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Poprawka 1
Ádám Kósa

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że handel nie jest celem 
samym w sobie, lecz narzędziem służącym 
osiągnięciu celów zrównoważonego 
rozwoju; przypomina o zobowiązaniu UE 
dotyczącym zasady spójności polityki na 
rzecz rozwoju oraz o zasadzie 
„niewyrządzania szkody”;

1. podkreśla, że polityka handlowa 
UE musi wzmacniać pozycję Europy w 
globalnych łańcuchach dostaw; 
podkreśla, że handel nie jest celem samym 
w sobie, lecz narzędziem służącym 
osiągnięciu celów zrównoważonego 
rozwoju; przypomina o zobowiązaniu UE 
dotyczącym zasady spójności polityki na 
rzecz rozwoju oraz o zasadzie 
„niewyrządzania szkody”; UE musi dążyć 
do osiągnięcia maksymalnego 
konsensusu, aby zapewnić, że umowy 
handlowe należycie uwzględniają interesy 
i obawy wszystkich państw członkowskich; 
wskazuje, że UE zobowiązała się do 
prowadzenia solidnej, skutecznej i 
wiarygodnej polityki handlowej, która 
będzie stanowić podstawę otwartego, 
opartego na zasadach, wielostronnego 
systemu handlowego;

Or. hu

Poprawka 2
María Soraya Rodríguez Ramos, Jordi Cañas

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że handel nie jest celem 
samym w sobie, lecz narzędziem służącym 
osiągnięciu celów zrównoważonego 
rozwoju; przypomina o zobowiązaniu UE 
dotyczącym zasady spójności polityki na 
rzecz rozwoju oraz o zasadzie 
„niewyrządzania szkody”;

1. podkreśla, że handel nie jest celem 
samym w sobie, lecz ważnym narzędziem 
służącym osiągnięciu celów 
zrównoważonego rozwoju dzięki dążeniu 
do wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu i do ograniczenia 
ubóstwa; przypomina o zobowiązaniu UE 
dotyczącym zasady spójności polityki na 
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rzecz rozwoju oraz o zasadzie 
„niewyrządzania szkody”;

Or. en

Poprawka 3
Gianna Gancia

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że handel nie jest celem 
samym w sobie, lecz narzędziem służącym 
osiągnięciu celów zrównoważonego 
rozwoju; przypomina o zobowiązaniu UE 
dotyczącym zasady spójności polityki na 
rzecz rozwoju oraz o zasadzie 
„niewyrządzania szkody”;

1. podkreśla, że handel jest 
narzędziem służącym propagowaniu 
interesów UE w sposób spójny z 
osiąganiem celów zrównoważonego 
rozwoju; przypomina o zobowiązaniu UE 
dotyczącym zasady spójności polityki na 
rzecz rozwoju oraz o zasadzie 
„niewyrządzania szkody”;

Or. it

Poprawka 4
Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Chrysoula Zacharopoulou, Jan-Christoph Oetjen

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że handel nie jest celem 
samym w sobie, lecz narzędziem służącym 
osiągnięciu celów zrównoważonego 
rozwoju; przypomina o zobowiązaniu UE 
dotyczącym zasady spójności polityki na 
rzecz rozwoju oraz o zasadzie 
„niewyrządzania szkody”;

1. podkreśla, że handel nie jest celem 
samym w sobie, lecz narzędziem służącym 
osiągnięciu celów zrównoważonego 
rozwoju i promowaniu wartości unijnych; 
przypomina o zobowiązaniu UE 
dotyczącym zasady spójności polityki na 
rzecz rozwoju oraz o zasadzie 
„niewyrządzania szkody”;

Or. fr
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Poprawka 5
Jan-Christoph Oetjen

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że handel nie jest celem 
samym w sobie, lecz narzędziem służącym 
osiągnięciu celów zrównoważonego 
rozwoju; przypomina o zobowiązaniu UE 
dotyczącym zasady spójności polityki na 
rzecz rozwoju oraz o zasadzie 
„niewyrządzania szkody”;

1. podkreśla, że handel powinien być 
zawsze zgodny z celami zrównoważonego 
rozwoju i dążyć do ich realizacji; 
przypomina o zobowiązaniu UE 
dotyczącym zasady spójności polityki na 
rzecz rozwoju oraz o zasadzie 
„niewyrządzania szkody”;

Or. en

Poprawka 6
Dominique Bilde

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że handel nie jest celem 
samym w sobie, lecz narzędziem służącym 
osiągnięciu celów zrównoważonego 
rozwoju; przypomina o zobowiązaniu UE 
dotyczącym zasady spójności polityki na 
rzecz rozwoju oraz o zasadzie 
„niewyrządzania szkody”;

1. podkreśla, że handel nie jest celem 
samym w sobie, lecz przyczynia się do 
osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju; przypomina o zobowiązaniu UE 
dotyczącym zasady spójności polityki na 
rzecz rozwoju oraz o zasadzie 
„niewyrządzania szkody”;

Or. fr

Poprawka 7
Anna-Michelle Asimakopoulou

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że handel nie jest celem 
samym w sobie, lecz narzędziem służącym 

1. podkreśla, że handel jest 
narzędziem przyczyniającym się do 
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osiągnięciu celów zrównoważonego 
rozwoju; przypomina o zobowiązaniu UE 
dotyczącym zasady spójności polityki na 
rzecz rozwoju oraz o zasadzie 
„niewyrządzania szkody”;

osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju; przypomina o zobowiązaniu UE 
dotyczącym zasady spójności polityki na 
rzecz rozwoju oraz o zasadzie 
„niewyrządzania szkody”;

Or. en

Poprawka 8
Gianna Gancia

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. uznaje, że polityka handlowa 
stanowi potencjalnie narzędzie 
uzupełniające, pozwalające na sprostanie 
nielegalnym przepływom migracyjnym; 
wzywa do rozważenia możliwości 
włączenia do umów o wolnym handlu 
szczegółowych środków obejmujących 
obowiązek powrotu nielegalnych 
migrantów do państw pochodzenia.

Or. it

Poprawka 9
Ádám Kósa

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. zwraca uwagę, że rola Parlamentu 
i Rady zapewni legitymację i pluralizm 
procedury przyjmowania wszystkich 
umów o wolnym handlu, które w pełni 
wchodzą w zakres kompetencji Unii i 
które zostały zatwierdzone na szczeblu 
Unii bez konieczności potwierdzania przez 
państwa członkowskie;

Or. hu
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Poprawka 10
Dominique Bilde

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. przypomina, że realizacja celów 
zrównoważonego rozwoju musi opierać 
się na współpracy podmiotów 
prywatnych zgodnie z zasadami 
odpowiedzialności społecznej i 
odpowiedzialnego postępowania 
przedsiębiorstw w całym łańcuchu 
produkcji;

Or. fr

Poprawka 11
Gianna Gancia

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. uważa, że - bez uszczerbku dla 
konieczności sprostania pilnym sytuacjom 
zagrażającym stabilności systemów 
socjalnych - polityka handlowa Unii 
Europejskiej powinna ogólnie czerpać z 
zasad gospodarki rynkowej i starać się 
eliminować przeszkody w poszanowaniu 
zdrowia obywateli i ochrony 
konsumentów;

Or. it

Poprawka 12
Ádám Kósa

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1b. podkreśla, że umowy inwestycyjne 
UE muszą być w razie konieczności 
negocjowane równolegle z umowami o 
wolnym handlu;

