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Poprawka 1
Gabriel Mato, Anna-Michelle Asimakopoulou, Arnaud Danjean

Projekt rezolucji
Umocowanie 20 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji 
z dnia 13 maja 2020 r. pt. „Turystyka i 
transport w roku 2020 i w dalszej 
przyszłości” (COM(2020)0550) oraz 
przyjęcie pakietu dla branży turystycznej i 
transportowej,

Or. en

Poprawka 2
Gabriel Mato, Anna-Michelle Asimakopoulou, Arnaud Danjean

Projekt rezolucji
Umocowanie 21 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z 
dnia 25 marca 2021 r. w sprawie 
opracowania strategii UE na rzecz 
zrównoważonej turystyki 
(2020/2038(INI)),

Or. en

Poprawka 3
Saskia Bricmont
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 22 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając opinię Komisji 
Handlu Międzynarodowego w sprawie 
sprawozdania pt. „Unijna strategia na 
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rzecz bioróżnorodności 2030: 
przywracanie przyrody do naszego życia” 
przyjętą w dniu 15 kwietnia 2021 r.;

Or. en

Poprawka 4
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Motyw A (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 pogłębiła istniejące 
nierówności, co wzmogło niepokój 
obywateli o utratę pracy w określonych 
sektorach, zmianę charakteru pracy oraz 
presję na płace i prawa pracowników, 
które to problemy należy rozwiązać, aby 
utrzymać poparcie publiczne dla 
światowego handlu;

Or. en

Poprawka 5
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Motyw B (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 grozi zahamowaniem 
światowej walki ze zmianą klimatu, 
podczas gdy obecnie, bardziej niż 
kiedykolwiek wcześniej, potrzebujemy 
globalnych działań i współpracy w celu 
opracowania strategii politycznych oraz 
włączenia działań w dziedzinie klimatu do 
polityki wewnętrznej i zewnętrznej, gdyż 
sama szczepionka nie wystarczy, by wyjść 
z kryzysu społecznego, środowiskowego i 
gospodarczego spowodowanego przez 
COVID-19;
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Or. en

Poprawka 6
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Motyw C (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że Unia 
Europejska znacznie ograniczyła 
wewnętrzne emisje gazów cieplarnianych, 
jednak emisje gazów cieplarnianych 
związane z towarami przywożonymi stale 
rosną, podważając tym samym starania 
Unii o zmniejszenie jej globalnego śladu 
węglowego;

Or. en

Poprawka 7
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Motyw D (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że Unia 
Europejska, jako największy na świecie 
blok handlowy, ma wyjątkową możliwość 
nawiązywania globalnej współpracy, aby 
doprowadzić do trwałej odbudowy 
światowej gospodarki, której siłą 
napędową może być handel, zgodnie z 
Europejskim Zielonym Ładem i 
porozumieniem paryskim;

Or. en

Poprawka 8
Kathleen Van Brempt
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Projekt rezolucji
Motyw E (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że pandemia 
ukazała luki strategiczne w unijnych i 
globalnych łańcuchach dostaw, w tym 
dostaw podstawowych towarów 
medycznych, takich jak środki ochrony 
indywidualnej i farmaceutyczne składniki 
czynne;

Or. en

Poprawka 9
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Motyw F (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że podziały w 
WTO i pilna potrzeba jej reformy 
skomplikowały skoordynowaną reakcję 
mającą na celu zachowanie otwartości 
globalnych łańcuchów dostaw, a 
najważniejszym celem obecnie musi być 
odbudowa zaufania do wielostronnych 
instytucji mogących zapewnić globalną 
reakcję, w drodze znacznego 
przyspieszenia postępów w dyskusji na 
temat inicjatywy WTO „Handel i 
Zdrowie” oraz tymczasowego odstąpienia 
od porozumienia TRIPS względem 
produktów zdrowotnych związanych z 
COVID-19;

Or. en

Poprawka 10
Kathleen Van Brempt
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Projekt rezolucji
Motyw G (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że ważna jest 
ścisła współpraca między WTO a innymi 
organami międzynarodowymi, w 
szczególności WHO, instytucjami ONZ i 
Bankiem Światowym, aby przeciwdziałać 
kryzysowi w sposób kompleksowy, ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na skutki 
dla zdrowia i gospodarki w krajach 
rozwijających się;

Or. en

Poprawka 11
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Motyw H (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że komunikat w 
sprawie przeglądu polityki handlowej 
należy uzupełnić jasnym harmonogramem 
i punktami odniesienia dla działań 
opisanych w dokumencie, a także dalszym 
dialogiem i przejrzystością względem 
Parlamentu Europejskiego, który będzie 
odgrywać kluczową rolę w jego 
wdrażaniu;

Or. en

Poprawka 12
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Seán 
Kelly

Projekt rezolucji
Motyw I (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że pandemia 
ujawniła luki w globalnych łańcuchach 
wartości, stworzyła poważne wyzwania dla 
produkcji międzynarodowej, w 
szczególności w powiązaniu z 
gwałtownymi zmianami technologicznymi 
i przyspieszeniem cyfryzacji, oraz zwróciła 
uwagę na potrzebę zwiększenia 
odporności i dywersyfikacji na szczeblu 
globalnym, regionalnym i lokalnym;

Or. en

Poprawka 13
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Seán 
Kelly

Projekt rezolucji
Motyw J (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 pogłębiła nierówności i 
wzmogła niepokój obywateli o utratę 
pracy w określonych sektorach, zmianę 
charakteru pracy oraz presję na płace i 
prawa pracowników, które to problemy 
należy rozwiązać, aby utrzymać poparcie 
publiczne dla światowego handlu;

Or. en

Poprawka 14
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Arnaud Danjean, Seán Kelly, Jörgen 
Warborn

Projekt rezolucji
Motyw K (nowy)



AM\1229172PL.docx 9/189 PE691.343v01-00

PL

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że podziały w WTO i 
pilna potrzeba jej reformy skomplikowały 
skoordynowaną reakcję mającą na celu 
zachowanie otwartości globalnych 
łańcuchów dostaw, a priorytetem obecnie 
musi być odbudowa zaufania do 
wielostronnych instytucji mogących 
zapewnić globalną reakcję w drodze 
znacznego przyspieszenia postępów w 
dyskusji na temat inicjatywy WTO 
„Handel i Zdrowie”;

Or. en

Poprawka 15
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Daniel Caspary, Seán Kelly

Projekt rezolucji
Motyw L (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że COVID-19 
wywołał globalną pandemię, powodując 
bezprecedensowy globalny kryzys 
zdrowotny, gospodarczy, społeczny i 
humanitarny, który stworzył wąskie 
gardła i zakłócenia na niespotykaną skalę 
w obszarze handlu międzynarodowego, 
ograniczając go w wyniku 
rozprzestrzeniania się wirusa oraz 
obniżając globalną produkcję i 
zatrudnienie, zmniejszając poziom 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych i 
zwiększając napięcia geopolityczne;

Or. en

Poprawka 16
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Daniel Caspary, Arnaud Danjean
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Projekt rezolucji
Motyw M (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że przegląd polityki 
handlowej należy uzupełnić realistyczną 
strategią zwiększania odporności i 
strategicznej autonomii UE, w tym 
dostosowanymi środkami z zakresu 
polityki i instrumentami w obszarze 
produkcji krajowej, przenoszeniem 
produkcji do krajów bliżej położonych, 
dywersyfikacją dostawców i 
gromadzeniem zapasów;

Or. en

Poprawka 17
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Daniel Caspary, Seán Kelly

Projekt rezolucji
Motyw N (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

N. mając na uwadze, że liczne umowy 
handlowe UE czynią ją największym 
podmiotem na arenie światowego handlu 
oraz stanowią kluczową siłę napędową 
rozwoju gospodarki Unii Europejskiej i 
osiągania jej celów geopolitycznych, w 
tym wdrażania unijnych norm, wartości i 
ram zrównoważonego rozwoju w krajach 
partnerskich;

Or. en

Poprawka 18
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Arnaud Danjean, Seán Kelly
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Projekt rezolucji
Motyw O (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

O. mając na uwadze, że pandemia 
COVID-19 grozi zahamowaniem 
światowej walki ze zmianą klimatu, 
podczas gdy potrzebujemy globalnych 
działań i współpracy w celu opracowania 
strategii politycznych oraz włączenia 
działań w dziedzinie klimatu do polityki 
wewnętrznej i zewnętrznej, gdyż sama 
szczepionka nie wystarczy do wyjścia z 
kryzysu społecznego, środowiskowego i 
gospodarczego spowodowanego przez 
COVID-19;

Or. en

Poprawka 19
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Arnaud Danjean, Seán Kelly

Projekt rezolucji
Motyw P (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

P. mając na uwadze, że pandemia ukazała 
luki strategiczne w unijnych i globalnych 
łańcuchach dostaw, w tym dostaw 
surowców krytycznych i podstawowych 
towarów medycznych, takich jak środki 
ochrony indywidualnej i farmaceutyczne 
składniki czynne;

Or. en

Poprawka 20
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Arnaud Danjean, Seán Kelly

Projekt rezolucji
Motyw Q (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Q. mając na uwadze, że komunikat w 
sprawie przeglądu polityki handlowej 
należy uzupełnić dalszym dialogiem i 
przejrzystością względem Parlamentu 
Europejskiego, który będzie odgrywać 
kluczową rolę we wdrażaniu tego 
komunikatu;

Or. en

Poprawka 21
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński, Sergio 
Berlato
w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji
Motyw R (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

R. mając na uwadze, że polityka handlowa 
musi odgrywać ważną rolę w odbudowie 
po pandemii COVID-19 oraz w rozwoju 
bardziej dynamicznej, innowacyjnej i 
konkurencyjnej Europy na świecie;

Or. en

Poprawka 22
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński, Sergio 
Berlato
w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji
Motyw S (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

S. mając na uwadze, że według 
szacunków Międzynarodowego Funduszu 
Walutowego handel międzynarodowy 
towarami i usługami w 2022 r. ma 
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wzrosnąć o 8,4 %1a;
__________________
1a Światowa prognoza gospodarcza, 
kwiecień 2021 r.: Managing Divergent 
Recoveries (Zarządzanie rozbieżnymi 
kierunkami odbudowy) (imf.org).

Or. en

Poprawka 23
Gabriel Mato, Anna-Michelle Asimakopoulou, Arnaud Danjean

Projekt rezolucji
Motyw T (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

T. mając na uwadze, że jak pokazał kryzys 
związany z COVID-19, sektor usług 
stanowi fundament światowej gospodarki 
i najbardziej dynamiczny element handlu 
międzynarodowego; podkreśla w tym 
kontekście, że turystyka zasadniczo 
przyczynia się do wzrostu gospodarczego 
różnych państw członkowskich oraz, w 
szczególności, stwarza istotną wartość 
dodaną dla rozwoju gospodarczego, 
społecznego i kulturalnego regionów 
najbardziej oddalonych;

Or. en

Poprawka 24
Emmanouil Fragkos

Projekt rezolucji
Motyw U (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

U. mając na uwadze, że polityka 
handlowa UE może sprzyjać ogólnemu 
przeorientowaniu polityki każdego 
państwa w taki sposób, aby 
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zagwarantować poszanowanie prawa 
międzynarodowego i interesów 
europejskich;

Or. el

Poprawka 25
Saskia Bricmont
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje 
uwzględnienie Europejskiego Zielonego 
Ładu w komunikacie w sprawie przeglądu 
polityki handlowej i wzywa do 
opracowania konkretnego planu działania, 
aby urzeczywistnić te ambicje;

1. popiera ambitne i wszechstronne 
uwzględnienie Zielonego Ładu 
w komunikacie w sprawie przeglądu 
polityki handlowej; podkreśla jednak, że 
przegląd polityki handlowej skupia się 
zasadniczo na ogólnych zasadach, już 
ogłoszonych inicjatywach lub wnioskach, 
które nie są wiążące pod względem 
merytorycznym ani pod względem 
harmonogramu; ubolewa, że w 
przeglądzie polityki handlowej nie 
dostrzega się, że umowy handlowe mogą 
być i były sprzeczne z celami 
klimatycznymi, gdyż zwiększają emisje 
gazów cieplarnianych, prowadzą do 
intensywniejszej produkcji zwierzęcej, 
przyspieszają wylesianie i utratę 
różnorodności biologicznej oraz 
liberalizują handel towarami 
zanieczyszczającymi; zwraca się w 
związku z tym do Komisji o dostarczenie 
konkretnego planu działania w ramach 
działań następczych względem 
komunikatu w sprawie przeglądu polityki 
handlowej, aby urzeczywistnić te zasady; 
wskazuje, że konieczne będzie 
aktywowanie klauzul przeglądowych, aby 
skorygować elementy umów o wolnym 
handlu, które nie są spójne z zasadami i 
celami Europejskiego Zielonego Ładu; 
zwraca się w związku z tym do Komisji o 
zaktualizowanie istniejących rozdziałów 
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umów handlowych i inwestycyjnych z 
wykorzystaniem aktywnych i terminowych 
klauzul przeglądowych, aby zapewnić 
dostosowanie tych umów, w szczególności 
zaś o jak najszybsze zaostrzenie 
postanowień w sprawie wykonalności oraz 
przedstawienie rezultatów i planowanych 
dostosowań Parlamentowi 
Europejskiemu;

Or. en

Poprawka 26
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje 
uwzględnienie Europejskiego Zielonego 
Ładu w komunikacie w sprawie przeglądu 
polityki handlowej i wzywa do 
opracowania konkretnego planu działania, 
aby urzeczywistnić te ambicje;

