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Poprawka 1
Emmanouil Fragkos

Wstępny projekt rezolucji
Umocowanie 1

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji 
z dnia 27 maja 2020 r. zatytułowany 
„Dostosowany program prac Komisji na 
2020 r.” (COM(2020)0440 final) oraz list 
intencyjny przewodniczącej Ursuli von der 
Leyen do przewodniczącego Davida Marii 
Sassoliego i kanclerz Angeli Merkel z dnia 
16 września 2020 r. zatytułowany „Orędzie 
o stanie Unii 2020”,

– uwzględniając komunikat Komisji 
z dnia 27 maja 2020 r. zatytułowany 
„Dostosowany program prac Komisji na 
2020 r.” (COM(2020)0440 final) oraz list 
intencyjny przewodniczącej Komisji do 
przewodniczącego Parlamentu 
Europejskiego i kanclerz kraju 
sprawującego prezydencję Rady z dnia 16 
września 2020 r. zatytułowany „Orędzie 
o stanie Unii 2020”,

Or. el

Poprawka 2
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
w imieniu grupy Verts/ALE

Wstępny projekt rezolucji
Umocowanie 2 a (nowe)

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji 
z dnia 11 grudnia 2019 r. zatytułowany 
„Europejski Zielony Ład” 
(COM(2019)0640 final),

Or. en

Poprawka 3
Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Marie-Pierre Vedrenne, Karin 
Karlsbro, Svenja Hahn, Jordi Cañas, Nicola Danti, Samira Rafaela
w imieniu grupy Renew
Barry Andrews

Wstępny projekt rezolucji
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Umocowanie 8 a (nowe)

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 12 grudnia 2017 r. zatytułowaną „W 
kierunku strategii w zakresie handlu 
elektronicznego”,

Or. en

Poprawka 4
Urmas Paet

Wstępny projekt rezolucji
Umocowanie 9 a (nowe)

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając wspólny komunikat 
Komisji Europejskiej i Wysokiego 
Przedstawiciela Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa z 
dnia 18 marca 2020 r. zatytułowany 
„Polityka Partnerstwa Wschodniego po 
roku 2020: wzmacnianie odporności – 
Partnerstwo Wschodnie, które służy 
wszystkimˮ (JOIN(2020)0007 final),

Or. en

Poprawka 5
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Wstępny projekt rezolucji
Umocowanie 9 a (nowe)

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając szczegółową analizę 
zatytułowaną „Handel i różnorodność 
biologiczna” [„Trade and biodiversity”], o 
którą Komisja Handlu Międzynarodowego 
zwróciła się w czerwcu 2020 r. do 
Departamentu Tematycznego ds. 
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Stosunków Zewnętrznych,

Or. en

Poprawka 6
Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Marie-Pierre Vedrenne, Karin 
Karlsbro, Svenja Hahn, Jordi Cañas, Nicola Danti, Samira Rafaela
w imieniu grupy Renew
Barry Andrews

Wstępny projekt rezolucji
Umocowanie 10 a (nowe)

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji 
z dnia 9 marca 2019 r. zatytułowany „W 
kierunku kompleksowej strategii 
współpracy z Afryką”,

Or. en

Poprawka 7
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
w imieniu grupy Verts/ALE

Wstępny projekt rezolucji
Umocowanie 11 a (nowe)

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoje sprawozdanie 
z dnia 7 października 2020 r. w sprawie 
wniosku dotyczącego rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego ramy na potrzeby 
osiągnięcia neutralności klimatycznej i 
zmieniającego rozporządzenie (UE) 
2018/1999 (Europejskie prawo o 
klimacie),

Or. en
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Poprawka 8
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Wstępny projekt rezolucji
Umocowanie 11 a (nowe)

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 
alarmującej sytuacji klimatycznej i 
środowiskowej,

Or. en

Poprawka 9
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Wstępny projekt rezolucji
Umocowanie 11 b (nowe)

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając porozumienie 
przyjęte na 21. Konferencji Stron COP21 
dnia 12 grudnia 2015 r. w Paryżu 
(porozumienie paryskie),

Or. en

Poprawka 10
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Wstępny projekt rezolucji
Umocowanie 11 c (nowe)

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając Agendę na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030 i cele 
zrównoważonego rozwoju wyznaczone 
przez Organizację Narodów 
Zjednoczonych,

Or. en
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Poprawka 11
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Wstępny projekt rezolucji
Motyw A

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że w następstwie 
pandemii COVID-19 w 2020 r. doszło do 
zakłóceń w globalnych łańcuchach dostaw 
i na liniach produkcyjnych, co uwidoczniło 
fakt, że Unia Europejska jest zależna od 
źródeł spoza niej, zwłaszcza w niektórych 
sektorach strategicznych takich jak sektor 
medyczny i farmaceutyczny;

A. mając na uwadze, że podczas 
pandemii COVID-19 w 2020 r. doszło do 
tymczasowych zakłóceń w niektórych 
globalnych łańcuchach dostaw i na liniach 
produkcyjnych, co uwidoczniło fakt, że w 
zglobalizowanej gospodarce Unia 
Europejska jest zależna również od źródeł 
spoza niej, w tym od wielu dostawców 
produktów i usług w sektorach 
strategicznych takich jak sektor medyczny 
i farmaceutyczny; mając na uwadze, że to 
doświadczenie podkreśla potrzebę 
wzajemnego dbania o siebie w ramach 
łańcuchów dostaw i współpracy 
produkcyjnej, a także wspólnego 
reagowania na globalne wyzwania, takie 
jak np. pandemia;

Or. en

Poprawka 12
Jörgen Warborn

Wstępny projekt rezolucji
Motyw A

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że w następstwie 
pandemii COVID-19 w 2020 r. doszło do 
zakłóceń w globalnych łańcuchach dostaw 
i na liniach produkcyjnych, co uwidoczniło 
fakt, że Unia Europejska jest zależna od 
źródeł spoza niej, zwłaszcza w niektórych 
sektorach strategicznych takich jak sektor 
medyczny i farmaceutyczny;

A. mając na uwadze, że stosunki 
handlowe UE są niezwykle zróżnicowane, 
a jej zależność od Chin nie zwiększyła się 
od czasu przystąpienia Chin do WTO; 
w następstwie pandemii COVID-19 
w 2020 r. doszło do zakłóceń w globalnych 
łańcuchach dostaw i na liniach 
produkcyjnych, co uwidoczniło słabe 
punkty pod względem dostaw, zwłaszcza 
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w niektórych sektorach strategicznych 
takich jak sektor medyczny 
i farmaceutyczny;

Or. en

Poprawka 13
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
w imieniu grupy Verts/ALE

Wstępny projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że Europejski 
Zielony Ład należy uznać za 
najważniejsze ramy polityczne dla polityki 
UE we wszystkich dziedzinach, w tym 
handlu, a także dla innych obszarów 
polityki zewnętrznej UE mających na celu 
promowanie m.in. europejskich 
standardów i wartości oraz celów 
zrównoważonego rozwoju i porozumienia 
paryskiego na szczeblu globalnym;

Or. en

Poprawka 14
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Wstępny projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że zasady 
handlu i korzyści z niego płynące są 
kwestionowane zarówno poza UE, jak i w 
państwach członkowskich, oraz że nowe 
wyzwania dla zrównoważonego rozwoju, 
takie jak walka ze zmianą klimatu, muszą 
zostać włączone w główny nurt 
zewnętrznej i wewnętrznej polityki 
publicznej UE we wszystkich dziedzinach;
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Poprawka 15
Jörgen Warborn

Wstępny projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że UE już przed 
pandemią pozostawała w tyle za innymi 
gospodarkami pod względem 
konkurencyjności, a obecnie w wyniku 
pandemii COVID-19 występują znaczne 
straty gospodarcze spowodowane 
zakłóceniami w handlu 
międzynarodowym;

Or. en

Poprawka 16
Christophe Hansen, Anna-Michelle Asimakopoulou, Jörgen Warborn

Wstępny projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że UE, jako 
kontynent z natury ubogi w zasoby, jest 
uzależniona od przywozu i w związku z 
tym odnosi znaczne korzyści z dobrze 
funkcjonującego, opartego na zasadach 
globalnego systemu handlu;

Or. en

Poprawka 17
Carles Puigdemont i Casamajó

Wstępny projekt rezolucji
Motyw B
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Wstępny projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że Unia 
Europejska znajduje się w wyjątkowym 
położeniu, które pozwala jej przejąć 
inicjatywę na rzecz trwałej odbudowy;

B. mając na uwadze, że Unia 
Europejska znajduje się w wyjątkowym 
położeniu, które pozwala jej przejąć 
inicjatywę na rzecz trwałej odbudowy 
dzięki zaangażowaniu i odwadze w 
zakresie przemian cyfrowych i 
ekologicznych; mając na uwadze, że Unia 
ustanawia nowe standardy, jeśli chodzi o 
dotyczące zrównoważonego rozwoju 
rozdziały umów o wolnym handlu 
zawieranych z nowymi partnerami 
handlowymi;

Or. en

Poprawka 18
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Wstępny projekt rezolucji
Motyw B

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że Unia 
Europejska znajduje się w wyjątkowym 
położeniu, które pozwala jej przejąć 
inicjatywę na rzecz trwałej odbudowy;

B. mając na uwadze, że Unia 
Europejska znajduje się w wyjątkowym 
położeniu, które pozwala jej 
współpracować w skali globalnej na rzecz 
trwałej odbudowy gospodarki światowej 
oraz dawać przykład, wykorzystując 
potrzebę odbudowy gospodarki do 
przyspieszenia ekologicznie i społecznie 
zrównoważonej transformacji i 
modernizacji systemów produkcyjnych, 
usług i infrastruktury;

Or. en

Poprawka 19
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
w imieniu grupy Verts/ALE

Wstępny projekt rezolucji
Motyw B
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Wstępny projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że Unia 
Europejska znajduje się w wyjątkowym 
położeniu, które pozwala jej przejąć 
inicjatywę na rzecz trwałej odbudowy;

B. mając na uwadze, że Unia 
Europejska znajduje się w wyjątkowym 
położeniu, które pozwala jej przejąć 
inicjatywę na rzecz trwałej odbudowy 
zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem;

Or. en

Poprawka 20
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Wstępny projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że w tych 
budzących niepokój czasach pandemii, 
zmiany klimatu i rosnących nierówności 
w zakresie dobrobytu nadszedł czas, aby 
wykorzystać handel jako wzorzec lepszego 
użytkowania zasobów, lepiej dzielić się 
bogactwem i poprawić warunki pracy, 
zmienić nasze przyzwyczajenia 
konsumpcyjne, przestrzegać praw 
człowieka w łańcuchach dostaw, mieć jak 
najmniejszy wpływ na klimat, wspierać 
niskoemisyjną produkcję przemysłową i 
kwestionować mit niekończącego się 
wzrostu, promować żywność, która chroni 
nasze zdrowie i jest produkowana w 
sposób zrównoważony; mając na uwadze, 
że Unia Europejska mogłaby wieść prym 
na świecie pod względem ustanawiania 
standardów w celu promowania 
sprawiedliwego handlu, a nie tylko 
wolnego handlu;

Or. en

Poprawka 21
Marco Campomenosi
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Wstępny projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 sprawia, że wiele 
przedsiębiorstw europejskich znalazło się 
w trudnej sytuacji i boryka się z 
trudnościami finansowymi; mając na 
uwadze, że konsekwencje społeczno-
gospodarcze pandemii dla krajów o 
gospodarce nierynkowej będą mniejsze niż 
w państwach członkowskich UE;

Or. en

Poprawka 22
Danuta Maria Hübner

Wstępny projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że przegląd 
polityki handlowej UE i budowanie 
bardziej asertywnej agendy handlowej UE 
odbywa się w czasie, gdy na świecie 
podejmuje się wiele politycznie 
sterowanych działań w dziedzinie handlu, 
gospodarki i finansów, co ma długofalowe 
konsekwencje;

Or. en

Poprawka 23
Urmas Paet

Wstępny projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Wstępny projekt rezolucji Poprawka
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Ba. mając na uwadze, że UE jest 
największym na świecie podmiotem 
handlowym i największym eksporterem 
gotowych towarów i usług;

Or. en

Poprawka 24
Danuta Maria Hübner

Wstępny projekt rezolucji
Motyw B b (nowy)

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

Bb. mając na uwadze, że Europa, jako 
jeden z największych bloków handlowych 
na świecie, odniosłaby korzyści z 
szerszego stosowania euro w handlu 
międzynarodowym, polegające na 
zmniejszeniu ryzyka kursowego i innych 
kosztów związanych z walutą w 
transakcjach handlowych oraz 
zapewnieniu europejskim firmom większej 
niezależności i autonomii, co z kolei 
przyczyniłoby się do wzmocnienia 
międzynarodowej roli euro;

Or. en

Poprawka 25
Helmut Scholz

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 1

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje 
terminowe rozpoczęcie przeglądu polityki 
handlowej UE w 2020 r. w odpowiedzi na 
pandemię COVID-19 oraz przychylnie 
odnosi się do koncepcji „otwartej 
strategicznej autonomii” i zachęca Komisję 
do przedstawienia dalszych szczegółów co 

1. z zadowoleniem przyjmuje 
terminowe rozpoczęcie przeglądu polityki 
handlowej UE w 2020 r. w odpowiedzi na 
pandemię COVID-19 oraz na stagnację w 
rozwoju międzynarodowego, 
wielostronnego, opartego na zasadach 
systemu handlu, którego trzon stanowi 
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do jej treści; uważa, że w tym względzie 
kluczowe znaczenie ma koordynacja 
i tworzenie synergii między polityką 
handlową a polityką wewnętrzną (np. 
polityką przemysłową, cyfrową 
i w dziedzinie środowiska); podkreśla 
również, że strategia handlowa UE musi 
zwiększać konkurencyjność przemysłu UE, 
w tym sektora rolnego, tworzyć wysokiej 
jakości miejsca pracy i chronić 
pracowników, napędzać zrównoważony 
wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu 
społecznemu zgodnie z Europejskim 
Zielonym Ładem oraz propagować 
interesy i wartości UE; zwraca uwagę, że 
strategia handlowa UE musi być w pełni 
powiązana z procesem wychodzenia 
z kryzysu, przy czym konieczna jest 
szerzej zakrojona refleksja nad słabościami 
UE i jej zależnością od rynków i państw 
trzecich;

WTO, a także w ścisłym powiązaniu z 
innymi instytucjami zarządzania 
międzynarodowego, takimi jak 
Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. 
Handlu i Rozwoju (UNCTAD) i 
Międzynarodowa Organizacja Pracy 
(MOP), w dążeniu do nadania współpracy 
gospodarczej i handlu sprawiedliwego, 
sprzyjającego włączeniu społecznemu i 
zrównoważonego charakteru; odnotowuje 
koncepcję „otwartej strategicznej 
autonomii” i zachęca Komisję do 
przedstawienia dalszych szczegółów co do 
jej treści; uważa, że w tym względzie 
kluczowe znaczenie ma koordynacja 
i tworzenie synergii między polityką 
handlową a polityką wewnętrzną (np. 
polityką przemysłową, cyfrową, 
w dziedzinie środowiska, społeczną); 
podkreśla również, że miarą sukcesu 
naszej unijnej strategii handlowej musi 
być wkład Unii w osiągnięcie do 2030 r. 
celów zrównoważonego rozwoju 
wyznaczonych przez Organizację 
Narodów Zjednoczonych; jest 
przekonany, że udana transformacja 
ekologiczna i cyfrowa w ramach 
Zielonego Ładu zwiększy konkurencyjność 
przemysłu UE, stworzy godziwe miejsca 
pracy wysokiej jakości i będzie chronić 
pracowników, przyczyni się do trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego 
włączeniu społecznemu oraz będzie 
propagować interesy i wartości UE; 
podkreśla zapotrzebowanie naszych 
społeczeństw na zdrowy europejski sektor 
rolny i jego produkty, które odznaczają się 
wysoką jakością i które coraz częściej są 
produktami ekologicznymi, a także 
podkreśla, że nasza unijna polityka 
handlowa nie może narażać naszych 
rolników na nieuczciwą konkurencję ze 
strony niezrównoważonych form 
produkcji rolnej poza UE; zwraca uwagę, 
że strategia handlowa UE musi w pełni 
wspierać globalny proces wychodzenia 
z kryzysu, przy czym konieczna jest 
szerzej zakrojona refleksja nad słabościami 
produkcji lokalnej, w tym w UE, 
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i współzależnością rynków i państw;

Or. en

Poprawka 26
Danuta Maria Hübner

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 1

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje 
terminowe rozpoczęcie przeglądu polityki 
handlowej UE w 2020 r. w odpowiedzi na 
pandemię COVID-19 oraz przychylnie 
odnosi się do koncepcji „otwartej 
strategicznej autonomii” i zachęca Komisję 
do przedstawienia dalszych szczegółów co 
do jej treści; uważa, że w tym względzie 
kluczowe znaczenie ma koordynacja 
i tworzenie synergii między polityką 
handlową a polityką wewnętrzną (np. 
polityką przemysłową, cyfrową 
i w dziedzinie środowiska); podkreśla 
również, że strategia handlowa UE musi 
zwiększać konkurencyjność przemysłu UE, 
w tym sektora rolnego, tworzyć wysokiej 
jakości miejsca pracy i chronić 
pracowników, napędzać zrównoważony 
wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu 
społecznemu zgodnie z Europejskim 
Zielonym Ładem oraz propagować interesy 
i wartości UE; zwraca uwagę, że strategia 
handlowa UE musi być w pełni powiązana 
z procesem wychodzenia z kryzysu, przy 
czym konieczna jest szerzej zakrojona 
refleksja nad słabościami UE i jej 
zależnością od rynków i państw trzecich;

1. z zadowoleniem przyjmuje 
terminowe rozpoczęcie przeglądu polityki 
handlowej UE w 2020 r. w odpowiedzi na 
pandemię COVID-19 oraz przychylnie 
odnosi się do koncepcji „otwartej 
strategicznej autonomii” i zachęca Komisję 
do przedstawienia dalszych szczegółów co 
do jej treści; zauważa w tym kontekście, że 
polityka „otwartej strategicznej 
autonomii” powinna być zgodna z 
międzynarodowymi zobowiązaniami 
prawnymi UE i jej zaangażowaniem w 
stosowanie opartego na zasadach 
podejścia do polityki handlowej; 
podkreśla, że podejście to powinno 
uwzględniać planowany przez UE 
przegląd jej polityki w zakresie pomocy 
państwa oraz wpływ tego przeglądu na 
politykę handlową UE; uważa, że w tym 
względzie kluczowe znaczenie ma 
koordynacja i tworzenie synergii między 
polityką handlową a polityką wewnętrzną 
(np. polityką przemysłową, cyfrową 
i w dziedzinie środowiska); podkreśla 
również, że strategia handlowa UE musi 
zwiększać konkurencyjność przemysłu UE, 
w tym sektora rolnego, tworzyć wysokiej 
jakości miejsca pracy i chronić 
pracowników, napędzać zrównoważony 
wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu 
społecznemu zgodnie z Europejskim 
Zielonym Ładem oraz propagować interesy 
i wartości UE; zwraca uwagę, że strategia 
handlowa UE musi być w pełni powiązana 
z procesem wychodzenia z kryzysu, przy 
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czym konieczna jest szerzej zakrojona 
refleksja nad słabościami UE i jej 
zależnością od rynków i państw trzecich;

Or. en

Poprawka 27
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
w imieniu grupy Verts/ALE

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 1

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje 
terminowe rozpoczęcie przeglądu polityki 
handlowej UE w 2020 r. w odpowiedzi na 
pandemię COVID-19 oraz przychylnie 
odnosi się do koncepcji „otwartej 
strategicznej autonomii” i zachęca Komisję 
do przedstawienia dalszych szczegółów co 
do jej treści; uważa, że w tym względzie 
kluczowe znaczenie ma koordynacja 
i tworzenie synergii między polityką 
handlową a polityką wewnętrzną (np. 
polityką przemysłową, cyfrową 
i w dziedzinie środowiska); podkreśla 
również, że strategia handlowa UE musi 
zwiększać konkurencyjność przemysłu UE, 
w tym sektora rolnego, tworzyć wysokiej 
jakości miejsca pracy i chronić 
pracowników, napędzać zrównoważony 
wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu 
społecznemu zgodnie z Europejskim 
Zielonym Ładem oraz propagować interesy 
i wartości UE; zwraca uwagę, że strategia 
handlowa UE musi być w pełni powiązana 
z procesem wychodzenia z kryzysu, przy 
czym konieczna jest szerzej zakrojona 
refleksja nad słabościami UE i jej 
zależnością od rynków i państw trzecich;

1. z zadowoleniem przyjmuje 
terminowe rozpoczęcie przeglądu polityki 
handlowej UE w 2020 r. w odpowiedzi na 
pandemię COVID-19 oraz potrzebę 
pełniejszego włączenia handlu do 
realizacji Europejskiego Zielonego Ładu; 
przychylnie odnosi się do koncepcji 
„otwartej strategicznej autonomii” 
i zachęca Komisję do przedstawienia 
dalszych szczegółów co do jej treści; 
uważa, że w tym względzie kluczowe 
znaczenie ma koordynacja i tworzenie 
synergii między polityką handlową 
a polityką wewnętrzną (np. polityką 
przemysłową, cyfrową i w dziedzinie 
środowiska); podkreśla również, że 
strategia handlowa UE musi zwiększać 
konkurencyjność przemysłu UE, w tym 
sektora rolnego, tworzyć wysokiej jakości 
miejsca pracy i chronić pracowników, 
napędzać zrównoważony rozwój 
gospodarczy sprzyjający włączeniu 
społecznemu zgodnie z Europejskim 
Zielonym Ładem oraz propagować interesy 
i wartości UE; zwraca uwagę, że strategia 
handlowa UE musi być w pełni powiązana 
z procesem wychodzenia z kryzysu, przy 
czym konieczna jest szerzej zakrojona 
refleksja nad słabościami UE i jej 
zależnością od rynków i państw trzecich; 
nalega, by DG ds. Handlu należycie 
uwzględniała wkład pozostałych 
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właściwych dyrekcji generalnych i ESDZ 
w kwestiach niezwiązanych bezpośrednio 
z handlem, takich jak prawa człowieka, 
normy środowiskowe i zrównoważony 
rozwój;

Or. en

Poprawka 28
Massimiliano Salini

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 1

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje 
terminowe rozpoczęcie przeglądu polityki 
handlowej UE w 2020 r. w odpowiedzi na 
pandemię COVID-19 oraz przychylnie 
odnosi się do koncepcji „otwartej 
strategicznej autonomii” i zachęca Komisję 
do przedstawienia dalszych szczegółów co 
do jej treści; uważa, że w tym względzie 
kluczowe znaczenie ma koordynacja 
i tworzenie synergii między polityką 
handlową a polityką wewnętrzną (np. 
polityką przemysłową, cyfrową 
i w dziedzinie środowiska); podkreśla 
również, że strategia handlowa UE musi 
zwiększać konkurencyjność przemysłu UE, 
w tym sektora rolnego, tworzyć wysokiej 
jakości miejsca pracy i chronić 
pracowników, napędzać zrównoważony 
wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu 
społecznemu zgodnie z Europejskim 
Zielonym Ładem oraz propagować interesy 
i wartości UE; zwraca uwagę, że strategia 
handlowa UE musi być w pełni powiązana 
z procesem wychodzenia z kryzysu, przy 
czym konieczna jest szerzej zakrojona 
refleksja nad słabościami UE i jej 
zależnością od rynków i państw trzecich;

1. z zadowoleniem przyjmuje 
terminowe rozpoczęcie przeglądu polityki 
handlowej UE w 2020 r. w odpowiedzi na 
pandemię COVID-19 oraz przychylnie 
odnosi się do koncepcji „otwartej 
strategicznej autonomii” i zachęca Komisję 
do przedstawienia dalszych szczegółów co 
do jej treści; uważa, że w tym względzie 
kluczowe znaczenie ma koordynacja 
i tworzenie synergii między polityką 
handlową a polityką wewnętrzną (np. 
polityką przemysłową, cyfrową 
i w dziedzinie środowiska); podkreśla 
również, że strategia handlowa UE musi 
zwiększać konkurencyjność przemysłu UE, 
w tym sektora rolnego, tworzyć wysokiej 
jakości miejsca pracy i chronić 
pracowników, napędzać zrównoważony 
wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu 
społecznemu zgodnie z Europejskim 
Zielonym Ładem oraz propagować interesy 
i wartości UE; zwraca uwagę, że strategia 
handlowa UE musi być w pełni powiązana 
z procesem wychodzenia z kryzysu, przy 
czym konieczna jest szerzej zakrojona 
refleksja nad słabościami UE i jej 
zależnością od rynków i państw trzecich; 
wzywa Komisję do zapewnienia 
konkurencyjności przemysłu UE w świetle 
poszczególnych kosztów i zagrożeń, na 
jakie będzie on narażony w trakcie 
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transformacji w kierunku neutralności 
pod względem emisji dwutlenku węgla, w 
szczególności biorąc pod uwagę fakt, że 
inni partnerzy międzynarodowi nie 
podzielają tych samych ambicji co Unia 
Europejska;

Or. en

Poprawka 29
Carles Puigdemont i Casamajó

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 1

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje 
terminowe rozpoczęcie przeglądu polityki 
handlowej UE w 2020 r. w odpowiedzi na 
pandemię COVID-19 oraz przychylnie 
odnosi się do koncepcji „otwartej 
strategicznej autonomii” i zachęca Komisję 
do przedstawienia dalszych szczegółów co 
do jej treści; uważa, że w tym względzie 
kluczowe znaczenie ma koordynacja 
i tworzenie synergii między polityką 
handlową a polityką wewnętrzną (np. 
polityką przemysłową, cyfrową 
i w dziedzinie środowiska); podkreśla 
również, że strategia handlowa UE musi 
zwiększać konkurencyjność przemysłu UE, 
w tym sektora rolnego, tworzyć wysokiej 
jakości miejsca pracy i chronić 
pracowników, napędzać zrównoważony 
wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu 
społecznemu zgodnie z Europejskim 
Zielonym Ładem oraz propagować interesy 
i wartości UE; zwraca uwagę, że strategia 
handlowa UE musi być w pełni powiązana 
z procesem wychodzenia z kryzysu, przy 
czym konieczna jest szerzej zakrojona 
refleksja nad słabościami UE i jej 
zależnością od rynków i państw trzecich;

1. z zadowoleniem przyjmuje 
terminowe rozpoczęcie przeglądu polityki 
handlowej UE w 2020 r. w odpowiedzi na 
pandemię COVID-19 oraz przychylnie 
odnosi się do koncepcji „otwartej 
strategicznej autonomii” i zachęca Komisję 
do przedstawienia dalszych szczegółów co 
do jej treści; uważa, że w tym względzie 
kluczowe znaczenie ma koordynacja 
i tworzenie synergii między polityką 
handlową a polityką wewnętrzną (np. 
polityką przemysłową, zdrowotną, 
finansową, cyfrową i w dziedzinie 
środowiska); podkreśla również, że 
strategia handlowa UE musi zwiększać 
konkurencyjność przemysłu UE, w tym 
sektora rolnego, tworzyć wysokiej jakości 
miejsca pracy i chronić pracowników, 
napędzać zrównoważony wzrost 
gospodarczy sprzyjający włączeniu 
społecznemu zgodnie z Europejskim 
Zielonym Ładem oraz propagować interesy 
i wartości UE, zarówno wewnątrz, jak i na 
zewnątrz Unii; zwraca uwagę, że strategia 
handlowa UE musi być w pełni powiązana 
z procesem wychodzenia z kryzysu, przy 
czym konieczna jest szerzej zakrojona 
refleksja nad słabościami UE i jej 
zależnością od rynków i państw trzecich, 
aby najważniejsze łańcuchy dostaw 
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towarów niezbędnych w czasie kryzysu (tj. 
artykułów medycznych, produktów 
żywnościowych, towarów i usług z zakresu 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych) pozostały otwarte i 
funkcjonowały;

Or. en

Poprawka 30
Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Karin Karlsbro, Svenja Hahn, 
Jordi Cañas, Samira Rafaela
w imieniu grupy Renew
Barry Andrews

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 1

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje 
terminowe rozpoczęcie przeglądu polityki 
handlowej UE w 2020 r. w odpowiedzi na 
pandemię COVID-19 oraz przychylnie 
odnosi się do koncepcji „otwartej 
strategicznej autonomii” i zachęca Komisję 
do przedstawienia dalszych szczegółów co 
do jej treści; uważa, że w tym względzie 
kluczowe znaczenie ma koordynacja 
i tworzenie synergii między polityką 
handlową a polityką wewnętrzną (np. 
polityką przemysłową, cyfrową 
i w dziedzinie środowiska); podkreśla 
również, że strategia handlowa UE musi 
zwiększać konkurencyjność przemysłu UE, 
w tym sektora rolnego, tworzyć wysokiej 
jakości miejsca pracy i chronić 
pracowników, napędzać zrównoważony 
wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu 
społecznemu zgodnie z Europejskim 
Zielonym Ładem oraz propagować interesy 
i wartości UE; zwraca uwagę, że strategia 
handlowa UE musi być w pełni powiązana 
z procesem wychodzenia z kryzysu, przy 
czym konieczna jest szerzej zakrojona 
refleksja nad słabościami UE i jej 

1. z zadowoleniem przyjmuje 
terminowe rozpoczęcie przeglądu polityki 
handlowej UE w 2020 r. w odpowiedzi na 
pandemię COVID-19, wzrost zachowań 
protekcjonistycznych na świecie oraz 
szczególnie trudne warunki, w jakich 
funkcjonuje handel międzynarodowy; 
przychylnie odnosi się do debaty na temat 
koncepcji „otwartej strategicznej 
autonomii” i zachęca Komisję do 
przedstawienia dalszych szczegółów co do 
jej treści; uważa, że w tym względzie 
kluczowe znaczenie ma koordynacja 
i tworzenie synergii między polityką 
handlową a polityką wewnętrzną (np. 
polityką przemysłową, cyfrową 
i w dziedzinie środowiska) oraz 
umieszczenie polityki handlowej w 
ramach szerzej rozumianej polityki 
zewnętrznej UE; podkreśla również, że 
strategia handlowa UE musi zwiększać 
konkurencyjność przemysłu UE, w tym 
sektora rolnego, tworzyć wysokiej jakości 
miejsca pracy i chronić pracowników, 
napędzać zrównoważony wzrost 
gospodarczy sprzyjający włączeniu 
społecznemu zgodnie z Europejskim 
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zależnością od rynków i państw trzecich; Zielonym Ładem oraz propagować interesy 
i wartości UE; zwraca uwagę, że strategia 
handlowa UE może w znacznym stopniu 
przyczynić się do odbudowy po trwającym 
kryzysie zdrowia publicznego i 
gospodarczym;

Or. en

Poprawka 31
Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, Miroslav Číž, Mihai Tudose, Agnes 
Jongerius, Paolo De Castro, Inma Rodríguez-Piñero

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 1

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje 
terminowe rozpoczęcie przeglądu polityki 
handlowej UE w 2020 r. w odpowiedzi na 
pandemię COVID-19 oraz przychylnie 
odnosi się do koncepcji „otwartej 
strategicznej autonomii” i zachęca Komisję 
do przedstawienia dalszych szczegółów co 
do jej treści; uważa, że w tym względzie 
kluczowe znaczenie ma koordynacja 
i tworzenie synergii między polityką 
handlową a polityką wewnętrzną (np. 
polityką przemysłową, cyfrową 
i w dziedzinie środowiska); podkreśla 
również, że strategia handlowa UE musi 
zwiększać konkurencyjność przemysłu UE, 
w tym sektora rolnego, tworzyć wysokiej 
jakości miejsca pracy i chronić 
pracowników, napędzać zrównoważony 
wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu 
społecznemu zgodnie z Europejskim 
Zielonym Ładem oraz propagować interesy 
i wartości UE; zwraca uwagę, że strategia 
handlowa UE musi być w pełni powiązana 
z procesem wychodzenia z kryzysu, przy 
czym konieczna jest szerzej zakrojona 
refleksja nad słabościami UE i jej 
zależnością od rynków i państw trzecich;

1. z zadowoleniem przyjmuje 
terminowe rozpoczęcie przeglądu polityki 
handlowej UE w 2020 r. w odpowiedzi na 
pandemię COVID-19 oraz przychylnie 
odnosi się do koncepcji „otwartej 
strategicznej autonomii” i zachęca Komisję 
do przedstawienia dalszych szczegółów co 
do jej treści; uważa, że w tym względzie 
kluczowe znaczenie ma koordynacja 
i tworzenie synergii między polityką 
handlową a polityką wewnętrzną (np. 
polityką przemysłową, cyfrową 
i w dziedzinie środowiska); podkreśla 
również, że strategia handlowa UE musi 
zwiększać konkurencyjność przemysłu UE, 
w tym sektora rolnego, tworzyć wysokiej 
jakości miejsca pracy i chronić 
pracowników, napędzać zrównoważony 
wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu 
społecznemu zgodnie z Europejskim 
Zielonym Ładem oraz propagować interesy 
i wartości UE; podkreśla, że polityka 
handlowa musi sprzyjać rozwojowi 
towarów i usług związanych z przemysłem 
ekologicznym oraz powstrzymać się od 
umożliwiania rozwoju towarów i usług w 
obszarze elektroniki użytkowej; zwraca 
uwagę, że strategia handlowa UE musi być 
w pełni powiązana z procesem 
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wychodzenia z kryzysu, przy czym 
konieczna jest szerzej zakrojona refleksja 
nad słabościami UE i jej zależnością od 
rynków i państw trzecich;