Or. hu

Poprawka 13
Ádám Kósa

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. przypomina, że UE zobowiązała się 
do prowadzenia solidnej, skutecznej i 
wiarygodnej polityki handlowej, która 
będzie stanowić podstawę otwartego, 
opartego na zasadach, wielostronnego 
systemu handlowego;

Or. hu

Poprawka 14
Anna-Michelle Asimakopoulou

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla znaczenie 
kompleksowych, wiążących i możliwych 
do wyegzekwowania przepisów 
dotyczących norm społecznych, 
pracowniczych i środowiskowych, 
zwłaszcza w rozdziałach dotyczących 
handlu i zrównoważonego rozwoju umów 
o wolnym handlu; podkreśla znaczenie 
skutecznego monitorowania i 
mechanizmów sankcji, które umożliwiają 
osobom fizycznym i społecznościom z UE 

2. podkreśla znaczenie 
kompleksowych, wiążących i możliwych 
do wyegzekwowania przepisów 
dotyczących norm społecznych, 
pracowniczych i środowiskowych, 
zwłaszcza w rozdziałach dotyczących 
handlu i zrównoważonego rozwoju umów 
o wolnym handlu; podkreśla również 
znaczenie skutecznego monitorowania; 
wzywa do systematycznego korzystania z 
kompleksowych ocen wpływu ex ante i ex 
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lub spoza niej dochodzenie roszczeń; 
wzywa do systematycznego korzystania z 
kompleksowych ocen wpływu ex ante i ex 
post na zrównoważony rozwój handlu, w 
tym w odniesieniu do praw człowieka;

post na zrównoważony rozwój handlu;

Or. en

Poprawka 15
Ádám Kósa

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla znaczenie 
kompleksowych, wiążących i możliwych 
do wyegzekwowania przepisów 
dotyczących norm społecznych, 
pracowniczych i środowiskowych, 
zwłaszcza w rozdziałach dotyczących 
handlu i zrównoważonego rozwoju umów 
o wolnym handlu; podkreśla znaczenie 
skutecznego monitorowania i 
mechanizmów sankcji, które umożliwiają 
osobom fizycznym i społecznościom z UE 
lub spoza niej dochodzenie roszczeń; 
wzywa do systematycznego korzystania z 
kompleksowych ocen wpływu ex ante i ex 
post na zrównoważony rozwój handlu, w 
tym w odniesieniu do praw człowieka;

2. podkreśla znaczenie 
kompleksowych i możliwych do 
wyegzekwowania przepisów dotyczących 
norm społecznych, pracowniczych i 
środowiskowych, zwłaszcza w rozdziałach 
dotyczących handlu i zrównoważonego 
rozwoju umów o wolnym handlu; uważa, 
że parlamenty państw członkowskich, a 
także społeczeństwo obywatelskie i inne 
zainteresowane strony powinny być 
należycie informowane od początku 
procesu przygotowywania umów 
handlowych i podkreśla znaczenie 
skutecznych mechanizmów 
monitorowania; wzywa do 
systematycznego korzystania z 
kompleksowych ocen wpływu ex ante i ex 
post na zrównoważony rozwój handlu, w 
tym w odniesieniu do praw człowieka;

Or. hu

Poprawka 16
Beata Kempa
w imieniu grupy ECR

Projekt opinii
Ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

2. podkreśla znaczenie 
kompleksowych, wiążących i możliwych 
do wyegzekwowania przepisów 
dotyczących norm społecznych, 
pracowniczych i środowiskowych, 
zwłaszcza w rozdziałach dotyczących 
handlu i zrównoważonego rozwoju umów 
o wolnym handlu; podkreśla znaczenie 
skutecznego monitorowania i 
mechanizmów sankcji, które umożliwiają 
osobom fizycznym i społecznościom z UE 
lub spoza niej dochodzenie roszczeń; 
wzywa do systematycznego korzystania z 
kompleksowych ocen wpływu ex ante i ex 
post na zrównoważony rozwój handlu, w 
tym w odniesieniu do praw człowieka;

2. podkreśla znaczenie 
kompleksowych, wiążących i możliwych 
do wyegzekwowania przepisów 
dotyczących norm społecznych, 
pracowniczych i środowiskowych, 
zwłaszcza w rozdziałach dotyczących 
handlu i zrównoważonego rozwoju umów 
o wolnym handlu; podkreśla znaczenie 
skutecznego monitorowania, które 
umożliwiają osobom fizycznym 
i społecznościom z UE lub spoza niej 
dochodzenie roszczeń; wzywa do 
systematycznego korzystania z 
kompleksowych ocen wpływu ex ante i ex 
post na zrównoważony rozwój handlu, w 
tym w odniesieniu do praw człowieka;

Or. en

Poprawka 17
María Soraya Rodríguez Ramos, Jordi Cañas

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla rolę handlu 
międzynarodowego w realizowaniu celów 
zrównoważonego rozwoju dzięki wkładowi 
w ograniczanie ubóstwa, poprawę stanu 
zdrowia i wspieranie wysiłków na rzecz 
rozwiązania problemu degradacji 
środowiska; podkreśla w związku z tym 
potrzebę budowania potencjału w zakresie 
podaży i infrastruktury handlowej w 
krajach rozwijających się, 
skoncentrowania się na dywersyfikacji 
eksportu i tworzeniu wartości dodanej, 
dopilnowania, by środki pozataryfowe nie 
stały się przeszkodą w handlu, a także 
wspierania mikroprzedsiębiorstw oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw w 
handlu międzynarodowym;

Or. en
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Poprawka 18
Dominique Bilde

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. z żalem odnotowuje zawarcie 
umów o wolnym handlu z państwami 
trzecimi o niewystarczającym poziomie 
ochrony, jeśli chodzi o normy 
środowiskowe, socjalne, 
sanitarne, fitosanitarne i dotyczące 
dobrostanu zwierząt, a w szczególności 
wzywa do prowadzenia trwałego dialogu z 
Wietnamem związanego z prawem pracy i 
ochroną środowiska, zwłaszcza w 
odniesieniu do zarządzania zasobami 
leśnymi i rybnymi;

Or. fr

Poprawka 19
Benoît Biteau, Pierrette Herzberger-Fofana, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. wzywa do większego udziału 
partnerów społecznych i społeczeństwa 
obywatelskiego oraz konsultacji z nimi w 
zakresie negocjowania i wdrażania umów 
handlowych, w szczególności w zakresie 
kompetencji wewnętrznych grup 
doradczych, których rola powinna 
obejmować wszystkie części umowy 
handlowej, a nie wyłącznie rozdział 
dotyczący zrównoważonego rozwoju; 
uważa, że przy wdrażaniu umowy o 
wolnym handlu należy obowiązkowo 
powołać wewnętrzną grupę doradczą;
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Or. en

Poprawka 20
Beata Kempa
w imieniu grupy ECR

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla, że otwarty, wielostronny 
i oparty na zasadach system handlowy ma 
zasadnicze znaczenie dla dalszej integracji 
krajów rozwijających się ze światowymi 
łańcuchami wartości; podkreśla znaczenie 
strategii pomocy technicznej i programów 
pomocy na rzecz handlu, ponieważ 
handel, reformy strukturalne i 
konkurencyjność są kluczowymi 
instrumentami tworzenia dobrobytu i 
ograniczania ubóstwa w krajach 
rozwijających się i na rynkach 
wschodzących;