1. z zadowoleniem przyjmuje 
uwzględnienie Europejskiego Zielonego 
Ładu w komunikacie w sprawie przeglądu 
polityki handlowej, w którym 
zdecydowanie podkreślono potrzebę 
promowania przez politykę handlową 
bardziej zrównoważonego rozwoju 
zgodnie z zobowiązaniem Unii do pełnej 
realizacji celów zrównoważonego rozwoju 
ONZ, i wzywa do opracowania 
konkretnego planu działania, aby 
urzeczywistnić te ambicje do 2030 r.;

Or. en

Poprawka 27
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński, Sergio 
Berlato
w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji
Ustęp 1
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Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje 
uwzględnienie Europejskiego Zielonego 
Ładu w komunikacie w sprawie przeglądu 
polityki handlowej i wzywa do 
opracowania konkretnego planu działania, 
aby urzeczywistnić te ambicje;

1. odnotowuje uwzględnienie 
Europejskiego Zielonego Ładu 
w komunikacie w sprawie przeglądu 
polityki handlowej i wzywa do 
opracowania konkretnego planu działania, 
aby urzeczywistnić te ambicje;

Or. en

Poprawka 28
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Jörgen Warborn

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje 
uwzględnienie Europejskiego Zielonego 
Ładu w komunikacie w sprawie przeglądu 
polityki handlowej i wzywa do 
opracowania konkretnego planu działania, 
aby urzeczywistnić te ambicje;

1. z zadowoleniem przyjmuje 
komunikat w sprawie przeglądu polityki 
handlowej i wzywa do opracowania 
konkretnego planu działania na rzecz 
asertywnej polityki handlowej 
ukierunkowanej na multilateralizm, 
odporność i zrównoważony rozwój;

Or. en

Poprawka 29
Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje 
uwzględnienie Europejskiego Zielonego 
Ładu w komunikacie w sprawie przeglądu 
polityki handlowej i wzywa do 
opracowania konkretnego planu działania, 
aby urzeczywistnić te ambicje;

1. z zadowoleniem przyjmuje 
komunikat w sprawie przeglądu polityki 
handlowej i wzywa do opracowania 
konkretnego planu działania na rzecz 
bardziej wielostronnego i opartego na 
zasadach handlu;
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Or. en

Poprawka 30
Dita Charanzová

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje 
uwzględnienie Europejskiego Zielonego 
Ładu w komunikacie w sprawie przeglądu 
polityki handlowej i wzywa do 
opracowania konkretnego planu działania, 
aby urzeczywistnić te ambicje;

1. z zadowoleniem przyjmuje 
uwzględnienie Europejskiego Zielonego 
Ładu i europejskiej strategii cyfrowej 
w komunikacie w sprawie przeglądu 
polityki handlowej i wzywa do 
opracowania konkretnego planu działania, 
aby urzeczywistnić te ambicje;

Or. en

Poprawka 31
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, 
Liesje Schreinemacher, Barry Andrews

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje 
uwzględnienie Europejskiego Zielonego 
Ładu w komunikacie w sprawie przeglądu 
polityki handlowej i wzywa do 
opracowania konkretnego planu działania, 
aby urzeczywistnić te ambicje;

1. z zadowoleniem przyjmuje 
uwzględnienie Europejskiego Zielonego 
Ładu w komunikacie w sprawie przeglądu 
polityki handlowej i wzywa do 
opracowania konkretnego planu działania, 
planu prac i harmonogramu, aby 
urzeczywistnić te ambicje;

Or. en

Poprawka 32
Carles Puigdemont i Casamajó
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Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje 
uwzględnienie Europejskiego Zielonego 
Ładu w komunikacie w sprawie przeglądu 
polityki handlowej i wzywa do 
opracowania konkretnego planu działania, 
aby urzeczywistnić te ambicje;

1. z zadowoleniem przyjmuje 
uwzględnienie Europejskiego Zielonego 
Ładu w komunikacie w sprawie przeglądu 
polityki handlowej i wzywa do 
opracowania konkretnego planu działania, 
aby urzeczywistnić te ambicje, 
uwzględniającego pozycję geograficzną 
Unii Europejskiej oraz jej zobowiązanie i 
odwagę w obszarze transformacji cyfrowej 
i ekologicznej, widoczne w ustanawianiu 
nowych norm w rozdziałach dotyczących 
zrównoważonego rozwoju w umowach o 
wolnym handlu podpisywanych z nowymi 
partnerami handlowymi;

Or. en

Poprawka 33
Saskia Bricmont
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje 
włączenie porozumienia paryskiego jako 
podstawowego elementu do wszystkich 
umów handlowych, inwestycyjnych 
i umów o partnerstwie; podkreśla, że 
ratyfikacja podstawowych konwencji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP) i poszanowanie praw człowieka są 
warunkami zawierania umów o wolnym 
handlu; zwraca się o włączenie ambitnych 
rozdziałów dotyczących równouprawnienia 
płci oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP) do wszystkich 
umów handlowych;

2. z zadowoleniem przyjmuje 
włączenie porozumienia paryskiego jako 
podstawowego elementu do każdej 
przyszłej umowy handlowej, inwestycyjnej 
i umowy o partnerstwie oraz zwraca się do 
Komisji o włączenie tego elementu także 
do trwających negocjacji i wszelkich 
przeglądów już istniejących umów; 
podkreśla, że zobowiązania do wdrożenia 
porozumienia paryskiego wymagają 
faktycznej wykonalności w ramach umów 
handlowych i inwestycyjnych; wnioskuje, 
by Rada włączyła także Konwencję o 
różnorodności biologicznej (CBD) i 
konwencję CITES jako podstawowe 
elementy do projektów przyszłych umów i 
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przeglądów istniejących umów; podkreśla, 
że ratyfikacja i udowodnione wdrażanie 
podstawowych konwencji MOP 
i wielostronnych umów środowiskowych 
oraz poszanowanie praw człowieka są 
warunkami zawierania umów o wolnym 
handlu; zwraca się o włączenie ambitnych 
rozdziałów dotyczących równouprawnienia 
płci oraz MŚP do każdej umowy 
handlowej, a także o ugruntowanie zasady 
ostrożności we wszystkich umowach o 
wolnym handlu i włączenie jej do 
rozdziałów dotyczących środków 
sanitarnych i fitosanitarnych;

Or. en

Poprawka 34
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje 
włączenie porozumienia paryskiego jako 
podstawowego elementu do wszystkich 
umów handlowych, inwestycyjnych 
i umów o partnerstwie; podkreśla, że 
ratyfikacja podstawowych konwencji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP) i poszanowanie praw człowieka są 
warunkami zawierania umów o wolnym 
handlu; zwraca się o włączenie ambitnych 
rozdziałów dotyczących równouprawnienia 
płci oraz małych i średnich przedsiębiorstw 
(MŚP) do wszystkich umów handlowych;

2. z zadowoleniem przyjmuje 
włączenie porozumienia paryskiego jako 
podstawowego elementu do wszystkich 
umów handlowych, inwestycyjnych 
i umów o partnerstwie; wskazuje, że ponad 
110 krajów zobowiązało się do osiągnięcia 
neutralności klimatycznej do 2050 r., a 
Chiny do 2060 r., i domaga się włączenia 
zobowiązania do osiągnięcia neutralności 
klimatycznej jako warunku zawarcia 
umów handlowych; podkreśla, że 
ratyfikacja podstawowych konwencji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP) i poszanowanie praw człowieka są 
warunkami zawierania umów o wolnym 
handlu; zwraca uwagę na jakość i 
znaczenie wielu innych konwencji MOP 
oraz wzywa Unię do zwiększenia poziomu 
ambicji w umowach z partnerami z 
państw rozwiniętych i podjęcia działań w 
celu włączenia odniesienia do 
zaawansowanych konwencji MOP 
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podczas przeglądu istniejących umów 
handlowych i do przyszłych umów; zwraca 
się o włączenie ambitnych rozdziałów 
dotyczących równouprawnienia płci oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) 
do wszystkich umów handlowych;

Or. en

Poprawka 35
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Jörgen Warborn

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje 
włączenie porozumienia paryskiego jako 
podstawowego elementu do wszystkich 
umów handlowych, inwestycyjnych 
i umów o partnerstwie; podkreśla, że 
ratyfikacja podstawowych konwencji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP) i poszanowanie praw człowieka są 
warunkami zawierania umów o wolnym 
handlu; zwraca się o włączenie ambitnych 
rozdziałów dotyczących równouprawnienia 
płci oraz małych i średnich przedsiębiorstw 
(MŚP) do wszystkich umów handlowych;

2. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
UE zaproponuje, by poszanowanie 
porozumienia paryskiego było uznawane 
za podstawowy element przyszłych umów 
handlowych i inwestycyjnych; przypomina 
Komisji, że poszanowanie i wdrażanie 
podstawowych konwencji MOP 
i poszanowanie praw człowieka są 
zobowiązaniami wyrażonymi w niedawno 
zawartych umowach handlowych; zwraca 
się o włączenie ambitnych rozdziałów 
dotyczących handlu cyfrowego, 
równouprawnienia płci oraz małych 
i średnich przedsiębiorstw (MŚP) do 
nowych umów handlowych;

Or. en

Poprawka 36
Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje 2. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
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włączenie porozumienia paryskiego jako 
podstawowego elementu do wszystkich 
umów handlowych, inwestycyjnych 
i umów o partnerstwie; podkreśla, że 
ratyfikacja podstawowych konwencji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP) i poszanowanie praw człowieka są 
warunkami zawierania umów o wolnym 
handlu; zwraca się o włączenie ambitnych 
rozdziałów dotyczących 
równouprawnienia płci oraz małych 
i średnich przedsiębiorstw (MŚP) do 
wszystkich umów handlowych;

UE potwierdza zobowiązania wynikające z 
porozumienia paryskiego we wszystkich 
umowach handlowych, inwestycyjnych 
i umowach o partnerstwie; podkreśla, że 
podstawowe konwencje Międzynarodowej 
Organizacji Pracy (MOP) i poszanowanie 
praw człowieka są zobowiązaniami 
odzwierciedlonymi we wszystkich 
niedawno zawartych umowach o wolnym 
handlu; zwraca się o włączenie ambitnych 
rozdziałów dotyczących małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP) do wszystkich 
przyszłych umów handlowych;

Or. en

Poprawka 37
Emmanouil Fragkos

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje 
włączenie porozumienia paryskiego jako 
podstawowego elementu do wszystkich 
umów handlowych, inwestycyjnych 
i umów o partnerstwie; podkreśla, że 
ratyfikacja podstawowych konwencji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP) i poszanowanie praw człowieka są 
warunkami zawierania umów o wolnym 
handlu; zwraca się o włączenie ambitnych 
rozdziałów dotyczących równouprawnienia 
płci oraz małych i średnich przedsiębiorstw 
(MŚP) do wszystkich umów handlowych;

2. odnotowuje włączenie 
porozumienia paryskiego jako 
podstawowego elementu do wszystkich 
umów handlowych, inwestycyjnych 
i umów o partnerstwie, z uwagi na 
dotychczasową nieskuteczność 
jednostronnych nacisków UE na 
osiąganie celów klimatycznych 
stanowiących największe wyzwanie; 
podkreśla, że ratyfikacja podstawowych 
konwencji Międzynarodowej Organizacji 
Pracy (MOP) i poszanowanie praw 
człowieka są warunkami zawierania umów 
o wolnym handlu; zwraca się o włączenie 
ambitnych rozdziałów dotyczących 
równouprawnienia płci oraz małych 
i średnich przedsiębiorstw (MŚP) do 
wszystkich umów handlowych;

Or. el
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Poprawka 38
Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje 
włączenie porozumienia paryskiego jako 
podstawowego elementu do wszystkich 
umów handlowych, inwestycyjnych 
i umów o partnerstwie; podkreśla, że 
ratyfikacja podstawowych konwencji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP) i poszanowanie praw człowieka są 
warunkami zawierania umów o wolnym 
handlu; zwraca się o włączenie ambitnych 
rozdziałów dotyczących równouprawnienia 
płci oraz małych i średnich przedsiębiorstw 
(MŚP) do wszystkich umów handlowych;

2. z zadowoleniem przyjmuje 
włączenie porozumienia paryskiego jako 
podstawowego elementu do wszystkich 
umów handlowych, inwestycyjnych 
i umów o partnerstwie; zwraca się do 
Komisji, aby podkreśliła i zagwarantowała 
jego wiążący charakter przez włączenie 
odpowiednich mechanizmów do 
wszystkich umów gospodarczych, które 
weszły w życie, zostały podpisane lub są 
przedmiotem negocjacji; podkreśla, że 
ratyfikacja podstawowych konwencji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP) i poszanowanie praw człowieka są 
warunkami zawierania umów o wolnym 
handlu; zwraca się o włączenie ambitnych 
rozdziałów dotyczących równouprawnienia 
płci oraz małych i średnich przedsiębiorstw 
(MŚP) do wszystkich umów handlowych;

Or. fr

Poprawka 39
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Svenja Hahn, Jérémy Decerle, Karin Karlsbro, 
Liesje Schreinemacher, Barry Andrews

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje 
włączenie porozumienia paryskiego jako 
podstawowego elementu do wszystkich 
umów handlowych, inwestycyjnych 
i umów o partnerstwie; podkreśla, że 
ratyfikacja podstawowych konwencji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP) i poszanowanie praw człowieka są 

2. z zadowoleniem przyjmuje 
włączenie porozumienia paryskiego jako 
podstawowego elementu do wszystkich 
umów handlowych, inwestycyjnych 
i umów o partnerstwie; podkreśla, że 
ratyfikacja podstawowych konwencji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP) i poszanowanie praw człowieka są 
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warunkami zawierania umów o wolnym 
handlu; zwraca się o włączenie ambitnych 
rozdziałów dotyczących równouprawnienia 
płci oraz małych i średnich przedsiębiorstw 
(MŚP) do wszystkich umów handlowych;

warunkami zawierania umów o wolnym 
handlu; zwraca się o włączenie ambitnych 
rozdziałów dotyczących równouprawnienia 
płci oraz małych i średnich przedsiębiorstw 
(MŚP), a także specjalnych rozdziałów 
dotyczących handlu cyfrowego do 
wszystkich umów handlowych;