Or. en

Poprawka 32
Emmanouil Fragkos

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 1

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje 
terminowe rozpoczęcie przeglądu polityki 
handlowej UE w 2020 r. w odpowiedzi na 
pandemię COVID-19 oraz przychylnie 
odnosi się do koncepcji „otwartej 
strategicznej autonomii” i zachęca Komisję 
do przedstawienia dalszych szczegółów co 
do jej treści; uważa, że w tym względzie 
kluczowe znaczenie ma koordynacja 
i tworzenie synergii między polityką 
handlową a polityką wewnętrzną (np. 
polityką przemysłową, cyfrową 
i w dziedzinie środowiska); podkreśla 
również, że strategia handlowa UE musi 
zwiększać konkurencyjność przemysłu UE, 
w tym sektora rolnego, tworzyć wysokiej 
jakości miejsca pracy i chronić 
pracowników, napędzać zrównoważony 
wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu 
społecznemu zgodnie z Europejskim 
Zielonym Ładem oraz propagować interesy 
i wartości UE; zwraca uwagę, że strategia 
handlowa UE musi być w pełni powiązana 
z procesem wychodzenia z kryzysu, przy 
czym konieczna jest szerzej zakrojona 
refleksja nad słabościami UE i jej 
zależnością od rynków i państw trzecich;

1. z zadowoleniem przyjmuje 
terminowe rozpoczęcie przeglądu polityki 
handlowej UE w 2020 r. w odpowiedzi na 
pandemię COVID-19 oraz przychylnie 
odnosi się do koncepcji „otwartej 
strategicznej autonomii” i zachęca Komisję 
do przedstawienia dalszych szczegółów co 
do jej treści; uważa, że w tym względzie 
kluczowe znaczenie ma koordynacja 
i tworzenie synergii między polityką 
handlową a polityką wewnętrzną (np. 
polityką przemysłową, cyfrową 
i w dziedzinie środowiska); podkreśla 
również, że strategia handlowa UE musi 
zwiększać konkurencyjność przemysłu UE, 
w tym sektora rolnego, tworzyć wysokiej 
jakości miejsca pracy i chronić 
pracowników, napędzać zrównoważony 
wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu 
społecznemu zgodnie z Europejskim 
Zielonym Ładem oraz propagować interesy 
i wartości UE; zwraca uwagę, że strategia 
handlowa UE musi być w pełni powiązana 
z procesem wychodzenia z kryzysu, przy 
czym konieczna jest szerzej zakrojona 
refleksja nad słabościami UE i jej 
zależnością od rynków i państw trzecich, 
zwłaszcza gdy naruszają one prawa 
państw członkowskich UE;

Or. el
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Poprawka 33
Urmas Paet

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 1

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje 
terminowe rozpoczęcie przeglądu polityki 
handlowej UE w 2020 r. w odpowiedzi na 
pandemię COVID-19 oraz przychylnie 
odnosi się do koncepcji „otwartej 
strategicznej autonomii” i zachęca Komisję 
do przedstawienia dalszych szczegółów co 
do jej treści; uważa, że w tym względzie 
kluczowe znaczenie ma koordynacja 
i tworzenie synergii między polityką 
handlową a polityką wewnętrzną (np. 
polityką przemysłową, cyfrową 
i w dziedzinie środowiska); podkreśla 
również, że strategia handlowa UE musi 
zwiększać konkurencyjność przemysłu UE, 
w tym sektora rolnego, tworzyć wysokiej 
jakości miejsca pracy i chronić 
pracowników, napędzać zrównoważony 
wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu 
społecznemu zgodnie z Europejskim 
Zielonym Ładem oraz propagować interesy 
i wartości UE; zwraca uwagę, że strategia 
handlowa UE musi być w pełni powiązana 
z procesem wychodzenia z kryzysu, przy 
czym konieczna jest szerzej zakrojona 
refleksja nad słabościami UE i jej 
zależnością od rynków i państw trzecich;

1. z zadowoleniem przyjmuje 
terminowe rozpoczęcie przeglądu polityki 
handlowej UE w 2020 r. w odpowiedzi na 
pandemię COVID-19 i z uwzględnieniem 
wniosków, jakie z niej wyciągnięto, oraz 
przychylnie odnosi się do koncepcji 
„otwartej strategicznej autonomii” 
i zachęca Komisję do przedstawienia 
dalszych szczegółów co do jej treści; 
uważa, że w tym względzie kluczowe 
znaczenie ma koordynacja i tworzenie 
synergii między polityką handlową 
a polityką wewnętrzną (np. polityką 
przemysłową, cyfrową i w dziedzinie 
środowiska); podkreśla również, że 
strategia handlowa UE musi zwiększać 
konkurencyjność przemysłu UE, w tym 
sektora rolnego, tworzyć wysokiej jakości 
miejsca pracy i chronić pracowników, 
napędzać zrównoważony wzrost 
gospodarczy sprzyjający włączeniu 
społecznemu zgodnie z Europejskim 
Zielonym Ładem oraz propagować interesy 
i wartości UE; zwraca uwagę, że strategia 
handlowa UE musi być w pełni powiązana 
z procesem wychodzenia z kryzysu, przy 
czym konieczna jest szerzej zakrojona 
refleksja nad słabościami UE i jej 
zależnością od rynków i państw trzecich;

Or. en

Poprawka 34
Emmanouil Fragkos

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 1
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Wstępny projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje 
terminowe rozpoczęcie przeglądu polityki 
handlowej UE w 2020 r. w odpowiedzi na 
pandemię COVID-19 oraz przychylnie 
odnosi się do koncepcji „otwartej 
strategicznej autonomii” i zachęca Komisję 
do przedstawienia dalszych szczegółów co 
do jej treści; uważa, że w tym względzie 
kluczowe znaczenie ma koordynacja 
i tworzenie synergii między polityką 
handlową a polityką wewnętrzną (np. 
polityką przemysłową, cyfrową 
i w dziedzinie środowiska); podkreśla 
również, że strategia handlowa UE musi 
zwiększać konkurencyjność przemysłu UE, 
w tym sektora rolnego, tworzyć wysokiej 
jakości miejsca pracy i chronić 
pracowników, napędzać zrównoważony 
wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu 
społecznemu zgodnie z Europejskim 
Zielonym Ładem oraz propagować interesy 
i wartości UE; zwraca uwagę, że strategia 
handlowa UE musi być w pełni powiązana 
z procesem wychodzenia z kryzysu, przy 
czym konieczna jest szerzej zakrojona 
refleksja nad słabościami UE i jej 
zależnością od rynków i państw trzecich;

1. z zadowoleniem przyjmuje 
terminowe rozpoczęcie przeglądu polityki 
handlowej UE w 2020 r. w odpowiedzi na 
pandemię COVID-19 oraz przychylnie 
odnosi się do koncepcji „otwartej 
strategicznej autonomii” i zachęca Komisję 
do przedstawienia dalszych szczegółów co 
do jej treści; uważa, że w tym względzie 
kluczowe znaczenie ma koordynacja 
i tworzenie synergii między polityką 
handlową a polityką wewnętrzną (np. 
polityką przemysłową, cyfrową 
i w dziedzinie środowiska); podkreśla 
również, że strategia handlowa UE musi 
przede wszystkim zwiększać 
konkurencyjność przemysłu UE, w tym 
sektora rolnego i rybołówstwa, tworząc 
wysokiej jakości miejsca pracy i oferując 
pracownikom większe możliwości, 
napędzać zrównoważony wzrost 
gospodarczy sprzyjający włączeniu 
społecznemu zgodnie z Europejskim 
Zielonym Ładem oraz propagować interesy 
i wartości UE; zwraca uwagę, że strategia 
handlowa UE musi być w pełni powiązana 
z procesem wychodzenia z kryzysu, przy 
czym konieczna jest szerzej zakrojona 
refleksja nad słabościami UE i jej 
zależnością od rynków i państw trzecich;

Or. el

Poprawka 35
Emmanuel Maurel

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 1

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje 
terminowe rozpoczęcie przeglądu polityki 
handlowej UE w 2020 r. w odpowiedzi na 
pandemię COVID-19 oraz przychylnie 

1. z zadowoleniem przyjmuje 
terminowe rozpoczęcie przeglądu polityki 
handlowej UE w 2020 r. w odpowiedzi na 
pandemię COVID-19 oraz zachęca 
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odnosi się do koncepcji „otwartej 
strategicznej autonomii” i zachęca 
Komisję do przedstawienia dalszych 
szczegółów co do jej treści; uważa, że w 
tym względzie kluczowe znaczenie ma 
koordynacja i tworzenie synergii między 
polityką handlową a polityką wewnętrzną 
(np. polityką przemysłową, cyfrową i w 
dziedzinie środowiska); podkreśla również, 
że strategia handlowa UE musi zwiększać 
konkurencyjność przemysłu UE, w tym 
sektora rolnego, tworzyć wysokiej jakości 
miejsca pracy i chronić pracowników, 
napędzać zrównoważony wzrost 
gospodarczy sprzyjający włączeniu 
społecznemu zgodnie z Europejskim 
Zielonym Ładem oraz propagować interesy 
i wartości UE; zwraca uwagę, że strategia 
handlowa UE musi być w pełni powiązana 
z procesem wychodzenia z kryzysu, przy 
czym konieczna jest szerzej zakrojona 
refleksja nad słabościami UE i jej 
zależnością od rynków i państw trzecich;

Komisję do przedstawienia dalszych 
szczegółów co do treści koncepcji 
„otwartej strategicznej autonomii”; 
uważa, że w tym względzie kluczowe 
znaczenie ma ścisła koordynacja między 
polityką handlową a polityką wewnętrzną 
przemysłową, cyfrową i w dziedzinie 
środowiska; podkreśla również, że strategia 
handlowa UE musi dążyć do zwiększenia 
zdolności produkcyjnych w Europie, w 
tym w sektorze rolnym, tworzyć wysokiej 
jakości miejsca pracy i chronić 
pracowników, napędzać zrównoważony 
wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu 
społecznemu zgodnie z Europejskim 
Zielonym Ładem oraz propagować interesy 
i wartości UE; zwraca uwagę, że strategia 
handlowa UE musi być w pełni powiązana 
z procesem wychodzenia z kryzysu, przy 
czym konieczna jest szerzej zakrojona 
refleksja nad słabościami UE i jej 
zależnością od rynków i państw trzecich;

Or. fr

Poprawka 36
Jörgen Warborn

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 1

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje 
terminowe rozpoczęcie przeglądu polityki 
handlowej UE w 2020 r. w odpowiedzi na 
pandemię COVID-19 oraz przychylnie 
odnosi się do koncepcji „otwartej 
strategicznej autonomii” i zachęca Komisję 
do przedstawienia dalszych szczegółów co 
do jej treści; uważa, że w tym względzie 
kluczowe znaczenie ma koordynacja 
i tworzenie synergii między polityką 
handlową a polityką wewnętrzną (np. 
polityką przemysłową, cyfrową 
i w dziedzinie środowiska); podkreśla 

1. z zadowoleniem przyjmuje 
terminowe rozpoczęcie przeglądu polityki 
handlowej UE w 2020 r. w odpowiedzi na 
pandemię COVID-19 oraz odnotowuje 
koncepcję „otwartej strategicznej 
autonomii” i zachęca Komisję do 
przedstawienia dalszych szczegółów co do 
jej treści; uważa, że w tym względzie 
kluczowe znaczenie ma koordynacja 
i tworzenie synergii między polityką 
handlową a polityką wewnętrzną (np. 
polityką przemysłową, cyfrową 
i w dziedzinie środowiska); podkreśla 
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również, że strategia handlowa UE musi 
zwiększać konkurencyjność przemysłu UE, 
w tym sektora rolnego, tworzyć wysokiej 
jakości miejsca pracy i chronić 
pracowników, napędzać zrównoważony 
wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu 
społecznemu zgodnie z Europejskim 
Zielonym Ładem oraz propagować interesy 
i wartości UE; zwraca uwagę, że strategia 
handlowa UE musi być w pełni powiązana 
z procesem wychodzenia z kryzysu, przy 
czym konieczna jest szerzej zakrojona 
refleksja nad słabościami UE i jej 
zależnością od rynków i państw trzecich;

również, że strategia handlowa UE musi 
zwiększać konkurencyjność przemysłu UE, 
w tym sektora rolnego, tworzyć wysokiej 
jakości miejsca pracy i chronić 
pracowników, napędzać zrównoważony 
wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu 
społecznemu zgodnie z Europejskim 
Zielonym Ładem oraz propagować interesy 
i wartości UE; zwraca uwagę, że strategia 
handlowa UE musi być w pełni powiązana 
z procesem wychodzenia z kryzysu, przy 
czym konieczna jest szerzej zakrojona 
refleksja nad słabościami UE i jej 
zależnością od rynków i państw trzecich;

Or. en

Poprawka 37
Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, Miroslav Číž, Mihai Tudose, Agnes 
Jongerius, Joachim Schuster, Raphaël Glucksmann, Aurore Lalucq

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

1a. apeluje do Komisji, aby pilnie 
uczyniła porozumienie paryskie i jego cel 
1,5 % wiodącą zasadą polityki handlowej; 
zwraca się o dostosowanie produkcji 
towarów będących przedmiotem handlu, 
jak również o dostosowanie istniejących 
łańcuchów wartości do celów 
klimatycznych porozumienia paryskiego; 
podkreśla, że należy dokładnie zbadać 
zgodność nadrzędnej zasady, jaką jest 
zmniejszanie barier w handlu, z 
porozumieniem paryskim; w związku z 
tym wzywa do szczegółowego przeglądu 
obowiązujących umów handlowych, a 
także do zmiany myślenia strategicznego 
w świetle przyszłych inicjatyw; zwraca się 
o dokładne zbadanie zgodności zasad 
WTO z celami klimatycznymi;

Or. en
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Poprawka 38
Carles Puigdemont i Casamajó

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

1a. przypomina, że w niektórych 
regionach nastąpił znaczny wzrost pod 
względem udziału w wymianie handlowej i 
regiony te mogą przekazać swoim 
partnerom wiedzę fachową w zakresie 
dzielenia się dobrymi praktykami i 
wyciągniętymi wnioskami; uważa, że 
zaangażowanie Unii w handel cyfrowy, 
podobnie jak postanowienia dotyczące 
handlu elektronicznego w umowach o 
wolnym handlu i ocenach skutków, 
wymaga większej uwagi niż kiedykolwiek 
wcześniej ze względu na coraz bardziej 
protekcjonistyczną politykę ze strony 
niektórych partnerów handlowych 
prowadzących tradycyjny handel;

Or. en

Poprawka 39
Emmanuel Maurel

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

1a. zachęca do wprowadzenia „weta 
klimatycznego”, które umożliwi 
Parlamentowi Europejskiemu lub 
państwom członkowskim powołanie się na 
niezgodność umowy handlowej z 
porozumieniem paryskim w celu 
zablokowania jej ratyfikacji;

Or. en
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Poprawka 40
Danuta Maria Hübner

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 2

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję do określenia, 
kiedy i w jaki sposób należy zwiększyć 
odporność unijnych łańcuchów dostaw 
dzięki inteligentnej repatriacji produkcji, 
dywersyfikacji i gromadzeniu zapasów, 
oraz do określenia strategicznych 
europejskich sektorów i surowców oraz 
aktywnego wspierania przedsiębiorstw, 
zwłaszcza MŚP, przy czym należy skupić 
się na obecnym kryzysie, ale także na 
potencjalnych przyszłych zmianach 
przyczyniających się do wsparcia 
neutralności klimatycznej i innowacji 
cyfrowych; w tym kontekście podkreśla, że 
w pełni funkcjonujący wielostronny system 
handlowy wraz z szeroką siecią 
sprawiedliwych i należycie wdrożonych 
umów o wolnym handlu stanowi najlepszy 
sposób zagwarantowania dostępności wielu 
źródeł produkcji;

2. wzywa Komisję do określenia, 
kiedy i w jaki sposób należy zwiększyć 
odporność unijnych łańcuchów dostaw 
dzięki inteligentnej repatriacji produkcji, 
dywersyfikacji i gromadzeniu zapasów, 
podkreśla, że działania w zakresie 
repatriacji produkcji nie powinny 
odbywać się kosztem długoterminowej 
konkurencyjności UE; zwraca szczególną 
uwagę na ryzyko osłabienia 
długoterminowej konkurencyjności, które 
może wynikać z przywracania równowagi 
w łańcuchach dostaw przy zbyt dużym 
oderwaniu od kwestii efektywności; 
zauważa zatem, że zarządzanie 
łańcuchami dostaw powinno należeć do 
przedsiębiorstw, a polityka ułatwiająca 
repatriację produkcji powinna być 
prowadzona na szczeblu UE, aby 
zapewnić spójność polityki i jednakowe 
warunki konkurencji; zauważa, że środki 
zarządzania łańcuchami dostaw mogą 
odegrać ważną rolę w odbudowie 
gospodarczej; wzywa do określenia 
strategicznych europejskich sektorów 
i surowców oraz aktywnego wspierania 
przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, w 
dywersyfikacji łańcuchów dostaw w tych 
sektorach, w tym przez ułatwianie 
finansowania i inwestycji, przy czym 
należy skupić się na obecnym kryzysie, ale 
także na potencjalnych przyszłych 
zmianach przyczyniających się do 
wsparcia neutralności klimatycznej 
i innowacji cyfrowych; w tym kontekście 
podkreśla, że w pełni funkcjonujący 
wielostronny system handlowy wraz 
z szeroką siecią sprawiedliwych i należycie 
wdrożonych umów o wolnym handlu 
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stanowi najlepszy sposób zagwarantowania 
dostępności wielu źródeł produkcji; 
podkreśla, że UE powinna kontynuować 
wysiłki na rzecz rozpoczęcia i 
wzmocnienia dialogu z partnerami na 
arenie międzynarodowej w celu usunięcia 
przeszkód wynikających z różnych 
systemów regulacyjnych; podkreśla 
potrzebę ratyfikowania tych umów 
handlowych, które zostały już zawarte, 
oraz rozpoczęcia negocjacji w sprawie 
nowych umów o wolnym handlu;

Or. en

Poprawka 41
Christophe Hansen, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 2

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję do określenia, 
kiedy i w jaki sposób należy zwiększyć 
odporność unijnych łańcuchów dostaw 
dzięki inteligentnej repatriacji produkcji, 
dywersyfikacji i gromadzeniu zapasów, 
oraz do określenia strategicznych 
europejskich sektorów i surowców oraz 
aktywnego wspierania przedsiębiorstw, 
zwłaszcza MŚP, przy czym należy skupić 
się na obecnym kryzysie, ale także na 
potencjalnych przyszłych zmianach 
przyczyniających się do wsparcia 
neutralności klimatycznej i innowacji 
cyfrowych; w tym kontekście podkreśla, że 
w pełni funkcjonujący wielostronny system 
handlowy wraz z szeroką siecią 
sprawiedliwych i należycie wdrożonych 
umów o wolnym handlu stanowi najlepszy 
sposób zagwarantowania dostępności wielu 
źródeł produkcji;

2. wzywa Komisję do określenia, 
kiedy i w jaki sposób należy zwiększyć 
odporność unijnych łańcuchów dostaw 
dzięki inteligentnej repatriacji produkcji, 
dywersyfikacji, w tym przez ustanowienie 
„funduszu dywersyfikacji strategicznych 
łańcuchów dostaw” w celu aktywnego 
wspierania naszych przedsiębiorstw, 
i gromadzeniu zapasów, przy 
jednoczesnym zbadaniu koncepcji 
przenoszenia produkcji bliżej i szczególnej 
roli, jaką w tym zakresie mogłyby 
odgrywać kraje sąsiadujące z UE; oraz do 
określenia strategicznych europejskich 
sektorów i surowców oraz aktywnego 
wspierania przedsiębiorstw, zwłaszcza 
MŚP, przy czym należy skupić się na 
obecnym kryzysie, ale także na 
potencjalnych przyszłych zmianach 
przyczyniających się do wsparcia 
neutralności klimatycznej i innowacji 
cyfrowych; podkreśla, że UE jest w dużym 
stopniu uzależniona od państw trzecich w 
zakresie kluczowych surowców 
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niezbędnych do zielonej i cyfrowej 
transformacji; w tym kontekście 
podkreśla, że w pełni funkcjonujący 
wielostronny system handlowy wraz 
z szeroką siecią sprawiedliwych i należycie 
wdrożonych umów o wolnym handlu 
stanowi najlepszy sposób zagwarantowania 
dostępności wielu źródeł produkcji; 
podkreśla ponadto, że decyzje dotyczące 
łańcuchów dostaw powinny w każdym 
przypadku należeć do odpowiednich 
podmiotów gospodarczych;

Or. en

Poprawka 42
Urmas Paet, Dita Charanzová, Karin Karlsbro, Svenja Hahn, Samira Rafaela
w imieniu grupy Renew
Barry Andrews

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 2

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję do określenia, 
kiedy i w jaki sposób należy zwiększyć 
odporność unijnych łańcuchów dostaw 
dzięki inteligentnej repatriacji produkcji, 
dywersyfikacji i gromadzeniu zapasów, 
oraz do określenia strategicznych 
europejskich sektorów i surowców oraz 
aktywnego wspierania przedsiębiorstw, 
zwłaszcza MŚP, przy czym należy skupić 
się na obecnym kryzysie, ale także na 
potencjalnych przyszłych zmianach 
przyczyniających się do wsparcia 
neutralności klimatycznej i innowacji 
cyfrowych; w tym kontekście podkreśla, że 
w pełni funkcjonujący wielostronny system 
handlowy wraz z szeroką siecią 
sprawiedliwych i należycie wdrożonych 
umów o wolnym handlu stanowi najlepszy 
sposób zagwarantowania dostępności wielu 
źródeł produkcji;

2. wzywa Komisję do określenia, 
kiedy i w jaki sposób zwiększy ona 
odporność unijnych łańcuchów dostaw 
przez zachęcanie do strategicznego 
gromadzenia zapasów towarów 
niezbędnych w sytuacjach kryzysowych, 
dywersyfikację źródeł dostaw oraz 
aktywne wspieranie przedsiębiorstw, 
zwłaszcza MŚP, przy czym należy skupić 
się na obecnym kryzysie, ale także na 
potencjalnych przyszłych zmianach 
przyczyniających się do wsparcia 
neutralności klimatycznej i innowacji 
cyfrowych; zauważa, że inteligentna 
repatriacja produkcji i przenoszenie 
produkcji bliżej mogą prowadzić do 
zwiększenia kosztów dla konsumentów i że 
tego rodzaju polityka nie powinna być 
brana pod uwagę do czasu 
przeprowadzenia szczegółowej analizy 
poszczególnych sektorów; w tym 
kontekście podkreśla, że w pełni 
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funkcjonujący wielostronny system 
handlowy wraz z szeroką siecią 
sprawiedliwych, zrównoważonych 
i należycie wdrożonych umów o wolnym 
handlu stanowi najlepszy sposób 
zagwarantowania dostępności wielu źródeł 
produkcji; podkreśla, że większa 
odporność zostanie osiągnięta dzięki 
ściślejszej współpracy z naszymi 
partnerami handlowymi;

Or. en

Poprawka 43
Geert Bourgeois

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 2

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję do określenia, 
kiedy i w jaki sposób należy zwiększyć 
odporność unijnych łańcuchów dostaw 
dzięki inteligentnej repatriacji produkcji, 
dywersyfikacji i gromadzeniu zapasów, 
oraz do określenia strategicznych 
europejskich sektorów i surowców oraz 
aktywnego wspierania przedsiębiorstw, 
zwłaszcza MŚP, przy czym należy skupić 
się na obecnym kryzysie, ale także na 
potencjalnych przyszłych zmianach 
przyczyniających się do wsparcia 
neutralności klimatycznej i innowacji 
cyfrowych; w tym kontekście podkreśla, że 
w pełni funkcjonujący wielostronny system 
handlowy wraz z szeroką siecią 
sprawiedliwych i należycie wdrożonych 
umów o wolnym handlu stanowi najlepszy 
sposób zagwarantowania dostępności wielu 
źródeł produkcji;

2. wzywa Komisję do określenia, 
kiedy i w jaki sposób należy zwiększyć 
odporność unijnych łańcuchów dostaw 
dzięki inteligentnej repatriacji produkcji, 
dywersyfikacji i gromadzeniu zapasów, 
oraz do określenia strategicznych 
europejskich sektorów i surowców oraz 
aktywnego wspierania przedsiębiorstw, 
zwłaszcza MŚP, przy czym należy skupić 
się na obecnym kryzysie, ale także na 
potencjalnych przyszłych zmianach 
przyczyniających się do wsparcia 
neutralności klimatycznej i innowacji 
cyfrowych; w tym kontekście podkreśla, że 
w pełni funkcjonujący wielostronny system 
handlowy wraz z szeroką siecią 
sprawiedliwych i należycie wdrożonych 
umów o wolnym handlu stanowi najlepszy 
sposób zagwarantowania dostępności wielu 
źródeł produkcji;  podkreśla, że to od 
samych przedsiębiorstw powinna zależeć 
decyzja o ich globalnych łańcuchach 
wartości, ponieważ to one są w stanie 
najlepiej ocenić ryzyko, koszty i potrzebę 
działania na swoich rynkach i w 
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odniesieniu do swoich produktów;

Or. en

Poprawka 44
Emmanouil Fragkos, Eva Kaili

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 2

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję do określenia, 
kiedy i w jaki sposób należy zwiększyć 
odporność unijnych łańcuchów dostaw 
dzięki inteligentnej repatriacji produkcji, 
dywersyfikacji i gromadzeniu zapasów, 
oraz do określenia strategicznych 
europejskich sektorów i surowców oraz 
aktywnego wspierania przedsiębiorstw, 
zwłaszcza MŚP, przy czym należy skupić 
się na obecnym kryzysie, ale także na 
potencjalnych przyszłych zmianach 
przyczyniających się do wsparcia 
neutralności klimatycznej i innowacji 
cyfrowych; w tym kontekście podkreśla, że 
w pełni funkcjonujący wielostronny system 
handlowy wraz z szeroką siecią 
sprawiedliwych i należycie wdrożonych 
umów o wolnym handlu stanowi najlepszy 
sposób zagwarantowania dostępności wielu 
źródeł produkcji;

2. wzywa Komisję do określenia, 
kiedy i w jaki sposób należy zwiększyć 
odporność unijnych łańcuchów dostaw 
dzięki inteligentnej repatriacji produkcji, 
dywersyfikacji i gromadzeniu zapasów, a 
także dążyć do współpracy z podobnie 
myślącymi, demokratycznymi, 
wiarygodnymi i godnymi zaufania 
partnerami w celu promowania 
bezpieczeństwa i odporności przez 
dywersyfikację i przenoszenie łańcucha 
dostaw; oraz do określenia strategicznych 
europejskich sektorów i surowców oraz 
aktywnego wspierania przedsiębiorstw, 
zwłaszcza MŚP, przy czym należy skupić 
się na obecnym kryzysie, ale także na 
potencjalnych przyszłych zmianach 
przyczyniających się do wsparcia 
neutralności klimatycznej i innowacji 
cyfrowych; w tym kontekście podkreśla, że 
w pełni funkcjonujący wielostronny system 
handlowy wraz z szeroką siecią 
sprawiedliwych i należycie wdrożonych 
umów o wolnym handlu stanowi najlepszy 
sposób zagwarantowania dostępności wielu 
źródeł produkcji;

Or. en

Poprawka 45
Carles Puigdemont i Casamajó

Wstępny projekt rezolucji
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Ustęp 2

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję do określenia, 
kiedy i w jaki sposób należy zwiększyć 
odporność unijnych łańcuchów dostaw 
dzięki inteligentnej repatriacji produkcji, 
dywersyfikacji i gromadzeniu zapasów, 
oraz do określenia strategicznych 
europejskich sektorów i surowców oraz 
aktywnego wspierania przedsiębiorstw, 
zwłaszcza MŚP, przy czym należy skupić 
się na obecnym kryzysie, ale także na 
potencjalnych przyszłych zmianach 
przyczyniających się do wsparcia 
neutralności klimatycznej i innowacji 
cyfrowych; w tym kontekście podkreśla, że 
w pełni funkcjonujący wielostronny system 
handlowy wraz z szeroką siecią 
sprawiedliwych i należycie wdrożonych 
umów o wolnym handlu stanowi najlepszy 
sposób zagwarantowania dostępności wielu 
źródeł produkcji;

2. wzywa Komisję do określenia, 
kiedy i w jaki sposób należy zwiększyć 
odporność unijnych łańcuchów dostaw 
dzięki inteligentnej repatriacji produkcji, 
dywersyfikacji i gromadzeniu zapasów, 
oraz do określenia strategicznych 
europejskich sektorów i surowców oraz 
aktywnego wspierania przedsiębiorstw, 
zwłaszcza MŚP, przy czym należy skupić 
się na obecnym kryzysie, ale także na 
potencjalnych przyszłych zmianach 
przyczyniających się do wsparcia 
neutralności klimatycznej i innowacji 
cyfrowych; w tym kontekście podkreśla, że 
w pełni funkcjonujący wielostronny system 
handlowy wraz z szeroką siecią 
sprawiedliwych i należycie wdrożonych 
umów o wolnym handlu stanowi najlepszy 
sposób zagwarantowania dostępności wielu 
źródeł produkcji; uważa, że istotnym 
elementem procesu wdrażania jest 
informowanie przedsiębiorstw, zwłaszcza 
MŚP, o tym, jak korzystać z umów o 
wolnym handlu i ocen skutków;

Or. en

Poprawka 46
Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, Miroslav Číž, Mihai Tudose, Agnes 
Jongerius, Paolo De Castro, Inma Rodríguez-Piñero, Udo Bullmann

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 2

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję do określenia, 
kiedy i w jaki sposób należy zwiększyć 
odporność unijnych łańcuchów dostaw 
dzięki inteligentnej repatriacji produkcji, 
dywersyfikacji i gromadzeniu zapasów, 
oraz do określenia strategicznych 
europejskich sektorów i surowców oraz 

2. wzywa Komisję do określenia, 
kiedy i w jaki sposób należy zwiększyć 
odporność unijnych łańcuchów dostaw 
dzięki inteligentnej repatriacji produkcji, 
dywersyfikacji i gromadzeniu zapasów, 
oraz do określenia strategicznych 
europejskich sektorów i surowców oraz 
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aktywnego wspierania przedsiębiorstw, 
zwłaszcza MŚP, przy czym należy skupić 
się na obecnym kryzysie, ale także na 
potencjalnych przyszłych zmianach 
przyczyniających się do wsparcia 
neutralności klimatycznej i innowacji 
cyfrowych; w tym kontekście podkreśla, że 
w pełni funkcjonujący wielostronny system 
handlowy wraz z szeroką siecią 
sprawiedliwych i należycie wdrożonych 
umów o wolnym handlu stanowi najlepszy 
sposób zagwarantowania dostępności wielu 
źródeł produkcji;

aktywnego wspierania przedsiębiorstw, 
zwłaszcza MŚP, przy czym należy skupić 
się na obecnym kryzysie, ale także na 
potencjalnych przyszłych zmianach 
przyczyniających się do wsparcia 
neutralności klimatycznej i innowacji 
cyfrowych, a także do zwiększenia 
bezpieczeństwa żywnościowego przez 
utrzymanie dostępności 
uprzywilejowanych korytarzy i 
zwiększenie przejrzystości w łańcuchach 
wartości żywności; w tym kontekście 
podkreśla, że w pełni funkcjonujący 
wielostronny system handlowy wraz 
z szeroką siecią sprawiedliwych i należycie 
wdrożonych umów o wolnym handlu 
stanowi najlepszy sposób zagwarantowania 
dostępności wielu źródeł produkcji;

Or. en

Poprawka 47
Jörgen Warborn

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 2

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję do określenia, 
kiedy i w jaki sposób należy zwiększyć 
odporność unijnych łańcuchów dostaw 
dzięki inteligentnej repatriacji produkcji, 
dywersyfikacji i gromadzeniu zapasów, 
oraz do określenia strategicznych 
europejskich sektorów i surowców oraz 
aktywnego wspierania przedsiębiorstw, 
zwłaszcza MŚP, przy czym należy skupić 
się na obecnym kryzysie, ale także na 
potencjalnych przyszłych zmianach 
przyczyniających się do wsparcia 
neutralności klimatycznej i innowacji 
cyfrowych; w tym kontekście podkreśla, że 
w pełni funkcjonujący wielostronny system 
handlowy wraz z szeroką siecią 
sprawiedliwych i należycie wdrożonych 
umów o wolnym handlu stanowi najlepszy 

2. wzywa Komisję do określenia, 
kiedy i w jaki sposób należy zwiększyć 
odporność unijnych łańcuchów dostaw 
dzięki dywersyfikacji i gromadzeniu 
zapasów, a także do zbadania 
potencjalnych korzyści ze wspólnych 
rezerw strategicznych na szczeblu UE; 
oraz do określenia strategicznych 
europejskich sektorów i surowców oraz 
aktywnego wspierania przedsiębiorstw, 
zwłaszcza MŚP, przy czym należy skupić 
się na obecnym kryzysie, ale także na 
potencjalnych przyszłych zmianach 
przyczyniających się do wsparcia 
neutralności klimatycznej i innowacji 
cyfrowych; w tym kontekście podkreśla, że 
w pełni funkcjonujący wielostronny system 
handlowy wraz z szeroką siecią 
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sposób zagwarantowania dostępności wielu 
źródeł produkcji;

sprawiedliwych i należycie wdrożonych 
umów o wolnym handlu stanowi najlepszy 
i najbardziej opłacalny sposób 
zagwarantowania dostępności wielu źródeł 
produkcji;

Or. en

Poprawka 48
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
w imieniu grupy Verts/ALE

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 2

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję do określenia, 
kiedy i w jaki sposób należy zwiększyć 
odporność unijnych łańcuchów dostaw 
dzięki inteligentnej repatriacji produkcji, 
dywersyfikacji i gromadzeniu zapasów, 
oraz do określenia strategicznych 
europejskich sektorów i surowców oraz 
aktywnego wspierania przedsiębiorstw, 
zwłaszcza MŚP, przy czym należy skupić 
się na obecnym kryzysie, ale także na 
potencjalnych przyszłych zmianach 
przyczyniających się do wsparcia 
neutralności klimatycznej i innowacji 
cyfrowych; w tym kontekście podkreśla, że 
w pełni funkcjonujący wielostronny system 
handlowy wraz z szeroką siecią 
sprawiedliwych i należycie wdrożonych 
umów o wolnym handlu stanowi najlepszy 
sposób zagwarantowania dostępności wielu 
źródeł produkcji;