Or. en

Poprawka 21
Anna-Michelle Asimakopoulou

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że umowy handlowe 
mogą mieć negatywny wpływ na 
bezpieczeństwo żywnościowe w krajach 
rozwijających się; wzywa UE do 
wspierania żądań krajów rozwijających 
się w zakresie ochrony ich produkcji 
żywności i ochrony ich ludności przed 
potencjalnie szkodliwymi skutkami 
taniego przywozu, zwłaszcza poprzez 
przegląd ich wspólnych taryf 
zewnętrznych w ramach zmienionych 

skreśla się
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umów o partnerstwie gospodarczym;

Or. en

Poprawka 22
Benoît Biteau, Pierrette Herzberger-Fofana, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że umowy handlowe 
mogą mieć negatywny wpływ na 
bezpieczeństwo żywnościowe w krajach 
rozwijających się; wzywa UE do 
wspierania żądań krajów rozwijających się 
w zakresie ochrony ich produkcji żywności 
i ochrony ich ludności przed potencjalnie 
szkodliwymi skutkami taniego przywozu, 
zwłaszcza poprzez przegląd ich wspólnych 
taryf zewnętrznych w ramach zmienionych 
umów o partnerstwie gospodarczym;

3. podkreśla, że umowy handlowe 
mogą mieć negatywny wpływ na 
bezpieczeństwo żywnościowe i 
zatrudnienie na obszarach wiejskich w 
krajach rozwijających się; zauważa, że 
chociaż w ramach WPR na lata 2014–
2020 poczyniono postępy na drodze ku 
spójności polityki na rzecz rozwoju, zakaz 
subsydiów wywozowych pozostawia bez 
zmian zakłócenia gospodarcze wynikające 
z innych bezpośrednich lub pośrednich 
subsydiów, które mają wpływ na 
produkcję rolną, a zatem na wywóz z UE i 
ceny światowe, lub umożliwiają 
gospodarstwom utrzymanie produkcji, 
mimo że ceny rynkowe nie wystarczają na 
pokrycie jej kosztów, jak ma to miejsce w 
przypadku produktów mleczarskich; 
podkreśla, że obecna reforma WPR nie 
zapobiegnie ryzyku powstawania zakłóceń 
na światowych rynkach rolnych; w 
szczególności wzywa do zakazania 
wszelkich form dumpingu produktów 
mleczarskich lub zbożowych w Afryce, 
zagrażającym rozwojowi lokalnych 
łańcuchów wartości i skutkującym 
pozbawianiem coraz większej liczby 
lokalnych rolników źródeł utrzymania i 
tym samym coraz większym odpływem 
ludności z obszarów wiejskich; w szerszym 
ujęciu wzywa UE do wspierania żądań 
krajów rozwijających się w zakresie 
ochrony ich produkcji żywności i ochrony 
ich ludności przed potencjalnie 
szkodliwymi skutkami taniego przywozu, 
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zwłaszcza poprzez przegląd ich wspólnych 
taryf zewnętrznych w ramach zmienionych 
umów o partnerstwie gospodarczym, które 
skutecznie wspierają integrację rynku 
regionalnego; ponadto wzywa UE do 
zainicjowania zmiany obecnych przepisów 
porozumienia WTO z 1994 r. w 
odniesieniu do definicji dumpingu w celu 
uwzględnienia przypadków, w których 
subsydia umożliwiają sprzedaż eksportową 
poniżej kosztów produkcji, co prowadzi do 
nieuczciwej konkurencji dla producentów 
w krajach rozwijających się i tym samym 
zagraża rozwojowi ich rynku krajowego; 
podkreśla kluczową potrzebę zapewnienia 
nie tylko bezpieczeństwa żywnościowego, 
lecz również umożliwienia krajom 
rozwijającym się demokratycznego 
samookreślania kierunków własnego 
systemu żywnościowego, a mianowicie ich 
suwerenności żywnościowej;

Or. en

Poprawka 23
María Soraya Rodríguez Ramos, Jordi Cañas

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że umowy handlowe 
mogą mieć negatywny wpływ na 
bezpieczeństwo żywnościowe w krajach 
rozwijających się; wzywa UE do 
wspierania żądań krajów rozwijających się 
w zakresie ochrony ich produkcji żywności 
i ochrony ich ludności przed potencjalnie 
szkodliwymi skutkami taniego przywozu, 
zwłaszcza poprzez przegląd ich wspólnych 
taryf zewnętrznych w ramach zmienionych 
umów o partnerstwie gospodarczym;

3. popiera zaangażowanie w 
formułowanie umów handlowych, które 
sprzyjają poprawie bezpieczeństwa 
żywnościowego dzięki większej rzetelności 
danych dotyczących skutków zmian w 
polityce handlowej, co ułatwi neutralny 
dialog na ten temat, na podstawie zaleceń 
FAO; podkreśla, że umowy handlowe nie 
powinny mieć negatywnego wpływu na 
bezpieczeństwo żywnościowe; wzywa UE 
do wspierania żądań krajów rozwijających 
się w zakresie ochrony ich produkcji 
żywności i ochrony ich ludności przed 
potencjalnie szkodliwymi skutkami taniego 
przywozu, zwłaszcza poprzez przegląd ich 
wspólnych taryf zewnętrznych w ramach 
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zmienionych umów o partnerstwie 
gospodarczym;

Or. en

Poprawka 24
Ádám Kósa

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że umowy handlowe 
mogą mieć negatywny wpływ na 
bezpieczeństwo żywnościowe w krajach 
rozwijających się; wzywa UE do 
wspierania żądań krajów rozwijających 
się w zakresie ochrony ich produkcji 
żywności i ochrony ich ludności przed 
potencjalnie szkodliwymi skutkami 
taniego przywozu, zwłaszcza poprzez 
przegląd ich wspólnych taryf 
zewnętrznych w ramach zmienionych 
umów o partnerstwie gospodarczym;

3. podkreśla, że umowy handlowe 
muszą wywierać pozytywny wpływ na 
bezpieczeństwo żywnościowe w krajach 
rozwijających się; wzywa do przyjęcia 
całościowego podejścia obejmującego 
kluczowe kwestie, takie jak zamówienia 
publiczne, konkurencja, w tym dotacje, 
oraz bariery sanitarne i fitosanitarne;

Or. hu

Poprawka 25
Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Catherine Chabaud, Chrysoula Zacharopoulou, Jan-
Christoph Oetjen

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla, że umowy handlowe 
mogą mieć negatywny wpływ na 
bezpieczeństwo żywnościowe w krajach 
rozwijających się; wzywa UE do 
wspierania żądań krajów rozwijających się 
w zakresie ochrony ich produkcji żywności 
i ochrony ich ludności przed potencjalnie 
szkodliwymi skutkami taniego przywozu, 
zwłaszcza poprzez przegląd ich wspólnych 

3. podkreśla, że umowy handlowe nie 
powinny mieć negatywnego wpływu na 
bezpieczeństwo żywnościowe w krajach 
rozwijających się; w związku z tym wzywa 
UE do wspierania krajów rozwijających się 
w zakresie ochrony ich lokalnej produkcji 
żywności, a także do wspierania małych 
gospodarstw rodzinnych; apeluje do 
Komisji o dogłębne przeanalizowanie 
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taryf zewnętrznych w ramach 
zmienionych umów o partnerstwie 
gospodarczym;

obecnych umów o partnerstwie 
gospodarczym w celu stwierdzenia, czy 
konieczne są zmiany.