Or. en

Poprawka 40
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje 
włączenie porozumienia paryskiego jako 
podstawowego elementu do wszystkich 
umów handlowych, inwestycyjnych 
i umów o partnerstwie; podkreśla, że 
ratyfikacja podstawowych konwencji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP) i poszanowanie praw człowieka są 
warunkami zawierania umów o wolnym 
handlu; zwraca się o włączenie ambitnych 
rozdziałów dotyczących równouprawnienia 
płci oraz małych i średnich przedsiębiorstw 
(MŚP) do wszystkich umów handlowych;

2. z zadowoleniem przyjmuje 
włączenie porozumienia paryskiego jako 
podstawowego elementu do wszystkich 
umów handlowych, inwestycyjnych 
i umów o partnerstwie; podkreśla, że 
ratyfikacja podstawowych konwencji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP) i poszanowanie praw człowieka są 
warunkami zawierania umów o wolnym 
handlu; zwraca się o włączenie ambitnych 
rozdziałów dotyczących równouprawnienia 
płci oraz małych i średnich przedsiębiorstw 
(MŚP) do wszystkich umów handlowych; 
uważa, że zasada „zdrowie we wszystkich 
politykach”, a także podejście „Jedno 
zdrowie” również powinny stanowić 
integralną część umów handlowych Unii z 
państwami trzecimi;

Or. en

Poprawka 41
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Sergio Berlato
w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji
Ustęp 2



PE691.343v01-00 24/189 AM\1229172PL.docx

PL

Projekt rezolucji Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje 
włączenie porozumienia paryskiego jako 
podstawowego elementu do wszystkich 
umów handlowych, inwestycyjnych 
i umów o partnerstwie; podkreśla, że 
ratyfikacja podstawowych konwencji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP) i poszanowanie praw człowieka są 
warunkami zawierania umów o wolnym 
handlu; zwraca się o włączenie ambitnych 
rozdziałów dotyczących równouprawnienia 
płci oraz małych i średnich przedsiębiorstw 
(MŚP) do wszystkich umów handlowych;

2. z zadowoleniem przyjmuje 
włączenie porozumienia paryskiego jako 
podstawowego elementu do wszystkich 
umów handlowych, inwestycyjnych 
i umów o partnerstwie; podkreśla, że 
ratyfikacja podstawowych konwencji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP) i poszanowanie praw człowieka są 
warunkami zawierania umów o wolnym 
handlu; zwraca się o włączenie ambitnych 
rozdziałów dotyczących równouprawnienia 
płci, wzmocnienia pozycji kobiet oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) 
do wszystkich umów handlowych;

Or. en

Poprawka 42
Iuliu Winkler, Christophe Hansen, Sven Simon, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Massimiliano Salini, Gabriel Mato, Jörgen Warborn

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje 
włączenie porozumienia paryskiego jako 
podstawowego elementu do wszystkich 
umów handlowych, inwestycyjnych 
i umów o partnerstwie; podkreśla, że 
ratyfikacja podstawowych konwencji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP) i poszanowanie praw człowieka są 
warunkami zawierania umów o wolnym 
handlu; zwraca się o włączenie ambitnych 
rozdziałów dotyczących równouprawnienia 
płci oraz małych i średnich przedsiębiorstw 
(MŚP) do wszystkich umów handlowych;

2. z zadowoleniem przyjmuje 
włączenie porozumienia paryskiego jako 
podstawowego elementu do wszystkich 
umów handlowych, inwestycyjnych 
i umów o partnerstwie; podkreśla, że 
ratyfikacja podstawowych konwencji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP) i poszanowanie praw człowieka są 
ważnymi czynnikami podczas zawierania 
umów o wolnym handlu; zwraca się 
o włączenie ambitnych rozdziałów 
dotyczących równouprawnienia płci oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) 
do wszystkich umów handlowych;

Or. en
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Poprawka 43
Dita Charanzová

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. z zadowoleniem przyjmuje 
włączenie porozumienia paryskiego jako 
podstawowego elementu do wszystkich 
umów handlowych, inwestycyjnych 
i umów o partnerstwie; podkreśla, że 
ratyfikacja podstawowych konwencji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP) i poszanowanie praw człowieka są 
warunkami zawierania umów o wolnym 
handlu; zwraca się o włączenie ambitnych 
rozdziałów dotyczących 
równouprawnienia płci oraz małych 
i średnich przedsiębiorstw (MŚP) do 
wszystkich umów handlowych;

2. z zadowoleniem przyjmuje 
włączenie porozumienia paryskiego jako 
podstawowego elementu do wszystkich 
umów handlowych, inwestycyjnych 
i umów o partnerstwie; podkreśla, że 
ratyfikacja podstawowych konwencji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP) i poszanowanie praw człowieka są 
warunkami zawierania umów o wolnym 
handlu; zwraca się o włączenie ambitnych 
rozdziałów dotyczących handlu cyfrowego 
oraz małych i średnich przedsiębiorstw 
(MŚP) do nowych umów handlowych;

Or. en

Poprawka 44
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, 
Barry Andrews

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. podkreśla znaczenie włączenia 
dążeń do równouprawnienia płci i 
uwzględniania aspektu płci w polityce 
handlowej jako ważnego elementu 
promowania trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu; z zadowoleniem przyjmuje 
promowanie równouprawnienia płci za 
pośrednictwem strategii na rzecz 
równouprawnienia płci na lata 2020–2025 
oraz trzeciego unijnego planu działania w 
sprawie równości płci; podkreśla, że 
handel może promować 
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równouprawnienie płci, a także 
przyczyniać się do wzmocnienia 
gospodarczej i społecznej pozycji kobiet na 
całym świecie oraz do opartych w 
większym stopniu na równości i 
odporniejszych gospodarek na całym 
świecie; zwraca uwagę, że kryzys związany 
z COVID-19 w niewspółmiernie większym 
stopniu dotyka kobiety; z zadowoleniem 
przyjmuje zamierzenie Komisji, by 
gromadzić i analizować dane w celu 
lepszego zrozumienia wpływu polityki 
handlowej na kobiety; wzywa Komisję do 
współpracy z Parlamentem Europejskim 
w obszarze uwzględniania aspektu płci w 
polityce handlowej; apeluje do Komisji, by 
włączyła do unijnych umów handlowych i 
inwestycyjnych specjalne rozdziały 
dotyczące równouprawnienia płci;

Or. en

Poprawka 45
Emmanouil Fragkos

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. wzywa UE do wszechstronnego 
przeglądu jej stosunków handlowych z 
każdym państwem dopuszczającym się 
naruszeń:
a) prawa międzynarodowego;
b) praw państw członkowskich UE;
c) zasad stosunków dobrosąsiedzkich 
poprzez zbrojenia z myślą o ciągłym 
prowadzeniu działań wojskowych;
d) zasad społeczeństwa 
demokratycznego i praworządności przez 
ograniczanie działalności opozycji;
a jednocześnie zapewnienia tych państw, 
że stosunki z Unią Europejską ulegną 
faktycznej poprawie, jeżeli państwo takie 
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wyrazi wolę przestrzegania europejskich 
zasad i wartości w strategicznych 
kwestiach;

Or. el

Poprawka 46
Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że odbudowa po 
pandemii COVID-19 jest wyjątkową 
okazją do ustalenia programu na rzecz 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego; 
w związku z tym wzywa Komisję do 
niezwłocznego przedstawienia przeglądu 
15-punktowego planu działania w sprawie 
rozdziałów dotyczących handlu 
i zrównoważonego rozwoju; oczekuje 
zajęcia się w ramach przeglądu w trybie 
pilnym wykonalnością zobowiązań 
w zakresie handlu i zrównoważonego 
rozwoju, ponieważ obecnie kwestia ta nie 
jest uwzględniana; przypomina w związku 
z tym nieoficjalny dokument Niderlandów 
i Francji na temat handlu, skutków 
społeczno-gospodarczych 
i zrównoważonego rozwoju11; sugeruje, 
aby przynajmniej niedawne postępy 
w zakresie zapewnienia wykonalności 
miały zastosowanie do polityki handlowej 
UE, mianowicie zdolność do 
przeciwdziałania nieprzestrzeganiu 
przepisów przez partnerów poprzez 
jednostronne sankcje, w tym 
wprowadzenie ceł lub kontyngentów na 
określone produkty lub krzyżowe 
zawieszenie innych części umowy;

3. podkreśla, że odbudowa po 
pandemii COVID-19 jest wyjątkową 
okazją do zwiększenia dynamiki 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego; 
w związku z tym wzywa Komisję do 
terminowego przedstawienia przeglądu 15-
punktowego planu działania w sprawie 
rozdziałów dotyczących handlu 
i zrównoważonego rozwoju;

__________________ __________________
11 Nieoficjalny dokument Niderlandów i 
Francji na temat handlu, skutków 
społeczno-gospodarczych 

11 Nieoficjalny dokument Niderlandów i 
Francji na temat handlu, skutków 
społeczno-gospodarczych 
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i zrównoważonego rozwoju, dostępny na 
stronie „the Netherlands at International 
Organisations 
(permanentrepresentations.nl)”.

i zrównoważonego rozwoju, dostępny na 
stronie „the Netherlands at International 
Organisations 
(permanentrepresentations.nl)”.

Or. en

Poprawka 47
Dita Charanzová

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że odbudowa po 
pandemii COVID-19 jest wyjątkową 
okazją do ustalenia programu na rzecz 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego; 
w związku z tym wzywa Komisję do 
niezwłocznego przedstawienia przeglądu 
15-punktowego planu działania w sprawie 
rozdziałów dotyczących handlu 
i zrównoważonego rozwoju; oczekuje 
zajęcia się w ramach przeglądu w trybie 
pilnym wykonalnością zobowiązań 
w zakresie handlu i zrównoważonego 
rozwoju, ponieważ obecnie kwestia ta nie 
jest uwzględniana; przypomina w związku 
z tym nieoficjalny dokument Niderlandów 
i Francji na temat handlu, skutków 
społeczno-gospodarczych 
i zrównoważonego rozwoju11; sugeruje, 
aby przynajmniej niedawne postępy 
w zakresie zapewnienia wykonalności 
miały zastosowanie do polityki handlowej 
UE, mianowicie zdolność do 
przeciwdziałania nieprzestrzeganiu 
przepisów przez partnerów poprzez 
jednostronne sankcje, w tym 
wprowadzenie ceł lub kontyngentów na 
określone produkty lub krzyżowe 
zawieszenie innych części umowy;

3. podkreśla, że odbudowa po 
pandemii COVID-19 jest dobrą okazją do 
ustalenia programu na rzecz 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego; 
w związku z tym wzywa Komisję do 
niezwłocznego przedstawienia przeglądu 
15-punktowego planu działania w sprawie 
rozdziałów dotyczących handlu 
i zrównoważonego rozwoju, aby 
uwzględnić między innymi najlepszy 
sposób wywiązywania się z zobowiązań 
w zakresie handlu i zrównoważonego 
rozwoju;

__________________ __________________
11 Nieoficjalny dokument Niderlandów i 
Francji na temat handlu, skutków 

11 Nieoficjalny dokument Niderlandów i 
Francji na temat handlu, skutków 



AM\1229172PL.docx 29/189 PE691.343v01-00

PL

społeczno-gospodarczych 
i zrównoważonego rozwoju, dostępny na 
stronie „the Netherlands at International 
Organisations 
(permanentrepresentations.nl)”.

społeczno-gospodarczych 
i zrównoważonego rozwoju, dostępny na 
stronie „the Netherlands at International 
Organisations 
(permanentrepresentations.nl)”.

Or. en

Poprawka 48
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Seán Kelly

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że odbudowa po 
pandemii COVID-19 jest wyjątkową 
okazją do ustalenia programu na rzecz 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego; 
w związku z tym wzywa Komisję do 
niezwłocznego przedstawienia przeglądu 
15-punktowego planu działania w sprawie 
rozdziałów dotyczących handlu 
i zrównoważonego rozwoju; oczekuje 
zajęcia się w ramach przeglądu w trybie 
pilnym wykonalnością zobowiązań 
w zakresie handlu i zrównoważonego 
rozwoju, ponieważ obecnie kwestia ta nie 
jest uwzględniana; przypomina w związku 
z tym nieoficjalny dokument Niderlandów 
i Francji na temat handlu, skutków 
społeczno-gospodarczych 
i zrównoważonego rozwoju11; sugeruje, 
aby przynajmniej niedawne postępy 
w zakresie zapewnienia wykonalności 
miały zastosowanie do polityki handlowej 
UE, mianowicie zdolność do 
przeciwdziałania nieprzestrzeganiu 
przepisów przez partnerów poprzez 
jednostronne sankcje, w tym 
wprowadzenie ceł lub kontyngentów na 
określone produkty lub krzyżowe 
zawieszenie innych części umowy;

3. podkreśla, że odbudowa po 
pandemii COVID-19 jest wyjątkową 
okazją do promowania zrównoważonego 
wzrostu gospodarczego; w związku z tym 
wzywa Komisję do przedstawienia 
przeglądu 15-punktowego planu działania 
w sprawie rozdziałów dotyczących handlu 
i zrównoważonego rozwoju w 2021 r. oraz 
oczekuje uwzględnienia w ramach 
przeglądu skutecznego wdrażania i 
egzekwowania umów handlowych; 
przypomina w związku z tym nieoficjalny 
dokument Niderlandów i Francji na temat 
handlu, skutków społeczno-gospodarczych 
i zrównoważonego rozwoju11;

__________________ __________________
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11 Nieoficjalny dokument Niderlandów i 
Francji na temat handlu, skutków 
społeczno-gospodarczych 
i zrównoważonego rozwoju, dostępny na 
stronie „the Netherlands at International 
Organisations 
(permanentrepresentations.nl)”.