2. wzywa Komisję do określenia, 
kiedy i w jaki sposób należy zwiększyć 
odporność unijnych łańcuchów dostaw 
dzięki inteligentnej repatriacji produkcji, 
dywersyfikacji i gromadzeniu zapasów, 
oraz do określenia strategicznych 
europejskich sektorów i surowców oraz 
aktywnego wspierania przedsiębiorstw, 
zwłaszcza MŚP, przy czym należy skupić 
się na obecnym kryzysie, ale także na 
potencjalnych przyszłych zmianach 
przyczyniających się do wsparcia 
neutralności klimatycznej, 
odpowiedzialności i zrównoważenia 
globalnych łańcuchów dostaw 
oraz innowacji cyfrowych; w tym 
kontekście podkreśla, że w pełni 
funkcjonujący wielostronny system 
handlowy wraz z szeroką siecią 
sprawiedliwych i należycie wdrożonych 
umów o wolnym handlu stanowi najlepszy 
sposób zagwarantowania dostępności wielu 
źródeł produkcji;

Or. en

Poprawka 49
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel
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Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 2

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję do określenia, 
kiedy i w jaki sposób należy zwiększyć 
odporność unijnych łańcuchów dostaw 
dzięki inteligentnej repatriacji produkcji, 
dywersyfikacji i gromadzeniu zapasów, 
oraz do określenia strategicznych 
europejskich sektorów i surowców oraz 
aktywnego wspierania przedsiębiorstw, 
zwłaszcza MŚP, przy czym należy skupić 
się na obecnym kryzysie, ale także na 
potencjalnych przyszłych zmianach 
przyczyniających się do wsparcia 
neutralności klimatycznej i innowacji 
cyfrowych; w tym kontekście podkreśla, że 
w pełni funkcjonujący wielostronny system 
handlowy wraz z szeroką siecią 
sprawiedliwych i należycie wdrożonych 
umów o wolnym handlu stanowi najlepszy 
sposób zagwarantowania dostępności wielu 
źródeł produkcji;

2. wzywa Komisję do 
przeanalizowania, w jaki sposób można 
zwiększyć odporność unijnych łańcuchów 
dostaw, w tym dzięki zwiększeniu 
zdolności produkcyjnych w naszej Unii, 
dywersyfikacji i gromadzeniu zapasów, 
oraz do określenia strategicznych sektorów 
i surowców w Europie oraz aktywnego 
wspierania przedsiębiorstw, zwłaszcza 
MŚP, przy czym należy skupić się na 
obecnym kryzysie, ale także na 
potencjalnych przyszłych zmianach 
przyczyniających się do wsparcia 
neutralności klimatycznej i innowacji 
cyfrowych; w tym kontekście podkreśla, że 
w pełni funkcjonujący wielostronny system 
handlowy wraz z szeroką siecią 
sprawiedliwej współpracy gospodarczej 
stanowi najlepszy sposób zagwarantowania 
dostępności wielu źródeł produkcji;

Or. en

Poprawka 50
Emmanouil Fragkos

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 2

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję do określenia, 
kiedy i w jaki sposób należy zwiększyć 
odporność unijnych łańcuchów dostaw 
dzięki inteligentnej repatriacji produkcji, 
dywersyfikacji i gromadzeniu zapasów, 
oraz do określenia strategicznych 
europejskich sektorów i surowców oraz 
aktywnego wspierania przedsiębiorstw, 
zwłaszcza MŚP, przy czym należy skupić 
się na obecnym kryzysie, ale także na 

2. wzywa Komisję do określenia, 
kiedy i w jaki sposób należy zwiększyć 
odporność unijnych łańcuchów dostaw 
dzięki inteligentnej repatriacji produkcji, 
dywersyfikacji i gromadzeniu zapasów, 
oraz do określenia strategicznych 
europejskich sektorów i surowców oraz 
aktywnego wspierania przedsiębiorstw, 
zwłaszcza MŚP, przy czym należy skupić 
się na obecnym kryzysie, ale także na 
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potencjalnych przyszłych zmianach 
przyczyniających się do wsparcia 
neutralności klimatycznej i innowacji 
cyfrowych; w tym kontekście podkreśla, że 
w pełni funkcjonujący wielostronny system 
handlowy wraz z szeroką siecią 
sprawiedliwych i należycie wdrożonych 
umów o wolnym handlu stanowi najlepszy 
sposób zagwarantowania dostępności wielu 
źródeł produkcji;

potencjalnych przyszłych zmianach 
przyczyniających się do wsparcia 
neutralności klimatycznej i innowacji 
cyfrowych; w tym kontekście podkreśla, że 
strategicznie zorganizowany, w pełni 
funkcjonujący wielostronny system 
handlowy wraz z szeroką siecią 
sprawiedliwych i należycie wdrożonych 
umów o wolnym handlu stanowi najlepszy 
sposób zagwarantowania dostępności wielu 
źródeł produkcji;

Or. el

Poprawka 51
Enikő Győri

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 2

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję do określenia, 
kiedy i w jaki sposób należy zwiększyć 
odporność unijnych łańcuchów dostaw 
dzięki inteligentnej repatriacji produkcji, 
dywersyfikacji i gromadzeniu zapasów, 
oraz do określenia strategicznych 
europejskich sektorów i surowców oraz 
aktywnego wspierania przedsiębiorstw, 
zwłaszcza MŚP, przy czym należy skupić 
się na obecnym kryzysie, ale także na 
potencjalnych przyszłych zmianach 
przyczyniających się do wsparcia 
neutralności klimatycznej i innowacji 
cyfrowych; w tym kontekście podkreśla, że 
w pełni funkcjonujący wielostronny system 
handlowy wraz z szeroką siecią 
sprawiedliwych i należycie wdrożonych 
umów o wolnym handlu stanowi najlepszy 
sposób zagwarantowania dostępności wielu 
źródeł produkcji;

2. wzywa Komisję do określenia, 
kiedy i w jaki sposób należy zwiększyć 
odporność unijnych łańcuchów dostaw 
dzięki inteligentnej repatriacji produkcji i 
przenoszeniu produkcji bliżej, 
dywersyfikacji i gromadzeniu zapasów, 
oraz do określenia strategicznych 
europejskich sektorów i surowców oraz 
aktywnego wspierania przedsiębiorstw, 
zwłaszcza MŚP, przy czym należy skupić 
się na obecnym kryzysie, ale także na 
potencjalnych przyszłych zmianach 
przyczyniających się do wsparcia 
neutralności klimatycznej i innowacji 
cyfrowych; w tym kontekście podkreśla, że 
w pełni funkcjonujący wielostronny system 
handlowy wraz z szeroką siecią 
sprawiedliwych i należycie wdrożonych 
umów o wolnym handlu stanowi najlepszy 
sposób zagwarantowania dostępności wielu 
źródeł produkcji;

Or. en
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Poprawka 52
Andrey Kovatchev

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 2

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję do określenia, 
kiedy i w jaki sposób należy zwiększyć 
odporność unijnych łańcuchów dostaw 
dzięki inteligentnej repatriacji produkcji, 
dywersyfikacji i gromadzeniu zapasów, 
oraz do określenia strategicznych 
europejskich sektorów i surowców oraz 
aktywnego wspierania przedsiębiorstw, 
zwłaszcza MŚP, przy czym należy skupić 
się na obecnym kryzysie, ale także na 
potencjalnych przyszłych zmianach 
przyczyniających się do wsparcia 
neutralności klimatycznej i innowacji 
cyfrowych; w tym kontekście podkreśla, że 
w pełni funkcjonujący wielostronny system 
handlowy wraz z szeroką siecią 
sprawiedliwych i należycie wdrożonych 
umów o wolnym handlu stanowi najlepszy 
sposób zagwarantowania dostępności wielu 
źródeł produkcji;

2. wzywa Komisję do określenia, 
kiedy i w jaki sposób należy zwiększyć 
odporność unijnych łańcuchów dostaw 
dzięki inteligentnej repatriacji produkcji i 
przenoszeniu produkcji bliżej, 
dywersyfikacji i gromadzeniu zapasów, 
oraz do określenia strategicznych 
europejskich sektorów i surowców oraz 
aktywnego wspierania przedsiębiorstw, 
zwłaszcza MŚP, przy czym należy skupić 
się na obecnym kryzysie, ale także na 
potencjalnych przyszłych zmianach 
przyczyniających się do wsparcia 
neutralności klimatycznej i innowacji 
cyfrowych; w tym kontekście podkreśla, że 
w pełni funkcjonujący wielostronny system 
handlowy wraz z szeroką siecią 
sprawiedliwych i należycie wdrożonych 
umów o wolnym handlu stanowi najlepszy 
sposób zagwarantowania dostępności wielu 
źródeł produkcji;

Or. en

Poprawka 53
Iuliu Winkler

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 2

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję do określenia, 
kiedy i w jaki sposób należy zwiększyć 
odporność unijnych łańcuchów dostaw 
dzięki inteligentnej repatriacji produkcji, 
dywersyfikacji i gromadzeniu zapasów, 
oraz do określenia strategicznych 
europejskich sektorów i surowców oraz 

2. wzywa Komisję do określenia, 
kiedy i w jaki sposób należy zwiększyć 
odporność unijnych łańcuchów dostaw 
dzięki inteligentnej repatriacji produkcji, 
dywersyfikacji i gromadzeniu zapasów, 
oraz do określenia europejskich 
strategicznych sektorów i surowców oraz 
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aktywnego wspierania przedsiębiorstw, 
zwłaszcza MŚP, przy czym należy skupić 
się na obecnym kryzysie, ale także na 
potencjalnych przyszłych zmianach 
przyczyniających się do wsparcia 
neutralności klimatycznej i innowacji 
cyfrowych; w tym kontekście podkreśla, że 
w pełni funkcjonujący wielostronny system 
handlowy wraz z szeroką siecią 
sprawiedliwych i należycie wdrożonych 
umów o wolnym handlu stanowi najlepszy 
sposób zagwarantowania dostępności wielu 
źródeł produkcji;

aktywnego wspierania przedsiębiorstw, 
zwłaszcza MŚP, przy czym należy skupić 
się na obecnym kryzysie, ale także na 
potencjalnych przyszłych zmianach 
przyczyniających się do wsparcia 
neutralności klimatycznej i innowacji 
cyfrowych; w tym kontekście podkreśla, że 
w pełni funkcjonujący wielostronny system 
handlowy wraz z szeroką siecią 
sprawiedliwych i należycie wdrożonych 
umów o wolnym handlu stanowi najlepszy 
sposób zagwarantowania dostępności wielu 
źródeł produkcji;

Or. en

Poprawka 54
Karin Karlsbro, Svenja Hahn, Jordi Cañas, Nicola Danti, Dita Charanzová, Samira 
Rafaela, Urmas Paet
w imieniu grupy Renew
Barry Andrews

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

2a. wzywa Komisję do terminowego 
zakończenia negocjacji z Australią, z 
Nową Zelandią i modernizacji układu 
UE-Chile, a także zawarcia umowy 
inwestycyjnej z Japonią, zakończenia 
negocjacji z Indonezją i zawarcia umowy 
o partnerstwie i współpracy z Tajlandią; 
proponuje Komisji wznowienie ambitnych 
negocjacji z Indiami i wzywa ją do analizy 
zakresu zobowiązań z Tajwanem; 
podkreśla znaczenie niedawno 
zakończonych negocjacji w sprawie 
modernizacji układu o stowarzyszeniu 
UE-Meksyk oraz zawartego układu o 
stowarzyszeniu UE-Mercosur; podkreśla 
potrzebę osiągnięcia znaczących wyników 
w zakresie zobowiązań przed ratyfikacją i 
znaczącego zaangażowania stron układu 
o stowarzyszeniu UE- Mercosur w takich 
dziedzinach, jak ochrona różnorodności 
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biologicznej, wylesianie i skuteczne 
wdrożenie porozumienia klimatycznego 
z Paryża;

Or. en

Poprawka 55
Emmanuel Maurel, Raphaël Glucksmann, Yannick Jadot

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

2a. w celu zwiększenia odporności 
naszych systemów dostaw obciążonych w 
następstwie pandemii wzywa do 
połączenia i wspierania naszych 
wzajemnych korzyści, naszej wiedzy 
fachowej, jakości naszej produkcji, 
zapewnienia uczciwej konkurencji i 
równych reguł gry w handlu, a także do 
zwalczania zakłóceń powodowanych przez 
niektóre państwa trzecie, a także do 
ustanowienia ram prawnych 
sprzyjających wzajemności w dziedzinie 
zamówień publicznych oraz przepisów 
umożliwiających instytucjom 
zamawiającym wyraźniejsze nadanie 
preferencji interesom Unii Europejskiej, 
w szczególności celom Europejskiego 
Zielonego Ładu, w drodze ustawy „Kupuj 
europejskie”;

Or. fr

Poprawka 56
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

2a. podkreśla, że konsumenci 
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dokonujący zakupów przez internet stoją 
w obliczu wielu zagrożeń, z których część 
ujawniła się w czasie pandemii COVID-
19, ponieważ w internecie sprzedaje się 
konsumentom europejskim podrabiane 
towary, produkty niebezpieczne oraz wiele 
towarów i usług niespełniających norm; 
wzywa do zacieśnienia współpracy między 
służbami Komisji w celu jak najszybszego 
zaradzenia szkodom powodowanym przez 
podrabiane towary wprowadzane do UE 
za pośrednictwem handlu internetowego 
oraz do przedstawienia zaleceń 
dotyczących sposobów poprawy ram 
prawnych dotyczących potrzeb organów 
celnych, aby móc wykrywać podrabianie i 
oszustwa oraz zapobiegać im, biorąc pod 
uwagę ogromny wzrost liczby towarów 
wprowadzanych do UE za pośrednictwem 
handlu elektronicznego;

Or. en

Poprawka 57
Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

2a. podkreśla, że obecnie jeszcze 
ważniejsze jest pobudzenie naszego 
handlu w celu zapewnienia odbudowy i 
przyszłego rozwoju gospodarki; jest 
głęboko przekonany, że UE musi zadbać o 
oparty na zasadach handel i unikać 
środków ograniczających lub 
zakłócających handel, a jednocześnie 
musi kwestionować takie środki 
przyjmowane przez państwa trzecie; 
podkreśla, że UE musi zapewnić 
swobodną wymianę handlową i 
zrównoważone globalne łańcuchy 
wartości, a zatem musi powstrzymać się od 
ograniczeń wywozowych, i wzywa Komisję 
do stosowania zerowej tolerancji wobec 
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takich naruszeń zasad jednolitego rynku;

Or. en

Poprawka 58
Jordi Cañas, Dita Charanzová

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

2a. podkreśla znaczenie wzmocnienia 
wzajemnie korzystnych stosunków 
handlowych i politycznych opartych na 
wspólnych wartościach z regionem 
Ameryki Łacińskiej i Karaibów, który jest 
piątym co do wielkości partnerem 
handlowym UE i który obejmuje wiele 
podobnie myślących krajów partnerskich 
w zakresie kluczowych priorytetów, takich 
jak Agenda na rzecz zrównoważonego 
rozwoju 2030 i porozumienie paryskie w 
ramach Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu;

Or. en

Poprawka 59
Danuta Maria Hübner

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

2a. podkreśla, że każda nowa lub 
zmodyfikowana polityka handlowa, taka 
jak działania w zakresie repatriacji 
produkcji lub polityka otwartej 
strategicznej autonomii, oraz każde 
działanie na rzecz zapewnienia 
jednakowych warunków konkurencji nie 
może podważać przejrzystości, 
przewidywalności i naszej 
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długoterminowej konkurencyjności;

Or. en

Poprawka 60
Jordi Cañas, Dita Charanzová

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 2 b (nowy)

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

2b. podkreśla znaczenie niedawno 
zakończonych negocjacji w sprawie 
modernizacji układu o stowarzyszeniu 
UE-Meksyk oraz zawartego układu o 
stowarzyszeniu UE- Mercosur; podkreśla 
potrzebę przeprowadzenia poważnej 
debaty politycznej na temat istotnych 
zobowiązań i znaczącego zaangażowania 
stron układu o stowarzyszeniu UE- 
Mercosur w takich kwestiach, jak 
ochrona różnorodności biologicznej i 
wylesianie, a także w kwestii skutecznej 
realizacji porozumienia paryskiego;

Or. en

Poprawka 61
Emmanuel Maurel

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 3

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla zaangażowanie UE na 
rzecz wielostronnego systemu 
handlowego, którego centralną częścią 
jest WTO, co służy poprawie jego 
stabilności i przewidywalności, zwłaszcza 
w szczególnie trudnym kontekście i w 
sytuacji nasilenia się zachowań 
protekcjonistycznych na całym świecie; 
zwraca się do Komisji, by przejęła 

skreśla się
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inicjatywę na forach międzynarodowych, 
w szczególności by dążyła do modernizacji 
WTO i wzmocnienia jej pozycji, w tym 
przez znalezienie długofalowego 
rozwiązania w odniesieniu do kryzysu, z 
którym boryka się Organ Apelacyjny;

Or. fr

Poprawka 62
Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, Miroslav Číž, Mihai Tudose, Agnes 
Jongerius, Paolo De Castro, Inma Rodríguez-Piñero, Joachim Schuster, Udo Bullmann

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 3

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla zaangażowanie UE na 
rzecz wielostronnego systemu handlowego, 
którego centralną częścią jest WTO, co 
służy poprawie jego stabilności 
i przewidywalności, zwłaszcza 
w szczególnie trudnym kontekście 
i w sytuacji nasilenia się zachowań 
protekcjonistycznych na całym świecie; 
zwraca się do Komisji, by przejęła 
inicjatywę na forach międzynarodowych, 
w szczególności by dążyła do modernizacji 
WTO i wzmocnienia jej pozycji, w tym 
przez znalezienie długofalowego 
rozwiązania w odniesieniu do kryzysu, 
z którym boryka się Organ Apelacyjny;

3. podkreśla zaangażowanie UE na 
rzecz wielostronnego systemu handlowego, 
którego centralną częścią jest WTO, co 
służy poprawie jego stabilności 
i przewidywalności, zwłaszcza 
w szczególnie trudnym kontekście 
i w sytuacji nasilenia się zachowań 
protekcjonistycznych na całym świecie; 
zwraca się do Komisji, by przejęła 
inicjatywę na forach międzynarodowych, 
w szczególności by dążyła do modernizacji 
WTO i wzmocnienia jej pozycji; nalega 
na znalezienie długofalowego rozwiązania 
w odniesieniu do kryzysu, z którym boryka 
się Organ Apelacyjny, oraz w odniesieniu 
do środków odwetowych dopuszczalnych 
w przypadku nieuczciwej konkurencji, aby 
poprawić ich przydatność i zapobiec ich 
nieuczciwemu nakładaniu na sektory, 
które nie korzystały z żadnej nielegalnej 
pomocy państwa; wzywa do 
przeprowadzenia reformy WTO, której 
centralnym elementem będzie osiąganie 
celów zrównoważonego rozwoju i walka ze 
zmianą klimatu oraz która zapewni 
spójność z międzynarodowymi 
regulacjami, takimi jak porozumienie 
paryskie, normy środowiskowe i normy 
dotyczące pracy oraz opodatkowanie; 
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oczekuje na wdrożenie inicjatywy WTO w 
zakresie handlu i klimatu, która obejmie 
zarówno towary, jak i usługi;

Or. en

Poprawka 63
Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Marie-Pierre Vedrenne, Karin 
Karlsbro, Svenja Hahn, Jordi Cañas, Nicola Danti, Samira Rafaela
w imieniu grupy Renew
Barry Andrews

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 3

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla zaangażowanie UE na 
rzecz wielostronnego systemu handlowego, 
którego centralną częścią jest WTO, co 
służy poprawie jego stabilności 
i przewidywalności, zwłaszcza 
w szczególnie trudnym kontekście 
i w sytuacji nasilenia się zachowań 
protekcjonistycznych na całym świecie; 
zwraca się do Komisji, by przejęła 
inicjatywę na forach międzynarodowych, 
w szczególności by dążyła do modernizacji 
WTO i wzmocnienia jej pozycji, w tym 
przez znalezienie długofalowego 
rozwiązania w odniesieniu do kryzysu, 
z którym boryka się Organ Apelacyjny;

3. potwierdza zaangażowanie UE na 
rzecz otwartego i opartego na zasadach 
handlu; podkreśla w związku z tym stałe 
zaangażowanie UE na rzecz 
wielostronnego systemu handlowego, 
którego centralną częścią jest WTO i w 
pełni funkcjonalny dwustopniowy system 
rozstrzygania sporów; zwraca się do 
Komisji, by przejęła inicjatywę na forach 
międzynarodowych w dążeniu do 
modernizacji WTO i wzmocnienia jej 
pozycji, w tym jej funkcji negocjacyjnej, 
oraz do znalezienia długofalowego 
rozwiązania w odniesieniu do kryzysu, 
z którym boryka się Organ Apelacyjny; 
podkreśla, że dopóki Organ Apelacyjny 
nie będzie funkcjonował prawidłowo, UE 
powinna skutecznie korzystać z 
tymczasowego arbitrażu odwoławczego i 
zachęcać innych członków WTO do 
udziału w tym mechanizmie;

Or. en

Poprawka 64
Massimiliano Salini

Wstępny projekt rezolucji
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Ustęp 3

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla zaangażowanie UE na 
rzecz wielostronnego systemu handlowego, 
którego centralną częścią jest WTO, co 
służy poprawie jego stabilności 
i przewidywalności, zwłaszcza 
w szczególnie trudnym kontekście 
i w sytuacji nasilenia się zachowań 
protekcjonistycznych na całym świecie; 
zwraca się do Komisji, by przejęła 
inicjatywę na forach międzynarodowych, 
w szczególności by dążyła do modernizacji 
WTO i wzmocnienia jej pozycji, w tym 
przez znalezienie długofalowego 
rozwiązania w odniesieniu do kryzysu, 
z którym boryka się Organ Apelacyjny;

3. podkreśla zaangażowanie UE na 
rzecz wielostronnego systemu handlowego, 
którego centralną częścią jest WTO, co 
służy poprawie jego stabilności 
i przewidywalności, zwłaszcza 
w szczególnie trudnym kontekście 
i w sytuacji nasilenia się zachowań 
protekcjonistycznych na całym świecie; 
zwraca się do Komisji, by przejęła 
inicjatywę na forach międzynarodowych, 
w szczególności by dążyła do modernizacji 
WTO i wzmocnienia jej pozycji, w tym 
przez znalezienie długofalowego 
rozwiązania w odniesieniu do kryzysu, 
z którym boryka się Organ Apelacyjny; 
zwraca się do Komisji, aby kontynuowała 
generalną i ambitną reformę WTO, 
mającą na celu poprawę efektywności i 
skuteczności tej organizacji; dostrzega, 
jak bardzo ramy WTO wymagają poprawy 
w takich dziedzinach jak system 
rozstrzygania sporów i dotacje;

Or. en

Poprawka 65
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 3

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla zaangażowanie UE na 
rzecz wielostronnego systemu handlowego, 
którego centralną częścią jest WTO, co 
służy poprawie jego stabilności 
i przewidywalności, zwłaszcza 
w szczególnie trudnym kontekście 
i w sytuacji nasilenia się zachowań 
protekcjonistycznych na całym świecie; 
zwraca się do Komisji, by przejęła 
inicjatywę na forach międzynarodowych, 

3. podkreśla zaangażowanie UE na 
rzecz wielostronnego systemu handlowego, 
którego centralną częścią jest 
zreformowana WTO, co służy poprawie 
jego stabilności i przewidywalności, 
zwłaszcza w szczególnie trudnym 
kontekście i w sytuacji nasilenia się 
zachowań protekcjonistycznych na całym 
świecie; zwraca się do Komisji, by przejęła 
inicjatywę na forach międzynarodowych, 
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w szczególności by dążyła do modernizacji 
WTO i wzmocnienia jej pozycji, w tym 
przez znalezienie długofalowego 
rozwiązania w odniesieniu do kryzysu, 
z którym boryka się Organ Apelacyjny;

w szczególności by dążyła do modernizacji 
WTO i wzmocnienia jej pozycji, w tym 
przez znalezienie długofalowego 
rozwiązania w odniesieniu do kryzysu, 
z którym boryka się Organ Apelacyjny i 
który dotyczy zasad subsydiowania WTO z 
partnerami międzynarodowymi, w tym, w 
miarę możliwości, ze Stanami 
Zjednoczonymi, oraz popiera zamiar 
przedstawienia przez komisarza 
Dombrovskisa wniosków dotyczących 
zrównoważonego zazielenienia WTO;

Or. en

Poprawka 66
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
w imieniu grupy Verts/ALE

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 3

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla zaangażowanie UE na 
rzecz wielostronnego systemu handlowego, 
którego centralną częścią jest WTO, co 
służy poprawie jego stabilności 
i przewidywalności, zwłaszcza 
w szczególnie trudnym kontekście 
i w sytuacji nasilenia się zachowań 
protekcjonistycznych na całym świecie; 
zwraca się do Komisji, by przejęła 
inicjatywę na forach międzynarodowych, 
w szczególności by dążyła do modernizacji 
WTO i wzmocnienia jej pozycji, w tym 
przez znalezienie długofalowego 
rozwiązania w odniesieniu do kryzysu, 
z którym boryka się Organ Apelacyjny;

3. podkreśla zaangażowanie UE na 
rzecz wielostronnego systemu handlowego, 
którego centralną częścią jest 
zreformowana WTO, co służy poprawie 
jego stabilności i przewidywalności, 
zwłaszcza w szczególnie trudnym 
kontekście i w sytuacji nasilenia się 
zachowań protekcjonistycznych na całym 
świecie; zwraca się do Komisji, by przejęła 
inicjatywę na forach międzynarodowych, 
w szczególności by dążyła do modernizacji 
WTO i wzmocnienia jej pozycji, w tym 
przez znalezienie długofalowego 
rozwiązania w odniesieniu do kryzysu, 
z którym boryka się Organ Apelacyjny, 
oraz popiera zamiar przedstawienia przez 
komisarza Dombrovskisa wniosków 
dotyczących zrównoważonego 
zazielenienia WTO;

Or. en
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Poprawka 67
Helmut Scholz

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 3

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla zaangażowanie UE na 
rzecz wielostronnego systemu handlowego, 
którego centralną częścią jest WTO, co 
służy poprawie jego stabilności 
i przewidywalności, zwłaszcza 
w szczególnie trudnym kontekście 
i w sytuacji nasilenia się zachowań 
protekcjonistycznych na całym świecie; 
zwraca się do Komisji, by przejęła 
inicjatywę na forach międzynarodowych, 
w szczególności by dążyła do modernizacji 
WTO i wzmocnienia jej pozycji, w tym 
przez znalezienie długofalowego 
rozwiązania w odniesieniu do kryzysu, 
z którym boryka się Organ Apelacyjny;

3. podkreśla zaangażowanie UE na 
rzecz wielostronnego systemu handlowego 
i wzywa Komisję do zwiększenia jej 
zaangażowania na forach 
międzynarodowych, a także w grupach 
roboczych z najważniejszymi podmiotami 
gospodarczymi na świecie ze wszystkich 
kontynentów w celu dążenia do 
modernizacji i funkcjonowania WTO, 
w tym przez znalezienie trwałego 
rozwiązania w odniesieniu do kryzysu, 
z którym boryka się Organ Apelacyjny;

Or. en

Poprawka 68
Emmanouil Fragkos

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 3

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla zaangażowanie UE na 
rzecz wielostronnego systemu handlowego, 
którego centralną częścią jest WTO, co 
służy poprawie jego stabilności 
i przewidywalności, zwłaszcza 
w szczególnie trudnym kontekście 
i w sytuacji nasilenia się zachowań 
protekcjonistycznych na całym świecie; 
zwraca się do Komisji, by przejęła 
inicjatywę na forach międzynarodowych, 
w szczególności by dążyła do modernizacji 
WTO i wzmocnienia jej pozycji, w tym 
przez znalezienie długofalowego 

3. podkreśla zaangażowanie UE na 
rzecz wielostronnego systemu handlowego, 
którego centralną częścią jest WTO, co 
służy poprawie jego stabilności 
i przewidywalności, zwłaszcza 
w szczególnie trudnym kontekście 
i w sytuacji nasilenia się zachowań 
protekcjonistycznych na całym świecie; 
zwraca się do Komisji, by przejęła 
inicjatywę na forach międzynarodowych, 
w szczególności by dążyła do modernizacji 
WTO i wzmocnienia oraz skutecznego 
przywrócenia jej pozycji, w tym przez 
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rozwiązania w odniesieniu do kryzysu, 
z którym boryka się Organ Apelacyjny;

znalezienie długofalowego rozwiązania 
w odniesieniu do kryzysu, z którym boryka 
się Organ Apelacyjny;

Or. el

Poprawka 69
Iuliu Winkler

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 3

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla zaangażowanie UE na 
rzecz wielostronnego systemu handlowego, 
którego centralną częścią jest WTO, co 
służy poprawie jego stabilności 
i przewidywalności, zwłaszcza 
w szczególnie trudnym kontekście 
i w sytuacji nasilenia się zachowań 
protekcjonistycznych na całym świecie; 
zwraca się do Komisji, by przejęła 
inicjatywę na forach międzynarodowych, 
w szczególności by dążyła do modernizacji 
WTO i wzmocnienia jej pozycji, w tym 
przez znalezienie długofalowego 
rozwiązania w odniesieniu do kryzysu, 
z którym boryka się Organ Apelacyjny;

3. podkreśla zaangażowanie UE na 
rzecz opartego na zasadach 
wielostronnego systemu handlowego, 
którego centralną częścią jest WTO, co 
służy poprawie jego efektywności, 
stabilności i przewidywalności, zwłaszcza 
w szczególnie trudnym kontekście 
i w sytuacji nasilenia się zachowań 
protekcjonistycznych na całym świecie; 
zwraca się do Komisji, by przejęła 
inicjatywę na forach międzynarodowych, 
w szczególności by dążyła do modernizacji 
WTO i wzmocnienia jej pozycji, w tym 
przez znalezienie długofalowego 
rozwiązania w odniesieniu do kryzysu, 
z którym boryka się Organ Apelacyjny;

Or. en

Poprawka 70
Danuta Maria Hübner

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 3

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla zaangażowanie UE na 
rzecz wielostronnego systemu handlowego, 
którego centralną częścią jest WTO, co 
służy poprawie jego stabilności 

3. podkreśla zaangażowanie UE na 
rzecz wielostronnego systemu handlowego, 
którego centralną częścią jest WTO, co 
służy poprawie jego stabilności 
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i przewidywalności, zwłaszcza 
w szczególnie trudnym kontekście 
i w sytuacji nasilenia się zachowań 
protekcjonistycznych na całym świecie; 
zwraca się do Komisji, by przejęła 
inicjatywę na forach międzynarodowych, 
w szczególności by dążyła do modernizacji 
WTO i wzmocnienia jej pozycji, w tym 
przez znalezienie długofalowego 
rozwiązania w odniesieniu do kryzysu, 
z którym boryka się Organ Apelacyjny;

i przewidywalności, zwłaszcza 
w szczególnie trudnym kontekście 
i w sytuacji nasilenia się zachowań 
protekcjonistycznych na całym świecie; 
zwraca się do Komisji, by przejęła 
inicjatywę na forach międzynarodowych, 
w szczególności by dążyła do modernizacji 
WTO i wzmocnienia jej pozycji, w tym do 
reformy Organu Apelacyjnego WTO;

Or. en

Poprawka 71
Carles Puigdemont i Casamajó

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

3a. przypomina, że w celu 
wzmocnienia zaufania do handlu i 
rynków światowych konieczna jest 
wspólna przejrzysta baza informacyjna, 
która będzie stanowić podstawę dla 
stanowczych reakcji politycznych i 
współpracy międzynarodowej na rzecz 
utrzymania płynności handlu; uważa, że 
w świecie po pandemii COVID-19 
kluczowe znaczenie będzie miało 
przestrzeganie przez partnerów 
handlowych zobowiązań w zakresie 
powiadamiania WTO o środkach 
związanych z handlem podjętych w 
odpowiedzi na pandemię;

Or. en

Poprawka 72
Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne, Karin Karlsbro, 
Svenja Hahn, Jordi Cañas, Nicola Danti, Samira Rafaela
w imieniu grupy Renew
Barry Andrews
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Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 4

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa Komisję do kontynuowania 
współpracy ze Stanami Zjednoczonymi 
i Japonią, zwłaszcza w zakresie 
przejrzystości dotacji dla przemysłu; 
podkreśla, jak ważne jest osiąganie 
postępów w negocjacjach w sprawie umów 
wielostronnych i fakultatywnych, w 
szczególności wspólnych deklaracji; 
podkreśla pilną potrzebę zawarcia umowy 
w sprawie połowów, jak również umowy 
w sprawie handlu elektronicznego, która 
pomoże MŚP zlikwidować przepaść 
cyfrową oraz zagwarantuje ochronę 
konsumentów i komercyjnego 
transgranicznego przekazywania danych, 
oraz pilną potrzebę monitorowania 
nowych barier handlowych 
i przeciwdziałania im na szczeblu 
światowym, w tym ograniczeń 
wywozowych dotyczących podstawowych 
towarów oraz dotacji przyznawanych 
w związku z odbudową po pandemii; 
wzywa Komisję, aby dokonała przeglądu 
porozumienia w sprawie produktów 
farmaceutycznych WTO, a jednocześnie 
zbadała możliwości ustanowienia szerszej 
inicjatywy fakultatywnej dotyczącej 
produktów związanych z opieką 
zdrowotną;