Or. fr

Poprawka 26
Benoît Biteau, Pierrette Herzberger-Fofana, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zauważa, że w sprawozdaniu 
Komisji z 2018 r. pt. „Realizacja wspólnej 
polityki handlowej” podkreślono 
ograniczone postępy w dywersyfikacji 
gospodarczej krajów rozwijających się 
objętych umową o partnerstwie 
gospodarczym; wzywa UE i jej państwa 
członkowskie do uznania trudności, jakie 
napotykają kraje rozwijające się w 
związku z umowami o partnerstwie 
gospodarczym, oraz ponownie domaga się 
szczegółowej analizy ich wpływu na 
gospodarki krajów AKP i ich podsektory, 
poszczególne rynki pracy tych krajów, a 
także promocję handlu 
międzyregionalnego; podkreśla, że nowa 
strategia UE dotycząca Afryki powinna 
utorować drogę sprawiedliwemu i 
etycznemu handlowi; 

Or. en

Poprawka 27
Anna-Michelle Asimakopoulou

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, jak ważne jest 
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monitorowanie wdrażania rozdziału 
dotyczącego handlu i zrównoważonego 
rozwoju w umowach o wolnym handlu, na 
podstawie wytycznych grup doradczych w 
UE i odnośnych krajach partnerskich, z 
myślą o ocenie realizacji celów 
ukierunkowanych na rozwój za 
pośrednictwem preferencji handlowych; 
podkreśla potrzebę dostosowania 
rozdziałów dotyczących handlu i 
zrównoważonego rozwoju do potencjału 
poszczególnych krajów, a jednocześnie 
zapewnienia niezbędnych transferów 
finansowych i technologicznych;

Or. en

Poprawka 28
Dominique Bilde

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. ponadto podkreśla znaczenie 
zapewnienia specjalnej ochrony 
producentom europejskim, w 
szczególności produktów takich, jak 
wołowina, drób lub cukier czy też owoce i 
warzywa, a także podkreśla, że Unia 
Europejska powinna zawierać umowy 
handlowe wyłącznie z państwami, których 
minimalne normy socjalne, środowiskowe, 
sanitarne, fitosanitarne oraz dotyczące 
dobrostanu zwierząt są co najmniej 
równoważne unijnym;

Or. fr

Poprawka 29
Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Chrysoula Zacharopoulou, Jan-Christoph Oetjen

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

3a. przypomina o znaczeniu 
zaangażowania parlamentów państw 
członkowskich, społeczeństwa 
obywatelskiego i sektora prywatnego 
wszystkich stron podczas negocjacji 
handlowych, aby zapewnić ich 
przejrzystość i odpowiadać na wątpliwości.

Or. fr

Poprawka 30
Miguel Urbán Crespo
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. apeluje o dogłębną analizę umów o 
partnerstwie gospodarczym pod kątem 
lokalnych gospodarek, rynku pracy, utraty 
różnorodności biologicznej, wylesiania 
oraz masowego wykupu i dzierżawy ziemi;

Or. en

Poprawka 31
Anna-Michelle Asimakopoulou

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. zauważa, że polityka handlowa i 
rozwojowa UE powinna przyczyniać się do 
integracji regionalnej, włączania krajów 
rozwijających się do globalnych 
łańcuchów wartości oraz ich rozkwitu w 
tych łańcuchach; podkreśla znaczenie 
dostosowania polityki handlowej z myślą o 
wspieraniu wysiłków na rzecz rozwoju 
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kontynentalnej strefy wolnego handlu w 
Afryce (AfCFTA) dzięki pomocy 
finansowej i technicznej; podkreśla, że 
wdrożenie AfCFTA mogłoby skutecznie 
zmniejszyć pluralizm istniejących 
pozataryfowych barier handlowych 
między państwami afrykańskimi oraz że 
powinno to iść w parze z rozwojem 
odpowiedniej infrastruktury handlowej; 
zauważa, że umowy o wolnym handlu 
powinny wspierać konkurencyjność 
wywozu z państw AKP;

Or. en

Poprawka 32
Dominique Bilde

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. podkreśla, że umowy handlowe 
zawierane przez Unię Europejską 
powinny też gwarantować zadowalającą 
ochronę jej oznaczeń geograficznych, oraz 
ubolewa, że ochrona ta 
była niewystarczająca na przykład w 
ramach CETA i w umowie o wolnym 
handlu z Wietnamem, a w szczególności 
podkreśla, że każda umowa handlowa 
powinna być uzależniona od stosowania w 
państwie partnerskim odpowiednich 
przepisów dotyczących ochrony oznaczeń 
geograficznych;

Or. fr

Poprawka 33
Miguel Urbán Crespo
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

3b. ponawia apel o opracowanie 
unijnych ram prawnych bazujących na 
obowiązkowej korporacyjnej należytej 
staranności w celu przeciwdziałania 
naruszeniom praw człowieka w 
łańcuchach dostaw oraz zapewnienia 
ofiarom dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości; uważa, że takie 
zobowiązania powinny mieć charakter 
międzysektorowy i stosować się w 
szczególności do sektora finansowego; 
zachęca Komisję do kontynuowania i 
zwiększenia zaangażowania w negocjacje 
dotyczące ustanowienia wiążącego 
traktatu ONZ w sprawie korporacji 
międzynarodowych i i innych 
przedsiębiorstw w związku z prawami 
człowieka;

Or. en

Poprawka 34
Anna-Michelle Asimakopoulou

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3c. podkreśla, że UE musi zapewnić 
zrównoważone globalne łańcuchy dostaw; 
wzywa Komisję do szybkiego określenia 
kluczowych sektorów zależnych od 
surowców z państw trzecich i do 
zapewnienia ich stałego zaopatrzenia; 
proponuje, aby UE opracowała 
instrumenty finansowe w celu 
zapewnienia produkcji surowców w 
krajach rozwijających się;

Or. en

Poprawka 35
Miguel Urbán Crespo
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w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3c. wyraża zaniepokojenie z powodu 
związku między liberalizacją handlu a 
wylesianiem oraz możliwych negatywnych 
skutków nowych umów handlowych, 
takich jak UE-Mercosur.