11 Nieoficjalny dokument Niderlandów i 
Francji na temat handlu, skutków 
społeczno-gospodarczych 
i zrównoważonego rozwoju, dostępny na 
stronie „the Netherlands at International 
Organisations 
(permanentrepresentations.nl)”.

Or. en

Poprawka 49
Saskia Bricmont
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że odbudowa po 
pandemii COVID-19 jest wyjątkową 
okazją do ustalenia programu na rzecz 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego; 
w związku z tym wzywa Komisję do 
niezwłocznego przedstawienia przeglądu 
15-punktowego planu działania w sprawie 
rozdziałów dotyczących handlu 
i zrównoważonego rozwoju; oczekuje 
zajęcia się w ramach przeglądu w trybie 
pilnym wykonalnością zobowiązań 
w zakresie handlu i zrównoważonego 
rozwoju, ponieważ obecnie kwestia ta nie 
jest uwzględniana; przypomina w związku 
z tym nieoficjalny dokument Niderlandów 
i Francji na temat handlu, skutków 
społeczno-gospodarczych 
i zrównoważonego rozwoju11; sugeruje, 
aby przynajmniej niedawne postępy 
w zakresie zapewnienia wykonalności 
miały zastosowanie do polityki handlowej 
UE, mianowicie zdolność do 
przeciwdziałania nieprzestrzeganiu 
przepisów przez partnerów poprzez 
jednostronne sankcje, w tym 
wprowadzenie ceł lub kontyngentów na 
określone produkty lub krzyżowe 

3. podkreśla, że odbudowa po 
pandemii COVID-19 jest wyjątkową 
okazją do ustalenia programu na rzecz 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego; 
w związku z tym wzywa Komisję do 
niezwłocznego ustanowienia przejrzystego 
i sprzyjającego włączeniu procesu 
przeglądu 15-punktowego planu działania 
w sprawie rozdziałów dotyczących handlu 
i zrównoważonego rozwoju; oczekuje 
pilnego zajęcia się w ramach przeglądu 
wykonalnością zobowiązań w zakresie 
handlu i zrównoważonego rozwoju, 
ponieważ obecnie jest to brakująca 
kwestia; wskazuje w tym kontekście, że 
wszystkie przyszłe i zaktualizowane 
rozdziały dotyczące handlu i 
zrównoważonego rozwoju powinny 
obejmować mechanizmy rozstrzygania 
sporów przewidujące postanowienia w 
sprawie stosowania sankcji, w tym 
wycofywania preferencji handlowych lub 
innych zezwoleń na dostęp do rynku 
zawartych w pozostałych częściach umów 
w przypadku braku zgodności ze 
standardami społecznymi i 
środowiskowymi, które można 
egzekwować; jest zadania, że do 
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zawieszenie innych części umowy; postanowień w sprawie energii i 
surowców, rolnictwa, rybołówstwa i 
leśnictwa należy włączyć konkretne i 
ukierunkowane wymogi zrównoważonego 
rozwoju, w tym między innymi wymogi 
przejrzystości i uczestnictwa; popiera 
w związku z tym nieoficjalny dokument 
niderlandzko–francuski; sugeruje 
niniejszym przyjęcie przynajmniej 
niedawnych postępów w zakresie 
zapewnienia wykonalności, mianowicie 
zdolność UE do przeciwdziałania 
nieprzestrzeganiu przepisów przez 
partnerów poprzez jednostronne sankcje, 
w tym wprowadzenie ceł lub 
kontyngentów na określone produkty lub 
krzyżowe zawieszenie innych części 
umowy; wzywa również Radę i Komisję, 
by włączyły do rozdziałów dotyczących 
handlu i zrównoważonego rozwoju oraz 
rolnictwa postanowienia w sprawie 
dobrostanu zwierząt, sprawiedliwego 
handlu i gospodarki o obiegu 
zamkniętym, a także by zakazały wywozu 
pestycydów niedozwolonych w UE; wzywa 
Komisję do wyciągnięcia wniosków z prac 
zespołu ekspertów UE–Korea Południowa 
oraz z precedensu związanego z 
wietnamskim planem działania w świetle 
ratyfikacji konwencji MOP, tak aby 
rozdziały dotyczące handlu i 
zrównoważonego rozwoju zawierały plan 
działania obejmujący konkretne i możliwe 
do zweryfikowania zobowiązania, na 
podstawie których dokonywane będą 
postępy w innych rozdziałach;

__________________ __________________
11 Nieoficjalny dokument Niderlandów i 
Francji na temat handlu, skutków 
społeczno-gospodarczych 
i zrównoważonego rozwoju, dostępny na 
stronie „the Netherlands at International 
Organisations 
(permanentrepresentations.nl)”.

11 Nieoficjalny dokument Niderlandów i 
Francji na temat handlu, skutków 
społeczno-gospodarczych 
i zrównoważonego rozwoju, dostępny na 
stronie „the Netherlands at International 
Organisations 
(permanentrepresentations.nl)”.

Or. en
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Poprawka 50
Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Paolo De Castro, 
Agnes Jongerius, Miroslav Číž, Joachim Schuster, Costas Mavrides

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że odbudowa po 
pandemii COVID-19 jest wyjątkową 
okazją do ustalenia programu na rzecz 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego; 
w związku z tym wzywa Komisję do 
niezwłocznego przedstawienia przeglądu 
15-punktowego planu działania w sprawie 
rozdziałów dotyczących handlu 
i zrównoważonego rozwoju; oczekuje 
zajęcia się w ramach przeglądu w trybie 
pilnym wykonalnością zobowiązań 
w zakresie handlu i zrównoważonego 
rozwoju, ponieważ obecnie kwestia ta nie 
jest uwzględniana; przypomina w związku 
z tym nieoficjalny dokument Niderlandów 
i Francji na temat handlu, skutków 
społeczno-gospodarczych 
i zrównoważonego rozwoju11; sugeruje, 
aby przynajmniej niedawne postępy 
w zakresie zapewnienia wykonalności 
miały zastosowanie do polityki handlowej 
UE, mianowicie zdolność do 
przeciwdziałania nieprzestrzeganiu 
przepisów przez partnerów poprzez 
jednostronne sankcje, w tym 
wprowadzenie ceł lub kontyngentów na 
określone produkty lub krzyżowe 
zawieszenie innych części umowy;

3. podkreśla, że odbudowa po 
pandemii COVID-19 jest wyjątkową 
okazją do ustalenia programu na rzecz 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego; 
w związku z tym wzywa Komisję do 
przyspieszenia przeglądu 15-punktowego 
planu działania w sprawie rozdziałów 
dotyczących handlu i zrównoważonego 
rozwoju, tak aby można było go wdrażać 
we wszystkich trwających negocjacjach 
bez wyjątku; oczekuje zajęcia się w ramach 
przeglądu w trybie pilnym wykonalnością 
zobowiązań w zakresie handlu 
i zrównoważonego rozwoju, ponieważ 
obecnie kwestia ta nie jest uwzględniana; 
przypomina w związku z tym nieoficjalny 
dokument Niderlandów i Francji na temat 
handlu, skutków społeczno-gospodarczych 
i zrównoważonego rozwoju11; sugeruje, 
aby przynajmniej niedawne postępy 
w zakresie zapewnienia wykonalności 
miały zastosowanie do polityki handlowej 
UE, mianowicie zdolność do 
przeciwdziałania nieprzestrzeganiu 
przepisów przez partnerów poprzez 
jednostronne sankcje, w tym 
wprowadzenie ceł lub kontyngentów na 
określone produkty lub krzyżowe 
zawieszenie innych części umowy;

__________________ __________________
11 Nieoficjalny dokument Niderlandów i 
Francji na temat handlu, skutków 
społeczno-gospodarczych 
i zrównoważonego rozwoju, dostępny na 
stronie „the Netherlands at International 
Organisations 
(permanentrepresentations.nl)”.

11 Nieoficjalny dokument Niderlandów i 
Francji na temat handlu, skutków 
społeczno-gospodarczych 
i zrównoważonego rozwoju, dostępny na 
stronie „the Netherlands at International 
Organisations 
(permanentrepresentations.nl)”.

Or. en
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Poprawka 51
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński, Sergio 
Berlato
w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że odbudowa po 
pandemii COVID-19 jest wyjątkową 
okazją do ustalenia programu na rzecz 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego; 
w związku z tym wzywa Komisję do 
niezwłocznego przedstawienia przeglądu 
15-punktowego planu działania w sprawie 
rozdziałów dotyczących handlu 
i zrównoważonego rozwoju; oczekuje 
zajęcia się w ramach przeglądu w trybie 
pilnym wykonalnością zobowiązań 
w zakresie handlu i zrównoważonego 
rozwoju, ponieważ obecnie kwestia ta nie 
jest uwzględniana; przypomina w związku 
z tym nieoficjalny dokument Niderlandów 
i Francji na temat handlu, skutków 
społeczno-gospodarczych 
i zrównoważonego rozwoju11; sugeruje, 
aby przynajmniej niedawne postępy 
w zakresie zapewnienia wykonalności 
miały zastosowanie do polityki handlowej 
UE, mianowicie zdolność do 
przeciwdziałania nieprzestrzeganiu 
przepisów przez partnerów poprzez 
jednostronne sankcje, w tym 
wprowadzenie ceł lub kontyngentów na 
określone produkty lub krzyżowe 
zawieszenie innych części umowy;

3. podkreśla, że odbudowa po 
pandemii COVID-19 jest wyjątkową 
okazją do ustalenia programu na rzecz 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego; 
w związku z tym wzywa Komisję do 
niezwłocznego przedstawienia przeglądu 
15-punktowego planu działania w sprawie 
rozdziałów dotyczących handlu 
i zrównoważonego rozwoju; oczekuje 
zajęcia się w ramach przeglądu w trybie 
pilnym wykonalnością zobowiązań 
w zakresie handlu i zrównoważonego 
rozwoju, ponieważ obecnie kwestia ta nie 
jest uwzględniana; przypomina w związku 
z tym nieoficjalny dokument Niderlandów 
i Francji na temat handlu, skutków 
społeczno-gospodarczych 
i zrównoważonego rozwoju11; sugeruje, 
aby przynajmniej niedawne postępy 
w zakresie zapewnienia wykonalności 
miały zastosowanie do polityki handlowej 
UE, takie jak wprowadzenie ceł lub 
kontyngentów na określone produkty lub 
krzyżowe zawieszenie innych części 
umowy;

__________________ __________________
11 Nieoficjalny dokument Niderlandów i 
Francji na temat handlu, skutków 
społeczno-gospodarczych 
i zrównoważonego rozwoju, dostępny na 
stronie „the Netherlands at International 
Organisations 
(permanentrepresentations.nl)”.

11 Nieoficjalny dokument Niderlandów i 
Francji na temat handlu, skutków 
społeczno-gospodarczych 
i zrównoważonego rozwoju, dostępny na 
stronie „the Netherlands at International 
Organisations 
(permanentrepresentations.nl)”.
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Or. en

Poprawka 52
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że odbudowa po 
pandemii COVID-19 jest wyjątkową 
okazją do ustalenia programu na rzecz 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego; 
w związku z tym wzywa Komisję do 
niezwłocznego przedstawienia przeglądu 
15-punktowego planu działania w sprawie 
rozdziałów dotyczących handlu 
i zrównoważonego rozwoju; oczekuje 
zajęcia się w ramach przeglądu w trybie 
pilnym wykonalnością zobowiązań 
w zakresie handlu i zrównoważonego 
rozwoju, ponieważ obecnie kwestia ta nie 
jest uwzględniana; przypomina w związku 
z tym nieoficjalny dokument Niderlandów 
i Francji na temat handlu, skutków 
społeczno-gospodarczych 
i zrównoważonego rozwoju11; sugeruje, 
aby przynajmniej niedawne postępy 
w zakresie zapewnienia wykonalności 
miały zastosowanie do polityki handlowej 
UE, mianowicie zdolność do 
przeciwdziałania nieprzestrzeganiu 
przepisów przez partnerów poprzez 
jednostronne sankcje, w tym 
wprowadzenie ceł lub kontyngentów na 
określone produkty lub krzyżowe 
zawieszenie innych części umowy;

3. podkreśla, że odbudowa po 
pandemii COVID-19 jest wyjątkową 
okazją do ustalenia programu na rzecz 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego 
oraz przejścia z konwencjonalnych umów 
o wolnym handlu na umowy o współpracy 
oparte na celach zrównoważonego 
rozwoju, obejmujące istotny element 
handlowy; w związku z tym wzywa 
Komisję do niezwłocznego przedstawienia 
przeglądu 15-punktowego planu działania 
w sprawie rozdziałów dotyczących handlu 
i zrównoważonego rozwoju; oczekuje 
zajęcia się w ramach przeglądu w trybie 
pilnym wykonalnością zobowiązań 
w zakresie handlu i zrównoważonego 
rozwoju, ponieważ obecnie kwestia ta nie 
jest uwzględniana; przypomina w związku 
z tym nieoficjalny dokument Niderlandów 
i Francji na temat handlu, skutków 
społeczno-gospodarczych 
i zrównoważonego rozwoju11; sugeruje, 
aby przynajmniej niedawne postępy 
w zakresie zapewnienia wykonalności 
miały zastosowanie do polityki handlowej 
UE, mianowicie zdolność do 
przeciwdziałania nieprzestrzeganiu 
przepisów przez partnerów poprzez 
jednostronne sankcje, w tym 
wprowadzenie ceł lub kontyngentów na 
określone produkty lub krzyżowe 
zawieszenie innych części umowy; wzywa 
Komisję do przeanalizowania opcji 
utworzenia instrumentu w celu karania 
poszczególnych przedsiębiorstw 
odpowiedzialnych za dumping socjalny i 
ekologiczny lub przestępstwa w tym 
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obszarze;
__________________ __________________
11 Nieoficjalny dokument Niderlandów i 
Francji na temat handlu, skutków 
społeczno-gospodarczych 
i zrównoważonego rozwoju, dostępny na 
stronie „the Netherlands at International 
Organisations 
(permanentrepresentations.nl)”.

