WTO 
mają kluczowe znaczenie dla podtrzymania 
i pełnego wdrożenia zobowiązań podjętych 
pomiędzy UE i USA w oświadczeniu, 
polegających na zwiększeniu przywozu 
nasion soi ze Stanów Zjednoczonych do 
UE i na przywozie skroplonego gazu 
ziemnego (LNG) w celu dywersyfikacji 
dostaw energii do UE;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/10

Poprawka 10
France Jamet, Danilo Oscar Lancini
w imieniu grupy ENF

Projekt rezolucji B8-0163/2019
Bernd Lange
w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego
Zalecenia dotyczące rozpoczęcia negocjacji handlowych między UE a USA

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zauważa, że szczegółowe cele 
negocjacyjne USA dotyczące rozpoczęcia 
negocjacji między USA a UE mają na celu 
zapewnienie wszechstronnego dostępu do 
rynku dla amerykańskich produktów 
rolnych w UE przez zmniejszenie lub 
zniesienie ceł, a także zmniejszenie barier 
związanych z różnicami w przepisach i 
normach; podkreśla, że wspólne 
oświadczenie nie obejmuje rolnictwa; 
odnotowuje, że projekt mandatu 
negocjacyjnego Komisji skupia się 
wyłącznie na zniesieniu ceł na produkty 
przemysłowe, łącznie z sektorem 
motoryzacyjnym, z wyłączeniem 
produktów rolnych; zauważa, że Komisja 
utorowała drogę dla zwiększenia udziału w 
rynku nasion soi w UE z 9 % do 75 % w 
okresie od sierpnia 2017 r. do stycznia 
2019 r;

7. zauważa, że szczegółowe cele 
negocjacyjne USA dotyczące rozpoczęcia 
negocjacji między USA a UE mają na celu 
zapewnienie wszechstronnego dostępu do 
rynku dla amerykańskich produktów 
rolnych w UE przez zmniejszenie lub 
zniesienie ceł, a także zmniejszenie barier 
związanych z różnicami w przepisach i 
normach; podkreśla, że wspólne 
oświadczenie nie obejmuje rolnictwa; 
zauważa, że projekt mandatu 
negocjacyjnego Komisji skupia się co 
prawda wyłącznie na zniesieniu ceł na 
produkty przemysłowe, łącznie z sektorem 
motoryzacyjnym, z wyłączeniem 
produktów rolnych, to jednak wyraża 
zaniepokojenie z powodu tego dualizmu, 
jako że Komisja utorowała drogę dla 
wzrostu udziału nasion soi z USA w rynku 
UE z 9 % do 75 % w okresie od sierpnia 
2017 r. do stycznia 2019 r;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/11

Poprawka 11
France Jamet, Danilo Oscar Lancini
w imieniu grupy ENF

Projekt rezolucji B8-0163/2019
Bernd Lange
w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego
Zalecenia dotyczące rozpoczęcia negocjacji handlowych między UE a USA

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. zauważa, że Komisja powinna 
bardzo jednoznacznie zobowiązać, że 
wszelkimi metodami będzie zapewniać 
wyłączenie produktów rolnych z 
ewentualnych przyszłych negocjacji;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/12

Poprawka 12
France Jamet, Danilo Oscar Lancini
w imieniu grupy ENF

Projekt rezolucji B8-0163/2019
Bernd Lange
w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego
Zalecenia dotyczące rozpoczęcia negocjacji handlowych między UE a USA

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. uważa, że zawarcie z USA umowy 
handlowej i umowy w sprawie oceny 
zgodności na wyżej wymienionych 
warunkach nie odzwierciedla ogólnych 
zasad unijnych umów handlowych; uważa 
jednak, że ze względu na wyjątkowe 
okoliczności rozpoczęcie negocjacji z USA 
w sprawie umowy o ograniczonym 
zakresie i wskazanych dozwolonych 
granicach ma szansę przynieść wynik, 
który mógłby leżeć w interesie obywateli, 
społeczeństw i przedsiębiorstw 
europejskich, zwłaszcza MŚP, mógłby 
służyć generowaniu wzrostu 
gospodarczego, a także mógłby stworzyć 
bardziej pozytywny klimat między 
partnerami, co mogłoby pomóc we 
wspólnym radzeniu sobie z globalnymi 
wyzwaniami, w tym z reformą WTO, 
przyczyniając się do przezwyciężenia 
obecnego impasu w handlu, przy czym 
może się to udać i być zgodne z unijną 
polityką handlową opartą na wartościach 
wyłącznie wtedy, gdy spełnione zostaną 
następujące warunki minimalne:
1) zniesienie taryf celnych na aluminium i 
stal zgodnie z sekcją 232 amerykańskiej 
Ustawy o rozszerzeniu handlu z 1962 r. 
przed zawarciem umowy;
2) kompleksowy proces konsultacji ze 
społeczeństwem obywatelskim oraz ocena 
skutków proponowanej umowy dla 