4. wzywa Komisję do pogłębienia 
współpracy międzynarodowej z 
partnerami strategicznymi; w związku z 
tym z zadowoleniem przyjmuje toczące się 
dyskusje ze Stanami Zjednoczonymi 
i Japonią na temat sposobów skutecznego 
łagodzenia zakłóceń powodowanych przez 
dotacje dla przemysłu oraz poszukiwania 
rozwiązań zapobiegających 
przymusowemu transferowi technologii; 
wyraża preferencje dla umów 
wielostronnych, uznaje jednak, że umowy 
fakultatywne mogą stanowić użyteczny 
punkt wyjścia do zawierania umów 
wielostronnych; odnotowuje w związku z 
tym wartość wspólnych deklaracji; 
podkreśla znaczenie zawarcia umowy 
w sprawie połowów; nalega, by UE 
ponowiła apele o zawarcie umowy 
fakultatywnej w sprawie handlu 
elektronicznego, która pomogłaby MŚP 
zlikwidować przepaść cyfrową oraz 
gwarantowałaby ochronę konsumentów 
i komercyjnego transgranicznego 
przekazywania danych zgodnie z RODO; 
podkreśla potrzebę przedstawienia przez 
UE strategii w zakresie handlu 
elektronicznego w oparciu o rezolucję 
Parlamentu z 2017 r. w tej sprawie oraz 
poszukiwania sposobów na stworzenie i 
promowanie przez UE nowych przepisów 
międzynarodowych, w tym przez 
szczegółowe postanowienia w umowach 
handlowych, poprzez stworzenie 
sprzyjającego środowiska handlu 
elektronicznego dla przedsiębiorstw z UE i 
usunięcie barier w państwach trzecich; 
wzywa Komisję do monitorowania nowych 
barier handlowych i przeciwdziałania im 
na szczeblu światowym, w tym ograniczeń 
wywozowych dotyczących podstawowych 
towarów oraz dotacji przyznawanych 
w związku z odbudową po pandemii; 
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wzywa Komisję, aby dokonała aktualizacji 
porozumienia w sprawie produktów 
farmaceutycznych WTO, a jednocześnie 
zbadała możliwości ustanowienia szerszej 
inicjatywy fakultatywnej dotyczącej 
produktów związanych z opieką 
zdrowotną;

Or. en

Poprawka 73
Helmut Scholz

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 4

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa Komisję do kontynuowania 
współpracy ze Stanami Zjednoczonymi 
i Japonią, zwłaszcza w zakresie 
przejrzystości dotacji dla przemysłu; 
podkreśla, jak ważne jest osiąganie 
postępów w negocjacjach w sprawie umów 
wielostronnych i fakultatywnych, w 
szczególności wspólnych deklaracji; 
podkreśla pilną potrzebę zawarcia umowy 
w sprawie połowów, jak również umowy 
w sprawie handlu elektronicznego, która 
pomoże MŚP zlikwidować przepaść 
cyfrową oraz zagwarantuje ochronę 
konsumentów i komercyjnego 
transgranicznego przekazywania danych, 
oraz pilną potrzebę monitorowania 
nowych barier handlowych 
i przeciwdziałania im na szczeblu 
światowym, w tym ograniczeń 
wywozowych dotyczących podstawowych 
towarów oraz dotacji przyznawanych 
w związku z odbudową po pandemii; 
wzywa Komisję, aby dokonała przeglądu 
porozumienia w sprawie produktów 
farmaceutycznych WTO, a jednocześnie 
zbadała możliwości ustanowienia szerszej 
inicjatywy fakultatywnej dotyczącej 
produktów związanych z opieką 

4. wzywa Komisję do kontynuowania 
współpracy ze Stanami Zjednoczonymi 
i Japonią, zwłaszcza w zakresie 
przejrzystości dotacji dla przemysłu; 
podkreśla korzyści płynące z negocjacji 
prowadzonych w ramach wielostronnych i 
uważa negocjacje fakultatywne wyłącznie 
za opcję będącą ostatecznością w reformie 
zasad handlu; odnotowuje możliwość 
przyjęcia wspólnych deklaracji w celu 
rozpoczęcia dostosowania WTO do 
potrzeb związanych z celami 
zrównoważonego rozwoju; podkreśla pilną 
potrzebę zakończenia negocjacji WTO w 
sprawie dotacji dla rybołówstwa w sposób, 
który należycie uwzględni wpływ, jaki 
przewidziane środki dyscyplinarne będą 
miały na rozwijające się kraje 
nadmorskie, a w szczególności na słabe 
punkty najsłabiej rozwiniętych państw 
wyspiarskich; wzywa do uregulowania 
handlu elektronicznego i komercyjnego 
transgranicznego przekazywania danych 
w sposób, który będzie w pełni respektował 
prawo obywateli UE do prywatności 
danych, pomoże MŚP zlikwidować 
przepaść cyfrową oraz zagwarantuje 
ochronę konsumentów i komercyjnego 
transgranicznego przekazywania danych, 
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zdrowotną; do monitorowania i analizowania na 
szczeblu światowym przyczyn wznoszenia 
barier handlowych, w tym ograniczeń 
wywozowych dotyczących podstawowych 
towarów; powtarza, że nie tylko w Europie 
ukierunkowane dotacje mają zasadnicze 
znaczenie dla odbudowy po pandemii; 
wzywa Komisję, aby dokonała przeglądu 
porozumienia w sprawie produktów 
farmaceutycznych WTO, a jednocześnie 
zbadała możliwości ustanowienia szerszej 
inicjatywy fakultatywnej dotyczącej 
zapewnienia dostępu do produktów 
związanych z opieką zdrowotną;

Or. en

Poprawka 74
Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, Miroslav Číž, Mihai Tudose, Agnes 
Jongerius, Paolo De Castro, Inma Rodríguez-Piñero, Joachim Schuster, Udo Bullmann

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 4

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa Komisję do kontynuowania 
współpracy ze Stanami Zjednoczonymi 
i Japonią, zwłaszcza w zakresie 
przejrzystości dotacji dla przemysłu; 
podkreśla, jak ważne jest osiąganie 
postępów w negocjacjach w sprawie umów 
wielostronnych i fakultatywnych, w 
szczególności wspólnych deklaracji; 
podkreśla pilną potrzebę zawarcia umowy 
w sprawie połowów, jak również umowy 
w sprawie handlu elektronicznego, która 
pomoże MŚP zlikwidować przepaść 
cyfrową oraz zagwarantuje ochronę 
konsumentów i komercyjnego 
transgranicznego przekazywania danych, 
oraz pilną potrzebę monitorowania nowych 
barier handlowych i przeciwdziałania im 
na szczeblu światowym, w tym ograniczeń 
wywozowych dotyczących podstawowych 
towarów oraz dotacji przyznawanych 
w związku z odbudową po pandemii; 

4. wzywa Komisję do kontynuowania 
współpracy ze Stanami Zjednoczonymi 
i Japonią, zwłaszcza w zakresie 
przejrzystości dotacji dla przemysłu; 
podkreśla, jak ważne jest osiąganie 
postępów w negocjacjach w sprawie umów 
wielostronnych i fakultatywnych, w 
szczególności wspólnych deklaracji; 
podkreśla pilną potrzebę zawarcia umowy 
w sprawie połowów, jak również umowy 
w sprawie handlu elektronicznego, która 
pomoże MŚP zlikwidować przepaść 
cyfrową oraz zagwarantuje ochronę 
konsumentów i komercyjnego 
transgranicznego przekazywania danych, 
oraz pilną potrzebę monitorowania nowych 
barier handlowych i przeciwdziałania im 
na szczeblu światowym, w tym ograniczeń 
wywozowych dotyczących podstawowych 
towarów oraz dotacji przyznawanych 
w związku z odbudową po pandemii; 
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wzywa Komisję, aby dokonała przeglądu 
porozumienia w sprawie produktów 
farmaceutycznych WTO, a jednocześnie 
zbadała możliwości ustanowienia szerszej 
inicjatywy fakultatywnej dotyczącej 
produktów związanych z opieką 
zdrowotną;

wzywa Komisję, aby dokonała przeglądu 
porozumienia w sprawie produktów 
farmaceutycznych WTO, a jednocześnie 
zbadała możliwości ustanowienia szerszej 
inicjatywy fakultatywnej dotyczącej 
produktów związanych z opieką 
zdrowotną; wzywa Komisję do 
zapewnienia optymalnego wykorzystania 
elastyczności porozumienia TRIPS w 
odniesieniu do kluczowych produktów 
medycznych oraz do ponownego 
przyjrzenia się postanowieniom TRIPS+ w 
umowach dwustronnych UE w świetle 
pandemii;

Or. en

Poprawka 75
Danuta Maria Hübner

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 4

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa Komisję do kontynuowania 
współpracy ze Stanami Zjednoczonymi 
i Japonią, zwłaszcza w zakresie 
przejrzystości dotacji dla przemysłu; 
podkreśla, jak ważne jest osiąganie 
postępów w negocjacjach w sprawie umów 
wielostronnych i fakultatywnych, w 
szczególności wspólnych deklaracji; 
podkreśla pilną potrzebę zawarcia umowy 
w sprawie połowów, jak również umowy 
w sprawie handlu elektronicznego, która 
pomoże MŚP zlikwidować przepaść 
cyfrową oraz zagwarantuje ochronę 
konsumentów i komercyjnego 
transgranicznego przekazywania danych, 
oraz pilną potrzebę monitorowania nowych 
barier handlowych i przeciwdziałania im 
na szczeblu światowym, w tym ograniczeń 
wywozowych dotyczących podstawowych 
towarów oraz dotacji przyznawanych 
w związku z odbudową po pandemii; 
wzywa Komisję, aby dokonała przeglądu 

4. wzywa Komisję do kontynuowania 
współpracy ze Stanami Zjednoczonymi 
i Japonią, zwłaszcza w zakresie 
przejrzystości dotacji dla przemysłu; 
podkreśla, jak ważne jest osiąganie 
postępów w negocjacjach w sprawie umów 
wielostronnych i fakultatywnych, w 
szczególności wspólnych deklaracji; 
podkreśla pilną potrzebę zawarcia umowy 
w sprawie połowów, jak również umowy 
w sprawie handlu elektronicznego, która 
pomoże MŚP zlikwidować przepaść 
cyfrową oraz zagwarantuje ochronę 
konsumentów i komercyjnego 
transgranicznego przekazywania danych, 
oraz pilną potrzebę monitorowania nowych 
barier handlowych i przeciwdziałania im 
na szczeblu światowym, w tym ograniczeń 
wywozowych i innych zakłóceń 
dotyczących podstawowych towarów oraz 
dotacji przyznawanych w związku 
z odbudową po pandemii; wzywa Komisję, 
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porozumienia w sprawie produktów 
farmaceutycznych WTO, a jednocześnie 
zbadała możliwości ustanowienia szerszej 
inicjatywy fakultatywnej dotyczącej 
produktów związanych z opieką 
zdrowotną;

aby w negocjacjach z partnerami 
międzynarodowymi na szczeblu 
dwustronnym i wielostronnym podjęła 
kwestię dotacji wywołujących zakłócenia 
na rynku; wzywa Komisję, aby dokonała 
przeglądu porozumienia w sprawie 
produktów farmaceutycznych WTO, 
a jednocześnie zbadała możliwości 
ustanowienia szerszej inicjatywy 
fakultatywnej dotyczącej produktów 
związanych z opieką zdrowotną;

Or. en

Poprawka 76
Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 4

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa Komisję do kontynuowania 
współpracy ze Stanami Zjednoczonymi 
i Japonią, zwłaszcza w zakresie 
przejrzystości dotacji dla przemysłu; 
podkreśla, jak ważne jest osiąganie 
postępów w negocjacjach w sprawie umów 
wielostronnych i fakultatywnych, w 
szczególności wspólnych deklaracji; 
podkreśla pilną potrzebę zawarcia umowy 
w sprawie połowów, jak również umowy 
w sprawie handlu elektronicznego, która 
pomoże MŚP zlikwidować przepaść 
cyfrową oraz zagwarantuje ochronę 
konsumentów i komercyjnego 
transgranicznego przekazywania danych, 
oraz pilną potrzebę monitorowania nowych 
barier handlowych i przeciwdziałania im 
na szczeblu światowym, w tym ograniczeń 
wywozowych dotyczących podstawowych 
towarów oraz dotacji przyznawanych 
w związku z odbudową po pandemii; 
wzywa Komisję, aby dokonała przeglądu 
porozumienia w sprawie produktów 
farmaceutycznych WTO, a jednocześnie 
zbadała możliwości ustanowienia szerszej 

4. wzywa Komisję do kontynuowania 
współpracy ze Stanami Zjednoczonymi 
i Japonią, zwłaszcza w zakresie 
przejrzystości dotacji dla przemysłu; 
podkreśla, jak ważne jest osiąganie 
postępów w negocjacjach w sprawie umów 
wielostronnych i fakultatywnych, w 
szczególności wspólnych deklaracji; 
podkreśla pilną potrzebę zawarcia umowy 
w sprawie połowów, jak również umowy 
w sprawie handlu elektronicznego, która 
pomoże MŚP zlikwidować przepaść 
cyfrową oraz zagwarantuje ochronę 
konsumentów i komercyjnego 
transgranicznego przekazywania danych, a 
w związku z tym oczekuje na 12. 
konferencję ministerialną WTO, która 
odbędzie się w 2021 r. i wzywa do 
opracowania skonsolidowanego tekstu do 
końca 2020 r.; oraz pilną potrzebę 
monitorowania nowych barier handlowych 
i przeciwdziałania im na szczeblu 
światowym, w tym ograniczeń 
wywozowych dotyczących podstawowych 
towarów oraz dotacji przyznawanych 
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inicjatywy fakultatywnej dotyczącej 
produktów związanych z opieką 
zdrowotną;

w związku z odbudową po pandemii; 
wzywa Komisję, aby dokonała przeglądu 
porozumienia w sprawie produktów 
farmaceutycznych WTO, a jednocześnie 
zbadała możliwości ustanowienia szerszej 
inicjatywy fakultatywnej dotyczącej 
produktów związanych z opieką 
zdrowotną;

Or. en

Poprawka 77
Iuliu Winkler, Enikő Győri, Anna-Michelle Asimakopoulou, Danuta Maria Hübner, 
Massimiliano Salini, Jörgen Warborn, Christophe Hansen, Gabriel Mato, Andrey 
Kovatchev, Seán Kelly

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 4

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa Komisję do kontynuowania 
współpracy ze Stanami Zjednoczonymi 
i Japonią, zwłaszcza w zakresie 
przejrzystości dotacji dla przemysłu; 
podkreśla, jak ważne jest osiąganie 
postępów w negocjacjach w sprawie umów 
wielostronnych i fakultatywnych, w 
szczególności wspólnych deklaracji; 
podkreśla pilną potrzebę zawarcia umowy 
w sprawie połowów, jak również umowy 
w sprawie handlu elektronicznego, która 
pomoże MŚP zlikwidować przepaść 
cyfrową oraz zagwarantuje ochronę 
konsumentów i komercyjnego 
transgranicznego przekazywania danych, 
oraz pilną potrzebę monitorowania nowych 
barier handlowych i przeciwdziałania im 
na szczeblu światowym, w tym ograniczeń 
wywozowych dotyczących podstawowych 
towarów oraz dotacji przyznawanych 
w związku z odbudową po pandemii; 
wzywa Komisję, aby dokonała przeglądu 
porozumienia w sprawie produktów 
farmaceutycznych WTO, a jednocześnie 
zbadała możliwości ustanowienia szerszej 
inicjatywy fakultatywnej dotyczącej 

4. wzywa Komisję do kontynuowania 
współpracy ze Stanami Zjednoczonymi 
i Japonią, zwłaszcza w zakresie 
przejrzystości dotacji dla przemysłu, 
ponieważ takie praktyki wywołujące 
zakłócenia na rynku mogą mieć znaczny 
negatywny wpływ na uczciwą konkurencję 
i jednakowe warunki działania; podkreśla, 
jak ważne jest osiąganie postępów 
w negocjacjach w sprawie umów 
wielostronnych i fakultatywnych, w 
szczególności wspólnych deklaracji; 
podkreśla pilną potrzebę zawarcia umowy 
w sprawie połowów, jak również umowy 
w sprawie handlu elektronicznego, która 
pomoże MŚP zlikwidować przepaść 
cyfrową oraz zagwarantuje ochronę 
konsumentów i komercyjnego 
transgranicznego przekazywania danych, 
oraz pilną potrzebę monitorowania nowych 
barier handlowych i przeciwdziałania im 
na szczeblu światowym, w tym ograniczeń 
wywozowych dotyczących podstawowych 
towarów oraz dotacji przyznawanych 
w związku z odbudową po pandemii; 
wzywa Komisję, aby dokonała przeglądu 
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produktów związanych z opieką 
zdrowotną;

porozumienia w sprawie produktów 
farmaceutycznych WTO, a jednocześnie 
zbadała możliwości ustanowienia szerszej 
inicjatywy fakultatywnej dotyczącej 
produktów związanych z opieką 
zdrowotną;

Or. en

Poprawka 78
Gabriel Mato

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 4

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa Komisję do kontynuowania 
współpracy ze Stanami Zjednoczonymi 
i Japonią, zwłaszcza w zakresie 
przejrzystości dotacji dla przemysłu; 
podkreśla, jak ważne jest osiąganie 
postępów w negocjacjach w sprawie umów 
wielostronnych i fakultatywnych, w 
szczególności wspólnych deklaracji; 
podkreśla pilną potrzebę zawarcia umowy 
w sprawie połowów, jak również umowy 
w sprawie handlu elektronicznego, która 
pomoże MŚP zlikwidować przepaść 
cyfrową oraz zagwarantuje ochronę 
konsumentów i komercyjnego 
transgranicznego przekazywania danych, 
oraz pilną potrzebę monitorowania nowych 
barier handlowych i przeciwdziałania im 
na szczeblu światowym, w tym ograniczeń 
wywozowych dotyczących podstawowych 
towarów oraz dotacji przyznawanych 
w związku z odbudową po pandemii; 
wzywa Komisję, aby dokonała przeglądu 
porozumienia w sprawie produktów 
farmaceutycznych WTO, a jednocześnie 
zbadała możliwości ustanowienia szerszej 
inicjatywy fakultatywnej dotyczącej 
produktów związanych z opieką 
zdrowotną;

4. wzywa Komisję do kontynuowania 
współpracy ze Stanami Zjednoczonymi 
i Japonią, zwłaszcza w zakresie 
przejrzystości dotacji dla przemysłu; 
podkreśla, jak ważne jest osiąganie 
postępów w negocjacjach w sprawie umów 
wielostronnych i fakultatywnych, w 
szczególności wspólnych deklaracji; 
podkreśla pilną potrzebę zawarcia umowy 
w sprawie połowów, jak również umowy 
w sprawie handlu elektronicznego, która 
pomoże MŚP zlikwidować przepaść 
cyfrową oraz zagwarantuje ochronę 
konsumentów i komercyjnego 
transgranicznego przekazywania danych w 
pełnej zgodności z prawem UE w zakresie 
prywatności i ochrony danych, w tym z 
RODO; oraz pilną potrzebę monitorowania 
nowych barier handlowych 
i przeciwdziałania im na szczeblu 
światowym, w tym ograniczeń 
wywozowych dotyczących podstawowych 
towarów oraz dotacji przyznawanych 
w związku z odbudową po pandemii; 
wzywa Komisję, aby dokonała przeglądu 
porozumienia w sprawie produktów 
farmaceutycznych WTO, a jednocześnie 
zbadała możliwości ustanowienia szerszej 
inicjatywy fakultatywnej dotyczącej 
produktów związanych z opieką 
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zdrowotną;

Or. en

Poprawka 79
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
w imieniu grupy Verts/ALE

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 4

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa Komisję do kontynuowania 
współpracy ze Stanami Zjednoczonymi 
i Japonią, zwłaszcza w zakresie 
przejrzystości dotacji dla przemysłu; 
podkreśla, jak ważne jest osiąganie 
postępów w negocjacjach w sprawie umów 
wielostronnych i fakultatywnych, w 
szczególności wspólnych deklaracji; 
podkreśla pilną potrzebę zawarcia umowy 
w sprawie połowów, jak również umowy 
w sprawie handlu elektronicznego, która 
pomoże MŚP zlikwidować przepaść 
cyfrową oraz zagwarantuje ochronę 
konsumentów i komercyjnego 
transgranicznego przekazywania danych, 
oraz pilną potrzebę monitorowania nowych 
barier handlowych i przeciwdziałania im 
na szczeblu światowym, w tym ograniczeń 
wywozowych dotyczących podstawowych 
towarów oraz dotacji przyznawanych 
w związku z odbudową po pandemii; 
wzywa Komisję, aby dokonała przeglądu 
porozumienia w sprawie produktów 
farmaceutycznych WTO, a jednocześnie 
zbadała możliwości ustanowienia szerszej 
inicjatywy fakultatywnej dotyczącej 
produktów związanych z opieką 
zdrowotną;

4. wzywa Komisję do kontynuowania 
współpracy ze Stanami Zjednoczonymi 
i Japonią, zwłaszcza w zakresie 
przejrzystości dotacji dla przemysłu; 
podkreśla, jak ważne jest osiąganie 
postępów w negocjacjach w sprawie umów 
wielostronnych i fakultatywnych, w 
szczególności wspólnych deklaracji; 
podkreśla pilną potrzebę zawarcia umowy 
w sprawie połowów, jak również umowy 
w sprawie handlu elektronicznego, która 
pomoże MŚP zlikwidować przepaść 
cyfrową oraz zagwarantuje ochronę 
konsumentów i komercyjnego 
transgranicznego przekazywania danych, 
oraz pilną potrzebę monitorowania nowych 
barier handlowych i przeciwdziałania im 
na szczeblu światowym, w tym ograniczeń 
wywozowych dotyczących podstawowych 
towarów, jak również opracowanie 
wspólnych kryteriów dla 
ukierunkowanych na zrównoważony 
rozwój dotacji przyznawanych w związku 
z odbudową po pandemii; wzywa Komisję, 
aby dokonała przeglądu porozumienia 
w sprawie produktów farmaceutycznych 
WTO, a jednocześnie zbadała możliwości 
ustanowienia szerszej inicjatywy 
fakultatywnej dotyczącej produktów 
związanych z opieką zdrowotną;

Or. en
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Poprawka 80
Urmas Paet

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 4

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa Komisję do kontynuowania 
współpracy ze Stanami Zjednoczonymi 
i Japonią, zwłaszcza w zakresie 
przejrzystości dotacji dla przemysłu; 
podkreśla, jak ważne jest osiąganie 
postępów w negocjacjach w sprawie umów 
wielostronnych i fakultatywnych, w 
szczególności wspólnych deklaracji; 
podkreśla pilną potrzebę zawarcia umowy 
w sprawie połowów, jak również umowy 
w sprawie handlu elektronicznego, która 
pomoże MŚP zlikwidować przepaść 
cyfrową oraz zagwarantuje ochronę 
konsumentów i komercyjnego 
transgranicznego przekazywania danych, 
oraz pilną potrzebę monitorowania nowych 
barier handlowych i przeciwdziałania im 
na szczeblu światowym, w tym ograniczeń 
wywozowych dotyczących podstawowych 
towarów oraz dotacji przyznawanych 
w związku z odbudową po pandemii; 
wzywa Komisję, aby dokonała przeglądu 
porozumienia w sprawie produktów 
farmaceutycznych WTO, a jednocześnie 
zbadała możliwości ustanowienia szerszej 
inicjatywy fakultatywnej dotyczącej 
produktów związanych z opieką 
zdrowotną;

4. wzywa Komisję do kontynuowania 
współpracy ze Stanami Zjednoczonymi 
i Japonią, zwłaszcza w zakresie 
przejrzystości dotacji dla przemysłu; 
podkreśla, jak ważne jest osiąganie 
postępów w negocjacjach w sprawie umów 
wielostronnych i fakultatywnych, w 
szczególności wspólnych deklaracji; 
podkreśla pilną potrzebę zawarcia umowy 
w sprawie połowów, jak również umowy 
w sprawie handlu elektronicznego, która 
pomoże MŚP zlikwidować przepaść 
cyfrową i wyeliminować bariery w handlu 
elektronicznym oraz zagwarantuje ochronę 
konsumentów i ułatwi komercyjny 
transgraniczny przepływ danych, oraz 
pilną potrzebę monitorowania nowych 
barier handlowych i przeciwdziałania im 
na szczeblu światowym, w tym ograniczeń 
wywozowych dotyczących podstawowych 
towarów oraz dotacji przyznawanych 
w związku z odbudową po pandemii; 
wzywa Komisję, aby dokonała przeglądu 
porozumienia w sprawie produktów 
farmaceutycznych WTO, a jednocześnie 
zbadała możliwości ustanowienia szerszej 
inicjatywy fakultatywnej dotyczącej 
produktów związanych z opieką 
zdrowotną;

Or. en

Poprawka 81
Emmanouil Fragkos

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 4
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Wstępny projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa Komisję do kontynuowania 
współpracy ze Stanami Zjednoczonymi 
i Japonią, zwłaszcza w zakresie 
przejrzystości dotacji dla przemysłu; 
podkreśla, jak ważne jest osiąganie 
postępów w negocjacjach w sprawie umów 
wielostronnych i fakultatywnych, w 
szczególności wspólnych deklaracji; 
podkreśla pilną potrzebę zawarcia umowy 
w sprawie połowów, jak również umowy 
w sprawie handlu elektronicznego, która 
pomoże MŚP zlikwidować przepaść 
cyfrową oraz zagwarantuje ochronę 
konsumentów i komercyjnego 
transgranicznego przekazywania danych, 
oraz pilną potrzebę monitorowania nowych 
barier handlowych i przeciwdziałania im 
na szczeblu światowym, w tym ograniczeń 
wywozowych dotyczących podstawowych 
towarów oraz dotacji przyznawanych 
w związku z odbudową po pandemii; 
wzywa Komisję, aby dokonała przeglądu 
porozumienia w sprawie produktów 
farmaceutycznych WTO, a jednocześnie 
zbadała możliwości ustanowienia szerszej 
inicjatywy fakultatywnej dotyczącej 
produktów związanych z opieką 
zdrowotną;

4. wzywa Komisję do kontynuowania 
współpracy ze Stanami Zjednoczonymi 
i Japonią, zwłaszcza w zakresie 
przejrzystości dotacji dla przemysłu; 
podkreśla, jak ważne jest osiąganie 
postępów w negocjacjach w sprawie umów 
wielostronnych i fakultatywnych, w 
szczególności wspólnych deklaracji;  
podkreśla pilną potrzebę zawarcia wiążącej 
i egzekwowalnej umowy w sprawie 
połowów, jak również umowy w sprawie 
handlu elektronicznego, która pomoże 
MŚP zlikwidować przepaść cyfrową oraz 
zagwarantuje ochronę konsumentów 
i komercyjnego transgranicznego 
przekazywania danych, oraz pilną potrzebę 
monitorowania nowych barier handlowych 
i przeciwdziałania im na szczeblu 
światowym, w tym ograniczeń 
wywozowych dotyczących podstawowych 
towarów oraz dotacji przyznawanych 
w związku z odbudową po pandemii; 
wzywa Komisję, aby dokonała przeglądu 
porozumienia w sprawie produktów 
farmaceutycznych WTO, a jednocześnie 
zbadała możliwości ustanowienia szerszej 
inicjatywy fakultatywnej dotyczącej 
produktów związanych z opieką 
zdrowotną;

Or. el

Poprawka 82
Emmanuel Maurel

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 4

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa Komisję do kontynuowania 
współpracy ze Stanami Zjednoczonymi 
i Japonią, zwłaszcza w zakresie 
przejrzystości dotacji dla przemysłu; 
podkreśla, jak ważne jest osiąganie 

4. wzywa Komisję do kontynuowania 
współpracy ze Stanami Zjednoczonymi 
i Japonią w zakresie polityki wewnętrznej 
mającej na celu wspieranie ich 
odpowiednich przemysłów, ale w trybie 
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postępów w negocjacjach w sprawie umów 
wielostronnych i fakultatywnych, w 
szczególności wspólnych deklaracji; 
podkreśla pilną potrzebę zawarcia umowy 
w sprawie połowów, jak również umowy w 
sprawie handlu elektronicznego, która 
pomoże MŚP zlikwidować przepaść 
cyfrową oraz zagwarantuje ochronę 
konsumentów i komercyjnego 
transgranicznego przekazywania danych, 
oraz pilną potrzebę monitorowania nowych 
barier handlowych i przeciwdziałania im 
na szczeblu światowym, w tym ograniczeń 
wywozowych dotyczących podstawowych 
towarów oraz dotacji przyznawanych w 
związku z odbudową po pandemii; wzywa 
Komisję, aby dokonała przeglądu 
porozumienia w sprawie produktów 
farmaceutycznych WTO, a jednocześnie 
zbadała możliwości ustanowienia szerszej 
inicjatywy fakultatywnej dotyczącej 
produktów związanych z opieką 
zdrowotną;

pilniejszym w odniesieniu do ścieżki 
osiągania zgodności z porozumieniem 
klimatycznym z Paryża; podkreśla, jak 
ważne jest osiąganie postępów w tych 
negocjacjach; podkreśla pilną potrzebę 
zawarcia umowy w sprawie połowów, jak 
również umowy w sprawie handlu 
elektronicznego, która pomoże MŚP 
zlikwidować przepaść cyfrową oraz 
zagwarantuje ochronę konsumentów i 
komercyjnego transgranicznego 
przekazywania danych, oraz pilną potrzebę 
monitorowania ograniczeń wywozowych 
dotyczących podstawowych towarów oraz 
dotacji przyznawanych w związku z 
odbudową po pandemii, jak też 
przeciwdziałania tym ograniczeniom na 
szczeblu światowym; wzywa Komisję, aby 
dokonała przeglądu porozumienia w 
sprawie produktów farmaceutycznych 
WTO, a jednocześnie zbadała możliwości 
ustanowienia szerszej inicjatywy 
fakultatywnej dotyczącej produktów 
związanych z opieką zdrowotną;

Or. fr

Poprawka 83
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

4a. uważa, że w świetle pandemii 
potrzebne są nowe podejścia na szczeblu 
globalnym, szczególnie w odniesieniu do 
Afryki, służące przekształceniu stosunków 
gospodarczych, komercyjnych i 
handlowych dla osiągnięcia 
sprawiedliwego i etycznego handlu 
opartego na zasadach solidarności i 
współpracy;

Or. en
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Poprawka 84
Helmut Scholz

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 4 b (nowy)

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

4b. podkreśla na podstawie 
doświadczeń, że skuteczna walka z 
ubóstwem w Chinach oraz wzrost 
gospodarczy, który wyniósł Chiny do 
poziomu jednej z najważniejszych 
gospodarek i jednego z najważniejszych 
rynków świata, to czynniki, które tworzą 
ogromny potencjał gospodarczy dla Unii 
Europejskiej; jest przekonany, że 
eliminacja ubóstwa w Afryce, Ameryce 
Południowej i w regionach Azji oraz 
zwiększenie siły i stabilności gospodarczej 
w tych regionach ma kluczowe znaczenie 
dla tworzenia miejsc przeznaczenia 
wywozu produktów i usług o wysokiej 
wartości dodanej z Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 85
Danuta Maria Hübner, Christophe Hansen

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 5

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje 
porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi 
w sprawie pakietu obniżek ceł jako 
pozytywny znak i wzywa Komisję do 
wykorzystania tej dynamiki, aby ułatwić 
zlikwidowanie barier handlowych;

5. z zadowoleniem przyjmuje 
porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi 
w sprawie pakietu obniżek ceł jako 
pozytywny znak i wzywa Komisję do 
wykorzystania tej dynamiki, aby ułatwić 
zlikwidowanie barier handlowych; 
podkreśla, że Stany Zjednoczone są 
najważniejszym partnerem handlowym 
UE; podkreśla, że pełne wykorzystanie 
potencjału tych stosunków jest ważne dla 
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ułatwienia naszej wzajemnej odbudowy 
gospodarczej; zauważa, że stosunki te są 
obecnie dysfunkcyjne i charakteryzują się 
napięciami; wzywa zatem Stany 
Zjednoczone do zniesienia ceł nałożonych 
od 2017 r.; podkreśla w tym kontekście 
znaczenie znalezienia w drodze negocjacji 
rozwiązań dla utrzymujących się 
transatlantyckich napięć handlowych, w 
tym dla tzw. sporu Airbus-Boeing 
wniesionego do WTO; podkreśla, że w 
związku z tym UE powinna kontynuować 
starania na rzecz stworzenia pozytywnego 
transatlantyckiego programu handlu, 
który powinien opierać się na wspólnym 
oświadczeniu z lipca 2018 r.; podkreśla 
ponadto, że Komisja powinna działać na 
rzecz bardziej kompleksowego 
porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi 
po wyborach, które powinno również 
dotyczyć barier regulacyjnych w handlu;

Or. en

Poprawka 86
Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Karin Karlsbro, Svenja Hahn, 
Jordi Cañas, Nicola Danti, Samira Rafaela
w imieniu grupy Renew
Barry Andrews

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 5

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje 
porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi 
w sprawie pakietu obniżek ceł jako 
pozytywny znak i wzywa Komisję do 
wykorzystania tej dynamiki, aby ułatwić 
zlikwidowanie barier handlowych;

5. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki 
mające na celu zmniejszenie światowych 
napięć w handlu i dążenie do stworzenia 
stabilnego i przewidywalnego środowiska 
handlu; w związku z tym z zadowoleniem 
przyjmuje porozumienie ze Stanami 
Zjednoczonymi w sprawie pakietu obniżek 
ceł jako pozytywne wydarzenie i wzywa 
Komisję do wykorzystania tej dynamiki, 
aby zbudować pozytywną strategię 
handlową UE-USA wykraczającą poza 
obniżki ceł, ponieważ umowa o szerszej 
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współpracy byłaby szczególnie korzystna, 
ułatwiając zlikwidowanie barier 
handlowych, np. złagodzenie dodatkowych 
ceł nakładanych obecnie na produkty 
europejskie, oraz badanie nowych 
obszarów współpracy, takich jak handel i 
nowo pojawiające się technologie; 
zachęca Komisję do poczynienia postępów 
w zakresie oceny skutków regulacji, co 
byłoby szczególnie korzystne dla MŚP; 
zdecydowanie popiera współpracę z USA 
w celu sprostania strategicznym 
wyzwaniom na szczeblu globalnym;

Or. en

Poprawka 87
Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, Miroslav Číž, Mihai Tudose, Agnes 
Jongerius, Paolo De Castro, Inma Rodríguez-Piñero

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 5

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje 
porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi 
w sprawie pakietu obniżek ceł jako 
pozytywny znak i wzywa Komisję do 
wykorzystania tej dynamiki, aby ułatwić 
zlikwidowanie barier handlowych;