11 Nieoficjalny dokument Niderlandów i 
Francji na temat handlu, skutków 
społeczno-gospodarczych 
i zrównoważonego rozwoju, dostępny na 
stronie „the Netherlands at International 
Organisations 
(permanentrepresentations.nl)”.

Or. en

Poprawka 53
Iuliu Winkler, Christophe Hansen, Sven Simon, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Massimiliano Salini, Gabriel Mato, Jörgen Warborn

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla, że odbudowa po 
pandemii COVID-19 jest wyjątkową 
okazją do ustalenia programu na rzecz 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego; 
w związku z tym wzywa Komisję do 
niezwłocznego przedstawienia przeglądu 
15-punktowego planu działania w sprawie 
rozdziałów dotyczących handlu 
i zrównoważonego rozwoju; oczekuje 
zajęcia się w ramach przeglądu w trybie 
pilnym wykonalnością zobowiązań 
w zakresie handlu i zrównoważonego 
rozwoju, ponieważ obecnie kwestia ta nie 
jest uwzględniana; przypomina w związku 
z tym nieoficjalny dokument Niderlandów 
i Francji na temat handlu, skutków 
społeczno-gospodarczych 
i zrównoważonego rozwoju11; sugeruje, 
aby przynajmniej niedawne postępy 
w zakresie zapewnienia wykonalności 
miały zastosowanie do polityki handlowej 
UE, mianowicie zdolność do 
przeciwdziałania nieprzestrzeganiu 
przepisów przez partnerów poprzez 
jednostronne sankcje, w tym 

3. podkreśla, że odbudowa po 
pandemii COVID-19 jest wyjątkową 
okazją do ustalenia programu na rzecz 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego; 
w związku z tym wzywa Komisję do 
niezwłocznego przedstawienia przeglądu 
15-punktowego planu działania w sprawie 
rozdziałów dotyczących handlu 
i zrównoważonego rozwoju; oczekuje 
zajęcia się w ramach przeglądu w trybie 
pilnym wykonalnością zobowiązań 
w zakresie handlu i zrównoważonego 
rozwoju, ponieważ obecnie kwestia ta nie 
jest uwzględniana; przypomina w związku 
z tym nieoficjalny dokument Niderlandów 
i Francji na temat handlu, skutków 
społeczno-gospodarczych 
i zrównoważonego rozwoju11; sugeruje, 
aby przynajmniej niedawne postępy 
w zakresie zapewnienia wykonalności 
miały zastosowanie do polityki handlowej 
UE, mianowicie zdolność do 
przeciwdziałania nieprzestrzeganiu 
przepisów przez partnerów poprzez 
jednostronne sankcje, w tym 
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wprowadzenie ceł lub kontyngentów na 
określone produkty lub krzyżowe 
zawieszenie innych części umowy;

wprowadzenie ceł lub kontyngentów na 
określone produkty lub krzyżowe 
zawieszenie innych części umowy; 
podkreśla w tym względzie rolę głównego 
urzędnika ds. egzekwowania przepisów 
handlowych oraz domaga się ścisłej 
współpracy z Komisją Handlu 
Międzynarodowego Parlamentu 
Europejskiego w monitorowaniu i 
kontroli egzekwowania rozdziałów 
dotyczących handlu i zrównoważonego 
rozwoju;

__________________ __________________
11 Nieoficjalny dokument Niderlandów i 
Francji na temat handlu, skutków 
społeczno-gospodarczych 
i zrównoważonego rozwoju, dostępny na 
stronie „the Netherlands at International 
Organisations 
(permanentrepresentations.nl)”.

11 Nieoficjalny dokument Niderlandów i 
Francji na temat handlu, skutków 
społeczno-gospodarczych 
i zrównoważonego rozwoju, dostępny na 
stronie „the Netherlands at International 
Organisations 
(permanentrepresentations.nl)”.

Or. en

Poprawka 54
Saskia Bricmont
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. wzywa Radę i Komisję, by 
dokonały przeglądu w trybie pilnym 
unijnych wytycznych negocjacyjnych w 
odniesieniu do wszystkich trwających 
negocjacji handlowych, aby przewidzieć 
postanowienia w sprawie stosowania 
sankcji w obszarze zrównoważonego 
rozwoju, a zarazem by uznały, że 
Europejski Zielony Ład oraz konkluzje 
Rady Europejskiej z grudnia 2020 r., 
zgodnie z którymi „UE zapewni, by jej 
polityka handlowa i umowy handlowe były 
zgodne z jej ambicjami klimatycznymi”, a 
w szczególności z Europejskim Zielonym 
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Ładem, gwarantują szeroki mandat do 
włączania do trwających negocjacji 
dwustronnych wykonalnych i bardziej 
rygorystycznych postanowień w sprawie 
zrównoważonego rozwoju; podkreśla w 
szczególności znaczenie poparcia i 
wykorzystania wniosków przygotowanych 
w tej kwestii przez Nową Zelandię w 
kontekście niedawnych rozmów 
dwustronnych, gdyż stanowiłoby to ważny 
punkt odniesienia i precedens dla 
przyszłych negocjacji;

Or. en

Poprawka 55
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Jörgen 
Warborn

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. wzywa Komisję do odejścia od 
podziału produkcji na „brązową/zieloną”, 
określającego „dobre” i „złe” towary i 
usługi, a zamiast tego do promowania 
analizy cyklu życia i ocen wpływu, aby 
osiągnąć sprawiedliwy i prawidłowy 
zrównoważony handel;

Or. en

Poprawka 56
Saskia Bricmont
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3b. podkreśla, że umowa z 
Mercosurem nie może zostać 
zatwierdzona z uwagi na jej niezgodność z 
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Europejskim Zielonym Ładem, a w 
szczególności jej silny wpływ na zmianę 
klimatu, wylesianie i różnorodność 
biologiczną; wzywa Radę i Komisję, by 
dążyły do włączenia wykonalnych i 
prawnie wiążących postanowień, które 
uwzględniałyby i korygowały przekrojowe 
braki umowy pod względem ogólnej 
zrównoważoności; odrzuca możliwe 
rozdzielenie układu o stowarzyszeniu i 
umowy o wolnym handlu jako sposobu na 
wdrożenie umowy poprzez obejście 
procesów demokratycznych i 
zlekceważenie uzasadnionych obaw;

Or. en

Poprawka 57
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Arnaud Danjean, Seán 
Kelly, Jörgen Warborn

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. zwraca uwagę, że elektronika 
użytkowa nadal jest traktowana 
preferencyjnie w stosunku do towarów 
związanych z przemysłem ekologicznym, 
a taryfy i bariery handlowe są sprzeczne 
z zasadami zrównoważonego handlu; 
domaga się, aby Komisja opracowała 
instrumenty pozwalające zaradzić tym 
zakłóceniom i urzeczywistniła Zielony Ład 
poprzez wdrażanie go we wszystkich 
aspektach polityki handlowej;

4. wnioskuje, aby Komisja przyjrzała 
się instrumentom, które wspierają 
wdrażanie Zielonego Ładu we wszystkich 
aspektach polityki handlowej;

Or. en

Poprawka 58
Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Ustęp 4
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Projekt rezolucji Poprawka

4. zwraca uwagę, że elektronika 
użytkowa nadal jest traktowana 
preferencyjnie w stosunku do towarów 
związanych z przemysłem ekologicznym, 
a taryfy i bariery handlowe są sprzeczne 
z zasadami zrównoważonego handlu; 
domaga się, aby Komisja opracowała 
instrumenty pozwalające zaradzić tym 
zakłóceniom i urzeczywistniła Zielony Ład 
poprzez wdrażanie go we wszystkich 
aspektach polityki handlowej;

4. zwraca uwagę, że elektronika 
użytkowa nadal jest traktowana 
preferencyjnie w stosunku do towarów 
związanych z przemysłem ekologicznym; 
domaga się, aby Komisja opracowała 
instrumenty pozwalające zaradzić tym 
zakłóceniom i urzeczywistniła Zielony Ład 
poprzez wdrażanie go we wszystkich 
aspektach polityki handlowej;

Or. fr

Poprawka 59
Dita Charanzová

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. zwraca uwagę, że elektronika 
użytkowa nadal jest traktowana 
preferencyjnie w stosunku do towarów 
związanych z przemysłem ekologicznym, 
a taryfy i bariery handlowe są sprzeczne 
z zasadami zrównoważonego handlu; 
domaga się, aby Komisja opracowała 
instrumenty pozwalające zaradzić tym 
zakłóceniom i urzeczywistniła Zielony Ład 
poprzez wdrażanie go we wszystkich 
aspektach polityki handlowej;

4. zwraca uwagę, że elektronika 
użytkowa nadal jest traktowana 
preferencyjnie w stosunku do towarów 
związanych z przemysłem ekologicznym, 
a taryfy i bariery handlowe są sprzeczne 
z zasadami zrównoważonego handlu; 
zwraca się do Komisji, aby wzięła pod 
uwagę instrumenty pozwalające zaradzić 
tym zakłóceniom;

Or. en

Poprawka 60
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, 
Barry Andrews

Projekt rezolucji
Ustęp 4
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Projekt rezolucji Poprawka

4. zwraca uwagę, że elektronika 
użytkowa nadal jest traktowana 
preferencyjnie w stosunku do towarów 
związanych z przemysłem ekologicznym, 
a taryfy i bariery handlowe są sprzeczne 
z zasadami zrównoważonego handlu; 
domaga się, aby Komisja opracowała 
instrumenty pozwalające zaradzić tym 
zakłóceniom i urzeczywistniła Zielony Ład 
poprzez wdrażanie go we wszystkich 
aspektach polityki handlowej;

4. ubolewa, że elektronika użytkowa 
nadal jest traktowana preferencyjnie 
w stosunku do towarów związanych 
z przemysłem ekologicznym, a taryfy 
i bariery handlowe są sprzeczne z zasadami 
zrównoważonego handlu; podkreśla, że 
znoszenie taryf i barier handlowych dla 
ekologicznych towarów i usług powinno 
zapewniać wkład w innowacyjne 
rozwiązania, aby przeciwdziałać kryzysowi 
klimatycznemu i przyczyniać się do 
osiągnięcia celów Zielonego Ładu i celów 
zrównoważonego rozwoju, a także 
zrównoważonego rozwoju na całym 
świecie; domaga się, aby Komisja 
opracowała instrumenty pozwalające 
zaradzić tym zakłóceniom 
i urzeczywistniła Zielony Ład poprzez 
wdrażanie go we wszystkich aspektach 
polityki handlowej;

Or. en

Poprawka 61
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. zwraca uwagę, że elektronika 
użytkowa nadal jest traktowana 
preferencyjnie w stosunku do towarów 
związanych z przemysłem ekologicznym, 
a taryfy i bariery handlowe są sprzeczne 
z zasadami zrównoważonego handlu; 
domaga się, aby Komisja opracowała 
instrumenty pozwalające zaradzić tym 
zakłóceniom i urzeczywistniła Zielony Ład 
poprzez wdrażanie go we wszystkich 
aspektach polityki handlowej;

4. zwraca uwagę, że elektronika 
użytkowa nadal jest traktowana 
preferencyjnie w stosunku do towarów 
związanych z przemysłem ekologicznym, 
a taryfy i bariery handlowe są sprzeczne 
z zasadami zrównoważonego handlu, oraz 
wzywa Komisję do podjęcia nowych 
wysiłków, aby zawrzeć umowę w sprawie 
towarów środowiskowych podczas 12. 
konferencji ministerialnej WTO; domaga 
się, aby Komisja opracowała instrumenty 
pozwalające zaradzić tym zakłóceniom 
i urzeczywistniła Zielony Ład poprzez 
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wdrażanie go we wszystkich aspektach 
polityki handlowej;

Or. en

Poprawka 62
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. zwraca uwagę, że elektronika 
użytkowa nadal jest traktowana 
preferencyjnie w stosunku do towarów 
związanych z przemysłem ekologicznym, 
a taryfy i bariery handlowe są sprzeczne 
z zasadami zrównoważonego handlu; 
domaga się, aby Komisja opracowała 
instrumenty pozwalające zaradzić tym 
zakłóceniom i urzeczywistniła Zielony Ład 
poprzez wdrażanie go we wszystkich 
aspektach polityki handlowej;

4. zwraca uwagę, że elektronika 
użytkowa nadal jest traktowana 
preferencyjnie w stosunku do towarów 
związanych z przemysłem ekologicznym, 
a taryfy i bariery handlowe są sprzeczne 
z zasadami zrównoważonego handlu; 
domaga się, aby Komisja opracowała 
instrumenty pozwalające zaradzić tym 
zakłóceniom i urzeczywistniła Zielony Ład 
poprzez wdrażanie go we wszystkich 
aspektach polityki handlowej; wskazuje, że 
po pandemii COVID-19 na świecie 
nastąpi gwałtowny wzrost popytu na 
metale ziem rzadkich w celu 
przyspieszenia transformacji ekologicznej 
i energetycznej; wzywa Komisję do 
rozważania wspomnianej kwestii jako 
integralnej części jej kompetencji 
handlowych;

Or. en

Poprawka 63
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Arnaud Danjean, Seán 
Kelly