Or. en

Poprawka 36
Miguel Urbán Crespo
w imieniu grupy GUE/NGL

Projekt opinii
Ustęp 3 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3d. podkreśla, że kraje rozwijające się 
są najbardziej dotknięte zjawiskiem 
uchylania się od opodatkowania, które co 
roku pozbawia państwa miliardów euro 
dochodów publicznych; wzywa do 
włączenia do umów handlowych z krajami 
rozwijającymi się przepisów wspierających 
zwalczanie nielegalnych przepływów 
finansowych oraz uchylania się od 
opodatkowania przez przedsiębiorstwa i 
przedsiębiorstwa wielonarodowe w celu 
dopilnowania, by podatki były płacone w 
miejscu generowania zysków i 
rzeczywistej wartości ekonomicznej, oraz 
powstrzymania erozji bazy podatkowej i 
przenoszenia zysków;

Or. en

Poprawka 37
Miguel Urbán Crespo
w imieniu grupy GUE/NGL
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Projekt opinii
Ustęp 3 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3e. przypomina, że według UNCTAD 
większość nowych spraw w ramach ISDS 
w 2018 r. wniesiono przeciwko krajom 
rozwijającym się i gospodarkom 
przejściowym; mając na uwadze, że 
inwestorzy z krajów rozwiniętych wnieśli 
większość ze znanych 71 spraw; zauważa, 
że nowe podejście UE do ochrony 
inwestycji i mechanizmu jej 
egzekwowania (system sądów ds. 
inwestycji), który zastąpił rozstrzyganie 
sporów między inwestorem a państwem 
(ISDS), pozostaje systemem arbitrażu 
inwestycyjnego, daje uprzywilejowaną 
pozycję inwestorom i nie zapewnia 
mechanizmu sankcji wobec inwestorów za 
nieprzestrzeganie zobowiązań w zakresie 
praw człowieka oraz norm społecznych i 
środowiskowych;

Or. en

Poprawka 38
Gianna Gancia

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. przypomina, że do głównych 
wyzwań stojących przed krajami 
rozwijającymi się należy przejście na 
kolejne ogniwa globalnego łańcucha 
wartości za pomocą dywersyfikacji 
gospodarczej; wzywa UE do 
powstrzymania się od przyjmowania 
polityki handlowej, która zasadniczo 
zakazuje krajom rozwijającym się 
nakładania podatków wywozowych na 
surowce, o ile jest to zgodne z zasadami 
WTO;

skreśla się
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Or. it

Poprawka 39
Anna-Michelle Asimakopoulou

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. przypomina, że do głównych 
wyzwań stojących przed krajami 
rozwijającymi się należy przejście na 
kolejne ogniwa globalnego łańcucha 
wartości za pomocą dywersyfikacji 
gospodarczej; wzywa UE do 
powstrzymania się od przyjmowania 
polityki handlowej, która zasadniczo 
zakazuje krajom rozwijającym się 
nakładania podatków wywozowych na 
surowce, o ile jest to zgodne z zasadami 
WTO;

skreśla się

Or. en

Poprawka 40
Benoît Biteau, Pierrette Herzberger-Fofana, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. przypomina, że do głównych 
wyzwań stojących przed krajami 
rozwijającymi się należy przejście na 
kolejne ogniwa globalnego łańcucha 
wartości za pomocą dywersyfikacji 
gospodarczej; wzywa UE do 
powstrzymania się od przyjmowania 
polityki handlowej, która zasadniczo 
zakazuje krajom rozwijającym się 
nakładania podatków wywozowych na 
surowce, o ile jest to zgodne z zasadami 
WTO;

4. podkreśla, że przedwczesna i 
gwałtowna liberalizacja handlu, do której 
w latach 80. i 90. XX w. zachęcano wiele 
krajów rozwijających się o niskich 
dochodach, doprowadziła do 
deindustrializacji i takiej formy integracji, 
która zwiększyła ich zależność od rynków 
zewnętrznych i podatność na występujące 
na nich wahania; przypomina, że do 
głównych wyzwań stojących przed krajami 
rozwijającymi się należy przejście na 
kolejne ogniwa globalnego łańcucha 
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wartości przez dywersyfikację 
gospodarczą, co wymaga uczciwych i 
prorozwojowych globalnych zasad 
handlowych; wzywa UE do 
powstrzymania się od przyjmowania 
polityki handlowej, która zasadniczo 
zakazuje krajom rozwijającym się 
nakładania podatków wywozowych na 
surowce, o ile jest to zgodne z zasadami 
WTO, oraz wymagania od krajów 
rozwijających się przepisów „WTO plus” 
w traktatach wielo- lub dwustronnych, 
szczególnie dotyczących praw własności 
intelektualnej, które to przepisy osłabiają 
mechanizmy elastyczności WTO wyraźnie 
ustanowione w celu ochrony ich 
interesów;

Or. en

Poprawka 41
Dominique Bilde

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. przypomina, że do głównych 
wyzwań stojących przed krajami 
rozwijającymi się należy przejście na 
kolejne ogniwa globalnego łańcucha 
wartości za pomocą dywersyfikacji 
gospodarczej; wzywa UE do 
powstrzymania się od przyjmowania 
polityki handlowej, która zasadniczo 
zakazuje krajom rozwijającym się 
nakładania podatków wywozowych na 
surowce, o ile jest to zgodne z zasadami 
WTO;

4. przypomina, że do głównych 
wyzwań stojących przed krajami 
rozwijającymi się należy przejście na 
kolejne ogniwa globalnego łańcucha 
wartości za pomocą dywersyfikacji 
gospodarczej;

Or. fr

Poprawka 42
Ádám Kósa
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Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. przypomina, że do głównych 
wyzwań stojących przed krajami 
rozwijającymi się należy przejście na 
kolejne ogniwa globalnego łańcucha 
wartości za pomocą dywersyfikacji 
gospodarczej; wzywa UE do 
powstrzymania się od przyjmowania 
polityki handlowej, która zasadniczo 
zakazuje krajom rozwijającym się 
nakładania podatków wywozowych na 
surowce, o ile jest to zgodne z zasadami 
WTO;

4. przypomina, że do głównych 
wyzwań stojących przed krajami 
rozwijającymi się należy przejście na 
kolejne ogniwa globalnego łańcucha 
wartości za pomocą dywersyfikacji 
gospodarczej; z zadowoleniem przyjmuje 
poparcie UE dla negocjacji w sprawie 
ambitnych, zrównoważonych i wzajemnie 
korzystnych umów o wolnym handlu w 
celu zapewnienia równych warunków 
działania; podkreśla, że należy stanowczo 
zwalczać unikanie opodatkowania, 
uchylanie się od opodatkowania i 
oszustwa podatkowe oraz wspierać 
systemy rządów mające na celu tworzenie 
i ochronę otwartej, uczciwej konkurencji;

Or. hu

Poprawka 43
Jan-Christoph Oetjen

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. przypomina, że do głównych 
wyzwań stojących przed krajami 
rozwijającymi się należy przejście na 
kolejne ogniwa globalnego łańcucha 
wartości za pomocą dywersyfikacji 
gospodarczej; wzywa UE do 
powstrzymania się od przyjmowania 
polityki handlowej, która zasadniczo 
zakazuje krajom rozwijającym się 
nakładania podatków wywozowych na 
surowce, o ile jest to zgodne z zasadami 
WTO;

4. przypomina, że do głównych 
wyzwań stojących przed krajami 
rozwijającymi się należy przejście na 
kolejne ogniwa globalnego łańcucha 
wartości za pomocą dywersyfikacji 
gospodarczej;

Or. en
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Poprawka 44
Benoît Biteau, Pierrette Herzberger-Fofana, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla potrzebę przywrócenia 
równowagi między umową handlową i 
inwestycyjną a prawem dotyczącym praw 
człowieka, zwłaszcza w globalnych 
łańcuchach dostaw; przypomina, że w 
unijnych umowach handlowych i 
inwestycyjnych należy zachować prawo 
krajów przyjmujących do regulowania 
gospodarek w interesie publicznym, 
szczególnie przez umożliwienie określania 
wymogów minimalnych dla inwestorów w 
odniesieniu do lokalnego pochodzenia 
produktów o wartości dodanej; preferencji 
lokalnych w zamówieniach publicznych 
etc.; zachęca Komisję Europejską do 
przeprowadzenia w porozumieniu ze 
społeczeństwem obywatelskim 
szczegółowej analizy istniejących barier w 
dostępie do wymiaru sprawiedliwości w 
sprawach rozpatrywanych przez sądy 
państw członkowskich, dotyczących 
domniemanych naruszeń praw człowieka 
przez przedsiębiorstwa unijne lub w 
ramach łańcucha dostaw tych 
przedsiębiorstw w państwach trzecich;