5. z zadowoleniem przyjmuje 
porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi 
w sprawie pakietu obniżek ceł jako 
pozytywny znak i ma nadzieję, że oznacza 
to początek procesu, który doprowadzi do 
podjęcia dodatkowych kroków tworzących 
swobodniejszy, bardziej sprawiedliwy i 
wzajemny handel transatlantycki; w 
związku z tym wzywa Komisję do 
wykorzystania tej dynamiki, aby ułatwić 
zlikwidowanie barier handlowych; wzywa 
Komisję i Stany Zjednoczone do 
osiągnięcia kompleksowego porozumienia 
w sprawie szkodliwych subsydiów w 
sektorze lotniczym, a wszystko to w 
ramach szerszego celu, jakim jest 
stworzenie konstruktywnej 
transatlantyckiej agendy handlowej, która 
obejmowałaby również kwestie technologii 
i opodatkowania działalności cyfrowej, w 
tym w ramach OECD;
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Or. en

Poprawka 88
Marco Campomenosi

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 5

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje 
porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi 
w sprawie pakietu obniżek ceł jako 
pozytywny znak i wzywa Komisję do 
wykorzystania tej dynamiki, aby ułatwić 
zlikwidowanie barier handlowych;

5. z zadowoleniem przyjmuje 
porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi 
w sprawie pakietu obniżek ceł jako 
pozytywny znak i wzywa Komisję do 
wykorzystania tej dynamiki, aby ułatwić 
zlikwidowanie barier handlowych; 
odnotowuje ostatnie długo oczekiwane 
orzeczenie WTO w sprawie sporu Airbus-
Boeing i podkreśla, że zatwierdzona kwota 
taryf celnych jest znacznie niższa od kwoty 
ceł zatwierdzonych na rzecz USA 
przeciwko eksporterom z UE, a także 
niższa od kwoty wnioskowanej przez UE; 
przypomina w związku z tym o znaczeniu 
gospodarczym i presji konkurencyjnej dla 
producentów i eksporterów samolotów, a 
także o potencjalnym zagrożeniu 
konkurencyjnym ze strony produkcji 
chińskiej;

Or. en

Poprawka 89
Jordi Cañas

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 5

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje 
porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi 
w sprawie pakietu obniżek ceł jako 
pozytywny znak i wzywa Komisję do 
wykorzystania tej dynamiki, aby ułatwić 

5. odnotowuje wniosek dotyczący 
porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi 
w sprawie pakietu obniżek ceł jako 
pozytywny znak i wzywa Komisję do 
wykorzystania tej dynamiki, aby ułatwić 
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zlikwidowanie barier handlowych; zlikwidowanie barier handlowych; uważa, 
że umowa ta musi być objęta 
warunkowością zwłaszcza w odniesieniu 
do jednostronnego nałożenia przez USA 
ceł na towary europejskie oraz wyraźnego 
zobowiązania USA do ponownego 
przystąpienia do porozumienia 
paryskiego; wzywa Komisję do ustalenia 
jasnych ram czasowych dla negocjacji z 
USA w celu złagodzenia wojny celnej i 
zapewnienia, by cła zostały zlikwidowane;

Or. en

Poprawka 90
Urmas Paet

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 5

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje 
porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi 
w sprawie pakietu obniżek ceł jako 
pozytywny znak i wzywa Komisję do 
wykorzystania tej dynamiki, aby ułatwić 
zlikwidowanie barier handlowych;

5. podkreśla znaczenie powrotu do 
kompleksowej współpracy między UE i 
USA, w tym w kwestiach handlowych oraz 
w poszukiwaniu rozwiązań dla wspólnych 
interesów handlowych i zagrożeń; z 
zadowoleniem przyjmuje porozumienie ze 
Stanami Zjednoczonymi w sprawie pakietu 
obniżek ceł jako pozytywny znak i wzywa 
Komisję do wykorzystania tej dynamiki, 
aby ułatwić zlikwidowanie barier 
handlowych, np. znaleźć rozwiązanie które 
położyłoby kres długotrwałemu 
konfliktowi między Airbusem a 
Boeingiem;

Or. en

Poprawka 91
Enikő Győri

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 5
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Wstępny projekt rezolucji Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje 
porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi 
w sprawie pakietu obniżek ceł jako 
pozytywny znak i wzywa Komisję do 
wykorzystania tej dynamiki, aby ułatwić 
zlikwidowanie barier handlowych;

5. z zadowoleniem przyjmuje 
porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi 
w sprawie pakietu obniżek ceł jako 
pozytywny znak i wzywa Komisję do 
wykorzystania tej dynamiki, aby ułatwić 
zlikwidowanie barier handlowych; 
podkreśla ponadto, że pomimo ostatnich 
napięć w stosunkach transatlantyckich 
UE powinna nadal angażować się w 
wysiłki zmierzające do przywrócenia 
wzajemnego zaufania i bliskich 
stosunków handlowych, jak również do 
rozwiązania obecnych sporów 
handlowych;

Or. en

Poprawka 92
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 5

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje 
porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi 
w sprawie pakietu obniżek ceł jako 
pozytywny znak i wzywa Komisję do 
wykorzystania tej dynamiki, aby ułatwić 
zlikwidowanie barier handlowych;

5. odrzuca proponowane 
porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi 
w sprawie pakietu obniżek ceł na homary i 
inne towary; przypomina, że Stany 
Zjednoczone nie ratyfikowały 
porozumienia klimatycznego z Paryża, 
wprowadziły bardzo szkodliwe bezprawne 
cła na unijnych producentów m.in. stali, 
aluminium i oliwek, szkodzą 
wielostronnym organom regulacyjnym i 
nakładają na Europę sankcje 
ekstraterytorialne;

Or. en

Poprawka 93
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 5

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje 
porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi 
w sprawie pakietu obniżek ceł jako 
pozytywny znak i wzywa Komisję do 
wykorzystania tej dynamiki, aby ułatwić 
zlikwidowanie barier handlowych;

5. odnotowuje porozumienie ze 
Stanami Zjednoczonymi w sprawie pakietu 
obniżek ceł jako pozytywny znak i wzywa 
Komisję do wykorzystania tej dynamiki, 
aby ułatwić zlikwidowanie barier 
handlowych; uważa, że jakiekolwiek inne 
istotne postępy w transatlantyckich 
stosunkach handlowych zależą od tego, 
czy USA pozostaną w ramach 
porozumienia paryskiego;

Or. en

Poprawka 94
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 5

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje 
porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi 
w sprawie pakietu obniżek ceł jako 
pozytywny znak i wzywa Komisję do 
wykorzystania tej dynamiki, aby ułatwić 
zlikwidowanie barier handlowych;

5. odnotowuje porozumienie ze 
Stanami Zjednoczonymi w sprawie pakietu 
obniżek ceł jako pozytywny znak i wzywa 
Komisję do wykorzystania tej dynamiki, 
aby ułatwić zlikwidowanie barier 
handlowych; oczekuje, że Stany 
Zjednoczone ponownie przystąpią do 
porozumienia paryskiego, zanim możliwe 
będzie osiągnięcie szerszych postępów w 
zakresie ewentualnych umów handlowych 
UE-USA;

Or. en

Poprawka 95
Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Marie-Pierre Vedrenne, Karin 
Karlsbro, Svenja Hahn, Jordi Cañas, Nicola Danti, Samira Rafaela
w imieniu grupy Renew
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Barry Andrews

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

5a. podkreśla znaczenie negocjacji 
między UE a Zjednoczonym Królestwem 
dla przyszłego partnerstwa, zgodnie ze 
zobowiązaniami podjętymi w deklaracji 
politycznej i po pełnym wdrożeniu umowy 
o wystąpieniu i Protokołu w sprawie 
Irlandii / Irlandii Północnej; podkreśla 
rolę Parlamentu Europejskiego w 
procesie ratyfikacji oraz potrzebę 
zapewnienia mu wystarczającego czasu na 
wykonywanie obowiązków 
parlamentarnych; wzywa Komisję do 
monitorowania i właściwego 
egzekwowania wdrażania każdej nowej 
umowy;

Or. en

Poprawka 96
Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, Miroslav Číž, Mihai Tudose, Agnes 
Jongerius, Paolo De Castro, Inma Rodríguez-Piñero, Joachim Schuster, Udo Bullmann, 
Raphaël Glucksmann

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 6

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że konieczne jest 
poczynienie zdecydowanych postępów 
w negocjacjach w sprawie kompleksowej 
umowy inwestycyjnej z Chinami, 
z uwzględnieniem obecnych asymetrii 
rynkowych, a jednocześnie 
z uwydatnieniem znaczenia równych 
warunków działania, zrównoważonego 
rozwoju, wzajemności 
i niedyskryminującego traktowania 
odpowiednich stron; wzywa państwa 
członkowskie i instytucje do 

6. podkreśla, że konieczne jest 
poczynienie zdecydowanych postępów 
w negocjacjach w sprawie kompleksowej 
umowy inwestycyjnej z Chinami, 
z uwzględnieniem obecnych asymetrii 
rynkowych, a jednocześnie 
z uwydatnieniem znaczenia równych 
warunków działania, zrównoważonego 
rozwoju, wzajemności 
i niedyskryminującego traktowania 
odpowiednich stron; podkreśla znaczenie 
włączenia ambitnego rozdziału 
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prezentowania jednego stanowiska (w tym 
przez ustanowienie przekrojowej grupy 
zadaniowej);

dotyczącego handlu i zrównoważonego 
rozwoju w celu ochrony praw człowieka, 
w tym podstawowych standardów pracy, 
wspierania zrównoważonego rozwoju i 
walki ze zmianą klimatu zgodnie z 
porozumieniem paryskim; wzywa państwa 
członkowskie i instytucje do 
prezentowania jednego stanowiska (w tym 
przez ustanowienie przekrojowej grupy 
zadaniowej); podkreśla, że stosunki 
handlowe UE wymagają pełnego 
poszanowania praw człowieka; wyraża 
głębokie zaniepokojenie doniesieniami o 
wykorzystywaniu Ujgurów w chińskich 
fabrykach, w tym w fabrykach będących 
częścią łańcuchów wartości 
przedsiębiorstw UE;

Or. en

Poprawka 97
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
w imieniu grupy Verts/ALE

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 6

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że konieczne jest 
poczynienie zdecydowanych postępów 
w negocjacjach w sprawie kompleksowej 
umowy inwestycyjnej z Chinami, 
z uwzględnieniem obecnych asymetrii 
rynkowych, a jednocześnie 
z uwydatnieniem znaczenia równych 
warunków działania, zrównoważonego 
rozwoju, wzajemności 
i niedyskryminującego traktowania 
odpowiednich stron; wzywa państwa 
członkowskie i instytucje do 
prezentowania jednego stanowiska (w tym 
przez ustanowienie przekrojowej grupy 
zadaniowej);

6. podkreśla, że konieczne jest 
poczynienie zdecydowanych postępów 
w negocjacjach w sprawie kompleksowej 
umowy inwestycyjnej z Chinami, 
służących skorygowaniu niewłaściwego 
charakteru włączenia systemu ISDS do 
umowy, z uwzględnieniem obecnych 
asymetrii rynkowych, a jednocześnie 
z uwydatnieniem znaczenia równych 
warunków działania, zrównoważonego 
rozwoju, zwłaszcza zobowiązań zarówno w 
dziedzinie pracy, jak i środowiska, a także 
zobowiązań dotyczących neutralności pod 
względem emisji dwutlenku węgla, 
wzajemności i niedyskryminującego 
traktowania odpowiednich stron; wzywa 
państwa członkowskie i instytucje do 
prezentowania jednego stanowiska (w tym 
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przez ustanowienie przekrojowej grupy 
zadaniowej); przypomina swoją rezolucję z 
dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie 
sytuacji Ujgurów w Chinach, w której 
podkreślił, że produkty wytwarzane w 
obozach reedukacyjnych powinny być 
zakazane na rynkach UE; wzywa do 
wprowadzenia ogólnego zakazu sprzedaży 
na rynkach UE produktów wytwarzanych 
z wykorzystaniem pracy przymusowej;

Or. en

Poprawka 98
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 6

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że konieczne jest 
poczynienie zdecydowanych postępów 
w negocjacjach w sprawie kompleksowej 
umowy inwestycyjnej z Chinami, 
z uwzględnieniem obecnych asymetrii 
rynkowych, a jednocześnie 
z uwydatnieniem znaczenia równych 
warunków działania, zrównoważonego 
rozwoju, wzajemności 
i niedyskryminującego traktowania 
odpowiednich stron; wzywa państwa 
członkowskie i instytucje do 
prezentowania jednego stanowiska (w tym 
przez ustanowienie przekrojowej grupy 
zadaniowej);

6. podkreśla, że konieczne jest 
poczynienie zdecydowanych postępów 
w negocjacjach w sprawie kompleksowej 
umowy inwestycyjnej z Chinami, 
służących odrzuceniu wszelkich 
postanowień dotyczących ISDS w tym 
kontekście, z uwzględnieniem obecnych 
asymetrii rynkowych, a jednocześnie 
z uwydatnieniem znaczenia równych 
warunków działania, zrównoważonego 
rozwoju, w tym podstawowych norm MOP 
i zobowiązań na rzecz neutralności pod 
względem emisji dwutlenku węgla, 
wzajemności i niedyskryminującego 
traktowania odpowiednich stron; wzywa 
państwa członkowskie i instytucje do 
prezentowania jednego stanowiska (w tym 
przez ustanowienie przekrojowej grupy 
zadaniowej); przypomina swoją rezolucję z 
dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie 
sytuacji Ujgurów w Chinach, w której 
podkreślił, że produkty wytwarzane w 
obozach reedukacyjnych powinny być 
zakazane na rynkach UE; wzywa do 
wprowadzenia ogólnego zakazu sprzedaży 
na rynkach UE produktów wytwarzanych 
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z wykorzystaniem pracy przymusowej;

Or. en

Poprawka 99
Urmas Paet

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 6

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że konieczne jest 
poczynienie zdecydowanych postępów 
w negocjacjach w sprawie kompleksowej 
umowy inwestycyjnej z Chinami, 
z uwzględnieniem obecnych asymetrii 
rynkowych, a jednocześnie 
z uwydatnieniem znaczenia równych 
warunków działania, zrównoważonego 
rozwoju, wzajemności 
i niedyskryminującego traktowania 
odpowiednich stron; wzywa państwa 
członkowskie i instytucje do 
prezentowania jednego stanowiska (w tym 
przez ustanowienie przekrojowej grupy 
zadaniowej);

6. podkreśla, że konieczne jest 
poczynienie zdecydowanych postępów 
w negocjacjach w sprawie kompleksowej 
umowy inwestycyjnej z Chinami, 
z uwzględnieniem obecnych asymetrii 
rynkowych, a jednocześnie 
z uwydatnieniem znaczenia równych 
warunków działania, zrównoważonego 
rozwoju, wzajemności 
i niedyskryminującego traktowania 
odpowiednich stron; wzywa państwa 
członkowskie i instytucje do 
prezentowania jednego stanowiska (w tym 
przez ustanowienie przekrojowej grupy 
zadaniowej); wzywa państwa członkowskie 
UE i kraje kandydujące do rozważenia 
możliwości odejścia od formatu 17+1, 
który może przynieść efekt przeciwny do 
zamierzonego, jakim jest jednogłośne 
działanie, a tym samym osłabić jedność 
Unii Europejskiej, i zamiast tego zachęca 
do prowadzenia wspólnej i jednolitej 
polityki UE wobec Chin;

Or. en

Poprawka 100
Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Marie-Pierre Vedrenne, Karin Karlsbro, Svenja 
Hahn, Jordi Cañas, Nicola Danti, Samira Rafaela
w imieniu grupy Renew
Barry Andrews

Wstępny projekt rezolucji
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Ustęp 6

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że konieczne jest 
poczynienie zdecydowanych postępów 
w negocjacjach w sprawie kompleksowej 
umowy inwestycyjnej z Chinami, 
z uwzględnieniem obecnych asymetrii 
rynkowych, a jednocześnie 
z uwydatnieniem znaczenia równych 
warunków działania, zrównoważonego 
rozwoju, wzajemności 
i niedyskryminującego traktowania 
odpowiednich stron; wzywa państwa 
członkowskie i instytucje do 
prezentowania jednego stanowiska (w tym 
przez ustanowienie przekrojowej grupy 
zadaniowej);

6. wzywa do poczynienia 
zdecydowanych postępów w negocjacjach 
w sprawie kompleksowej umowy 
inwestycyjnej z Chinami, aby zająć się 
pilną potrzebą wzajemności, w tym w 
odniesieniu do dostępu do rynku 
zamówień publicznych, innych 
nierozstrzygniętych kwestii dotyczących 
równych warunków działania 
i niedyskryminującego traktowania; 
podkreśla znaczenie włączenia ambitnego 
rozdziału dotyczącego handlu i 
zrównoważonego rozwoju w celu ochrony 
praw człowieka, w tym podstawowych 
standardów pracy, promowania norm 
środowiskowych i walki ze zmianą klimatu 
zgodnie z porozumieniem paryskim; 
wzywa państwa członkowskie i instytucje 
do prezentowania jednego stanowiska (w 
tym przez ustanowienie przekrojowej 
grupy zadaniowej);

Or. en

Poprawka 101
Danuta Maria Hübner

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 6

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że konieczne jest 
poczynienie zdecydowanych postępów 
w negocjacjach w sprawie kompleksowej 
umowy inwestycyjnej z Chinami, 
z uwzględnieniem obecnych asymetrii 
rynkowych, a jednocześnie 
z uwydatnieniem znaczenia równych 
warunków działania, zrównoważonego 
rozwoju, wzajemności 
i niedyskryminującego traktowania 
odpowiednich stron; wzywa państwa 

6. podkreśla, że konieczne jest 
poczynienie zdecydowanych postępów 
w negocjacjach w sprawie kompleksowej 
umowy inwestycyjnej z Chinami, 
z uwzględnieniem obecnych asymetrii 
rynkowych, w tym zakłócających rynek 
dotacji m.in. dla przedsiębiorstw 
państwowych, a jednocześnie 
z uwydatnieniem znaczenia równych 
warunków działania, zrównoważonego 
rozwoju, wzajemności 
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członkowskie i instytucje do 
prezentowania jednego stanowiska (w tym 
przez ustanowienie przekrojowej grupy 
zadaniowej);

i niedyskryminującego traktowania 
odpowiednich stron; wzywa państwa 
członkowskie i instytucje do 
prezentowania jednego stanowiska (w tym 
przez ustanowienie przekrojowej grupy 
zadaniowej); podkreśla, że UE powinna 
zająć się problemem pomocy państwa i jej 
zakłócającego wpływu na handel 
międzynarodowy;

Or. en

Poprawka 102
Helmut Scholz

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 6

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że konieczne jest 
poczynienie zdecydowanych postępów 
w negocjacjach w sprawie kompleksowej 
umowy inwestycyjnej z Chinami, 
z uwzględnieniem obecnych asymetrii 
rynkowych, a jednocześnie 
z uwydatnieniem znaczenia równych 
warunków działania, zrównoważonego 
rozwoju, wzajemności 
i niedyskryminującego traktowania 
odpowiednich stron; wzywa państwa 
członkowskie i instytucje do 
prezentowania jednego stanowiska (w tym 
przez ustanowienie przekrojowej grupy 
zadaniowej);

6. podkreśla, że konieczne jest 
poczynienie zdecydowanych postępów 
w negocjacjach w sprawie kompleksowej 
umowy inwestycyjnej z Chinami, 
z uwzględnieniem obecnych asymetrii 
rynkowych, a jednocześnie 
z uwydatnieniem znaczenia równych 
warunków działania, zrównoważonego 
rozwoju, wzajemności 
i niedyskryminującego traktowania 
odpowiednich stron; wzywa państwa 
członkowskie i instytucje do 
prezentowania jednego stanowiska (w tym 
przez ustanowienie przekrojowej grupy 
zadaniowej); wzywa do otwarcia nowych 
dróg współpracy z Chinami w zakresie 
poprawy łączności, w tym za pomocą 
koncepcji „Jeden pas i jeden szlak”, aby 
przyczynić się do trwałego ożywienia 
gospodarczego;

Or. en

Poprawka 103
Christophe Hansen, Anna-Michelle Asimakopoulou
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Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 6

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że konieczne jest 
poczynienie zdecydowanych postępów 
w negocjacjach w sprawie kompleksowej 
umowy inwestycyjnej z Chinami, 
z uwzględnieniem obecnych asymetrii 
rynkowych, a jednocześnie 
z uwydatnieniem znaczenia równych 
warunków działania, zrównoważonego 
rozwoju, wzajemności 
i niedyskryminującego traktowania 
odpowiednich stron; wzywa państwa 
członkowskie i instytucje do 
prezentowania jednego stanowiska (w tym 
przez ustanowienie przekrojowej grupy 
zadaniowej);

6. podkreśla, że konieczne jest 
poczynienie zdecydowanych postępów 
w negocjacjach w sprawie kompleksowej 
umowy inwestycyjnej z Chinami, 
z uwzględnieniem obecnych asymetrii 
rynkowych, a jednocześnie 
z uwydatnieniem znaczenia równych 
warunków działania, zrównoważonego 
rozwoju, wzajemności 
i niedyskryminującego traktowania 
odpowiednich stron; wzywa państwa 
członkowskie i instytucje do 
prezentowania jednego stanowiska (w tym 
przez ustanowienie przekrojowej grupy 
zadaniowej); przypomina Komisji, że 
Chiny są rywalem systemowym i w razie 
potrzeby należy się z nimi mierzyć;

Or. en

Poprawka 104
Marco Campomenosi

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 6

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że konieczne jest 
poczynienie zdecydowanych postępów 
w negocjacjach w sprawie kompleksowej 
umowy inwestycyjnej z Chinami, 
z uwzględnieniem obecnych asymetrii 
rynkowych, a jednocześnie 
z uwydatnieniem znaczenia równych 
warunków działania, zrównoważonego 
rozwoju, wzajemności 
i niedyskryminującego traktowania 
odpowiednich stron; wzywa państwa 
członkowskie i instytucje do 
prezentowania jednego stanowiska (w tym 

6. podkreśla, że konieczne jest 
poczynienie zdecydowanych postępów 
w negocjacjach w sprawie kompleksowej 
umowy inwestycyjnej z Chinami, 
z uwzględnieniem obecnych asymetrii 
rynkowych, a jednocześnie 
z uwydatnieniem znaczenia równych 
warunków działania, zrównoważonego 
rozwoju, wzajemności 
i niedyskryminującego traktowania 
odpowiednich stron;



AM\1216202PL.docx 75/129 PE659.021v01-00

PL

przez ustanowienie przekrojowej grupy 
zadaniowej);

Or. en

Poprawka 105
Emmanuel Maurel

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 6

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że konieczne jest 
poczynienie zdecydowanych postępów w 
negocjacjach w sprawie kompleksowej 
umowy inwestycyjnej z Chinami, z 
uwzględnieniem obecnych asymetrii 
rynkowych, a jednocześnie z 
uwydatnieniem znaczenia równych 
warunków działania, zrównoważonego 
rozwoju, wzajemności i 
niedyskryminującego traktowania 
odpowiednich stron; wzywa państwa 
członkowskie i instytucje do 
prezentowania jednego stanowiska (w tym 
przez ustanowienie przekrojowej grupy 
zadaniowej);

6. podkreśla brak możliwości 
dokonania postępów na drodze do 
zawarcia kompleksowej umowy 
inwestycyjnej z Chinami, dopóki obecne 
asymetrie w zakresie zrównoważonego 
rozwoju, wzajemności, przymusowego 
transferu technologii, kradzieży własności 
intelektualnej, podrabiania produktów, 
pracy przymusowej, wykorzystywania 
przez rząd centralny przedsiębiorstw i 
infrastruktury do celów politycznych oraz 
ekspansji geopolitycznej nie zostaną w 
pełni wyeliminowane poprzez konkretne, 
wymierne i możliwe do zweryfikowania 
działania; wzywa państwa członkowskie i 
instytucje do prezentowania jednego 
stanowiska;

Or. fr

Poprawka 106
Carles Puigdemont i Casamajó

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 6

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że konieczne jest 
poczynienie zdecydowanych postępów 
w negocjacjach w sprawie kompleksowej 
umowy inwestycyjnej z Chinami, 

6. podkreśla, że konieczne jest 
poczynienie zdecydowanych postępów 
w negocjacjach w sprawie kompleksowej 
umowy inwestycyjnej z Chinami, 
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z uwzględnieniem obecnych asymetrii 
rynkowych, a jednocześnie 
z uwydatnieniem znaczenia równych 
warunków działania, zrównoważonego 
rozwoju, wzajemności 
i niedyskryminującego traktowania 
odpowiednich stron; wzywa państwa 
członkowskie i instytucje do 
prezentowania jednego stanowiska (w tym 
przez ustanowienie przekrojowej grupy 
zadaniowej);

z uwzględnieniem obecnych asymetrii 
rynkowych, a jednocześnie 
z uwydatnieniem znaczenia równych 
warunków działania, zrównoważonego 
rozwoju, wzajemności (zarówno w 
zakresie standardów produkcji, jak i 
turystyki), niedyskryminującego 
traktowania odpowiednich stron, 
poszanowania praw człowieka i praw 
pracowniczych; wzywa państwa 
członkowskie i instytucje do 
prezentowania jednego stanowiska (w tym 
przez ustanowienie przekrojowej grupy 
zadaniowej);

Or. en

Poprawka 107
Iuliu Winkler, Anna-Michelle Asimakopoulou, Jörgen Warborn, Christophe Hansen, 
Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Seán Kelly

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 6 – akapit 1 (nowy)

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

wzywa Komisję, aby w ramach wysiłków 
na rzecz dywersyfikacji i konsolidacji 
umów handlowych i inwestycyjnych 
rozpoczęła niezbędne kroki 
przygotowawcze do rozpoczęcia negocjacji 
z Tajwanem w sprawie dwustronnej 
umowy inwestycyjnej; ponownie zwraca 
szczególną uwagę na rolę, jaką w tym 
kontekście odgrywają analiza zakresu 
negocjacji i ocena skutków, i wzywa do 
ich szybkiego przeprowadzenia;

Or. en

Poprawka 108
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)
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Wstępny projekt rezolucji Poprawka

6a. podziela głębokie obawy wyrażone 
przez parlamenty kilku państw 
członkowskich w odniesieniu do układu o 
stowarzyszeniu UE- Mercosur, w 
szczególności w odniesieniu do 
zagrożenia, jakie stanowi ono dla lasów 
amazońskich i różnorodności 
biologicznej, dla społeczności tubylczych, 
dla małych i średnich gospodarstw 
rolnych w obu regionach, dla 
bezpieczeństwa żywnościowego w UE ze 
względu na masowe stosowanie 
pestycydów, których stosowanie jest 
zakazane w UE; potwierdza swoje 
stanowisko, że układ o stowarzyszeniu 
UE- Mercosur nie może zostać 
ratyfikowany w obecnym kształcie;

Or. en

Poprawka 109
Emmanouil Fragkos, Eva Kaili

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

6a. z zadowoleniem przyjmuje wyniki 
15. szczytu UE-Indie dotyczące 
nawiązania regularnego dialogu na 
wysokim szczeblu ministrów, zapewnienia 
wytycznych dla dwustronnych stosunków 
handlowych i inwestycyjnych oraz 
rozwiązania wielostronnych kwestii 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania; w tym kontekście wzywa 
Komisję do zbadania możliwości 
współpracy w zakresie odporności 
łańcucha dostaw między UE a Indiami 
oraz do współpracy z Indiami w obliczu 
globalnych wyzwań;

Or. en
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Poprawka 110
Carles Puigdemont i Casamajó

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

6a. wzywa do nałożenia sankcji 
gospodarczych na europejskie organizacje 
rządowe i handlowe zamieszane w 
łamanie praw człowieka i nadużycia 
popełniane w państwach trzecich 
mających silne powiązania handlowe z 
Unią, aby zapobiec naruszeniom praw 
człowieka, które mogą stanowić zbrodnie 
przeciwko ludzkości na mocy prawa 
międzynarodowego, oraz zniechęcić do ich 
popełniania;

Or. en

Poprawka 111
Kathleen Van Brempt, Raphaël Glucksmann, Paolo De Castro, Mihai Tudose, Inma 
Rodríguez-Piñero

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

6a. zwraca uwagę, że Tajwan jest 
piątym pod względem wielkości partnerem 
handlowym UE w Azji; ponownie wyraża 
poparcie dla dwustronnej umowy 
inwestycyjnej z Tajwanem i wzywa 
Komisję do rozpoczęcia analizy zakresu i 
oceny wpływu w celu jak najszybszego 
formalnego rozpoczęcia negocjacji;

Or. en

Poprawka 112
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Urmas Paet

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

6a. podkreśla potrzebę wykorzystania 
możliwości dalszej poprawy stosunków 
UE-Indie, w tym przez uwolnienie 
niewykorzystanego potencjału 
handlowego między UE a Indiami, biorąc 
pod uwagę rozwój sytuacji w regionie oraz 
ważną rolę Indii w regionie i na świecie;

Or. en

Poprawka 113
Urmas Paet

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 6 b (nowy)

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

6b. przypomina, że Komisja 
wielokrotnie wyrażała zainteresowanie 
rozpoczęciem negocjacji w sprawie 
umowy inwestycyjnej z Tajwanem; 
zauważa, że Tajwan ma potencjał, by stać 
się głównym partnerem UE w sektorze 
ICT, biotechnologii, zdrowia i zielonej 
energii; wzywa Komisję, by w oparciu o 
poszczególne rezolucje przyjęte przez 
Parlament jak najszybciej rozpoczęła 
ocenę skutków i analizę zakresu 
negocjacji, tak aby wykazać poparcie UE 
dla podobnie myślących partnerów 
handlowych o wspólnych wartościach;

Or. en

Poprawka 114
Carles Puigdemont i Casamajó
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Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 6 b (nowy)

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

6b. wzywa wszystkie przedsiębiorstwa 
europejskie zaangażowane w projekty 
związane z inicjatywą „Jeden pas i jeden 
szlak” do promowania należytej 
staranności w zakresie praw człowieka w 
ramach wytycznych ONZ dotyczących 
biznesu i praw człowieka; wzywa państwa 
członkowskie do zapewnienia europejskim 
przedsiębiorstwom skutecznych 
wytycznych dotyczących sposobu oceny 
rzeczywistego i potencjalnego wpływu 
inicjatywy „Jeden pas i jeden szlak” na 
prawa człowieka;

Or. en

Poprawka 115
Urmas Paet

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 6 c (nowy)

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

6c. zachęca Komisję do nieustannego 
poszukiwania sposobów poprawy 
stosunków handlowych i dalszego 
pogłębiania integracji gospodarczej z 
krajami Partnerstwa Wschodniego; 
zauważa jednak, że z powodu wojny 
między Armenią a Azerbejdżanem i 
masowych naruszeń praw człowieka na 
Białorusi Komisja powinna dokonać 
przeglądu strategii Partnerstwa 
Wschodniego do czasu zmiany sytuacji na 
Białorusi oraz między Armenią a 
Azerbejdżanem;

Or. en
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Poprawka 116
Carles Puigdemont i Casamajó

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 6 c (nowy)

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

6c. wzywa Komisję do podjęcia działań 
wobec tych przedsiębiorstw, które obecnie 
korzystają z obozów pracy przymusowej w 
Sinciangu i Tybecie w Chinach, gdzie 
tysiące obywateli ujgurskich i 
tybetańskich zmusza się do pracy przy 
produkcji towarów, które następnie 
stanowią część łańcuchów dostaw 
niektórych przedsiębiorstw europejskich i 
światowych;

Or. en

Poprawka 117
Carles Puigdemont i Casamajó

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 6 d (nowy)

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

6d. uważa, że UE powinna 
priorytetowo traktować transakcje 
handlowe i inwestycyjne z 
demokratycznymi krajami trzecimi w 
porównaniu z krajami reprezentującymi 
innego rodzaju reżimy, zwłaszcza na 
kontynencie azjatyckim;

Or. en

Poprawka 118
Urmas Paet

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 6 d (nowy)
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Wstępny projekt rezolucji Poprawka

6d. z zadowoleniem przyjmuje 
negocjacje w sprawie umowy handlowej 
UE-Australia i UE-Nowa Zelandia i 
wzywa do ich zakończenia;

Or. en

Poprawka 119
Urmas Paet

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 6 e (nowy)

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

6e. podkreśla, że zmiana klimatu 
przynosi Arktyce nowe możliwości 
gospodarcze, tworzy nowe szlaki 
żeglugowe i intensyfikuje turystykę, co 
pobudza inwestycje w regionie i handel z 
nim; podkreśla, że przez kompleksową 
strategię wobec Arktyki UE musi aktywnie 
zaangażować się w regionie, promując 
jednocześnie zrównoważony rozwój i cele 
środowiskowe;

Or. en

Poprawka 120
Urmas Paet

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 7

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

7. zwraca się do Komisji, by 
wspierała MŚP przez systematyczne 
włączanie specjalnych rozdziałów do 
umów handlowych i zapewnianie ich 
wdrażania bez zwiększania obciążeń 
administracyjnych i regulacyjnych, lecz 
przez ułatwianie MŚP korzystania z takich 

7. podkreśla, że rynki światowe są 
kluczowym źródłem wzrostu dla MŚP; 
zauważa jednak, że jedynie 600 000 MŚP 
prowadzi wywóz towarów poza UE; 
zwraca się do Komisji, by wspierała MŚP 
przez systematyczne włączanie specjalnych 
rozdziałów do umów handlowych 
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umów; i zapewnianie ich wdrażania bez 
zwiększania obciążeń administracyjnych 
i regulacyjnych, lecz przez ułatwianie MŚP 
korzystania z takich umów i zajmowanie 
się kwestią kosztów ponoszonych przez 
MŚP w celu dostosowania się do coraz 
bardziej złożonych przepisów, które mają 
wpływ na handel; apeluje do Komisji o jak 
najszybsze dotarcie do przedsiębiorstw 
przy tworzeniu nowych lub ulepszaniu już 
istniejących portali informacyjnych, tak 
aby zapewnić praktyczne zaspokojenie 
potrzeb informacyjnych w szczególności 
MŚP;