Projekt rezolucji
Ustęp 5



PE691.343v01-00 42/189 AM\1229172PL.docx

PL

Projekt rezolucji Poprawka

5. zwraca uwagę, że wysokie koszty 
początkowe, które zwracają się dopiero 
z czasem, oraz brak wiedzy fachowej 
i sprzętu uniemożliwiają obecnie krajom 
rozwijającym się podejmowanie 
proekologicznych działań; domaga się, aby 
Komisja wykorzystała wszystkie dostępne 
jej instrumenty handlowe w celu 
zwiększenia wsparcia finansowego, 
pomocy technicznej, transferu technologii 
i rozpowszechniania cyfryzacji, aby 
wzmocnić pozycję krajów rozwijających 
się i umożliwić im osiągnięcie trwałej 
odporności;

5. zwraca uwagę, że wysokie koszty 
początkowe, które zwracają się dopiero 
z czasem, oraz brak wiedzy fachowej 
i sprzętu spowalniają obecnie 
transformację ekologiczną i cyfrową w 
krajach rozwijających się; domaga się, aby 
Komisja wykorzystała jej instrumenty 
handlowe w celu zwiększenia wsparcia 
finansowego, pomocy technicznej, 
budowania zdolności technologicznych 
i rozpowszechniania cyfryzacji, aby 
wzmocnić pozycję krajów rozwijających 
się i wspierać osiągnięcie trwałej i 
cyfrowej odporności;

Or. en

Poprawka 64
Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zwraca uwagę, że wysokie koszty 
początkowe, które zwracają się dopiero 
z czasem, oraz brak wiedzy fachowej 
i sprzętu uniemożliwiają obecnie krajom 
rozwijającym się podejmowanie 
proekologicznych działań; domaga się, aby 
Komisja wykorzystała wszystkie dostępne 
jej instrumenty handlowe w celu 
zwiększenia wsparcia finansowego, 
pomocy technicznej, transferu technologii 
i rozpowszechniania cyfryzacji, aby 
wzmocnić pozycję krajów rozwijających 
się i umożliwić im osiągnięcie trwałej 
odporności;

5. zwraca uwagę, że wymuszony 
udział w globalizacji i jej wymóg 
konkurencyjności cenowej, a także 
wysokie koszty początkowe, które 
zwracają się dopiero z czasem, oraz 
polityka korekty strukturalnej mająca na 
celu ograniczenie interwencji publicznej 
prowadzą do braków wiedzy fachowej 
i sprzętu oraz uniemożliwiają obecnie 
krajom rozwijającym się podejmowanie 
proekologicznych działań; domaga się, aby 
Komisja wykorzystała wszystkie dostępne 
jej instrumenty i oparła się na pilnych 
zaleceniach MFW, aby pobudzić 
inwestycje publiczne w celu zwiększenia 
wsparcia finansowego, pomocy 
technicznej, transferu technologii 
i rozpowszechniania cyfryzacji, aby 
wzmocnić pozycję krajów rozwijających 
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się i umożliwić im osiągnięcie trwałej 
odporności;

Or. fr

Poprawka 65
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zwraca uwagę, że wysokie koszty 
początkowe, które zwracają się dopiero 
z czasem, oraz brak wiedzy fachowej 
i sprzętu uniemożliwiają obecnie krajom 
rozwijającym się podejmowanie 
proekologicznych działań; domaga się, aby 
Komisja wykorzystała wszystkie dostępne 
jej instrumenty handlowe w celu 
zwiększenia wsparcia finansowego, 
pomocy technicznej, transferu technologii 
i rozpowszechniania cyfryzacji, aby 
wzmocnić pozycję krajów rozwijających 
się i umożliwić im osiągnięcie trwałej 
odporności;

5. zwraca uwagę, że wysokie koszty 
początkowe, które zwracają się dopiero 
z czasem, oraz brak wiedzy fachowej 
i sprzętu uniemożliwiają obecnie krajom 
rozwijającym się podejmowanie 
proekologicznych działań; domaga się, aby 
Komisja wykorzystała wszystkie dostępne 
jej instrumenty handlowe w celu 
zwiększenia wsparcia finansowego, 
pomocy technicznej, w tym w produkcji 
energii odnawialnej, transferu technologii 
i cyfryzacji, aby wzmocnić pozycję krajów 
rozwijających się i umożliwić im 
osiągnięcie trwałej odporności; domaga się 
znaczących systemów pożyczkowych EBI, 
aby wspierać ten cel polityki, w 
szczególności w odniesieniu do inwestycji 
w produkcję energii słonecznej i 
ekologicznego wodoru, a także w 
zdecentralizowane odnawialne źródła 
energii;

Or. en

Poprawka 66
Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Paolo De Castro, 
Agnes Jongerius, Miroslav Číž, Joachim Schuster, Costas Mavrides

Projekt rezolucji
Ustęp 5
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Projekt rezolucji Poprawka

5. zwraca uwagę, że wysokie koszty 
początkowe, które zwracają się dopiero 
z czasem, oraz brak wiedzy fachowej 
i sprzętu uniemożliwiają obecnie krajom 
rozwijającym się podejmowanie 
proekologicznych działań; domaga się, aby 
Komisja wykorzystała wszystkie dostępne 
jej instrumenty handlowe w celu 
zwiększenia wsparcia finansowego, 
pomocy technicznej, transferu technologii 
i rozpowszechniania cyfryzacji, aby 
wzmocnić pozycję krajów rozwijających 
się i umożliwić im osiągnięcie trwałej 
odporności;

5. zwraca uwagę, że wysokie koszty 
początkowe, które zwracają się dopiero 
z czasem, oraz brak wiedzy fachowej 
i sprzętu uniemożliwiają obecnie krajom 
rozwijającym się podejmowanie 
proekologicznych działań; domaga się, aby 
Komisja wykorzystała wszystkie dostępne 
jej instrumenty handlowe i strategie 
polityki współpracy na rzecz rozwoju 
w celu zwiększenia wsparcia finansowego, 
pomocy technicznej, transferu technologii 
i rozpowszechniania cyfryzacji, aby 
wzmocnić pozycję krajów rozwijających 
się i umożliwić im osiągnięcie trwałej 
odporności oraz lepiej wdrażać należytą 
staranność w całym łańcuchu dostaw;

Or. en

Poprawka 67
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zwraca uwagę, że wysokie koszty 
początkowe, które zwracają się dopiero 
z czasem, oraz brak wiedzy fachowej 
i sprzętu uniemożliwiają obecnie krajom 
rozwijającym się podejmowanie 
proekologicznych działań; domaga się, aby 
Komisja wykorzystała wszystkie dostępne 
jej instrumenty handlowe w celu 
zwiększenia wsparcia finansowego, 
pomocy technicznej, transferu technologii 
i rozpowszechniania cyfryzacji, aby 
wzmocnić pozycję krajów rozwijających 
się i umożliwić im osiągnięcie trwałej 
odporności;

5. zwraca uwagę, że wysokie koszty 
początkowe, które zwracają się dopiero 
z czasem, oraz brak wiedzy fachowej 
i sprzętu uniemożliwiają obecnie krajom 
rozwijającym się podejmowanie 
proekologicznych działań; domaga się, aby 
Komisja wykorzystała wszystkie dostępne 
jej instrumenty handlowe w celu 
zwiększenia wsparcia finansowego, 
pomocy technicznej, transferu technologii 
i rozpowszechniania cyfryzacji, aby 
wzmocnić pozycję krajów rozwijających 
się i umożliwić im osiągnięcie trwałej 
odporności; uważa, że przegląd ogólnego 
systemu preferencji taryfowych stanowi 
pierwszy i pozytywny krok w kierunku 
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osiągnięcia tego celu;

Or. en

Poprawka 68
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, 
Liesje Schreinemacher, Barry Andrews

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zwraca uwagę, że wysokie koszty 
początkowe, które zwracają się dopiero 
z czasem, oraz brak wiedzy fachowej 
i sprzętu uniemożliwiają obecnie krajom 
rozwijającym się podejmowanie 
proekologicznych działań; domaga się, aby 
Komisja wykorzystała wszystkie dostępne 
jej instrumenty handlowe w celu 
zwiększenia wsparcia finansowego, 
pomocy technicznej, transferu technologii 
i rozpowszechniania cyfryzacji, aby 
wzmocnić pozycję krajów rozwijających 
się i umożliwić im osiągnięcie trwałej 
odporności;

5. zwraca uwagę, że wysokie koszty 
początkowe, które mogą zwrócić się 
dopiero z czasem, oraz brak wiedzy 
fachowej i sprzętu uniemożliwiają obecnie 
krajom rozwijającym się podejmowanie 
proekologicznych działań; domaga się, aby 
Komisja wykorzystała wszystkie dostępne 
jej instrumenty handlowe w celu 
zwiększenia wsparcia finansowego, 
pomocy technicznej, transferu technologii 
i rozpowszechniania cyfryzacji, aby 
wzmocnić pozycję krajów rozwijających 
się i umożliwić im osiągnięcie trwałej 
odporności;

Or. en

Poprawka 69
Saskia Bricmont
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. zwraca się w tym kontekście do UE 
o przegląd wytycznych negocjacyjnych 
WTO w celu przedłożenia inicjatyw w 
ramach Komitetu ds. Handlu i 
Środowiska, a także trwających negocjacji 
w sprawie towarów środowiskowych 
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zmierzających do zrównoważenia 
globalnego systemu praw własności 
intelektualnej, aby promować zgodny z 
prawem transfer technologii przyjaznych 
dla klimatu; podkreśla, że inicjatywy takie 
powinny obejmować promowanie 
deklaracji w sprawie praw własności 
intelektualnej i zmiany klimatu w WTO, 
zachęcającej do transferu technologii i 
stosowania obowiązkowych licencji na 
kluczowe technologie klimatyczne; jest 
zdania, że należy zmienić porozumienie 
TRIPS, aby umożliwić członkom WTO 
wyłączanie kluczowych technologii 
klimatycznych z ochrony patentowej, gdyż 
istniejąca elastyczność nie jest 
wystarczająca, a obecne zasady 
porozumienia TRIPS utrudniają transfer 
tych technologii do krajów ubogich i 
najsłabiej rozwiniętych; 

Or. en

Poprawka 70
Saskia Bricmont
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5b. wskazuje, że UE powinna także 
przejąć inicjatywę i wspierać interpretację 
zasad WTO, która jest bardziej 
dostosowana do obecnego kontekstu, w 
szczególności w odniesieniu do wyjątków 
politycznych dotyczących klimatu i 
środowiska; podkreśla, że reforma WTO 
powinna oferować wprowadzenie 
możliwości rozróżniania produktów na 
podstawie ich metod przetwarzania i 
produkcji, także wówczas, gdy nie 
zmieniają one produktów końcowych, 
gdyż spełnia to wymóg „uzasadnianego 
celu” w rozumieniu porozumienia TBT 
WTO (art. 2.2), aby dążyć do uzyskania 
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metody obliczania zawartości węgla w 
towarach lub usługach będących 
przedmiotem handlu międzynarodowego 
oraz włączenia szczególnych ram i zasad 
w celu promowania gospodarki o obiegu 
zamkniętym; 

Or. en

Poprawka 71
Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. apeluje do UE, aby przejęła 
wiodącą rolę na szczeblu wielostronnym 
w celu zniesienia dotacji o szkodliwych 
skutkach, opowiadając się za 
przejrzystością oraz surowymi regulacjami 
i zasadami w umowach handlowych oraz 
w Światowej Organizacji Handlu (WTO); 
podkreśla znaczenie sporządzania ocen 
wpływu na zrównoważony rozwój na 
zasadzie ex ante, śródokresowej i ex post; 
podkreśla potrzebę opracowania 
kompleksowych ram zawierających 
konkretne cele, aby realizować założenia 
wskazane w celach zrównoważonego 
rozwoju, Zielonym Ładzie i programie 
godnej pracy MOP w ramach umów 
handlowych i inwestycyjnych; podkreśla, 
że nowe umowy należy zawierać dopiero 
po osiągnięciu tych celów, a istniejące 
umowy należy odpowiednio zmienić;

6. apeluje do UE, aby przejęła 
wiodącą rolę na szczeblu wielostronnym 
w celu zniesienia dotacji zakłócających 
rynek, opowiadając się za przejrzystością 
oraz surowymi regulacjami i zasadami 
w umowach handlowych oraz w Światowej 
Organizacji Handlu (WTO);

Or. en

Poprawka 72
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Seán Kelly
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Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. apeluje do UE, aby przejęła 
wiodącą rolę na szczeblu wielostronnym 
w celu zniesienia dotacji o szkodliwych 
skutkach, opowiadając się za 
przejrzystością oraz surowymi regulacjami 
i zasadami w umowach handlowych oraz 
w Światowej Organizacji Handlu (WTO); 
podkreśla znaczenie sporządzania ocen 
wpływu na zrównoważony rozwój na 
zasadzie ex ante, śródokresowej i ex post; 
podkreśla potrzebę opracowania 
kompleksowych ram zawierających 
konkretne cele, aby realizować założenia 
wskazane w celach zrównoważonego 
rozwoju, Zielonym Ładzie i programie 
godnej pracy MOP w ramach umów 
handlowych i inwestycyjnych; podkreśla, 
że nowe umowy należy zawierać dopiero 
po osiągnięciu tych celów, a istniejące 
umowy należy odpowiednio zmienić;

6. apeluje do UE, aby przejęła 
wiodącą rolę w wymiarze wielostronnym, 
aby zaangażować kraje i partnerów 
handlowych o podobnych poglądach w 
realizację silnego programu 
środowiskowego, w tym w stopniowy 
rozwój zasad w celu wyeliminowania 
dotacji zakłócających rynek; podkreśla 
znaczenie sporządzania ocen wpływu na 
zrównoważony rozwój na zasadzie ex ante 
i ex post; podkreśla potrzebę zapewnienia 
wytycznych, aby realizować założenia 
wskazane w celach zrównoważonego 
rozwoju, Zielonym Ładzie i programie 
godnej pracy MOP w ramach umów 
handlowych i inwestycyjnych;