Or. en

Poprawka 45
Anna-Michelle Asimakopoulou

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. z zadowoleniem przyjmuje postępy 
w zawieraniu i wdrażaniu umów o 
partnerstwie gospodarczym oraz wzywa 
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Komisję do dalszych postępów w związku z 
przystąpieniem większej liczby państw do 
umowy o partnerstwie gospodarczym oraz 
do pogłębienia istniejących umów, w 
szczególności w odniesieniu do rozdziału 
dotyczącego handlu i zrównoważonego 
rozwoju, barier technicznych w handlu, 
rolnictwa, usług i inwestycji oraz handlu 
cyfrowego; podkreśla znaczenie 
wspólnego monitorowania umów o 
partnerstwie gospodarczym z pomocą 
partnerów lokalnych i organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego; podkreśla 
potrzebę uwzględnienia oceny ex post 
dotyczącej pierwszych dziesięciu lat 
obowiązywania umowy o partnerstwie 
gospodarczym;

Or. en

Poprawka 46
María Soraya Rodríguez Ramos, Jordi Cañas

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla, że należy pomóc 
producentom wiejskim i przybrzeżnym w 
dostosowaniu się do warunków 
rynkowych w czasie kryzysu związanego z 
pandemią COVID-19 oraz opracować 
strategie natychmiastowego dostosowania 
się do koronawirusa i wzmacniania 
odporności, aby zachować poziomy 
środków utrzymania, a jednocześnie 
zapewnić zrównoważone zarządzanie 
ekosystemami rolnymi, leśnymi, morskimi 
oraz charakteryzującymi się bogatą 
różnorodnością biologiczną;

Or. en

Poprawka 47
Anna-Michelle Asimakopoulou
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Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla znaczenie systemu 
wielostronnego jako najskuteczniejszego 
środka do osiągnięcia równych warunków 
działania na całym świecie oraz 
kompleksowego globalnego systemu 
handlowego w interesie krajów 
rozwijających się; ponownie podkreśla 
znaczenie reformy Światowej Organizacji 
Handlu;

Or. en

Poprawka 48
Benoît Biteau, Pierrette Herzberger-Fofana, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. wzywa Komisję do aktywnych 
działań na forum WTO w celu 
promowania wielostronnych zasad 
zrównoważonego zarządzania globalnymi 
łańcuchami wartości, przy czym 
pierwszym krokiem powinna być 
obowiązkowa należyta staranność w 
łańcuchu dostaw w sektorze 
włókienniczym; ponawia apel do Komisji i 
państw członkowskich o konstruktywne 
zaangażowanie się w negocjacje w 
sprawie prawnie wiążącego traktatu ONZ 
mającego na celu uregulowanie 
działalności korporacji, co zapewni 
ofiarom naruszeń praw człowieka dostęp 
do wymiaru sprawiedliwości, a 
poszkodowanym społecznościom – 
mechanizmy dochodzenia roszczeń i 
rozliczalności;

Or. en
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Poprawka 49
Anna-Michelle Asimakopoulou

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. wyraża ubolewanie z powodu strat 
gospodarczych spowodowanych 
zakłóceniami handlu międzynarodowego i 
światowych łańcuchów dostaw w związku 
z pandemią COVID-19, co może mieć 
poważny wpływ na kraje rozwijające się; 
ponadto wzywa Komisję do dopilnowania, 
by jej postanowienia handlowe 
uzgodnione z krajami rozwijającymi się 
wspierały dostęp do leków i sprzętu 
medycznego; zachęca Komisję do działań 
na rzecz większej przejrzystości w 
globalnych łańcuchach dostaw, zwłaszcza 
w sektorze farmaceutycznym; popiera 
zawarcie wielostronnego porozumienia w 
sprawie swobodnego obrotu sprzętem 
medycznym;

Or. en

Poprawka 50
Benoît Biteau, Pierrette Herzberger-Fofana, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4c. wzywa Komisję, by zapewniła 
skuteczne wdrażanie i monitorowanie 
warunków w zakresie praw człowieka 
związanych z jednostronnymi 
preferencjami handlowymi, takimi jak 
GSP lub GSP Plus;

Or. en
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Poprawka 51
Anna-Michelle Asimakopoulou

Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4c. wzywa UE do wspierania krajów 
rozwijających się w opracowywaniu 
mechanizmów monitorowania 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych;

Or. en

Poprawka 52
Benoît Biteau, Pierrette Herzberger-Fofana, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4d. podkreśla, że brak uregulowań w 
globalnych łańcuchach dostaw przyczynił 
się do osłabienia praw pracowniczych, w 
szczególności wolności zrzeszania się i 
prowadzenia negocjacji zbiorowych, 
zwłaszcza w strefach przetwórstwa 
eksportowego (EPZ); przypomina, że 
przedsiębiorstwa powinny ustanowić na 
szczeblu operacyjnym mechanizmy 
dochodzenia roszczeń dla pracowników 
odczuwających skutki ich działalności, w 
tym w EPZ;

Or. en

Poprawka 53
Benoît Biteau, Pierrette Herzberger-Fofana, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
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Ustęp 4 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4e. podkreśla, że cel zrównoważonego 
rozwoju powinien stać się nadrzędną 
zasadą prac WTO, przy czym szczególnie 
należy się skoncentrować na potrzebach 
krajów rozwijających się i krajów 
najsłabiej rozwiniętych o niskich 
dochodach oraz na reformie WTO 
zgodnie z tą zasadą, przy zastosowaniu 
zobowiązań w ramach Agendy 2030 i 
porozumienia paryskiego jako 
minimalnego punktu odniesienia;

Or. en

Poprawka 54
Benoît Biteau, Pierrette Herzberger-Fofana, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4 f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4f. podkreśla, że pandemia COVID-19 
wskazuje na potrzebę jak największego 
skrócenia istniejących łańcuchów dostaw, 
a zwłaszcza strategicznego przemyślenia 
na nowo zależności UE od długich i 
nietrwałych globalnych łańcuchów dostaw 
najważniejszych urządzeń medycznych i 
produktów farmaceutycznych; potwierdza, 
że prawo człowieka do zdrowia jest 
nadrzędne wobec zasad TRIPS; ponawia 
apel o elastyczne podejście do własności 
intelektualnej w odniesieniu do zdrowia i 
dostępu do leków, w tym dzięki pełnemu 
wykorzystaniu elastycznych rozwiązań 
TRIPS, szczególnie dla krajów 
rozwijających się, takich jak obowiązkowe 
licencje i import równoległy, aby 
zapobiegać nadużywaniu środków 
ochrony własności intelektualnej, za 
pomocą których właściciele patentów 
zdobywają pozycję monopolistyczną, co 
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skutkuje wysokimi cenami leków;