Or. en

Poprawka 121
Iuliu Winkler, Enikő Győri, Anna-Michelle Asimakopoulou, Danuta Maria Hübner, 
Massimiliano Salini, Christophe Hansen, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Seán Kelly

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 7

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

7. zwraca się do Komisji, by 
wspierała MŚP przez systematyczne 
włączanie specjalnych rozdziałów do 
umów handlowych i zapewnianie ich 
wdrażania bez zwiększania obciążeń 
administracyjnych i regulacyjnych, lecz 
przez ułatwianie MŚP korzystania z takich 
umów;

7. zwraca się do Komisji, by 
wspierała MŚP przez systematyczne 
włączanie specjalnych rozdziałów do 
umów handlowych i zapewnianie ich 
wdrażania bez zwiększania obciążeń 
administracyjnych i regulacyjnych, lecz 
przez ułatwianie MŚP korzystania z takich 
umów; z zadowoleniem przyjmuje wysiłki 
Komisji w ramach strategii na rzecz MŚP 
z marca 2020 r. mające na celu 
zwiększenie jej specjalnego wsparcia dla 
MŚP; wyraża uznanie dla nowego 
wielojęzycznego narzędzia internetowego 
Access2Markets i oczekuje pozytywnych 
wyników wynikających ze zwiększonego 
udziału MŚP w handlu 
międzynarodowym;

Or. en
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Poprawka 122
Christophe Hansen, Anna-Michelle Asimakopoulou, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 7

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

7. zwraca się do Komisji, by 
wspierała MŚP przez systematyczne 
włączanie specjalnych rozdziałów do 
umów handlowych i zapewnianie ich 
wdrażania bez zwiększania obciążeń 
administracyjnych i regulacyjnych, lecz 
przez ułatwianie MŚP korzystania z takich 
umów;

7. zwraca się do Komisji, by 
wspierała MŚP przez systematyczne 
włączanie specjalnych rozdziałów do 
umów handlowych i zapewnianie ich 
wdrażania bez zwiększania obciążeń 
administracyjnych i regulacyjnych, lecz 
przez ułatwianie MŚP korzystania z takich 
umów; z zadowoleniem przyjmuje 
niedawne uruchomienie narzędzia 
Access2Markets, w tym modułu 
samooceny reguł pochodzenia, i wzywa 
wszystkie zainteresowane strony do 
przekazywania Komisji informacji 
zwrotnych, tak aby narzędzie to mogło być 
stale aktualizowane;

Or. en

Poprawka 123
Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Marie-Pierre Vedrenne, Karin 
Karlsbro, Svenja Hahn, Jordi Cañas, Nicola Danti, Samira Rafaela
w imieniu grupy Renew
Barry Andrews

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 7

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

7. zwraca się do Komisji, by 
wspierała MŚP przez systematyczne 
włączanie specjalnych rozdziałów do 
umów handlowych i zapewnianie ich 
wdrażania bez zwiększania obciążeń 
administracyjnych i regulacyjnych, lecz 
przez ułatwianie MŚP korzystania z takich 
umów;

7. wzywa Komisję, by wspierała MŚP 
przez systematyczne włączanie specjalnych 
rozdziałów dotyczących MŚP do umów 
handlowych i ich wdrażanie bez 
zwiększania ich obciążeń 
administracyjnych i regulacyjnych; z 
zadowoleniem przyjmuje uruchomienie 
narzędzia Access2Markets, które zapewni 
praktyczne wsparcie dla MŚP i ułatwi im 
korzystanie z umów handlowych;
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Or. en

Poprawka 124
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 7

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

7. zwraca się do Komisji, by 
wspierała MŚP przez systematyczne 
włączanie specjalnych rozdziałów do 
umów handlowych i zapewnianie ich 
wdrażania bez zwiększania obciążeń 
administracyjnych i regulacyjnych, lecz 
przez ułatwianie MŚP korzystania z takich 
umów;

7. zwraca się do Komisji, by 
wspierała MŚP przez systematyczne 
włączanie specjalnych rozdziałów do 
umów handlowych i zapewnianie ich 
wdrażania bez zwiększania obciążeń 
administracyjnych i regulacyjnych w 
sposób nieuzasadniony, a także 
wspieranie w ścisłej współpracy z izbami 
handlowymi państw członkowskich 
korzystania przez MŚP z takich umów;

Or. en

Poprawka 125
Dita Charanzová, Marie-Pierre Vedrenne, Karin Karlsbro, Svenja Hahn, Jordi Cañas, 
Samira Rafaela
w imieniu grupy Renew
Barry Andrews

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 8

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

8. ponownie wzywa Komisję do 
przedstawienia wniosku ustawodawczego 
zgodnego z zasadami WTO, opartego na 
konsultacjach ze wszystkimi stosownymi 
zainteresowanymi stronami i na ocenie 
skutków, dotyczącego międzysektorowych 
wymogów w zakresie należytej staranności 
w odniesieniu do łańcuchów dostaw, aby 
zapewnić poszanowanie praw człowieka 
oraz norm społecznych i środowiskowych, 
a jednocześnie zagwarantować równe 

8. ponownie wzywa Komisję do 
przedstawienia wniosku ustawodawczego 
w sprawie należytej staranności, który 
gwarantuje równe warunki działania 
przedsiębiorstwom unijnym, zwłaszcza 
MŚP, oraz zrównoważone, solidne 
i odporne na kryzys łańcuchy dostaw, jest 
zgodny z zasadami WTO i opiera się na 
wytycznych ONZ i wytycznych OECD, a 
także na konsultacjach z odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami, po 
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warunki działania przedsiębiorstwom 
unijnym, zwłaszcza MŚP, oraz 
zrównoważone, solidne i odporne na 
kryzys łańcuchy wartości;

przeprowadzeniu oceny skutków, w celu 
zapewnienia poszanowania praw 
człowieka oraz norm społecznych i 
środowiskowych; uważa, że kwestia 
zakresu stosowania takich środków 
powinna być określana nie na podstawie 
wielkości przedsiębiorstwa, lecz na 
podstawie ryzyka wystąpienia szkody; 
zwraca jednak uwagę, że należy dołożyć 
wszelkich starań, by zmniejszyć 
obciążenia regulacyjne nakładane na 
MŚP; wzywa Komisję do szybkiej oceny, 
zgodnie z zasadą „jedno więcej – jedno 
mniej”, które z obowiązujących 
rozporządzeń mogłoby zostać 
zaktualizowane lub zastąpione;

Or. en

Poprawka 126
Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 8

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

8. ponownie wzywa Komisję do 
przedstawienia wniosku ustawodawczego 
zgodnego z zasadami WTO, opartego na 
konsultacjach ze wszystkimi stosownymi 
zainteresowanymi stronami i na ocenie 
skutków, dotyczącego międzysektorowych 
wymogów w zakresie należytej staranności 
w odniesieniu do łańcuchów dostaw, aby 
zapewnić poszanowanie praw człowieka 
oraz norm społecznych i środowiskowych, 
a jednocześnie zagwarantować równe 
warunki działania przedsiębiorstwom 
unijnym, zwłaszcza MŚP, oraz 
zrównoważone, solidne i odporne na 
kryzys łańcuchy wartości;

8. ponownie wzywa Komisję do 
przedstawienia wniosku ustawodawczego 
zgodnego z zasadami WTO, opartego na 
konsultacjach ze wszystkimi stosownymi 
zainteresowanymi stronami i na ocenie 
skutków, dotyczącego międzysektorowych 
wymogów w zakresie należytej staranności 
w odniesieniu do łańcuchów dostaw, z 
wyłączeniem MŚP i odpowiedzialności 
przedsiębiorstw na dalszych etapach ich 
łańcuchów dostaw, aby zapewnić 
poszanowanie praw człowieka oraz norm 
społecznych i środowiskowych, 
a jednocześnie zagwarantować równe 
warunki działania przedsiębiorstwom 
unijnym, zwłaszcza MŚP, oraz 
zrównoważone, solidne i odporne na 
kryzys łańcuchy wartości;

Or. en
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Poprawka 127
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
w imieniu grupy Verts/ALE

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 8

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

8. ponownie wzywa Komisję do 
przedstawienia wniosku ustawodawczego 
zgodnego z zasadami WTO, opartego na 
konsultacjach ze wszystkimi stosownymi 
zainteresowanymi stronami i na ocenie 
skutków, dotyczącego międzysektorowych 
wymogów w zakresie należytej staranności 
w odniesieniu do łańcuchów dostaw, aby 
zapewnić poszanowanie praw człowieka 
oraz norm społecznych i środowiskowych, 
a jednocześnie zagwarantować równe 
warunki działania przedsiębiorstwom 
unijnym, zwłaszcza MŚP, oraz 
zrównoważone, solidne i odporne na 
kryzys łańcuchy wartości;

8. ponownie wzywa Komisję do 
przedstawienia wniosku ustawodawczego 
zgodnego z zasadami WTO, opartego na 
konsultacjach ze wszystkimi stosownymi 
zainteresowanymi stronami i na ocenie 
skutków, dotyczącego horyzontalnych 
wymogów w zakresie należytej staranności 
w odniesieniu do łańcuchów dostaw, ze 
skutecznym mechanizmem naprawczym i 
mechanizmem rozpatrywania skarg, aby 
zapewnić poszanowanie praw człowieka 
oraz norm społecznych i środowiskowych, 
a jednocześnie zagwarantować równe 
warunki działania przedsiębiorstwom 
unijnym, zwłaszcza MŚP, oraz 
zrównoważone, solidne i odporne na 
kryzys łańcuchy wartości;

Or. en

Poprawka 128
Enikő Győri

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 8

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

8. ponownie wzywa Komisję do 
przedstawienia wniosku ustawodawczego 
zgodnego z zasadami WTO, opartego na 
konsultacjach ze wszystkimi stosownymi 
zainteresowanymi stronami i na ocenie 
skutków, dotyczącego międzysektorowych 
wymogów w zakresie należytej staranności 
w odniesieniu do łańcuchów dostaw, aby 

8. ponownie wzywa Komisję do 
przedstawienia wniosku ustawodawczego 
zgodnego z zasadami WTO, opartego na 
konsultacjach ze wszystkimi stosownymi 
zainteresowanymi stronami, w tym ze 
środowiskiem biznesu, i na ocenie 
skutków, dotyczącego międzysektorowych 
wymogów w zakresie należytej staranności 
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zapewnić poszanowanie praw człowieka 
oraz norm społecznych i środowiskowych, 
a jednocześnie zagwarantować równe 
warunki działania przedsiębiorstwom 
unijnym, zwłaszcza MŚP, oraz 
zrównoważone, solidne i odporne na 
kryzys łańcuchy wartości;

w odniesieniu do łańcuchów dostaw, aby 
zapewnić poszanowanie praw człowieka 
oraz norm społecznych i środowiskowych, 
a jednocześnie zagwarantować równe 
warunki działania przedsiębiorstwom 
unijnym zatrudniającym ponad 5 000 
pracowników oraz zrównoważone, solidne 
i odporne na kryzys łańcuchy dostaw;

Or. en

Poprawka 129
Emmanuel Maurel

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 8

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

8. ponownie wzywa Komisję do 
przedstawienia wniosku ustawodawczego 
zgodnego z zasadami WTO, opartego na 
konsultacjach ze wszystkimi stosownymi 
zainteresowanymi stronami i na ocenie 
skutków, dotyczącego międzysektorowych 
wymogów w zakresie należytej staranności 
w odniesieniu do łańcuchów dostaw, aby 
zapewnić poszanowanie praw człowieka 
oraz norm społecznych i środowiskowych, 
a jednocześnie zagwarantować równe 
warunki działania przedsiębiorstwom 
unijnym, zwłaszcza MŚP, oraz 
zrównoważone, solidne i odporne na 
kryzys łańcuchy wartości;

8. ponownie wzywa Komisję do 
przedstawienia wniosku ustawodawczego 
opartego na konsultacjach ze wszystkimi 
stosownymi zainteresowanymi stronami i 
na ocenie skutków, dotyczącego 
międzysektorowych wymogów w zakresie 
należytej staranności w odniesieniu do 
łańcuchów dostaw, aby zapewnić 
poszanowanie praw człowieka oraz norm 
społecznych i środowiskowych, a 
jednocześnie zagwarantować, że warunki te 
będą miały również zastosowanie do 
zagranicznych przedsiębiorstw 
eksportujących do UE oraz że unijne MŚP 
otrzymają konkretne i zwiększone 
wsparcie we wdrażaniu tych reform;

Or. fr

Poprawka 130
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 8
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Wstępny projekt rezolucji Poprawka

8. ponownie wzywa Komisję do 
przedstawienia wniosku ustawodawczego 
zgodnego z zasadami WTO, opartego na 
konsultacjach ze wszystkimi stosownymi 
zainteresowanymi stronami i na ocenie 
skutków, dotyczącego międzysektorowych 
wymogów w zakresie należytej staranności 
w odniesieniu do łańcuchów dostaw, aby 
zapewnić poszanowanie praw człowieka 
oraz norm społecznych i środowiskowych, 
a jednocześnie zagwarantować równe 
warunki działania przedsiębiorstwom 
unijnym, zwłaszcza MŚP, oraz 
zrównoważone, solidne i odporne na 
kryzys łańcuchy wartości;

8. ponownie wzywa Komisję do 
przedstawienia wniosku ustawodawczego 
zgodnego z zasadami WTO, opartego na 
konsultacjach ze wszystkimi stosownymi 
zainteresowanymi stronami i na ocenie 
skutków, dotyczącego międzysektorowych 
wiążących wymogów w zakresie należytej 
staranności w odniesieniu do łańcuchów 
dostaw, aby zapewnić poszanowanie praw 
człowieka oraz norm społecznych 
i środowiskowych, a jednocześnie 
zagwarantować równe warunki działania 
przedsiębiorstwom unijnym, zwłaszcza 
MŚP, oraz zrównoważone, solidne 
i odporne na kryzys łańcuchy wartości;

Or. en

Poprawka 131
Enikő Győri

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

8a. jest przekonany, że dla 
wzmocnienia międzynarodowej 
konkurencyjności Europy niezwykle 
ważne jest stworzenie równych warunków 
działania na szczeblu międzynarodowym; 
zauważa, że procedury należytej 
staranności powinny być sformułowane w 
taki sposób, aby nie szkodziły 
konkurencyjności UE i przyczyniały się do 
zmniejszenia nieuczciwej przewagi 
konkurencyjnej państw trzecich 
wynikającej z niższych standardów 
ochrony w handlu międzynarodowym;

Or. en

Poprawka 132
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Carles Puigdemont i Casamajó

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

8a. przypomina, że należy wdrożyć 
wszystkie aspekty umów o wolnym 
handlu, w tym w zakresie praw 
pracowniczych, zrównoważonego rozwoju 
i przeciwdziałania zmianie klimatu; 
wzywa Komisję do przeprowadzenia oceny 
wspólnie z Parlamentem za 
pośrednictwem jego Komisji Handlu 
Międzynarodowego; podkreśla, że 
Parlament powinien odgrywać większą 
rolę w ocenie wdrażania umów o wolnym 
handlu w stosunku do Komisji i Rady;

Or. en

Poprawka 133
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
w imieniu grupy Verts/ALE

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 9

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla znaczenie włączenia 
celów klimatycznych UE wyrażonych 
w Zielonym Ładzie w główny nurt polityki 
handlowej UE i oczekuje, że Komisja 
zrealizuje zamiar przyjęcia do 2021 r. – 
w oparciu o ocenę skutków – mechanizmu 
dostosowywania cen na granicach 
z uwzględnieniem emisji CO2 zgodnego 
z zasadami WTO; podkreśla, że dalsze 
podobne propozycje należy włączyć do 
naszej strategii przemysłowej, aby dać 
przemysłowi zachętę do wytwarzania 
czystych i konkurencyjnych produktów;

9. podkreśla znaczenie włączenia 
celów klimatycznych UE wyrażonych 
w Zielonym Ładzie w główny nurt polityki 
handlowej UE i oczekuje, że Komisja 
zrealizuje zamiar przyjęcia do 2021 r. – 
w oparciu o ocenę skutków – mechanizmu 
dostosowywania cen na granicach 
z uwzględnieniem emisji CO2 zgodnego 
z zasadami WTO; podkreśla, że dalsze 
podobne propozycje należy włączyć do 
naszej strategii przemysłowej, aby dać 
przemysłowi zachętę do wytwarzania 
czystych i konkurencyjnych produktów; 
wzywa Komisję do opracowania pomysłów 
na włączenie celów klimatycznych UE do 
swojej polityki handlowej, wykraczających 
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poza propozycję mechanizmu 
dostosowywania cen na granicach z 
uwzględnieniem emisji CO2, 
przewidujących możliwość zastosowania 
takich środków, jak weto klimatyczne w 
stosunku do praktyk eksportowych 
partnerów handlowych, które są sprzeczne 
z ich zobowiązaniami wynikającymi z 
porozumienia paryskiego, wyodrębnienie 
polityki klimatycznej, odstąpienie od praw 
własności intelektualnej w odniesieniu do 
kluczowych technologii klimatycznych, 
zróżnicowanie redukcji ceł w zależności 
od wpływu produktów na środowisko oraz 
środki mające na celu zagwarantowanie 
łańcuchów dostaw niepowodujących 
wylesiania; wzywa Komisję do zbadania 
możliwości uzależnienia obniżek stawek 
celnych od określonych wyników w 
zakresie zrównoważonego rozwoju, 
przedstawionych w nieoficjalnym 
dokumencie francusko-niderlandzkim 
dotyczącym stopniowej liberalizacji stawek 
celnych; wzywa Komisję do wykorzystania 
okazji, jaką jest ocena wpływu ex post i 
klauzule przeglądowe, aby doprowadzić 
istniejące umowy o wolnym handlu do 
zgodności z Zielonym Ładem;

Or. en

Poprawka 134
Marie-Pierre Vedrenne, Karin Karlsbro, Svenja Hahn, Jordi Cañas, Nicola Danti, 
Samira Rafaela
w imieniu grupy Renew
Barry Andrews

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 9

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla znaczenie włączenia 
celów klimatycznych UE wyrażonych 
w Zielonym Ładzie w główny nurt polityki 
handlowej UE i oczekuje, że Komisja 
zrealizuje zamiar przyjęcia do 2021 r. – 

9. podkreśla znaczenie włączenia 
celów klimatycznych UE wyrażonych 
w Zielonym Ładzie we wszystkie obszary 
polityki, w tym w politykę handlową; 
podkreśla w związku z tym aspekty planu 
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w oparciu o ocenę skutków – mechanizmu 
dostosowywania cen na granicach 
z uwzględnieniem emisji CO2 zgodnego 
z zasadami WTO; podkreśla, że dalsze 
podobne propozycje należy włączyć do 
naszej strategii przemysłowej, aby dać 
przemysłowi zachętę do wytwarzania 
czystych i konkurencyjnych produktów;

działania UE dotyczącego gospodarki 
o obiegu zamkniętym związane z 
handlem; oczekuje na wniosek Komisji w 
sprawie mechanizmu dostosowywania cen 
na granicach z uwzględnieniem emisji 
CO2, który jest w pełni zgodny z zasadami 
WTO i opiera się na ocenie skutków; 
wzywa Komisję do przedstawienia nowych 
inicjatyw, które wykorzystują politykę 
handlową do ułatwienia osiągnięcia 
naszych ambitnych celów w zakresie 
klimatu, w tym realizacji nowej inicjatywy 
dotyczącej klimatu i handlu, która opiera 
się na mandacie umowy w sprawie 
towarów środowiskowych i rozszerza jej 
zakres o handel usługami ekologicznymi; 
podkreśla, że dalsze podobne propozycje 
należy włączyć do naszej strategii 
przemysłowej, aby dać przemysłowi 
zachętę do wytwarzania czystych 
i konkurencyjnych produktów;

Or. en

Poprawka 135
Massimiliano Salini

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 9

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla znaczenie włączenia 
celów klimatycznych UE wyrażonych 
w Zielonym Ładzie w główny nurt polityki 
handlowej UE i oczekuje, że Komisja 
zrealizuje zamiar przyjęcia do 2021 r. – 
w oparciu o ocenę skutków – mechanizmu 
dostosowywania cen na granicach 
z uwzględnieniem emisji CO2 zgodnego 
z zasadami WTO; podkreśla, że dalsze 
podobne propozycje należy włączyć do 
naszej strategii przemysłowej, aby dać 
przemysłowi zachętę do wytwarzania 
czystych i konkurencyjnych produktów;

9. podkreśla znaczenie włączenia 
celów klimatycznych UE wyrażonych 
w Zielonym Ładzie w główny nurt polityki 
handlowej UE i oczekuje, że Komisja 
zrealizuje zamiar przyjęcia do 2021 r. – 
w oparciu o ocenę skutków – mechanizmu 
dostosowywania cen na granicach 
z uwzględnieniem emisji CO2 zgodnego 
z zasadami WTO; wzywa Komisję do 
zaproponowania przejrzystego 
mechanizmu, który mógłby współistnieć z 
istniejącymi środkami przeciwdziałania 
ucieczce emisji, zapewniając jednocześnie 
stabilne i pewne ramy prawne dla 
europejskiego przemysłu; podkreśla, że 
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dalsze podobne propozycje należy włączyć 
do naszej strategii przemysłowej, aby dać 
przemysłowi zachętę do wytwarzania 
czystych i konkurencyjnych produktów;

Or. en

Poprawka 136
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 9

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla znaczenie włączenia 
celów klimatycznych UE wyrażonych 
w Zielonym Ładzie w główny nurt polityki 
handlowej UE i oczekuje, że Komisja 
zrealizuje zamiar przyjęcia do 2021 r. – 
w oparciu o ocenę skutków – mechanizmu 
dostosowywania cen na granicach 
z uwzględnieniem emisji CO2 zgodnego 
z zasadami WTO; podkreśla, że dalsze 
podobne propozycje należy włączyć do 
naszej strategii przemysłowej, aby dać 
przemysłowi zachętę do wytwarzania 
czystych i konkurencyjnych produktów;

9. podkreśla znaczenie włączenia 
celów klimatycznych UE wyrażonych 
w Zielonym Ładzie w główny nurt polityki 
handlowej UE i oczekuje, że Komisja 
zrealizuje zamiar przyjęcia do 2021 r. – 
w oparciu o ocenę skutków – mechanizmu 
dostosowywania cen na granicach 
z uwzględnieniem emisji CO2 zgodnego 
z zasadami WTO; podkreśla, że dalsze 
podobne propozycje należy włączyć do 
naszej strategii przemysłowej, aby dać 
przemysłowi zachętę do wytwarzania 
czystych i konkurencyjnych produktów; 
wzywa Komisję do zaangażowania się w 
dialog z WTO, aby upewnić się, że żaden 
przepis WTO nie uniemożliwia państwom 
członkowskim regulowania tego, co jest 
konieczne do obniżenia emisyjności 
gospodarki;

Or. en

Poprawka 137
Marco Campomenosi

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 9

Wstępny projekt rezolucji Poprawka
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9. podkreśla znaczenie włączenia 
celów klimatycznych UE wyrażonych 
w Zielonym Ładzie w główny nurt polityki 
handlowej UE i oczekuje, że Komisja 
zrealizuje zamiar przyjęcia do 2021 r. – 
w oparciu o ocenę skutków – mechanizmu 
dostosowywania cen na granicach 
z uwzględnieniem emisji CO2 zgodnego 
z zasadami WTO; podkreśla, że dalsze 
podobne propozycje należy włączyć do 
naszej strategii przemysłowej, aby dać 
przemysłowi zachętę do wytwarzania 
czystych i konkurencyjnych produktów;

9. podkreśla znaczenie uwzględnienia 
celów klimatycznych UE wyrażonych 
w Zielonym Ładzie w ramach polityki 
handlowej UE i oczekuje, że Komisja 
zrealizuje zamiar przyjęcia do 2021 r. – 
w oparciu o ocenę skutków – mechanizmu 
dostosowywania cen na granicach 
z uwzględnieniem emisji CO2 zgodnego 
z zasadami WTO; podkreśla, że dalsze 
podobne propozycje należy włączyć do 
naszej strategii przemysłowej, aby dać 
przemysłowi zachętę do wytwarzania 
czystych i konkurencyjnych produktów;

Or. en

Poprawka 138
Jörgen Warborn

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 9

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

9. podkreśla znaczenie włączenia 
celów klimatycznych UE wyrażonych 
w Zielonym Ładzie w główny nurt polityki 
handlowej UE i oczekuje, że Komisja 
zrealizuje zamiar przyjęcia do 2021 r. – 
w oparciu o ocenę skutków – mechanizmu 
dostosowywania cen na granicach 
z uwzględnieniem emisji CO2 zgodnego 
z zasadami WTO; podkreśla, że dalsze 
podobne propozycje należy włączyć do 
naszej strategii przemysłowej, aby dać 
przemysłowi zachętę do wytwarzania 
czystych i konkurencyjnych produktów;

9. podkreśla znaczenie włączenia 
celów klimatycznych UE wyrażonych 
w Zielonym Ładzie w główny nurt polityki 
handlowej UE i odnotowuje zamiar 
Komisji dotyczący przyjęcia do 2021 r. – 
w oparciu o ocenę skutków – mechanizmu 
dostosowywania cen na granicach 
z uwzględnieniem emisji CO2 zgodnego 
z zasadami WTO; podkreśla, że dalsze 
podobne propozycje należy włączyć do 
naszej strategii przemysłowej, aby dać 
przemysłowi zachętę do wytwarzania 
czystych i konkurencyjnych produktów;

Or. en

Poprawka 139
Sven Simon, Jörgen Warborn, Christophe Hansen, Gabriel Mato

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)
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Wstępny projekt rezolucji Poprawka

9a. podkreśla że układ o 
stowarzyszeniu UE-Mercosur stanowi 
wyjątkową i historyczną okazję do 
pogłębienia stosunków między Europą a 
Ameryką Łacińską; podkreśla ambitne 
postanowienia umowy dotyczące 
wylesiania oraz jej gwarancje dla 
porozumienia paryskiego; uważa, że obie 
strony muszą podjąć znaczące kroki przed 
ratyfikacją i opracować wspólny program 
realizacji wzajemnych zobowiązań w 
ramach umowy; wzywa do wzmocnienia 
dialogu międzyparlamentarnego z 
krajowymi organami ustawodawczymi w 
krajach Mercosuru;

Or. en

Poprawka 140
Carles Puigdemont i Casamajó

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

9a. wzywa Komisję do zbadania 
możliwości wprowadzenia bardziej 
zdecydowanych i ambitnych rozdziałów 
dotyczących handlu i zrównoważonego 
rozwoju oraz ich skutecznego wdrożenia; 
uważa, że strony prowadzące wymianę 
handlową powinny potwierdzić swoje 
zobowiązanie do wdrożenia ram 
Konwencji o różnorodności biologicznej 
na okres po roku 2020; przypomina, że 
porozumienie paryskie i jego prawnie 
wiążące zobowiązania powinny stanowić 
zasadniczy element przyszłych ramowych 
porozumień handlowych i politycznych, w 
tym porozumień obecnie negocjowanych;

Or. en
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Poprawka 141
Carles Puigdemont i Casamajó

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 9 b (nowy)

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

9b. przypomina, że należy wdrożyć 
wszystkie aspekty umów o wolnym 
handlu, w tym w zakresie praw 
pracowniczych, zrównoważonego rozwoju 
i przeciwdziałania zmianie klimatu; 
wzywa Komisję do przeprowadzenia oceny 
wspólnie z Parlamentem za 
pośrednictwem jego Komisji Handlu 
Międzynarodowego; podkreśla, że 
Parlament powinien odgrywać większą 
rolę w ocenie wdrażania umów o wolnym 
handlu w stosunku do Komisji i Rady;

Or. en

Poprawka 142
Carles Puigdemont i Casamajó

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 9 c (nowy)

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

9c. wzywa Komisję do ustanowienia 
usprawnionego mechanizmu po stronie 
Unii, który dawałby społeczeństwu 
obywatelskiemu możliwość złożenia skargi 
w przypadku, gdy państwa trzecie nie 
przestrzegają zobowiązań w zakresie 
zrównoważonego rozwoju w 
dwustronnych umowach handlowych; 
wzywa Komisję do opracowania planu 
działania w dziedzinie międzynarodowej 
społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw;

Or. en
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Poprawka 143
Marie-Pierre Vedrenne, Karin Karlsbro, Svenja Hahn, Nicola Danti, Samira Rafaela
w imieniu grupy Renew
Barry Andrews

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 10

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa Komisję, by wdrożyła 
i rozszerzyła istniejące umowy o wolnym 
handlu, w tym rozdziały dotyczące handlu 
i zrównoważonego rozwoju, oraz 
zapewniła rozdzielanie korzyści między 
wszystkie podmioty; wzywa Komisję, by 
przyspieszyła wdrożenie 15-punktowego 
planu działania w sprawie rozdziałów 
dotyczących handlu i zrównoważonego 
rozwoju oraz poddała to wdrożenie ocenie; 
wzywa Komisję do przyjęcia w stosownym 
czasie wniosku dotyczącego nowego 
rozporządzenia w sprawie stosowania 
ogólnego systemu preferencji taryfowych;

10. wzywa Komisję, by zapewniła 
skuteczne wdrożenie umów o wolnym 
handlu, w tym postanowień rozdziałów 
dotyczących handlu i zrównoważonego 
rozwoju, oraz zapewniła rozdzielanie 
korzyści między wszystkie podmioty; 
wzywa Komisję, by przyspieszyła 
wdrożenie 15-punktowego planu działania 
w sprawie rozdziałów dotyczących handlu 
i zrównoważonego rozwoju oraz poddała 
to wdrożenie ocenie; wzywa Komisję, by 
przeanalizowała propozycję zawartą w 
nieoficjalnym dokumencie francusko-
niderlandzkim, w którym sugeruje się 
uzależnienie obniżenia taryf od pewnych 
wyników w zakresie zrównoważonego 
rozwoju; wzywa Komisję, by zbadała 
możliwości wprowadzenia większej 
szczegółowości do egzekwowania tych 
rozdziałów; podkreśla, że cele 
zrównoważonego rozwoju powinny 
stanowić podstawę przepisów wszystkich 
rozdziałów dyrektywy w sprawie 
zrównoważonego rozwoju; wzywa 
Komisję, aby uczyniła z poszanowania 
porozumienia klimatycznego z Paryża 
zasadniczy element wszystkich przyszłych 
umów handlowych, oraz wzywa Komisję 
do przyjęcia w stosownym czasie wniosku 
dotyczącego nowego rozporządzenia 
w sprawie stosowania ogólnego systemu 
preferencji taryfowych;

Or. en



PE659.021v01-00 98/129 AM\1216202PL.docx

PL

Poprawka 144
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 10

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa Komisję, by wdrożyła 
i rozszerzyła istniejące umowy o wolnym 
handlu, w tym rozdziały dotyczące handlu 
i zrównoważonego rozwoju, oraz 
zapewniła rozdzielanie korzyści między 
wszystkie podmioty; wzywa Komisję, by 
przyspieszyła wdrożenie 15-punktowego 
planu działania w sprawie rozdziałów 
dotyczących handlu i zrównoważonego 
rozwoju oraz poddała to wdrożenie ocenie; 
wzywa Komisję do przyjęcia w stosownym 
czasie wniosku dotyczącego nowego 
rozporządzenia w sprawie stosowania 
ogólnego systemu preferencji taryfowych;

10. wzywa Komisję, by wdrożyła 
i rozszerzyła istniejące umowy o wolnym 
handlu, w tym rozdziały dotyczące handlu 
i zrównoważonego rozwoju, oraz 
zapewniła rozdzielanie korzyści między 
wszystkie podmioty; wzywa Komisję, by 
przyspieszyła wdrożenie 15-punktowego 
planu działania w sprawie rozdziałów 
dotyczących handlu i zrównoważonego 
rozwoju oraz poddała to wdrożenie ocenie; 
wzywa Komisję, by w razie potrzeby 
renegocjowała włączenie wiążących i 
egzekwowalnych mechanizmów 
wdrażania rozdziałów dotyczących handlu 
i zrównoważonego rozwoju w zakresie 
praw człowieka, praw pracowniczych i 
ochrony środowiska do wszystkich 
obowiązujących umów oraz by zapewniła 
odpowiednie postanowienia we wszystkich 
obecnie negocjowanych i przyszłych 
umowach; wzywa Komisję do przyjęcia 
w stosownym czasie wniosku dotyczącego 
nowego rozporządzenia w sprawie 
stosowania ogólnego systemu preferencji 
taryfowych, zreformowanego z myślą o 
zwiększeniu liczby krajów przystępujących 
do systemu GSP Plus;

Or. en

Poprawka 145
Agnes Jongerius, Aurore Lalucq, Raphaël Glucksmann

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 10

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa Komisję, by wdrożyła 10. wzywa Komisję, by w 
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i rozszerzyła istniejące umowy o wolnym 
handlu, w tym rozdziały dotyczące handlu 
i zrównoważonego rozwoju, oraz 
zapewniła rozdzielanie korzyści między 
wszystkie podmioty; wzywa Komisję, by 
przyspieszyła wdrożenie 15-punktowego 
planu działania w sprawie rozdziałów 
dotyczących handlu i zrównoważonego 
rozwoju oraz poddała to wdrożenie ocenie; 
wzywa Komisję do przyjęcia w stosownym 
czasie wniosku dotyczącego nowego 
rozporządzenia w sprawie stosowania 
ogólnego systemu preferencji taryfowych;

obowiązujących i przyszłych umowach o 
wolnym handlu wdrożyła i poprawiła 
ambitne i kompleksowe rozdziały 
dotyczące handlu i zrównoważonego 
rozwoju; wzywa Komisję do dokonania 
przeglądu 15-punktowego planu działania 
w sprawie rozdziałów dotyczących handlu 
i zrównoważonego rozwoju, od samego 
początku przy współpracy z Parlamentem 
Europejskim; wzywa Komisję do 
przedstawienia wniosku w sprawie 
opartych na sankcjach i egzekwowalnych 
rozdziałów dotyczących handlu 
i zrównoważonego rozwoju; zwraca się do 
Rady i Komisji o dokonanie przeglądu 
mandatów negocjacyjnych dotyczących 
umów o wolnym handlu w celu 
dostosowania ich do celów 
zrównoważonego rozwoju i do 
porozumienia paryskiego; wzywa Komisję 
do przyjęcia w stosownym czasie wniosku 
dotyczącego nowego rozporządzenia 
w sprawie stosowania ogólnego systemu 
preferencji taryfowych;