Or. en

Poprawka 73
Saskia Bricmont
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. apeluje do UE, aby przejęła 
wiodącą rolę na szczeblu wielostronnym 
w celu zniesienia dotacji o szkodliwych 
skutkach, opowiadając się za 
przejrzystością oraz surowymi regulacjami 
i zasadami w umowach handlowych oraz 
w Światowej Organizacji Handlu (WTO); 
podkreśla znaczenie sporządzania ocen 
wpływu na zrównoważony rozwój na 
zasadzie ex ante, śródokresowej i ex post; 

6. apeluje do UE, aby przejęła 
wiodącą rolę na szczeblu wielostronnym 
w celu zniesienia dotacji o szkodliwych 
skutkach, opowiadając się za 
przejrzystością oraz surowymi regulacjami 
i zasadami w umowach handlowych oraz 
w WTO; oczekuje w tym kontekście na 
inicjatywę Komisji w sprawie handlu 
i klimatu w WTO, ogłoszoną 
w komunikacie w sprawie przeglądu 
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podkreśla potrzebę opracowania 
kompleksowych ram zawierających 
konkretne cele, aby realizować założenia 
wskazane w celach zrównoważonego 
rozwoju, Zielonym Ładzie i programie 
godnej pracy MOP w ramach umów 
handlowych i inwestycyjnych; podkreśla, 
że nowe umowy należy zawierać dopiero 
po osiągnięciu tych celów, a istniejące 
umowy należy odpowiednio zmienić;

polityki, aby uwzględnić elementy 
umożliwiające opracowanie zasad 
dotyczących dopłat do paliw kopalnych; 
jest zdania, że taka inicjatywa powinna 
prowadzić do przedstawienia wniosków 
dotyczących ustanowienia ram metodyki 
na potrzeby oceny i ilościowego określenia 
dotacji o szkodliwych skutkach dla 
środowiska, które uwzględniają efekty 
zewnętrzne i opierają się na zasadzie „nie 
czyń poważnych szkód”; przypomina o 
swoim stanowisku w sprawie 
Europejskiego prawa o klimacie 
dotyczącym wycofania bezpośrednich i 
pośrednich dopłat do paliw kopalnych w 
UE najpóźniej do 2025 r.; zwraca się do 
Komisji o uzgodnienie planu działania z 
każdym partnerem handlowym objętym 
umową handlową w celu wsparcia 
wycofywania takich dotacji; podkreśla 
znaczenie dostępności ocen wpływu na 
zrównoważony rozwój na zasadzie ex ante, 
śródokresowej i ex post, aby odpowiednio 
identyfikować, oceniać i uwzględniać 
możliwe ryzyko na jak najwcześniejszym 
etapie oraz kształtować właściwe 
zobowiązania dwustronne i monitorować 
ich wdrażanie, w szczególności w 
odniesieniu do rozdziałów dotyczących 
handlu i zrównoważonego rozwoju; 
podkreśla potrzebę opracowania 
kompleksowych ram zawierających 
konkretne cele, aby realizować założenia 
wskazane w celach zrównoważonego 
rozwoju, Zielonym Ładzie i programie 
godnej pracy MOP w ramach umów 
handlowych i inwestycyjnych; podkreśla, 
że nowe umowy należy zawierać tylko po 
osiągnięciu tych celów, a istniejące umowy 
należy odpowiednio zmienić;

Or. en

Poprawka 74
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, 
Barry Andrews
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Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. apeluje do UE, aby przejęła 
wiodącą rolę na szczeblu wielostronnym 
w celu zniesienia dotacji o szkodliwych 
skutkach, opowiadając się za 
przejrzystością oraz surowymi regulacjami 
i zasadami w umowach handlowych oraz 
w Światowej Organizacji Handlu (WTO); 
podkreśla znaczenie sporządzania ocen 
wpływu na zrównoważony rozwój na 
zasadzie ex ante, śródokresowej i ex post; 
podkreśla potrzebę opracowania 
kompleksowych ram zawierających 
konkretne cele, aby realizować założenia 
wskazane w celach zrównoważonego 
rozwoju, Zielonym Ładzie i programie 
godnej pracy MOP w ramach umów 
handlowych i inwestycyjnych; podkreśla, 
że nowe umowy należy zawierać dopiero 
po osiągnięciu tych celów, a istniejące 
umowy należy odpowiednio zmienić;

6. apeluje do UE, aby przejęła 
wiodącą rolę na szczeblu wielostronnym 
w celu zniesienia dotacji o szkodliwych 
skutkach, opowiadając się za 
przejrzystością oraz surowymi regulacjami 
i zasadami w umowach handlowych oraz 
w Światowej Organizacji Handlu (WTO); 
podkreśla znaczenie sporządzania ocen 
wpływu na zrównoważony rozwój na 
zasadzie ex ante, śródokresowej i ex post; 
wzywa Komisję do regularnego 
przekazywania Parlamentowi 
Europejskiemu informacji na temat 
trwających i ukończonych ocen wpływu; 
podkreśla potrzebę opracowania 
kompleksowych ram zawierających 
konkretne cele, aby realizować założenia 
wskazane w celach zrównoważonego 
rozwoju, Zielonym Ładzie i programie 
godnej pracy MOP w ramach umów 
handlowych i inwestycyjnych; podkreśla, 
że nowe umowy należy zawierać dopiero 
po osiągnięciu tych celów oraz że należy 
włączać te cele do mandatów 
negocjacyjnych dotyczących przyszłych 
przeglądów istniejących umów 
handlowych;

Or. en

Poprawka 75
Iuliu Winkler, Christophe Hansen, Sven Simon, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Massimiliano Salini, Gabriel Mato, Jörgen Warborn

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. apeluje do UE, aby przejęła 
wiodącą rolę na szczeblu wielostronnym 
w celu zniesienia dotacji o szkodliwych 

6. apeluje do UE, aby przejęła 
wiodącą rolę na szczeblu wielostronnym 
w celu zniesienia dotacji zakłócających 
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skutkach, opowiadając się za 
przejrzystością oraz surowymi regulacjami 
i zasadami w umowach handlowych oraz 
w Światowej Organizacji Handlu (WTO); 
podkreśla znaczenie sporządzania ocen 
wpływu na zrównoważony rozwój na 
zasadzie ex ante, śródokresowej i ex post; 
podkreśla potrzebę opracowania 
kompleksowych ram zawierających 
konkretne cele, aby realizować założenia 
wskazane w celach zrównoważonego 
rozwoju, Zielonym Ładzie i programie 
godnej pracy MOP w ramach umów 
handlowych i inwestycyjnych; podkreśla, 
że nowe umowy należy zawierać dopiero 
po osiągnięciu tych celów, a istniejące 
umowy należy odpowiednio zmienić;

rynek, opowiadając się za wspólnym 
zbiorem przepisów, w tym przejrzystością 
oraz surowymi regulacjami i zasadami 
w umowach handlowych oraz w Światowej 
Organizacji Handlu (WTO); podkreśla 
znaczenie sporządzania ocen wpływu na 
zrównoważony rozwój na zasadzie ex ante, 
śródokresowej i ex post; podkreśla 
potrzebę opracowania kompleksowych ram 
zawierających konkretne cele, aby 
realizować założenia wskazane w celach 
zrównoważonego rozwoju, Zielonym 
Ładzie i programie godnej pracy MOP 
w ramach umów handlowych 
i inwestycyjnych; podkreśla, że nowe 
umowy powinny należycie uwzględniać 
postępy państw trzecich w osiąganiu 
celów zrównoważonego rozwoju, 
a istniejące umowy należy odpowiednio 
zmienić w odpowiednim terminie;

Or. en

Poprawka 76
Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. apeluje do UE, aby przejęła 
wiodącą rolę na szczeblu wielostronnym 
w celu zniesienia dotacji o szkodliwych 
skutkach, opowiadając się za 
przejrzystością oraz surowymi regulacjami 
i zasadami w umowach handlowych oraz 
w Światowej Organizacji Handlu (WTO); 
podkreśla znaczenie sporządzania ocen 
wpływu na zrównoważony rozwój na 
zasadzie ex ante, śródokresowej i ex post; 
podkreśla potrzebę opracowania 
kompleksowych ram zawierających 
konkretne cele, aby realizować założenia 
wskazane w celach zrównoważonego 
rozwoju, Zielonym Ładzie i programie 
godnej pracy MOP w ramach umów 

6. apeluje do UE, aby przejęła 
wiodącą rolę na szczeblu wielostronnym 
w celu zniesienia dotacji o szkodliwych 
skutkach oraz zaprzestania kierowania 
znacznego finansowania bankowego na 
inwestycje o skutkach szkodliwych dla 
klimatu, opowiadając się za przejrzystością 
oraz surowymi regulacjami i zasadami 
w umowach handlowych oraz w Światowej 
Organizacji Handlu (WTO); podkreśla 
znaczenie sporządzania ocen wpływu na 
zrównoważony rozwój na zasadzie ex ante, 
śródokresowej i ex post; podkreśla 
potrzebę opracowania kompleksowych ram 
zawierających konkretne cele, aby 
realizować założenia wskazane w celach 
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handlowych i inwestycyjnych; podkreśla, 
że nowe umowy należy zawierać dopiero 
po osiągnięciu tych celów, a istniejące 
umowy należy odpowiednio zmienić;

zrównoważonego rozwoju, Zielonym 
Ładzie i programie godnej pracy MOP 
w ramach umów handlowych 
i inwestycyjnych; podkreśla, że nowe 
umowy należy zawierać dopiero po 
osiągnięciu tych celów, a istniejące umowy 
należy odpowiednio zmienić;

Or. fr

Poprawka 77
Dita Charanzová

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. apeluje do UE, aby przejęła 
wiodącą rolę na szczeblu wielostronnym 
w celu zniesienia dotacji o szkodliwych 
skutkach, opowiadając się za 
przejrzystością oraz surowymi regulacjami 
i zasadami w umowach handlowych oraz 
w Światowej Organizacji Handlu (WTO); 
podkreśla znaczenie sporządzania ocen 
wpływu na zrównoważony rozwój na 
zasadzie ex ante, śródokresowej i ex post; 
podkreśla potrzebę opracowania 
kompleksowych ram zawierających 
konkretne cele, aby realizować założenia 
wskazane w celach zrównoważonego 
rozwoju, Zielonym Ładzie i programie 
godnej pracy MOP w ramach umów 
handlowych i inwestycyjnych; podkreśla, 
że nowe umowy należy zawierać dopiero 
po osiągnięciu tych celów, a istniejące 
umowy należy odpowiednio zmienić;

6. apeluje do UE, aby przejęła 
wiodącą rolę na szczeblu wielostronnym 
w celu zniesienia dotacji o szkodliwych 
skutkach, opowiadając się za 
przejrzystością oraz surowymi regulacjami 
i zasadami w umowach handlowych oraz 
w Światowej Organizacji Handlu (WTO); 
podkreśla znaczenie sporządzania ocen 
wpływu na zasadzie ex ante, 
śródokresowej i ex post; podkreśla 
potrzebę opracowania kompleksowych ram 
zawierających konkretne cele, aby 
realizować założenia wskazane w celach 
zrównoważonego rozwoju, Zielonym 
Ładzie i programie godnej pracy MOP 
w ramach umów handlowych 
i inwestycyjnych;

Or. en

Poprawka 78
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński, Sergio 
Berlato
w imieniu grupy ECR
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Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. apeluje do UE, aby przejęła 
wiodącą rolę na szczeblu wielostronnym 
w celu zniesienia dotacji o szkodliwych 
skutkach, opowiadając się za 
przejrzystością oraz surowymi regulacjami 
i zasadami w umowach handlowych oraz 
w Światowej Organizacji Handlu (WTO); 
podkreśla znaczenie sporządzania ocen 
wpływu na zrównoważony rozwój na 
zasadzie ex ante, śródokresowej i ex post; 
podkreśla potrzebę opracowania 
kompleksowych ram zawierających 
konkretne cele, aby realizować założenia 
wskazane w celach zrównoważonego 
rozwoju, Zielonym Ładzie i programie 
godnej pracy MOP w ramach umów 
handlowych i inwestycyjnych; podkreśla, 
że nowe umowy należy zawierać dopiero 
po osiągnięciu tych celów, a istniejące 
umowy należy odpowiednio zmienić;

6. apeluje do UE, aby przejęła 
wiodącą rolę na szczeblu wielostronnym 
w celu zniesienia dotacji o szkodliwych 
skutkach, opowiadając się za 
przejrzystością oraz surowymi regulacjami 
i zasadami w umowach handlowych oraz 
w Światowej Organizacji Handlu (WTO); 
podkreśla znaczenie sporządzania ocen 
wpływu na zrównoważony rozwój na 
zasadzie ex ante, śródokresowej i ex post; 
podkreśla potrzebę opracowania 
kompleksowych ram zawierających 
konkretne cele, aby realizować założenia 
wskazane w celach zrównoważonego 
rozwoju, Zielonym Ładzie i programie 
godnej pracy MOP w ramach umów 
handlowych i inwestycyjnych; podkreśla, 
że nowe umowy należy zawierać dopiero 
po podjęciu konkretnych zobowiązań 
przez naszych partnerów handlowych, 
a istniejące umowy należy odpowiednio 
zmienić;

Or. en

Poprawka 79
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. apeluje do UE, aby przejęła 
wiodącą rolę na szczeblu wielostronnym 
w celu zniesienia dotacji o szkodliwych 
skutkach, opowiadając się za 
przejrzystością oraz surowymi regulacjami 
i zasadami w umowach handlowych oraz 
w Światowej Organizacji Handlu (WTO); 
podkreśla znaczenie sporządzania ocen 