12. uważa, że negocjacje w sprawie 
umowy handlowej z USA na wyżej 
wymienionych warunkach nie 
odzwierciedlają ogólnych zasad unijnych 
umów handlowych; uważa jednak, że ze 
względu na wyjątkowe okoliczności 
negocjacje z USA w sprawie umowy o 
ograniczonym zakresie i wskazanych 
dozwolonych granicach mogłyby okazać 
się korzystne dla europejskich obywateli i 
przedsiębiorstw, przyczyniając się do 
przezwyciężenia obecnego impasu w 
handlu, przy czym może się to udać i być 
zgodne z unijną polityką handlową opartą 
na wartościach wyłącznie wtedy, gdy 
spełnione zostaną następujące minimalne 
warunki wstępne:
1) zniesienie taryf celnych na aluminium i 
stal oraz wycofanie groźby nałożenia taryf 
celnych na samochody i części 
samochodowe oraz na inne produkty 
przed rozpoczęciem negocjacji;
2) kompleksowy proces konsultacji ze 
społeczeństwem obywatelskim oraz ocena 
skutków proponowanej umowy, w tym jej 
potencjalnego wpływu na emisje CO2, 
zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi z 
porozumienia paryskiego i z innych 
wielostronnych umów środowiskowych;
3) wyraźne zobowiązanie do włączenia do 
negocjacji kwestii samochodów i części 
samochodowych oraz do należytego 
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zrównoważonego rozwoju, a także 
uwzględnienie ocen skutków i badań już 
przeprowadzonych w tej dziedzinie;

uwzględnienia newralgicznych aspektów 
europejskiego sektora gospodarki rybnej;
4) jednoznacznie zobowiązanie do 
wyłączenia rolnictwa z zakresu 
negocjacji;
5) większa jasność co do tego, jak należy 
uwzględnić w negocjacjach reguły 
pochodzenia;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/13

Poprawka 13
France Jamet, Danilo Oscar Lancini
w imieniu grupy ENF

Projekt rezolucji B8-0163/2019
Bernd Lange
w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego
Zalecenia dotyczące rozpoczęcia negocjacji handlowych między UE a USA

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa zatem Radę do 
uwzględnienia tych spostrzeżeń przy 
przyjmowaniu wytycznych dotyczących 
negocjacji oraz do zapewnienia:
– aby w mandacie UE zawarto wyraźne 
zobowiązanie do uwzględnienia 
samochodów i części motoryzacyjnych w 
negocjacjach,
– większej jasności w kwestii tego, w jaki 
sposób reguły pochodzenia mają być 
uwzględniane w negocjacjach,
– wyłączenia rolnictwa z zakresu 
negocjacji,
– włączenia klauzuli zawieszającej do 
mandatu negocjacyjnego, uzależnionej od 
nałożenia przez USA dodatkowych ceł lub 
innych środków ograniczających handel 
na produkty UE na podstawie sekcji 232 
ustawy o rozszerzeniu handlu z 1962 r. 
lub sekcji 301 ustawy o handlu z 1974 r., 
lub na podstawie wszelkich innych 
podobnych przepisów prawa 
amerykańskiego, podczas negocjacji lub 
przez ich rozpoczęciem;

13. wzywa zatem Radę, aby nie 
zatwierdzała wytycznych negocjacyjnych 
w obecnej formie;

Or. en
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12.3.2019 B8-0163/14

Poprawka 14
France Jamet, Danilo Oscar Lancini
w imieniu grupy ENF

Projekt rezolucji B8-0163/2019
Bernd Lange
w imieniu Komisji Handlu Międzynarodowego
Zalecenia dotyczące rozpoczęcia negocjacji handlowych między UE a USA

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. wzywa Radę do uchylenia 
wytycznych negocjacyjnych dotyczących 
transatlantyckiego partnerstwa handlowo-
inwestycyjnego (TTIP) ze Stanami 
Zjednoczonymi przed przyjęciem 
jakiegokolwiek nowego mandatu 
dotyczącego negocjacji handlowych 
między UE a USA;

Or. en