Or. en

Poprawka 146
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
w imieniu grupy Verts/ALE

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 10

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa Komisję, by wdrożyła 
i rozszerzyła istniejące umowy o wolnym 
handlu, w tym rozdziały dotyczące handlu 
i zrównoważonego rozwoju, oraz 
zapewniła rozdzielanie korzyści między 
wszystkie podmioty; wzywa Komisję, by 
przyspieszyła wdrożenie 15-punktowego 
planu działania w sprawie rozdziałów 
dotyczących handlu i zrównoważonego 
rozwoju oraz poddała to wdrożenie ocenie; 
wzywa Komisję do przyjęcia w stosownym 

10. wzywa Komisję, by wdrożyła 
i rozszerzyła istniejące umowy o wolnym 
handlu, w tym rozdziały dotyczące handlu 
i zrównoważonego rozwoju, które muszą 
stać się egzekwowalne i znaczące, oraz 
zapewniła rozdzielanie korzyści między 
wszystkie podmioty; przypomina, że ze 
względu na niezrównoważoną politykę i 
oczywisty brak dobrej woli w niektórych 
krajach partnerskich układ o 
stowarzyszeniu UE-Mercosur nie może 
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czasie wniosku dotyczącego nowego 
rozporządzenia w sprawie stosowania 
ogólnego systemu preferencji taryfowych;

zostać ratyfikowany w obecnym kształcie; 
popiera zamiar komisarza Dombrovskisa, 
by przyspieszyć przegląd 15-punktowego 
planu działania w sprawie rozdziałów 
dotyczących handlu i zrównoważonego 
rozwoju; wzywa Komisję do przyjęcia 
w stosownym czasie wniosku dotyczącego 
nowego rozporządzenia w sprawie 
stosowania ogólnego systemu preferencji 
taryfowych;

Or. en

Poprawka 147
Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, Miroslav Číž, Mihai Tudose, Agnes 
Jongerius, Paolo De Castro, Inma Rodríguez-Piñero, Joachim Schuster, Udo Bullmann

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 10

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa Komisję, by wdrożyła 
i rozszerzyła istniejące umowy o wolnym 
handlu, w tym rozdziały dotyczące handlu 
i zrównoważonego rozwoju, oraz 
zapewniła rozdzielanie korzyści między 
wszystkie podmioty; wzywa Komisję, by 
przyspieszyła wdrożenie 15-punktowego 
planu działania w sprawie rozdziałów 
dotyczących handlu i zrównoważonego 
rozwoju oraz poddała to wdrożenie ocenie; 
wzywa Komisję do przyjęcia w stosownym 
czasie wniosku dotyczącego nowego 
rozporządzenia w sprawie stosowania 
ogólnego systemu preferencji taryfowych;

10. wzywa Komisję, by wdrożyła 
i rozszerzyła istniejące umowy o wolnym 
handlu, w tym rozdziały dotyczące handlu 
i zrównoważonego rozwoju, oraz 
zapewniła rozdzielanie korzyści między 
wszystkie podmioty; wzywa Komisję do 
dokonania przeglądu 15-punktowego 
planu działania w sprawie rozdziałów 
dotyczących handlu i zrównoważonego 
rozwoju, od samego początku przy 
współpracy z Parlamentem Europejskim; 
wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku w sprawie opartych na sankcjach 
i egzekwowalnych rozdziałów dotyczących 
handlu i zrównoważonego rozwoju; 
wzywa Komisję do przyjęcia w stosownym 
czasie wniosku dotyczącego nowego 
rozporządzenia w sprawie stosowania 
ogólnego systemu preferencji taryfowych;

Or. en

Poprawka 148
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Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

10a. powtarza swoje zdecydowane 
stanowisko, że Unia może podpisywać 
umowy handlowe tylko z krajami, które 
podpisały i wdrażają porozumienie 
paryskie;

Or. en

Poprawka 149
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 10 b (nowy)

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

10b. wzywa Radę do dopilnowania, aby 
we wszelkich mandatach negocjacyjnych 
dla Komisji uwzględniono nasze nowe 
ambicje w zakresie walki ze zmianą 
klimatu, konsolidacji godnych miejsc 
pracy i wzajemnego wzmacniania 
odporności naszych gospodarek w czasach 
wstrząsów zewnętrznych, takich jak 
pandemia;

Or. en

Poprawka 150
Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, Miroslav Číž, Mihai Tudose, Agnes 
Jongerius, Paolo De Castro, Inma Rodríguez-Piñero, Joachim Schuster

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 11

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

11. zachęca Komisję do dalszego 11. zachęca Komisję do dalszego 
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bazowania na wspólnych interesach 
z głównymi partnerami handlowymi w celu 
zwalczania zachowań 
antykonkurencyjnych, aby stworzyć 
warunki do odbudowy po pandemii 
COVID-19 i zapewnić równe warunki 
działania; z zadowoleniem przyjmuje 
powołanie głównego urzędnika ds. 
egzekwowania przepisów handlowych 
i uważa, że wdrożenie i egzekwowanie 
zawartych przez UE umów i unijnych 
przepisów dotyczących handlu, w tym 
instrumentów ochrony handlu, ma 
kluczowe znaczenie dla utrzymania 
przewodniej roli UE;

bazowania na wspólnych interesach 
z głównymi partnerami handlowymi w celu 
zwalczania zachowań 
antykonkurencyjnych, aby stworzyć 
warunki do odbudowy po pandemii 
COVID-19 i zapewnić równe warunki 
działania; przypomina, że ma to kluczowe 
znaczenie, aby Komisja wszczynała 
dochodzenia antydumpingowe w 
odpowiednim czasie i nie czekała, aż 
będzie za późno, uwzględniając tym 
samym specyficzne potrzeby MŚP; z 
zadowoleniem przyjmuje powołanie 
głównego urzędnika ds. egzekwowania 
przepisów handlowych i uważa, że 
konsekwentne wdrożenie i egzekwowanie 
zawartych przez UE umów i unijnych 
przepisów dotyczących handlu, w tym 
instrumentów ochrony handlu oraz 
zobowiązań w zakresie handlu i 
zrównoważonego rozwoju, ma kluczowe 
znaczenie dla utrzymania przewodniej roli 
UE i jej programu na rzecz 
sprawiedliwszego handlu; wzywa nowego 
głównego urzędnika ds. egzekwowania 
przepisów handlowych do współpracy z 
Parlamentem Europejskim w celu 
zapewnienia realizacji zobowiązań 
podjętych przez partnerów handlowych 
przed ratyfikacją;

Or. en

Poprawka 151
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
w imieniu grupy Verts/ALE

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 11

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

11. zachęca Komisję do dalszego 
bazowania na wspólnych interesach 
z głównymi partnerami handlowymi w celu 
zwalczania zachowań 
antykonkurencyjnych, aby stworzyć 

11. zachęca Komisję do dalszego 
bazowania na wspólnych interesach 
z głównymi partnerami handlowymi w celu 
zwalczania zachowań 
antykonkurencyjnych, aby stworzyć 
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warunki do odbudowy po pandemii 
COVID-19 i zapewnić równe warunki 
działania; z zadowoleniem przyjmuje 
powołanie głównego urzędnika ds. 
egzekwowania przepisów handlowych 
i uważa, że wdrożenie i egzekwowanie 
zawartych przez UE umów i unijnych 
przepisów dotyczących handlu, w tym 
instrumentów ochrony handlu, ma 
kluczowe znaczenie dla utrzymania 
przewodniej roli UE;

warunki do odbudowy po pandemii 
COVID-19 i zapewnić równe warunki 
działania; z zadowoleniem przyjmuje 
powołanie głównego urzędnika ds. 
egzekwowania przepisów handlowych 
i uważa, że wdrożenie i egzekwowanie 
zawartych przez UE umów, w tym ich 
rozdziałów dotyczących handlu 
i zrównoważonego rozwoju, i unijnych 
przepisów dotyczących handlu, w tym 
instrumentów ochrony handlu, ma 
kluczowe znaczenie dla utrzymania 
przewodniej roli i wartości UE; wzywa 
Komisję do przedstawienia globalnych 
unijnych ram sankcji za naruszanie praw 
człowieka, które będą wspierać 
egzekwowanie rozdziałów dotyczących 
handlu i zrównoważonego rozwoju; 
wzywa do wprowadzenia środków 
uzupełniających, takich jak zakaz 
przywozu produktów związanych z 
poważnymi naruszeniami praw człowieka, 
np. pracą przymusową lub pracą dzieci;

Or. en

Poprawka 152
Iuliu Winkler, Enikő Győri, Anna-Michelle Asimakopoulou, Danuta Maria Hübner, 
Massimiliano Salini, Jörgen Warborn, Christophe Hansen, Gabriel Mato, Andrey 
Kovatchev, Seán Kelly

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 11

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

11. zachęca Komisję do dalszego 
bazowania na wspólnych interesach 
z głównymi partnerami handlowymi w celu 
zwalczania zachowań 
antykonkurencyjnych, aby stworzyć 
warunki do odbudowy po pandemii 
COVID-19 i zapewnić równe warunki 
działania; z zadowoleniem przyjmuje 
powołanie głównego urzędnika ds. 
egzekwowania przepisów handlowych 
i uważa, że wdrożenie i egzekwowanie 

11. zachęca Komisję do dalszego 
bazowania na wspólnych interesach 
z głównymi partnerami handlowymi w celu 
zwalczania zachowań 
antykonkurencyjnych, aby stworzyć 
warunki do odbudowy po pandemii 
COVID-19 i zapewnić równe warunki 
działania; z zadowoleniem przyjmuje 
powołanie głównego urzędnika ds. 
egzekwowania przepisów handlowych 
i uważa, że wdrożenie i egzekwowanie 
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zawartych przez UE umów i unijnych 
przepisów dotyczących handlu, w tym 
instrumentów ochrony handlu, ma 
kluczowe znaczenie dla utrzymania 
przewodniej roli UE;

zawartych przez UE umów i unijnych 
przepisów dotyczących handlu, w tym 
instrumentów ochrony handlu, ma 
kluczowe znaczenie dla utrzymania 
przewodniej roli UE; wzywa Komisję do 
szybkiego działania i wczesnego 
wszczynania dochodzeń, gdy tylko pojawi 
się szkoda, aby zapewnić, by nieuczciwe 
praktyki handlowe nie osłabiły 
konkurencyjności i poziomu zatrudnienia 
europejskich podmiotów gospodarczych, 
zwłaszcza MŚP;

Or. en

Poprawka 153
Emmanuel Maurel

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 11

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

11. zachęca Komisję do dalszego 
bazowania na wspólnych interesach z 
głównymi partnerami handlowymi w celu 
zwalczania zachowań 
antykonkurencyjnych, aby stworzyć 
warunki do odbudowy po pandemii 
COVID-19 i zapewnić równe warunki 
działania; z zadowoleniem przyjmuje 
powołanie głównego urzędnika ds. 
egzekwowania przepisów handlowych i 
uważa, że wdrożenie i egzekwowanie 
zawartych przez UE umów i unijnych 
przepisów dotyczących handlu, w tym 
instrumentów ochrony handlu, ma 
kluczowe znaczenie dla utrzymania 
przewodniej roli UE;

11. zachęca Komisję do dalszego 
bazowania na wspólnych interesach z 
głównymi partnerami handlowymi w celu 
zwalczania nieuczciwych zachowań, aby 
stworzyć warunki do odbudowy po 
pandemii COVID-19, w szczególności 
poprzez zagwarantowanie, że nowy 
główny urzędnik ds. egzekwowania 
przepisów handlowych będzie 
skrupulatnie monitorował wykrywanie i 
sankcjonowanie wszelkich naruszeń praw 
podstawowych, w tym wolności 
wypowiedzi i reprezentacji pracowników, 
jak również zobowiązań w dziedzinie 
zrównoważonego rozwoju, które to 
naruszenia popełnili nasi partnerzy 
handlowi; i uważa, że wdrożenie i 
egzekwowanie zawartych przez UE umów 
i unijnych przepisów dotyczących handlu, 
w tym instrumentów ochrony handlu, ma 
kluczowe znaczenie dla utrzymania 
przewodniej roli UE;

Or. fr
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Poprawka 154
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 11

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

11. zachęca Komisję do dalszego 
bazowania na wspólnych interesach 
z głównymi partnerami handlowymi w celu 
zwalczania zachowań 
antykonkurencyjnych, aby stworzyć 
warunki do odbudowy po pandemii 
COVID-19 i zapewnić równe warunki 
działania; z zadowoleniem przyjmuje 
powołanie głównego urzędnika ds. 
egzekwowania przepisów handlowych 
i uważa, że wdrożenie i egzekwowanie 
zawartych przez UE umów i unijnych 
przepisów dotyczących handlu, w tym 
instrumentów ochrony handlu, ma 
kluczowe znaczenie dla utrzymania 
przewodniej roli UE;

11. zachęca Komisję do dalszego 
bazowania na wspólnych interesach 
z głównymi partnerami handlowymi w celu 
wzmocnienia naszych stosunków 
gospodarczych, w tym przez zajęcie się 
kwestią uczciwości w konkurencji i 
warunkach produkcji, aby stworzyć 
otoczenie do odbudowy po pandemii 
COVID-19 i globalnego przejścia na 
gospodarkę zrównoważoną pod względem 
środowiskowym i społecznym; z 
zadowoleniem przyjmuje powołanie 
głównego urzędnika ds. egzekwowania 
przepisów handlowych i uważa, że 
wdrożenie i egzekwowanie zawartych 
przez UE umów o partnerstwie i 
stowarzyszeniu i unijnych przepisów 
dotyczących handlu, w tym instrumentów 
ochrony handlu, może mieć kluczowe 
znaczenie dla utrzymania się na drodze do 
osiągnięcia do 2030 r. celów 
zrównoważonego rozwoju wyznaczonych 
przez ONZ;

Or. en

Poprawka 155
Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Marie-Pierre Vedrenne, Karin 
Karlsbro, Svenja Hahn, Jordi Cañas, Nicola Danti, Samira Rafaela
w imieniu grupy Renew
Barry Andrews

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 11

Wstępny projekt rezolucji Poprawka
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11. zachęca Komisję do dalszego 
bazowania na wspólnych interesach 
z głównymi partnerami handlowymi w celu 
zwalczania zachowań 
antykonkurencyjnych, aby stworzyć 
warunki do odbudowy po pandemii 
COVID-19 i zapewnić równe warunki 
działania; z zadowoleniem przyjmuje 
powołanie głównego urzędnika ds. 
egzekwowania przepisów handlowych 
i uważa, że wdrożenie i egzekwowanie 
zawartych przez UE umów i unijnych 
przepisów dotyczących handlu, w tym 
instrumentów ochrony handlu, ma 
kluczowe znaczenie dla utrzymania 
przewodniej roli UE;

11. podkreśla znaczenie 
przeciwdziałania praktykom 
antykonkurencyjnym i wyrównywania 
warunków działania przedsiębiorstw 
europejskich; zachęca Komisję do 
dalszego bazowania na wspólnych 
interesach z głównymi partnerami 
handlowymi w celu zwalczania zachowań 
antykonkurencyjnych, aby stworzyć 
warunki do odbudowy po pandemii 
COVID-19 i zapewnić równe warunki 
działania; z zadowoleniem przyjmuje 
powołanie głównego urzędnika ds. 
egzekwowania przepisów handlowych 
i uważa, że wdrożenie i egzekwowanie 
zawartych przez UE umów i unijnych 
przepisów dotyczących handlu, w tym 
instrumentów ochrony handlu, ma 
kluczowe znaczenie dla utrzymania 
wiarygodności UE;

Or. en

Poprawka 156
Massimiliano Salini

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 11

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

11. zachęca Komisję do dalszego 
bazowania na wspólnych interesach 
z głównymi partnerami handlowymi w celu 
zwalczania zachowań 
antykonkurencyjnych, aby stworzyć 
warunki do odbudowy po pandemii 
COVID-19 i zapewnić równe warunki 
działania; z zadowoleniem przyjmuje 
powołanie głównego urzędnika ds. 
egzekwowania przepisów handlowych 
i uważa, że wdrożenie i egzekwowanie 
zawartych przez UE umów i unijnych 
przepisów dotyczących handlu, w tym 
instrumentów ochrony handlu, ma 
kluczowe znaczenie dla utrzymania 

11. zachęca Komisję do dalszego 
bazowania na wspólnych interesach 
z głównymi partnerami handlowymi w celu 
zwalczania zachowań 
antykonkurencyjnych, aby stworzyć 
warunki do odbudowy po pandemii 
COVID-19 i zapewnić równe warunki 
działania; z zadowoleniem przyjmuje 
powołanie głównego urzędnika ds. 
egzekwowania przepisów handlowych 
i uważa, że wdrożenie i egzekwowanie 
zawartych przez UE umów i unijnych 
przepisów dotyczących handlu, w tym 
skuteczniejszych, bardziej elastycznych i 
lepiej dostosowanych instrumentów 
ochrony handlu, ma kluczowe znaczenie 
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przewodniej roli UE; dla utrzymania przewodniej roli UE;

Or. en

Poprawka 157
Danuta Maria Hübner

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 11

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

11. zachęca Komisję do dalszego 
bazowania na wspólnych interesach 
z głównymi partnerami handlowymi w celu 
zwalczania zachowań 
antykonkurencyjnych, aby stworzyć 
warunki do odbudowy po pandemii 
COVID-19 i zapewnić równe warunki 
działania; z zadowoleniem przyjmuje 
powołanie głównego urzędnika ds. 
egzekwowania przepisów handlowych 
i uważa, że wdrożenie i egzekwowanie 
zawartych przez UE umów i unijnych 
przepisów dotyczących handlu, w tym 
instrumentów ochrony handlu, ma 
kluczowe znaczenie dla utrzymania 
przewodniej roli UE;

11. zachęca Komisję do dalszego 
bazowania na wspólnych interesach 
z głównymi partnerami handlowymi w celu 
zwalczania zachowań 
antykonkurencyjnych, aby stworzyć 
warunki do odbudowy po pandemii 
COVID-19 i zapewnić równe warunki 
działania; z zadowoleniem przyjmuje 
powołanie głównego urzędnika ds. 
egzekwowania przepisów handlowych 
i uważa, że wdrożenie i egzekwowanie 
zawartych przez UE i WTO umów 
i unijnych przepisów dotyczących handlu, 
w tym instrumentów ochrony handlu, ma 
kluczowe znaczenie dla utrzymania 
przewodniej roli UE;

Or. en

Poprawka 158
Danuta Maria Hübner

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

11a. wzywa Komisję do wzmocnienia 
polityki ułatwiającej ustalanie cen i 
fakturowanie w euro, w szczególności w 
dziedzinie handlu energią, gdzie wiodąca 
rola UE na wschodzących rynkach 
produktów z zakresu energii odnawialnej, 
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takich jak wodór, daje lepsze perspektywy 
wykorzystania instrumentów finansowych 
denominowanych w euro; podkreśla, że 
stymulowanie wyboru euro w handlu 
wyeliminuje ryzyko kursowe i inne koszty 
związane z walutą, zwłaszcza dla małych i 
średnich przedsiębiorstw europejskich, 
natomiast szersze globalne stosowanie 
euro zapewni większą niezależność i 
autonomię europejskim 
przedsiębiorstwom, minimalizując ich 
narażenie na ryzyko polityczne, takie jak 
sankcje międzynarodowe;

Or. en

Poprawka 159
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

11a. zachęca Unię, aby promowała, za 
pośrednictwem naszej polityki handlowej, 
przyjęcie i skuteczne stosowanie przez 
naszych partnerów handlowych 
międzynarodowych standardów praw 
pracowniczych określonych w 
konwencjach MOP; jest zaniepokojony 
negatywnymi doświadczeniami w tym 
zakresie, m.in. w odniesieniu do Korei 
Południowej, Filipin i Wietnamu; 
podkreśla w związku z tym, że 
poszanowanie prawa do tworzenia 
związków zawodowych i przystępowania 
do nich oraz do negocjacji zbiorowych jest 
podstawowym wymogiem 
odpowiedzialności przedsiębiorstw; 
ubolewa nad faktem, że w wielu miejscach 
produkcji u niektórych naszych partnerów 
handlowych nadal odmawia się wolności 
zrzeszania się;

Or. en
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Poprawka 160
Christophe Hansen, Anna-Michelle Asimakopoulou, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 12

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

12. apeluje do Komisji, by dokonała 
przeglądu roli delegacji w realizacji 
strategii handlowej UE i zapewnianiu 
skoordynowanego podejścia obejmującego 
różne służby Komisji (np. 
międzysektorowe misje handlowe 
w państwach trzecich); wzywa Komisję, by 
ułatwiła podjęcie wszystkich kroków 
niezbędnych do zlikwidowania wszelkich 
luk w zestawie narzędzi handlowych 
i inwestycyjnych, w tym by przedstawiła 
nowy wniosek ustawodawczy w sprawie 
przeglądu statusu blokującego 
zabezpieczającego przed skutkami 
eksterytorialnymi sankcji oraz w sprawie 
wprowadzenia nowego instrumentu 
mającego powstrzymywać państwa trzecie 
przed stosowaniem środków przymusu 
i przeciwdziałać tym środkom;

12. apeluje do Komisji, by dokonała 
przeglądu roli delegacji w realizacji 
strategii handlowej UE i zapewnianiu 
skoordynowanego podejścia obejmującego 
różne służby Komisji (np. 
międzysektorowe misje handlowe 
w państwach trzecich); wzywa w związku z 
tym Komisję do utworzenia specjalnej 
grupy zadaniowej ds. Chin, wzorowanej 
na Grupie Zadaniowej ds. Stosunków ze 
Zjednoczonym Królestwem, aby zapewnić 
jedność i spójność przekazu na wszystkich 
szczeblach i we wszystkich formatach; 
wzywa Komisję, by ułatwiła podjęcie 
wszystkich kroków niezbędnych do 
zlikwidowania wszelkich luk w zestawie 
narzędzi handlowych i inwestycyjnych, 
w tym by przedstawiła nowy wniosek 
ustawodawczy w sprawie przeglądu statusu 
blokującego zabezpieczającego przed 
skutkami eksterytorialnymi sankcji oraz 
w sprawie wprowadzenia nowego 
instrumentu mającego powstrzymywać 
państwa trzecie przed stosowaniem 
środków przymusu i przeciwdziałać tym 
środkom;

Or. en

Poprawka 161
Enikő Győri

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 12

Wstępny projekt rezolucji Poprawka
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12. apeluje do Komisji, by dokonała 
przeglądu roli delegacji w realizacji 
strategii handlowej UE i zapewnianiu 
skoordynowanego podejścia obejmującego 
różne służby Komisji (np. 
międzysektorowe misje handlowe 
w państwach trzecich); wzywa Komisję, by 
ułatwiła podjęcie wszystkich kroków 
niezbędnych do zlikwidowania wszelkich 
luk w zestawie narzędzi handlowych 
i inwestycyjnych, w tym by przedstawiła 
nowy wniosek ustawodawczy w sprawie 
przeglądu statusu blokującego 
zabezpieczającego przed skutkami 
eksterytorialnymi sankcji oraz w sprawie 
wprowadzenia nowego instrumentu 
mającego powstrzymywać państwa trzecie 
przed stosowaniem środków przymusu 
i przeciwdziałać tym środkom;

12. apeluje do Komisji, by dokonała 
przeglądu roli delegacji w realizacji 
strategii handlowej UE i zapewnianiu 
skoordynowanego podejścia obejmującego 
różne służby Komisji (np. 
międzysektorowe misje handlowe 
w państwach trzecich); wzywa Komisję, by 
ułatwiła podjęcie wszystkich kroków 
niezbędnych do zlikwidowania wszelkich 
luk w zestawie narzędzi handlowych 
i inwestycyjnych, w tym by przedstawiła 
nowy wniosek ustawodawczy w sprawie 
przeglądu statusu blokującego 
zabezpieczającego przed skutkami 
eksterytorialnymi sankcji oraz w sprawie 
wprowadzenia nowego instrumentu 
mającego powstrzymywać państwa trzecie 
przed stosowaniem środków przymusu 
i przeciwdziałać tym środkom; podkreśla 
jednak, że każdy wniosek musi być zgodny 
z zasadami WTO i musi być poprzedzony 
szczegółową oceną skutków obejmującą 
aspekty prawne i techniczne oraz aspekt 
wykonalności;

Or. en

Poprawka 162
Witold Jan Waszczykowski

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 12

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

12. apeluje do Komisji, by dokonała 
przeglądu roli delegacji w realizacji 
strategii handlowej UE i zapewnianiu 
skoordynowanego podejścia obejmującego 
różne służby Komisji (np. 
międzysektorowe misje handlowe 
w państwach trzecich); wzywa Komisję, by 
ułatwiła podjęcie wszystkich kroków 
niezbędnych do zlikwidowania wszelkich 
luk w zestawie narzędzi handlowych 
i inwestycyjnych, w tym by przedstawiła 
nowy wniosek ustawodawczy w sprawie 

12. apeluje do Komisji, by dokonała 
przeglądu roli delegacji w realizacji 
strategii handlowej UE i zapewnianiu 
skoordynowanego podejścia obejmującego 
różne służby Komisji (np. 
międzysektorowe misje handlowe 
w państwach trzecich); wzywa Komisję, by 
ułatwiła podjęcie wszystkich kroków 
niezbędnych do zlikwidowania wszelkich 
luk w zestawie narzędzi handlowych 
i inwestycyjnych, w tym by przedstawiła 
nowy wniosek ustawodawczy w sprawie 
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przeglądu statusu blokującego 
zabezpieczającego przed skutkami 
eksterytorialnymi sankcji oraz w sprawie 
wprowadzenia nowego instrumentu 
mającego powstrzymywać państwa trzecie 
przed stosowaniem środków przymusu 
i przeciwdziałać tym środkom;

przeglądu statusu blokującego 
zabezpieczającego przed sankcjami, które 
istotnie naruszają suwerenność 
terytorialną państw członkowskich, oraz 
w sprawie wprowadzenia nowego 
instrumentu mającego powstrzymywać 
państwa trzecie przed stosowaniem 
środków przymusu i przeciwdziałać tym 
środkom;

Or. en

Poprawka 163
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 12

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

12. apeluje do Komisji, by dokonała 
przeglądu roli delegacji w realizacji 
strategii handlowej UE i zapewnianiu 
skoordynowanego podejścia obejmującego 
różne służby Komisji (np. 
międzysektorowe misje handlowe 
w państwach trzecich); wzywa Komisję, by 
ułatwiła podjęcie wszystkich kroków 
niezbędnych do zlikwidowania wszelkich 
luk w zestawie narzędzi handlowych 
i inwestycyjnych, w tym by przedstawiła 
nowy wniosek ustawodawczy w sprawie 
przeglądu statusu blokującego 
zabezpieczającego przed skutkami 
eksterytorialnymi sankcji oraz w sprawie 
wprowadzenia nowego instrumentu 
mającego powstrzymywać państwa trzecie 
przed stosowaniem środków przymusu 
i przeciwdziałać tym środkom;

12. apeluje do Komisji, by dokonała 
przeglądu roli delegacji w realizacji 
strategii UE w zakresie handlu i 
współpracy, przy pełnym poszanowaniu 
spójności polityki i zapewnianiu 
skoordynowanego podejścia obejmującego 
różne służby Komisji (np. 
międzysektorowe misje handlowe 
w państwach trzecich); wzywa Komisję, by 
ułatwiła podjęcie wszystkich kroków 
niezbędnych do zlikwidowania wszelkich 
luk w zestawie narzędzi handlowych 
i inwestycyjnych, w tym by przedstawiła 
nowy wniosek ustawodawczy w sprawie 
przeglądu statusu blokującego 
zabezpieczającego przed skutkami 
eksterytorialnymi sankcji oraz w sprawie 
wprowadzenia nowego instrumentu 
mającego powstrzymywać państwa trzecie 
przed stosowaniem środków przymusu 
i przeciwdziałać tym środkom;

Or. en

Poprawka 164
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Jörgen Warborn

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 12

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

12. apeluje do Komisji, by dokonała 
przeglądu roli delegacji w realizacji 
strategii handlowej UE i zapewnianiu 
skoordynowanego podejścia obejmującego 
różne służby Komisji (np. 
międzysektorowe misje handlowe 
w państwach trzecich); wzywa Komisję, by 
ułatwiła podjęcie wszystkich kroków 
niezbędnych do zlikwidowania wszelkich 
luk w zestawie narzędzi handlowych 
i inwestycyjnych, w tym by przedstawiła 
nowy wniosek ustawodawczy w sprawie 
przeglądu statusu blokującego 
zabezpieczającego przed skutkami 
eksterytorialnymi sankcji oraz w sprawie 
wprowadzenia nowego instrumentu 
mającego powstrzymywać państwa trzecie 
przed stosowaniem środków przymusu 
i przeciwdziałać tym środkom;

12. apeluje do Komisji, by dokonała 
przeglądu roli delegacji w realizacji 
strategii handlowej UE i zapewnianiu 
skoordynowanego podejścia obejmującego 
różne służby Komisji (np. 
międzysektorowe misje handlowe 
w państwach trzecich); wzywa Komisję, by 
ułatwiła podjęcie wszystkich kroków 
niezbędnych do zlikwidowania, po 
przeprowadzeniu dokładnych badań, 
wszelkich dowiedzionych luk w zestawie 
narzędzi handlowych i inwestycyjnych, 
w tym by przedstawiła nowy wniosek 
ustawodawczy w sprawie przeglądu statusu 
blokującego zabezpieczającego przed 
skutkami eksterytorialnymi sankcji oraz 
w sprawie wprowadzenia nowego 
instrumentu mającego powstrzymywać 
państwa trzecie przed stosowaniem 
środków przymusu i przeciwdziałać tym 
środkom;

Or. en

Poprawka 165
Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Marie-Pierre Vedrenne, Karin 
Karlsbro, Svenja Hahn, Jordi Cañas, Samira Rafaela
w imieniu grupy Renew
Barry Andrews

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 12

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

12. apeluje do Komisji, by dokonała 
przeglądu roli delegacji w realizacji 
strategii handlowej UE i zapewnianiu 
skoordynowanego podejścia obejmującego 
różne służby Komisji (np. 