Or. en

Poprawka 55
Benoît Biteau, Pierrette Herzberger-Fofana, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 4 g (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4g. podkreśla, że należy dokonać 
przeglądu obecnego modelu unijnych 
umów o wolnym handlu oraz rozpocząć 
negocjacje dotyczące korekty istniejących 
umów m.in. w celu: (i) zakazania 
międzynarodowego handlu żywymi 
dzikimi zwierzętami; (ii) usunięcia z 
umów o wolnym handlu przepisów, które 
pośrednio zwiększają ryzyko wybuchu 
nowych pandemii, jak np. presja na 
ekosystemy, włącznie z wylesianiem i 
utratą różnorodności biologicznej; (iii) 
wprowadzenia do umów o wolnym handlu 
klauzul przewidujących wzmocnienie 
sektora zdrowia publicznego i uczynienie 
go priorytetowym celem nadrzędnym 
wobec dostępu do rynku; (iv) zakazania w 
umowach handlowych prywatyzacji lub 
prywatnej eksploatacji dostaw wody i 
usług sanitarnych;

Or. en

Poprawka 56
Ádám Kósa

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że polityka handlowa 
UE powinna wspierać wdrażanie 

5. podkreśla, że UE stanowi szeroko 
zakrojony program na rzecz wolnego 
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porozumienia paryskiego; wzywa do 
włączenia do umów o wolnym handlu 
konkretnych przepisów i celów służących 
realizacji tych zobowiązań, zwłaszcza w 
zakresie wdrażania ustalonych na poziomie 
krajowym wkładów, strat i szkód 
związanych z niekorzystnymi skutkami 
zmian klimatu, a także w zakresie 
transferu technologii.

handlu, który wspiera tworzenie milionów 
miejsc pracy i przyczynia się do 
dobrobytu, a jednocześnie uwzględnia 
oczekiwania obywateli UE dotyczące 
liberalizacji handlu w szybko 
zmieniającym się zglobalizowanym 
świecie, w tym potrzebę promowania 
wartości i standardów UE, takich jak 
porozumienie paryskie w sprawie zmiany 
klimatu, oraz zabezpieczenia prawa 
rządów do wprowadzania regulacji w 
interesie publicznym; z zadowoleniem 
przyjmuje włączenie do umów o wolnym 
handlu konkretnych przepisów i celów 
służących realizacji tych zobowiązań, 
zwłaszcza w zakresie wdrażania 
ustalonych na poziomie krajowym 
wkładów, a także w zakresie transferu 
technologii.

Or. hu

Poprawka 57
Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Chrysoula Zacharopoulou, Jan-Christoph Oetjen

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że polityka handlowa 
UE powinna wspierać wdrażanie 
porozumienia paryskiego; wzywa do 
włączenia do umów o wolnym handlu 
konkretnych przepisów i celów służących 
realizacji tych zobowiązań, zwłaszcza w 
zakresie wdrażania ustalonych na poziomie 
krajowym wkładów, strat i szkód 
związanych z niekorzystnymi skutkami 
zmian klimatu, a także w zakresie transferu 
technologii.

5. podkreśla, że polityka handlowa 
UE powinna wspierać wdrażanie 
porozumienia paryskiego; przypomina, że 
porozumienie paryskie musi stanowić 
kluczową klauzulę w umowach 
handlowych zawieranych przez UE; 
wzywa do włączenia do umów o wolnym 
handlu konkretnych przepisów i celów 
służących realizacji tych zobowiązań, 
zwłaszcza w zakresie wdrażania 
ustalonych na poziomie krajowym 
wkładów, strat i szkód związanych z 
niekorzystnymi skutkami zmian klimatu, a 
także w zakresie transferu technologii.

Or. fr
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Poprawka 58
Dominique Bilde

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że polityka handlowa 
UE powinna wspierać wdrażanie 
porozumienia paryskiego; wzywa do 
włączenia do umów o wolnym handlu 
konkretnych przepisów i celów służących 
realizacji tych zobowiązań, zwłaszcza w 
zakresie wdrażania ustalonych na poziomie 
krajowym wkładów, strat i szkód 
związanych z niekorzystnymi skutkami 
zmian klimatu, a także w zakresie transferu 
technologii.

5. podkreśla, że polityka handlowa 
UE powinna w miarę możliwości wspierać 
wdrażanie porozumienia paryskiego; 
wzywa do włączenia do umów o wolnym 
handlu konkretnych przepisów i celów 
służących realizacji tych zobowiązań, 
zwłaszcza w zakresie wdrażania 
ustalonych na poziomie krajowym 
wkładów, strat i szkód związanych z 
niekorzystnymi skutkami zmian klimatu, a 
także, w stosownych przypadkach, 
środków zachęcających do transferu 
technologii.

Or. fr

Poprawka 59
Anna-Michelle Asimakopoulou

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że polityka handlowa 
UE powinna wspierać wdrażanie 
porozumienia paryskiego; wzywa do 
włączenia do umów o wolnym handlu 
konkretnych przepisów i celów służących 
realizacji tych zobowiązań, zwłaszcza w 
zakresie wdrażania ustalonych na poziomie 
krajowym wkładów, strat i szkód 
związanych z niekorzystnymi skutkami 
zmian klimatu, a także w zakresie transferu 
technologii.

5. podkreśla, że polityka handlowa 
UE powinna wspierać wdrażanie 
porozumienia paryskiego; wzywa do 
uwzględniania konkretnych przepisów i 
celów wspierających te zobowiązania 
dzięki zawieraniu umów o wolnym 
handlu, zwłaszcza w zakresie wdrażania 
ustalonych na poziomie krajowym 
wkładów, strat i szkód związanych z 
niekorzystnymi skutkami zmian klimatu, a 
także w zakresie wiedzy i transferu 
technologii.

Or. en
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Poprawka 60
Beata Kempa
w imieniu grupy ECR

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla, że polityka handlowa 
UE powinna wspierać wdrażanie 
porozumienia paryskiego; wzywa do 
włączenia do umów o wolnym handlu 
konkretnych przepisów i celów służących 
realizacji tych zobowiązań, zwłaszcza w 
zakresie wdrażania ustalonych na poziomie 
krajowym wkładów, strat i szkód 
związanych z niekorzystnymi skutkami 
zmian klimatu, a także w zakresie transferu 
technologii.

5. podkreśla wpływ porozumienia 
paryskiego na politykę handlową UE; 
wzywa do włączenia do umów o wolnym 
handlu konkretnych przepisów i celów 
służących realizacji tych zobowiązań, 
zwłaszcza w zakresie wdrażania 
ustalonych na poziomie krajowym 
wkładów, strat i szkód związanych z 
niekorzystnymi skutkami zmian klimatu, a 
także w zakresie transferu technologii.