12. apeluje do Komisji, by dokonała 
przeglądu roli delegacji w realizacji 
strategii handlowej UE i zapewnianiu 
skoordynowanego podejścia, które 
obejmuje różne służby Komisji (np. 
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międzysektorowe misje handlowe 
w państwach trzecich); wzywa Komisję, by 
ułatwiła podjęcie wszystkich kroków 
niezbędnych do zlikwidowania wszelkich 
luk w zestawie narzędzi handlowych 
i inwestycyjnych, w tym by przedstawiła 
nowy wniosek ustawodawczy w sprawie 
przeglądu statusu blokującego 
zabezpieczającego przed skutkami 
eksterytorialnymi sankcji oraz w sprawie 
wprowadzenia nowego instrumentu 
mającego powstrzymywać państwa trzecie 
przed stosowaniem środków przymusu 
i przeciwdziałać tym środkom;

międzysektorowe misje handlowe 
w państwach trzecich); wzywa Komisję, by 
ułatwiła podjęcie wszystkich kroków 
niezbędnych do zlikwidowania wszelkich 
luk w zestawie narzędzi handlowych 
i inwestycyjnych, w tym by przedstawiła 
nowy wniosek ustawodawczy w sprawie 
przeglądu statusu blokującego 
zabezpieczającego przed skutkami 
eksterytorialnymi sankcji oraz w sprawie 
wprowadzenia nowego instrumentu 
mającego powstrzymywać państwa trzecie 
przed stosowaniem środków przymusu 
i przeciwdziałać tym środkom;

Or. en

Poprawka 166
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

12a. wzywa Komisję Europejską i Radę 
do stosowania euro jako waluty dla 
handlu i płatności w naszych stosunkach 
handlowych, m.in. po to, by móc 
reagować na sankcje ekstraterytorialne i 
ograniczyć ich skutki;

Or. en

Poprawka 167
Marco Campomenosi

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 13

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

13. oczekuje, że wkrótce rozpoczną się 
negocjacje w sprawie instrumentu 
dotyczącego udzielania zamówień 

13. podkreśla obecne znaczenie 
ochrony strategicznych gałęzi przemysłu 
UE przed zagranicznymi przejęciami, 
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publicznych w kontekście 
międzynarodowym, mającego na celu 
zwiększenie dostępu przedsiębiorstw 
unijnych do rynków zagranicznych; z 
zadowoleniem przyjmuje białą księgę 
w sprawie subsydiów zagranicznych, która 
stanowi niezbędne narzędzie uzupełniające 
instrumenty ochrony handlu, i oczekuje, że 
w styczniu 2021 r. przedstawiony zostanie 
wniosek ustawodawczy mający na celu 
ochronę przedsiębiorstw unijnych przed 
zakłóceniami zarówno na rynku 
wewnętrznym, jak i na rynku światowym, 
a jednocześnie podkreślający znaczenie 
wolnej konkurencji; ponadto wzywa 
wszystkie państwa członkowskie, by 
wykorzystywały wszystkie dostępne 
narzędzia umożliwiające ocenę 
potencjalnych inwestycji i przejęć pod 
kątem zagrożeń dla bezpieczeństwa 
infrastruktury krytycznej w UE, zwłaszcza 
w sektorze zdrowia, oraz by podejmowały 
w razie potrzeby środki łagodzące lub 
blokujące;

zwłaszcza z powodu skutków pandemii 
COVID-19, która może wystawić 
przedsiębiorstwa UE na 
niebezpieczeństwo w związku z presją 
zewnętrzną; oczekuje, że wkrótce 
rozpoczną się negocjacje w sprawie 
instrumentu dotyczącego udzielania 
zamówień publicznych w kontekście 
międzynarodowym, mającego na celu 
zwiększenie dostępu przedsiębiorstw 
unijnych do rynków zagranicznych; 
przypomina, że nowy mechanizm 
monitorowania inwestycji zagranicznych 
powinien być narzędziem umożliwiającym 
przeciwstawienie się nieuczciwej 
konkurencji i praktykom zagrażającym 
bezpieczeństwu strategicznych zakładów 
produkcyjnych UE; z zadowoleniem 
przyjmuje białą księgę w sprawie 
subsydiów zagranicznych, która stanowi 
niezbędne narzędzie uzupełniające 
instrumenty ochrony handlu, i oczekuje, że 
w styczniu 2021 r. przedstawiony zostanie 
wniosek ustawodawczy mający na celu 
ochronę przedsiębiorstw unijnych przed 
zakłóceniami zarówno na rynku 
wewnętrznym, jak i na rynku światowym, 
a jednocześnie podkreślający znaczenie 
wolnej konkurencji; ponadto wzywa 
wszystkie państwa członkowskie, by 
wykorzystywały wszystkie dostępne 
narzędzia umożliwiające ocenę 
potencjalnych inwestycji i przejęć pod 
kątem zagrożeń dla bezpieczeństwa 
infrastruktury krytycznej w UE, zwłaszcza 
w sektorze zdrowia, oraz by podejmowały 
w razie potrzeby środki łagodzące lub 
blokujące;

Or. en

Poprawka 168
Iuliu Winkler, Anna-Michelle Asimakopoulou, Massimiliano Salini, Christophe Hansen, 
Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Seán Kelly

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 13
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Wstępny projekt rezolucji Poprawka

13. oczekuje, że wkrótce rozpoczną się 
negocjacje w sprawie instrumentu 
dotyczącego udzielania zamówień 
publicznych w kontekście 
międzynarodowym, mającego na celu 
zwiększenie dostępu przedsiębiorstw 
unijnych do rynków zagranicznych; z 
zadowoleniem przyjmuje białą księgę 
w sprawie subsydiów zagranicznych, która 
stanowi niezbędne narzędzie uzupełniające 
instrumenty ochrony handlu, i oczekuje, że 
w styczniu 2021 r. przedstawiony zostanie 
wniosek ustawodawczy mający na celu 
ochronę przedsiębiorstw unijnych przed 
zakłóceniami zarówno na rynku 
wewnętrznym, jak i na rynku światowym, 
a jednocześnie podkreślający znaczenie 
wolnej konkurencji; ponadto wzywa 
wszystkie państwa członkowskie, by 
wykorzystywały wszystkie dostępne 
narzędzia umożliwiające ocenę 
potencjalnych inwestycji i przejęć pod 
kątem zagrożeń dla bezpieczeństwa 
infrastruktury krytycznej w UE, zwłaszcza 
w sektorze zdrowia, oraz by podejmowały 
w razie potrzeby środki łagodzące lub 
blokujące;

13. oczekuje, że wkrótce rozpoczną się 
negocjacje w sprawie instrumentu 
dotyczącego udzielania zamówień 
publicznych w kontekście 
międzynarodowym, mającego na celu 
zwiększenie dostępu przedsiębiorstw 
unijnych do rynków zagranicznych dzięki 
bardziej zdecydowanemu stosowaniu 
zasady wzajemności w zamówieniach 
publicznych; z zadowoleniem przyjmuje 
białą księgę w sprawie subsydiów 
zagranicznych, która stanowi niezbędne 
narzędzie uzupełniające instrumenty 
ochrony handlu, i oczekuje, że w styczniu 
2021 r. przedstawiony zostanie wniosek 
ustawodawczy mający na celu ochronę 
przedsiębiorstw unijnych przed 
zakłóceniami zarówno na rynku 
wewnętrznym, jak i na rynku światowym, 
a jednocześnie podkreślający znaczenie 
wolnej i uczciwej konkurencji; ponadto 
wzywa wszystkie państwa członkowskie, 
by wykorzystywały wszystkie dostępne 
narzędzia umożliwiające ocenę 
potencjalnych inwestycji i przejęć pod 
kątem zagrożeń dla bezpieczeństwa 
infrastruktury krytycznej w UE, zwłaszcza 
w sektorach strategicznych, takich jak 
opieka zdrowotna, przedsiębiorstwa 
użyteczności publicznej, mobilność i ICT, 
oraz by podejmowały w razie potrzeby 
środki łagodzące lub blokujące, unikając 
niepotrzebnych i szkodliwych zależności 
gospodarczych;

Or. en

Poprawka 169
Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Marie-Pierre Vedrenne, Karin Karlsbro, Svenja 
Hahn, Jordi Cañas, Nicola Danti, Samira Rafaela
w imieniu grupy Renew
Barry Andrews

Wstępny projekt rezolucji
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Ustęp 13

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

13. oczekuje, że wkrótce rozpoczną się 
negocjacje w sprawie instrumentu 
dotyczącego udzielania zamówień 
publicznych w kontekście 
międzynarodowym, mającego na celu 
zwiększenie dostępu przedsiębiorstw 
unijnych do rynków zagranicznych; z 
zadowoleniem przyjmuje białą księgę 
w sprawie subsydiów zagranicznych, która 
stanowi niezbędne narzędzie uzupełniające 
instrumenty ochrony handlu, i oczekuje, że 
w styczniu 2021 r. przedstawiony zostanie 
wniosek ustawodawczy mający na celu 
ochronę przedsiębiorstw unijnych przed 
zakłóceniami zarówno na rynku 
wewnętrznym, jak i na rynku światowym, 
a jednocześnie podkreślający znaczenie 
wolnej konkurencji; ponadto wzywa 
wszystkie państwa członkowskie, by 
wykorzystywały wszystkie dostępne 
narzędzia umożliwiające ocenę 
potencjalnych inwestycji i przejęć pod 
kątem zagrożeń dla bezpieczeństwa 
infrastruktury krytycznej w UE, zwłaszcza 
w sektorze zdrowia, oraz by podejmowały 
w razie potrzeby środki łagodzące lub 
blokujące;

13. wzywa Radę do poczynienia 
postępów w negocjacjach w sprawie 
instrumentu dotyczącego udzielania 
zamówień publicznych w kontekście 
międzynarodowym, mającego na celu 
zapewnienie wzajemnego dostępu 
przedsiębiorstw unijnych do 
międzynarodowych rynków zamówień 
publicznych; z zadowoleniem przyjmuje 
białą księgę w sprawie subsydiów 
zagranicznych, która stanowi niezbędne 
narzędzie uzupełniające instrumenty 
ochrony handlu, i oczekuje, że w styczniu 
2021 r. przedstawiony zostanie wniosek 
ustawodawczy mający na celu ochronę 
przedsiębiorstw unijnych przed 
zakłóceniami zarówno na rynku 
wewnętrznym, jak i na rynku światowym, 
a jednocześnie podkreślający znaczenie 
wolnej konkurencji; wzywa państwa 
członkowskie, by wykorzystywały 
wszystkie dostępne narzędzia, w tym 
rozporządzenie UE ustanawiające ramy 
dla monitorowania bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych w Unii, 
umożliwiające ocenę potencjalnych 
inwestycji i przejęć pod kątem zagrożeń 
dla bezpieczeństwa infrastruktury 
krytycznej w UE, zwłaszcza w sektorze 
zdrowia, oraz by podejmowały w razie 
potrzeby środki łagodzące lub blokujące;

Or. en

Poprawka 170
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
w imieniu grupy Verts/ALE

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 13

Wstępny projekt rezolucji Poprawka
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13. oczekuje, że wkrótce rozpoczną się 
negocjacje w sprawie instrumentu 
dotyczącego udzielania zamówień 
publicznych w kontekście 
międzynarodowym, mającego na celu 
zwiększenie dostępu przedsiębiorstw 
unijnych do rynków zagranicznych; z 
zadowoleniem przyjmuje białą księgę 
w sprawie subsydiów zagranicznych, która 
stanowi niezbędne narzędzie uzupełniające 
instrumenty ochrony handlu, i oczekuje, że 
w styczniu 2021 r. przedstawiony zostanie 
wniosek ustawodawczy mający na celu 
ochronę przedsiębiorstw unijnych przed 
zakłóceniami zarówno na rynku 
wewnętrznym, jak i na rynku światowym, 
a jednocześnie podkreślający znaczenie 
wolnej konkurencji; ponadto wzywa 
wszystkie państwa członkowskie, by 
wykorzystywały wszystkie dostępne 
narzędzia umożliwiające ocenę 
potencjalnych inwestycji i przejęć pod 
kątem zagrożeń dla bezpieczeństwa 
infrastruktury krytycznej w UE, zwłaszcza 
w sektorze zdrowia, oraz by podejmowały 
w razie potrzeby środki łagodzące lub 
blokujące;

13. oczekuje, że wkrótce rozpoczną się 
negocjacje w sprawie instrumentu 
dotyczącego udzielania zamówień 
publicznych w kontekście 
międzynarodowym, mającego na celu 
zwiększenie dostępu przedsiębiorstw 
unijnych do rynków zagranicznych, przy 
jednoczesnym zachowaniu możliwości 
wykorzystania zamówień publicznych jako 
narzędzia sprzyjającego powodzeniu 
transformacji klimatycznej, zwłaszcza w 
krajach rozwijających się; z 
zadowoleniem przyjmuje białą księgę 
w sprawie subsydiów zagranicznych, która 
stanowi niezbędne narzędzie uzupełniające 
instrumenty ochrony handlu, i oczekuje, że 
w styczniu 2021 r. przedstawiony zostanie 
wniosek ustawodawczy mający na celu 
ochronę przedsiębiorstw unijnych przed 
zakłóceniami zarówno na rynku 
wewnętrznym, jak i na rynku światowym, 
a jednocześnie podkreślający znaczenie 
wolnej konkurencji; ponadto wzywa 
wszystkie państwa członkowskie, by 
wykorzystywały wszystkie dostępne 
narzędzia umożliwiające ocenę 
potencjalnych inwestycji i przejęć pod 
kątem zagrożeń dla bezpieczeństwa 
infrastruktury krytycznej w UE, zwłaszcza 
w sektorze zdrowia, oraz by podejmowały 
w razie potrzeby środki łagodzące lub 
blokujące;

Or. en

Poprawka 171
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 13

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

13. oczekuje, że wkrótce rozpoczną się 
negocjacje w sprawie instrumentu 
dotyczącego udzielania zamówień 
publicznych w kontekście 

13. stwierdza na podstawie 
doświadczenia nabytego podczas 
pandemii, że zamówienia publiczne w 
sektorze zdrowia powinny być wyłączone z 
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międzynarodowym, mającego na celu 
zwiększenie dostępu przedsiębiorstw 
unijnych do rynków zagranicznych; z 
zadowoleniem przyjmuje białą księgę 
w sprawie subsydiów zagranicznych, która 
stanowi niezbędne narzędzie 
uzupełniające instrumenty ochrony 
handlu, i oczekuje, że w styczniu 2021 r. 
przedstawiony zostanie wniosek 
ustawodawczy mający na celu ochronę 
przedsiębiorstw unijnych przed 
zakłóceniami zarówno na rynku 
wewnętrznym, jak i na rynku światowym, 
a jednocześnie podkreślający znaczenie 
wolnej konkurencji; ponadto wzywa 
wszystkie państwa członkowskie, by 
wykorzystywały wszystkie dostępne 
narzędzia umożliwiające ocenę 
potencjalnych inwestycji i przejęć pod 
kątem zagrożeń dla bezpieczeństwa 
infrastruktury krytycznej w UE, zwłaszcza 
w sektorze zdrowia, oraz by podejmowały 
w razie potrzeby środki łagodzące lub 
blokujące;

liberalizacji rynku; przyjmuje do 
wiadomości białą księgę w sprawie 
subsydiów, dostrzega potrzebę lepszego 
uregulowania bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych w Unii Europejskiej i jej 
państwach członkowskich i oczekuje, że 
w styczniu 2021 r. rozpocznie prace 
legislacyjne w oparciu o wniosek 
ustawodawczy Komisji Europejskiej 
mający na celu ochronę przedsiębiorstw 
unijnych przed szkodliwymi bezpośrednimi 
inwestycjami zagranicznymi, np. przed 
inwestorami typu private equity, oraz 
przed potencjalnym zakłócającym 
wpływem nadmiernej akumulacji kapitału 
zarówno na rynek wewnętrzny, jak i na 
rynek światowy, a także na społeczeństwa; 
ponadto wzywa wszystkie państwa 
członkowskie, by wykorzystywały 
wszystkie dostępne narzędzia 
umożliwiające ocenę potencjalnych 
inwestycji i przejęć pod kątem zagrożeń 
dla bezpieczeństwa infrastruktury 
krytycznej w UE, zwłaszcza w sektorze 
zdrowia, oraz by podejmowały w razie 
potrzeby środki łagodzące lub blokujące;

Or. en

Poprawka 172
Dita Charanzová

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 13

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

13. oczekuje, że wkrótce rozpoczną się 
negocjacje w sprawie instrumentu 
dotyczącego udzielania zamówień 
publicznych w kontekście 
międzynarodowym, mającego na celu 
zwiększenie dostępu przedsiębiorstw 
unijnych do rynków zagranicznych; z 
zadowoleniem przyjmuje białą księgę 
w sprawie subsydiów zagranicznych, która 
stanowi niezbędne narzędzie uzupełniające 

13. wzywa do przedstawienia 
zmienionego wniosku w sprawie 
instrumentu dotyczącego udzielania 
zamówień publicznych w kontekście 
międzynarodowym, mającego na celu 
zwiększenie dostępu przedsiębiorstw 
unijnych do rynków zagranicznych; z 
zadowoleniem przyjmuje białą księgę 
w sprawie subsydiów zagranicznych, która 
stanowi niezbędne narzędzie uzupełniające 
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instrumenty ochrony handlu, i oczekuje, że 
w styczniu 2021 r. przedstawiony zostanie 
wniosek ustawodawczy mający na celu 
ochronę przedsiębiorstw unijnych przed 
zakłóceniami zarówno na rynku 
wewnętrznym, jak i na rynku światowym, 
a jednocześnie podkreślający znaczenie 
wolnej konkurencji; ponadto wzywa 
wszystkie państwa członkowskie, by 
wykorzystywały wszystkie dostępne 
narzędzia umożliwiające ocenę 
potencjalnych inwestycji i przejęć pod 
kątem zagrożeń dla bezpieczeństwa 
infrastruktury krytycznej w UE, zwłaszcza 
w sektorze zdrowia, oraz by podejmowały 
w razie potrzeby środki łagodzące lub 
blokujące;

instrumenty ochrony handlu, i oczekuje, że 
w styczniu 2021 r. przedstawiony zostanie 
wniosek ustawodawczy mający na celu 
ochronę przedsiębiorstw unijnych przed 
zakłóceniami zarówno na rynku 
wewnętrznym, jak i na rynku światowym, 
a jednocześnie podkreślający znaczenie 
wolnej konkurencji; ponadto przypomina 
wszystkim państwom członkowskim, by 
wykorzystywały ramy monitorowania 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych 
do oceny potencjalnych inwestycji 
i przejęć pod kątem zagrożeń dla 
bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej 
w UE, w tym w sektorze zdrowia;

Or. en

Poprawka 173
Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, Miroslav Číž, Mihai Tudose, Agnes 
Jongerius, Paolo De Castro, Inma Rodríguez-Piñero, Joachim Schuster, Raphaël 
Glucksmann, Aurore Lalucq

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 14

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

14. apeluje do Komisji o podjęcie 
wszelkich niezbędnych kroków, aby 
zapewnić szybkie i uporządkowane 
rozwiązanie pozostałych 
wewnątrzunijnych dwustronnych umów 
inwestycyjnych;

14. apeluje do Komisji o podjęcie 
wszelkich niezbędnych kroków, aby 
zapewnić szybkie i uporządkowane 
rozwiązanie pozostałych 
wewnątrzunijnych dwustronnych umów 
inwestycyjnych; z zadowoleniem 
przyjmuje wyraźne uznanie przez Komisję, 
że Traktat karty energetycznej nie 
powinien być wykorzystywany do 
wewnątrzunijnego arbitrażu, i wzywa do 
zapewnienia jasności prawnej w tej 
kwestii; podkreśla, że konieczna jest 
zasadnicza reforma Traktatu karty 
energetycznej w świetle Zielonego Ładu 
oraz że należy znieść przestarzały ISDS; 
przypomina swoje stanowisko wyrażone w 
prawie o klimacie: „Unia kończy ochronę 
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inwestycji w paliwa kopalne w kontekście 
modernizacji Traktatu karty 
energetycznej”; jeżeli szybkie reformy 
okażą się niemożliwe, UE i jej państwa 
członkowskie powinny wycofać się z 
Traktatu karty energetycznej;

Or. en

Poprawka 174
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
w imieniu grupy Verts/ALE

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 14

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

14. apeluje do Komisji o podjęcie 
wszelkich niezbędnych kroków, aby 
zapewnić szybkie i uporządkowane 
rozwiązanie pozostałych 
wewnątrzunijnych dwustronnych umów 
inwestycyjnych;

14. apeluje do Komisji o podjęcie 
wszelkich niezbędnych kroków, aby 
zapewnić szybkie i uporządkowane 
rozwiązanie pozostałych 
wewnątrzunijnych dwustronnych umów 
inwestycyjnych; zwraca uwagę na 
trwającą reformę Traktatu karty 
energetycznej, która musi umożliwić 
osiągnięcie neutralności klimatycznej, 
poczynając od natychmiastowego 
zaprzestania ochrony inwestycji w 
technologie oparte na paliwach kopalnych 
oraz otwartej autonomii strategicznej 
zgodnie z geopolityczną rolą UE;

Or. en

Poprawka 175
Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 14

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

14. apeluje do Komisji o podjęcie 
wszelkich niezbędnych kroków, aby 

14. apeluje do Komisji o podjęcie 
wszelkich niezbędnych kroków, aby 
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zapewnić szybkie i uporządkowane 
rozwiązanie pozostałych 
wewnątrzunijnych dwustronnych umów 
inwestycyjnych;

zapewnić szybkie i uporządkowane 
rozwiązanie pozostałych 
wewnątrzunijnych dwustronnych umów 
inwestycyjnych, zgodnie z orzeczeniem 
Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości w sprawie Achmea, oraz 
wzywa do podjęcia decyzji w sprawie 
najlepszego sposobu ich wdrożenia;

Or. en

Poprawka 176
Gabriel Mato

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 14

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

14. apeluje do Komisji o podjęcie 
wszelkich niezbędnych kroków, aby 
zapewnić szybkie i uporządkowane 
rozwiązanie pozostałych 
wewnątrzunijnych dwustronnych umów 
inwestycyjnych;

14. apeluje do Komisji o podjęcie 
wszelkich niezbędnych kroków, aby 
zapewnić szybkie i uporządkowane 
rozwiązanie pozostałych 
wewnątrzunijnych dwustronnych umów 
inwestycyjnych; wzywa Komisję 
Europejską do kontynuowania prac nad 
stworzeniem ram dla wewnątrzunijnego 
chronienia i ułatwiania inwestycji;

Or. en

Poprawka 177
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 14

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

14. apeluje do Komisji o podjęcie 
wszelkich niezbędnych kroków, aby 
zapewnić szybkie i uporządkowane 
rozwiązanie pozostałych 
wewnątrzunijnych dwustronnych umów 
inwestycyjnych;

14. apeluje do Komisji o podjęcie 
wszelkich niezbędnych kroków, aby 
zapewnić szybkie i uporządkowane 
rozwiązanie pozostałych 
wewnątrzunijnych dwustronnych umów 
inwestycyjnych i chronić państwa 
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członkowskie przed wyzwaniami, jakie 
niesie ISDS;

Or. en

Poprawka 178
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

14a. wyraża zaniepokojenie rosnącą 
liczbą spraw dotyczących ISDS 
związanych z Traktatem karty 
energetycznej; potwierdza, że państwa 
mają prawo wprowadzać uregulowania, 
by bronić interesu publicznego bez ryzyka 
pozwania przez inwestorów, w 
szczególności w odpowiedzi na kryzys 
gospodarczy i zdrowotny; wzywa Komisję, 
aby wynegocjowała usunięcie przepisów 
chroniących inwestycje zagraniczne w 
paliwa kopalne, usunęła z traktatu 
przepisy dotyczące rozstrzygania sporów 
między inwestorem a państwem oraz 
zapewniła zgodność Traktatu karty 
energetycznej z porozumieniem paryskim; 
wzywa Komisję i Radę do przygotowania 
się do decyzji o wycofaniu się przez Unię z 
TKE w 2021 r., jeżeli negocjacje nie 
przyniosą przekonujących rezultatów;

Or. en

Poprawka 179
Emmanouil Fragkos

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

14α. podkreśla znaczenie 
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zminimalizowania zależności handlowej 
od państw trzecich, które naruszają prawo 
międzynarodowe i suwerenne prawa 
państw członkowskich UE;

Or. el

Poprawka 180
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
w imieniu grupy Verts/ALE

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 15

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla znaczenie zagadnień 
dotyczących płci i zwraca uwagę, że 
obecny kryzys gospodarczy może mieć 
nieproporcjonalnie duży wpływ na kobiety; 
w związku z tym wnosi o włączenie do 
umów handlowych i inwestycyjnych UE 
specjalnego rozdziału poświęconego płci;

15. podkreśla znaczenie zagadnień 
dotyczących płci i zwraca uwagę, że 
obecny kryzys gospodarczy może mieć 
nieproporcjonalnie duży wpływ na kobiety, 
pogłębiając nierówności gospodarcze na 
szczeblu globalnym i skutki zmian 
klimatycznych; w związku z tym wnosi 
o włączenie do umów handlowych 
i inwestycyjnych UE specjalnego rozdziału 
poświęconego płci; podkreśla, że umowy o 
wolnym handlu zawierane przez UE mogą 
sprzyjać równości płci, wzmacniać pozycję 
gospodarczą kobiet w krajach trzecich i 
zwalczać poddawanie ich wyzyskowi; 
nalega na konieczność rozpoczęcia 
gromadzenia danych segregowanych 
według kryterium płci;

Or. en

Poprawka 181
Marie-Pierre Vedrenne, Karin Karlsbro, Svenja Hahn, Jordi Cañas, Nicola Danti, 
Samira Rafaela
w imieniu grupy Renew
Barry Andrews

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 15
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Wstępny projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla znaczenie zagadnień 
dotyczących płci i zwraca uwagę, że 
obecny kryzys gospodarczy może mieć 
nieproporcjonalnie duży wpływ na kobiety; 
w związku z tym wnosi o włączenie do 
umów handlowych i inwestycyjnych UE 
specjalnego rozdziału poświęconego płci;

15. podkreśla znaczenie zagadnień 
dotyczących płci; uważa, że umowy 
handlowe powinny stać się wektorami 
osiągnięcia równości płci i poprawy 
poziomu życia kobiet we wszystkich 
gałęziach przemysłu objętych umowami o 
wolnym handlu UE; zauważa, że kobiety 
otrzymują mniej niż dwie piąte korzyści 
płynących z umów o wolnym handlu pod 
względem tworzonych miejsc pracy, 
i zwraca uwagę, że obecny kryzys 
gospodarczy może mieć nieproporcjonalnie 
duży wpływ na kobiety; wnosi o włączenie 
do umów handlowych i inwestycyjnych 
UE specjalnego rozdziału poświęconego 
płci;

Or. en

Poprawka 182
Dita Charanzová

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 15

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla znaczenie zagadnień 
dotyczących płci i zwraca uwagę, że 
obecny kryzys gospodarczy może mieć 
nieproporcjonalnie duży wpływ na kobiety; 
w związku z tym wnosi o włączenie do 
umów handlowych i inwestycyjnych UE 
specjalnego rozdziału poświęconego płci;

15. podkreśla znaczenie zagadnień 
dotyczących płci i zwraca uwagę, że 
obecny kryzys gospodarczy może mieć 
nieproporcjonalnie duży wpływ na kobiety;

Or. en

Poprawka 183
Saskia Bricmont, Anna Cavazzini
w imieniu grupy Verts/ALE

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 16
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Wstępny projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję do lepszego 
informowania o korzyściach płynących 
z polityki handlowej UE, aby zwiększać 
przejrzystość i wiedzę obywateli 
i przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, 
ponieważ ważne jest udzielanie 
dokładnych informacji wszystkim 
zainteresowanym stronom; w tym 
kontekście przypomina o znaczeniu 
dialogu międzyinstytucjonalnego jako 
sposobu wniesienia wkładu w toczące się 
dyskusje i osiągnięcia pozytywnego 
wyniku; przypomina o roli Parlamentu jako 
współprawodawcy w polityce handlowej 
i jego roli w kontrolowaniu negocjacji, ale 
także we wdrażaniu umów handlowych;

16. wzywa Komisję do zapewnienia 
działań następczych w związku z 
wnioskami wydanymi przez wewnętrzne 
grupy doradcze oraz do lepszego 
informowania o korzyściach płynących 
z polityki handlowej UE, aby zwiększać 
przejrzystość i wiedzę obywateli 
i przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, 
ponieważ ważne jest udzielanie 
dokładnych informacji wszystkim 
zainteresowanym stronom; w tym 
kontekście przypomina o znaczeniu 
dokładniejszego demokratycznego 
nadzoru Parlamentu, w tym głosowania 
nad mandatem w zakresie negocjacji 
handlowych i głosu w sprawie zmian w 
umowach przyjętych przez mechanizmy 
współpracy regulacyjnej w ramach 
istniejących umów o wolnym handlu, a 
także o znaczeniu dialogu 
międzyinstytucjonalnego jako sposobu 
wniesienia wkładu w toczące się dyskusje 
i osiągnięcia pozytywnego wyniku; 
przypomina o roli Parlamentu jako 
współprawodawcy w polityce handlowej 
i jego roli w kontrolowaniu negocjacji, ale 
także we wdrażaniu umów handlowych;

Or. en

Poprawka 184
Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, Miroslav Číž, Mihai Tudose, Agnes 
Jongerius, Paolo De Castro, Inma Rodríguez-Piñero, Joachim Schuster, Udo Bullmann

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 16

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję do lepszego 
informowania o korzyściach płynących 
z polityki handlowej UE, aby zwiększać 
przejrzystość i wiedzę obywateli 
i przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, 

16. wzywa Komisję do lepszego 
informowania o korzyściach płynących 
z polityki handlowej UE, aby zwiększać 
przejrzystość i wiedzę obywateli, 
organizacji pozarządowych, związków 
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ponieważ ważne jest udzielanie 
dokładnych informacji wszystkim 
zainteresowanym stronom; w tym 
kontekście przypomina o znaczeniu 
dialogu międzyinstytucjonalnego jako 
sposobu wniesienia wkładu w toczące się 
dyskusje i osiągnięcia pozytywnego 
wyniku; przypomina o roli Parlamentu jako 
współprawodawcy w polityce handlowej 
i jego roli w kontrolowaniu negocjacji, ale 
także we wdrażaniu umów handlowych;

zawodowych i przedsiębiorstw, zwłaszcza 
MŚP, ponieważ ważne jest udzielanie 
dokładnych informacji wszystkim 
zainteresowanym stronom; w tym 
kontekście przypomina o znaczeniu 
dialogu międzyinstytucjonalnego jako 
sposobu wniesienia wkładu w toczące się 
dyskusje i osiągnięcia pozytywnego 
wyniku; przypomina o roli Parlamentu jako 
współprawodawcy w polityce handlowej 
i jego roli w kontrolowaniu negocjacji, ale 
także we wdrażaniu umów handlowych;

Or. en

Poprawka 185
Iuliu Winkler

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 16

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję do lepszego 
informowania o korzyściach płynących 
z polityki handlowej UE, aby zwiększać 
przejrzystość i wiedzę obywateli 
i przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, 
ponieważ ważne jest udzielanie 
dokładnych informacji wszystkim 
zainteresowanym stronom; w tym 
kontekście przypomina o znaczeniu 
dialogu międzyinstytucjonalnego jako 
sposobu wniesienia wkładu w toczące się 
dyskusje i osiągnięcia pozytywnego 
wyniku; przypomina o roli Parlamentu jako 
współprawodawcy w polityce handlowej 
i jego roli w kontrolowaniu negocjacji, ale 
także we wdrażaniu umów handlowych;

16. wzywa Komisję do lepszego 
informowania o korzyściach płynących 
z polityki handlowej UE, aby zwiększać 
przejrzystość i wiedzę obywateli 
i przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, 
ponieważ ważne jest udzielanie 
dokładnych informacji wszystkim 
zainteresowanym stronom; w tym 
kontekście przypomina o znaczeniu 
dialogu międzyinstytucjonalnego jako 
sposobu wniesienia wkładu w toczące się 
dyskusje i osiągnięcia pozytywnego 
wyniku; przypomina o roli Parlamentu jako 
współprawodawcy w polityce handlowej 
i jego roli w kontrolowaniu negocjacji, ale 
także w skutecznym wdrażaniu umów 
handlowych;

Or. en

Poprawka 186
Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Marie-Pierre Vedrenne, Karin 
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Karlsbro, Svenja Hahn, Jordi Cañas, Nicola Danti, Samira Rafaela
w imieniu grupy Renew
Barry Andrews

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 16

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję do lepszego 
informowania o korzyściach płynących 
z polityki handlowej UE, aby zwiększać 
przejrzystość i wiedzę obywateli 
i przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, 
ponieważ ważne jest udzielanie 
dokładnych informacji wszystkim 
zainteresowanym stronom; w tym 
kontekście przypomina o znaczeniu 
dialogu międzyinstytucjonalnego jako 
sposobu wniesienia wkładu w toczące się 
dyskusje i osiągnięcia pozytywnego 
wyniku; przypomina o roli Parlamentu 
jako współprawodawcy w polityce 
handlowej i jego roli w kontrolowaniu 
negocjacji, ale także we wdrażaniu umów 
handlowych;

16. wzywa Komisję  i państwa 
członkowskie do lepszego informowania 
o korzyściach płynących z polityki 
handlowej UE przez rozwinięcie 
wzmocnionej funkcji edukacyjnej i 
komunikacyjnej w celu promowania 
rzeczowego i pozytywnego przekazu w 
zakresie handlu oraz przeciwdziałania 
wprowadzaniu w błąd i niesprawiedliwej 
krytyce; zauważa, że komunikaty te 
powinny być dostosowane do potrzeb ich 
odbiorców, czy to obywateli, czy też 
przedsiębiorstw, ponieważ ważne jest 
udzielanie dokładnych informacji 
wszystkim zainteresowanym stronom; 
podkreśla, że takie działania powinny 
prowadzić do zwiększenia przejrzystości i 
świadomości;

Or. en

Poprawka 187
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 16

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję do lepszego 
informowania o korzyściach płynących 
z polityki handlowej UE, aby zwiększać 
przejrzystość i wiedzę obywateli 
i przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, 
ponieważ ważne jest udzielanie 
dokładnych informacji wszystkim 
zainteresowanym stronom; w tym 
kontekście przypomina o znaczeniu 

16. wzywa Komisję do prowadzenia 
korzystnej dla wszystkich polityki 
handlowej UE, aby zwiększać 
przejrzystość i wiedzę obywateli 
i przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, 
ponieważ ważne jest udzielanie 
dokładnych informacji wszystkim 
zainteresowanym stronom; w tym 
kontekście przypomina o znaczeniu 
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dialogu międzyinstytucjonalnego jako 
sposobu wniesienia wkładu w toczące się 
dyskusje i osiągnięcia pozytywnego 
wyniku; przypomina o roli Parlamentu jako 
współprawodawcy w polityce handlowej 
i jego roli w kontrolowaniu negocjacji, ale 
także we wdrażaniu umów handlowych;

dialogu międzyinstytucjonalnego jako 
sposobu wniesienia wkładu w toczące się 
dyskusje i osiągnięcia pozytywnego 
wyniku; przypomina o roli Parlamentu jako 
współprawodawcy w polityce handlowej 
i jego roli w kontrolowaniu negocjacji, ale 
także we wdrażaniu umów handlowych;

Or. en

Poprawka 188
Carles Puigdemont i Casamajó

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

16a. pochwala zobowiązanie Komisji do 
ułatwienia i usprawnienia handlu dzięki 
rozszerzonemu punktowi kompleksowej 
obsługi w celu umożliwienia dostawcom 
wewnątrzunijnej sprzedaży towarów na 
odległość rozliczania się z VAT należnego 
w innych państwach członkowskich, bez 
obowiązku rejestracji do celów VAT w 
tych państwach; uważa, że włączenie od 
2021 r. wewnątrzunijnej sprzedaży 
wyrobów akcyzowych na odległość do 
punktu kompleksowej obsługi VAT w 
odniesieniu do deklaracji i płatności VAT 
jest pozytywnym działaniem, i zwraca się 
do Komisji z pytaniem, czy można 
podejmować więcej takich działań;

Or. en

Poprawka 189
Jordi Cañas

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Wstępny projekt rezolucji Poprawka
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16a. podkreśla, że solidna wspólna 
polityka handlowa musi być uzupełniona 
solidną i sprawnie funkcjonującą unią 
celną; nalega, by Komisja zadbała o to, 
aby kontrole celne w całej UE odbywały 
się według tych samych standardów, za 
pomocą bezpośredniego jednolitego 
mechanizmu kontroli celnej, w 
koordynacji z państwami członkowskimi i 
w pełni zgodnie z zasadą pomocniczości;

Or. en

Poprawka 190
Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Marie-Pierre Vedrenne, Karin Karlsbro, Svenja 
Hahn, Jordi Cañas, Nicola Danti, Dita Charanzová, Samira Rafaela
w imieniu grupy Renew
Barry Andrews

Wstępny projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Wstępny projekt rezolucji Poprawka

16a. przypomina o znaczeniu dialogu 
międzyinstytucjonalnego jako sposobu 
wniesienia wkładu w toczące się dyskusje i 
osiągnięcia pozytywnego wyniku; 
przypomina o roli Parlamentu jako 
współprawodawcy w polityce handlowej 
i jego roli w kontrolowaniu negocjacji, ale 
także we wdrażaniu umów handlowych;

Or. en