Or. en

Poprawka 61
Benoît Biteau, Pierrette Herzberger-Fofana, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że stały wzrost emisji 
CO2 związanych z transportem i handlem 
międzynarodowym podważa skuteczność 
strategii UE dotyczącej zmiany klimatu; 
uważa, że koszty klimatyczne umów o 
wolnym handlu są poważnym 
argumentem za tym, by odejść od strategii 
rozwoju opartej na eksporcie na rzecz 
strategii rozwoju wewnętrznego, którego 
podstawą jest lokalna konsumpcja i 
produkcja w krajach rozwijających się; w 
związku z tym uważa, że umowa UE-
Mercosur stanowi doskonały przykład 
niespójnej polityki UE w dziedzinie 
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zmiany klimatu;

Or. en

Poprawka 62
Dominique Bilde

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. przypomina, że na Unii 
Europejskiej nie może spoczywać 
wyłączna odpowiedzialność za wdrażanie i 
promowanie celów zapisanych w 
porozumieniu paryskim oraz, ogólnie, 
celów międzynarodowych związanych z 
ochroną środowiska i ograniczaniem 
emisji, a w szczególności ubolewa nad 
inwestycjami Chin w energię węglową w 
krajach rozwijających się w ramach tzw. 
strategii nowego jedwabnego szlaku;

Or. fr

Poprawka 63
Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Chrysoula Zacharopoulou, Jan-Christoph Oetjen

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wyraża zadowolenie w związku ze 
zbliżającym się wejściem w życie 
rozporządzenia w sprawie minerałów 
pochodzących z obszarów dotkniętych 
konfliktami i apeluje o uważne 
monitorowanie jego wdrażania, w 
tym dzięki stosowaniu środków 
towarzyszących; podkreśla, że 
rozporządzenie to będzie ważnym etapem, 
jeśli chodzi o przejrzystość i 
odpowiedzialność w łańcuchach dostaw.
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Or. fr

Poprawka 64
María Soraya Rodríguez Ramos, Jordi Cañas

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. przypomina, że UE i jej partnerzy 
handlowi muszą stosować 
międzynarodowe normy pracy i normy 
środowiskowe, walczyć z nielegalnym 
handlem zagrożonymi i ginącymi 
gatunkami fauny i flory, pobudzać handel 
sprzyjający przeciwdziałaniu zmianie 
klimatu oraz propagować takie praktyki 
jak społeczna odpowiedzialność 
przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 65
Gianna Gancia

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. uważa, że wzrost i rozmiar rynku 
chińskiego wciąż czyni z niego obszar 
pełen możliwości; wzywa Komisję, aby 
zawarła umowy handlowe zapewniające 
europejskim inwestorom dostęp do tego 
rynku w poszanowaniu zasady 
wzajemności;

Or. it

Poprawka 66
Ádám Kósa
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Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. wzywa Komisję do zbadania, w jaki 
sposób można przyspieszyć realizację 
zobowiązań podjętych przez kraje spoza 
UE;

Or. hu

Poprawka 67
Benoît Biteau, Pierrette Herzberger-Fofana, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. podkreśla ponadto, że zakłócenia w 
związku z epidemią COVID-19 skierowały 
uwagę na słabe punkty globalnego 
systemu żywnościowego; liberalizacja 
rynków rolnych prowadzi do dalszego 
wzmocnienia przemysłowego modelu 
rolnictwa ukierunkowanego na wywóz, 
które samo przyczynia się w istotnym 
stopniu do zmiany klimatu, a zarazem 
przyczynia się do utraty siedlisk oraz 
sprzyja pojawianiu się i 
rozprzestrzenianiu wirusów; z drugiej 
strony pokazuje, że krótkie łańcuchy 
dostaw i inne lokalne inicjatywy mają 
olbrzymi potencjał w zakresie rozwiązania 
obecnych niedoborów systemu 
żywnościowego (mogą zwiększyć dostęp do 
świeżej żywności, zapewnić rolnikom 
uzyskiwanie większej wartości oraz 
zmniejszyć podatność na zakłócenia na 
rynkach międzynarodowych); w związku z 
tym wzywa Komisję do opracowania 
strategii na rzecz stopniowego przejścia od 
polityki rolnej ukierunkowanej na handel 
ku rynkom lokalnym i regionalnym;

Or. en
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Poprawka 68
Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Catherine Chabaud, Chrysoula Zacharopoulou, Jan-
Christoph Oetjen

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. z zadowoleniem przyjmuje 
wdrożenie umowy o partnerstwie 
gospodarczym z CARIFORUM; stwierdza, 
że dodatkowe działania uświadamiające 
są konieczne, by wykorzystać najlepsze 
możliwości oferowane przez tę umowę; 
zwraca się do Komisji o zbadanie 
możliwości ulepszeń w celu wzmocnienia 
powiązań z krajami regionu przy 
jednoczesnym reagowaniu na nowe 
wyzwania XXI w., w szczególności zmianę 
klimatu, oraz na cele zrównoważonego 
rozwoju.

Or. fr

Poprawka 69
María Soraya Rodríguez Ramos, Jordi Cañas

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. wzywa Komisję, by włączała do 
wszystkich przyszłych umów handlowych, 
zarówno umów kompleksowych, jak i 
odpowiednich porozumień częściowych, 
prawnie wiążące postanowienia dotyczące 
lasów oraz zabezpieczenia gwarantujące 
ich stosowanie, a także walkę z 
wylesianiem i degradacją lasów;

Or. en
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Poprawka 70
Benoît Biteau, Pierrette Herzberger-Fofana, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. przypomina, że jako główny 
importer i eksporter towarów rolnych oraz 
produktów spożywczych UE przyczynia się 
w istotnym stopniu do zmiany 
użytkowania gruntów za granicą; 
przypomina, że powiększanie powierzchni 
gruntów wykorzystywanych do celów 
rolniczych odpowiada za ok. 80 % 
światowego wylesiania; zauważa z 
głębokim zaniepokojeniem, że 
konsumpcja w UE odpowiada za ok. 10 % 
globalnego udziału w wylesianiu z uwagi 
na dużą zależność UE od przywozu takich 
towarów rolnych jak olej palmowy, mięso, 
soja, kakao, kukurydza, drewno czy 
kauczuk; ponownie apeluje do UE o 
skuteczne uregulowanie europejskiego 
handlu towarami stanowiącymi 
zagrożenie dla lasów i ich konsumpcji, a 
mianowicie w drodze wprowadzenia 
obowiązków w zakresie należytej 
staranności dla wszystkich podmiotów w 
łańcuchu dostaw towarów stanowiących 
zagrożenie dla lasów; ponadto wzywa UE 
do priorytetowego traktowania praktyk 
agroekologicznych i praktyk rolnictwa 
ekologicznego w UE i poza nią, zgodnie z 
wnioskami zawartymi w ostatnim 
sprawozdaniu specjalnym IPCC 
dotyczącym zmiany klimatu i gruntów, a 
także do odpowiedniego zreformowania 
wspólnej polityki rolnej;

Or. en

Poprawka 71
Benoît Biteau, Pierrette Herzberger-Fofana, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt opinii
Ustęp 5 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5d. wyraża poparcie dla mechanizmu 
transgranicznego podatku od emisji 
dwutlenku węgla jako ważnego narzędzia 
gwarantującego uczciwą konkurencję 
przedsiębiorstwom podejmującym 
działania na rzecz ograniczenia ich 
wpływu na klimat;

Or. en

Poprawka 72
Benoît Biteau, Pierrette Herzberger-Fofana, Caroline Roose
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5 e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5e. wzywa UE, by zaangażowała się w 
przywrócenie równowagi globalnego 
systemu praw własności intelektualnej w 
celu wsparcia legalnego transferu 
technologii przyjaznych dla klimatu do 
krajów rozwijających się; w tym celu 
wzywa do przyjęcia deklaracji w sprawie 
praw własności intelektualnej i zmiany 
klimatu, porównywalnej z deklaracją 
dauhańską z 2001 r. w sprawie 
porozumienia TRIPS i zdrowia 
publicznego;

Or. en