6. apeluje do UE, aby przejęła 
wiodącą rolę na szczeblu wielostronnym 
w celu zniesienia dotacji o szkodliwych 
skutkach dla środowiska, opowiadając się 
za przejrzystością oraz surowymi 
regulacjami i zasadami w umowach 
handlowych oraz w Światowej Organizacji 
Handlu (WTO); podkreśla znaczenie 
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wpływu na zrównoważony rozwój na 
zasadzie ex ante, śródokresowej i ex post; 
podkreśla potrzebę opracowania 
kompleksowych ram zawierających 
konkretne cele, aby realizować założenia 
wskazane w celach zrównoważonego 
rozwoju, Zielonym Ładzie i programie 
godnej pracy MOP w ramach umów 
handlowych i inwestycyjnych; podkreśla, 
że nowe umowy należy zawierać dopiero 
po osiągnięciu tych celów, a istniejące 
umowy należy odpowiednio zmienić;

sporządzania ocen wpływu na 
zrównoważony rozwój na zasadzie ex ante, 
śródokresowej i ex post; podkreśla 
potrzebę opracowania kompleksowych ram 
zawierających konkretne cele, aby 
realizować założenia wskazane w celach 
zrównoważonego rozwoju, Zielonym 
Ładzie i programie godnej pracy MOP 
w ramach umów handlowych 
i inwestycyjnych; podkreśla, że nowe 
umowy należy zawierać dopiero po 
osiągnięciu tych celów, a istniejące umowy 
należy odpowiednio zmienić;

Or. en

Poprawka 80
Saskia Bricmont
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. przypomina o swoim stanowisku w 
sprawie zakończenia ochrony inwestycji w 
paliwa kopalne w kontekście modernizacji 
Traktatu karty energetycznej; wzywa 
Komisję i Radę do przygotowania 
scenariusza skoordynowanego wyjścia UE 
i jej państw członkowskich, gdyż 
perspektywy głębokiej reformy Traktatu 
są wysoce mało prawdopodobne i stanowi 
on wielką przeszkodę w osiąganiu celów 
klimatycznych UE;

Or. en

Poprawka 81
Emmanouil Fragkos

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

6a. wzywa UE do przyjęcia strategii 
etycznej repatriacji miejsc pracy 
przewidującej przenoszenie produkcji do 
państw przestrzegających zasad etycznych, 
które zobowiążą się w perspektywie 
długoterminowej do pełnego 
przestrzegania międzynarodowych i 
europejskich zasad i wartości;

Or. el

Poprawka 82
Saskia Bricmont
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6b. wskazuje, że aktualne wyzwania, 
takie jak zmiana klimatu, walka z 
pandemią i ochrona środowiska, 
wymagają odpowiedniej przestrzeni 
politycznej do osiągnięcia uzasadnionych 
celów publicznych; podkreśla, że aby 
zapewnić spójne ramy regulacyjne, 
inwestorów zagranicznych nie należy 
obejmować wyższymi standardami 
ochrony niż inwestorów krajowych, gdyż 
może to ostatecznie ograniczać taką 
przestrzeń polityczną;

Or. en

Poprawka 83
Saskia Bricmont
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 6 c (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

6c. wyraża zatem zdanie, że rozdziały 
dotyczące ochrony inwestycji w umowach 
o wolnym handlu UE należy poddać 
reformie, tak aby przewidzieć publiczny i 
przejrzysty proces orzekania oraz 
ograniczyć ich treść do zasad 
niedyskryminacji i rekompensaty za 
wywłaszczenie; wskazuje na potrzebę 
włączenia do tych rozdziałów ogólnych 
klauzul wyjątkowych chroniących 
wykonywanie obowiązków wynikających z 
traktatów w sprawie praw człowieka i 
umów środowiskowych; podkreśla 
ponadto, że rozporządzenie UE w sprawie 
systematyki powinno stanowić fundament 
ochrony inwestorów w celu zapewnienia, 
by do takiej ochrony kwalifikowały się 
tylko inwestycje wspierające działalność 
gospodarczą uznawaną za zrównoważoną 
środowiskowo zgodnie z kryteriami 
unijnymi; 

Or. en

Poprawka 84
Saskia Bricmont
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 6 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6d. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 
Komisja zobowiązała się do 
przeprowadzenia oceny ex post wpływu 
umów UE na kluczowe aspekty 
środowiskowe, w tym klimat; domaga się 
konkretnego harmonogramu i podkreśla, 
że oceny powinny w razie konieczności 
prowadzić do przeglądu istniejących 
umów, aby wyeliminować ich 
zidentyfikowane negatywne skutki;
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Or. en

Poprawka 85
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Arnaud Danjean, Seán 
Kelly, Jörgen Warborn

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że przejrzystość i dialog 
mają kluczowe znaczenie dla wspierania 
polityki handlowej; podkreśla, że rola 
i obowiązki społeczeństwa obywatelskiego 
i krajowych grup doradczych muszą być 
wyraźnie określone w umowach 
międzynarodowych UE oraz że pomocy 
finansowej powinny towarzyszyć środki 
służące budowaniu zdolności, aby 
umożliwić jej skuteczne funkcjonowanie;

7. z zadowoleniem przyjmuje 
platformę Access2Markets oraz wysiłki 
Komisji na rzecz promowania tego 
narzędzia w całej Europie; podkreśla, że 
przejrzystość i dialog z zainteresowanymi 
stronami i obywatelami mają kluczowe 
znaczenie dla wspierania polityki 
handlowej i czerpania z niej korzyści; 
podkreśla, że UE musi pogłębić 
współpracę z państwami członkowskimi, 
sektorem prywatnym, społeczeństwem 
obywatelskim i wszystkimi innymi 
właściwymi podmiotami, a także z 
partnerami handlowymi i rozwijającymi 
się krajami partnerskimi, oraz że pomocy 
finansowej powinny należycie towarzyszyć 
środki służące budowaniu zdolności, aby 
umożliwić ich skuteczne funkcjonowanie, 
ze zwróceniem szczególnej uwagi na 
lepsze korzystanie przez MŚP z umów 
handlowych oraz na ułatwienia w handlu;

Or. en

Poprawka 86
Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że przejrzystość i dialog 7. podkreśla, że przejrzystość i dialog 
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mają kluczowe znaczenie dla wspierania 
polityki handlowej; podkreśla, że rola 
i obowiązki społeczeństwa obywatelskiego 
i krajowych grup doradczych muszą być 
wyraźnie określone w umowach 
międzynarodowych UE oraz że pomocy 
finansowej powinny towarzyszyć środki 
służące budowaniu zdolności, aby 
umożliwić jej skuteczne funkcjonowanie;

mają kluczowe znaczenie dla wspierania 
polityki handlowej; z zadowoleniem 
przyjmuje platformę Access2Markets oraz 
stałe starania Komisji o promowanie tego 
narzędzia;

Or. en

Poprawka 87
Saskia Bricmont
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że przejrzystość i dialog 
mają kluczowe znaczenie dla wspierania 
polityki handlowej; podkreśla, że rola 
i obowiązki społeczeństwa obywatelskiego 
i krajowych grup doradczych muszą być 
wyraźnie określone w umowach 
międzynarodowych UE oraz że pomocy 
finansowej powinny towarzyszyć środki 
służące budowaniu zdolności, aby 
umożliwić jej skuteczne funkcjonowanie;

7. podkreśla, że przejrzystość i dialog 
mają kluczowe znaczenie dla wspierania 
polityki handlowej; podkreśla, że rola 
i obowiązki społeczeństwa obywatelskiego 
i krajowych grup doradczych muszą być 
wyraźnie określone w umowach 
międzynarodowych UE oraz że pomocy 
finansowej powinny należycie towarzyszyć 
środki służące budowaniu zdolności, aby 
zapewnić ich skuteczne funkcjonowanie; 
wzywa do większego udziału partnerów 
społecznych i społeczeństwa 
obywatelskiego oraz konsultacji z nimi w 
procesach negocjowania i wdrażania 
umów handlowych, w szczególności w 
ramach kompetencji wewnętrznych grup 
doradczych, których rola monitorująca 
mogłaby zostać rozszerzona na wszystkie 
części umów handlowych, a nie tylko być 
ograniczona do rozdziałów dotyczących 
handlu i zrównoważonego rozwoju; 
wzywa Komisję do odpowiedniego 
reagowania na wnioski wydawane przez 
wewnętrzne grupy doradcze w celu 
usprawnienia naszej międzynarodowej 
polityki handlowej oraz do ponownego 
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nawiązania dialogu ze społeczeństwem 
obywatelskim na temat wdrażania umów 
handlowych UE;

Or. en

Poprawka 88
Dita Charanzová

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że przejrzystość i dialog 
mają kluczowe znaczenie dla wspierania 
polityki handlowej; podkreśla, że rola 
i obowiązki społeczeństwa obywatelskiego 
i krajowych grup doradczych muszą być 
wyraźnie określone w umowach 
międzynarodowych UE oraz że pomocy 
finansowej powinny towarzyszyć środki 
służące budowaniu zdolności, aby 
umożliwić jej skuteczne funkcjonowanie;

7. podkreśla, że przejrzystość, dialog i 
dobra komunikacja mają kluczowe 
znaczenie dla wspierania polityki 
handlowej; podkreśla, że rola i obowiązki 
społeczeństwa obywatelskiego i krajowych 
grup doradczych muszą być wyraźnie 
określone w umowach międzynarodowych 
UE oraz że pomocy finansowej powinny 
towarzyszyć środki służące budowaniu 
zdolności, aby umożliwić jej skuteczne 
funkcjonowanie;

Or. en

Poprawka 89
Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, Paolo De Castro

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że przejrzystość i dialog 
mają kluczowe znaczenie dla wspierania 
polityki handlowej; podkreśla, że rola 
i obowiązki społeczeństwa obywatelskiego 
i krajowych grup doradczych muszą być 
wyraźnie określone w umowach 
międzynarodowych UE oraz że pomocy 
finansowej powinny towarzyszyć środki 
służące budowaniu zdolności, aby 

7. podkreśla, że przejrzystość i dialog 
mają kluczowe znaczenie dla wspierania 
polityki handlowej; podkreśla, że rola 
i obowiązki społeczeństwa obywatelskiego 
i krajowych grup doradczych muszą być 
wyraźnie określone w umowach 
politycznych i handlowych UE oraz że 
pomocy finansowej powinny towarzyszyć 
środki służące budowaniu zdolności, aby 
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umożliwić jej skuteczne funkcjonowanie; umożliwić jej skuteczne funkcjonowanie;

Or. en

Poprawka 90
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że przejrzystość i dialog 
mają kluczowe znaczenie dla wspierania 
polityki handlowej; podkreśla, że rola 
i obowiązki społeczeństwa obywatelskiego 
i krajowych grup doradczych muszą być 
wyraźnie określone w umowach 
międzynarodowych UE oraz że pomocy 
finansowej powinny towarzyszyć środki 
służące budowaniu zdolności, aby 
umożliwić jej skuteczne funkcjonowanie;

7. podkreśla, że przejrzystość i dialog 
mają kluczowe znaczenie dla wspierania 
polityki handlowej; podkreśla, że rola 
i obowiązki społeczeństwa obywatelskiego 
i krajowych grup doradczych muszą być 
wyraźnie określone w umowach 
międzynarodowych UE oraz że pomocy 
finansowej powinny towarzyszyć środki 
służące budowaniu zdolności, aby 
umożliwić skuteczne funkcjonowanie 
krajowych grup doradczych; wzywa 
poszczególne specjalistyczne komisje i 
grupy monitorujące Parlamentu 
Europejskiego do ustanowienia 
regularnych zorganizowanych konsultacji 
z krajowymi grupami doradczymi;

Or. en

Poprawka 91
Joachim Schuster, Miroslav Číž, Margarida Marques, Agnes Jongerius, Raphaël 
Glucksmann, Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że przejrzystość i dialog 
mają kluczowe znaczenie dla wspierania 
polityki handlowej; podkreśla, że rola 
i obowiązki społeczeństwa obywatelskiego 
i krajowych grup doradczych muszą być 

7. podkreśla, że przejrzystość i dialog 
mają kluczowe znaczenie dla wspierania 
polityki handlowej; podkreśla, że rola 
i obowiązki społeczeństwa obywatelskiego 
i krajowych grup doradczych muszą być 
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wyraźnie określone w umowach 
międzynarodowych UE oraz że pomocy 
finansowej powinny towarzyszyć środki 
służące budowaniu zdolności, aby 
umożliwić jej skuteczne funkcjonowanie;

wyraźnie określone w umowach 
międzynarodowych UE oraz że pomocy 
finansowej powinny towarzyszyć środki 
służące budowaniu zdolności, aby 
umożliwić jej skuteczne funkcjonowanie; 
zwraca się do Komisji o ściślejszą 
współpracę z europejskim społeczeństwem 
obywatelskim reprezentowanym w 
Europejskim Komitecie Ekonomiczno-
Społecznym;

Or. en

Poprawka 92
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podkreśla, że przejrzystość i dialog 
mają kluczowe znaczenie dla wspierania 
polityki handlowej; podkreśla, że rola 
i obowiązki społeczeństwa obywatelskiego 
i krajowych grup doradczych muszą być 
wyraźnie określone w umowach 
międzynarodowych UE oraz że pomocy 
finansowej powinny towarzyszyć środki 
służące budowaniu zdolności, aby 
umożliwić jej skuteczne funkcjonowanie;

7. podkreśla, że przejrzystość, 
rozliczalność i dialog mają kluczowe 
znaczenie dla wspierania polityki 
handlowej; podkreśla, że rola i obowiązki 
społeczeństwa obywatelskiego i krajowych 
grup doradczych muszą być wyraźnie 
określone w umowach międzynarodowych 
UE oraz że pomocy finansowej powinny 
towarzyszyć środki służące budowaniu 
zdolności, aby umożliwić jej skuteczne 
funkcjonowanie;

Or. en

Poprawka 93
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, 
Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

7a. podkreśla zapotrzebowanie na 
większą spójność i przejrzystość w 
procesach kontroli unijnej polityki 
handlowej; podkreśla, że spójne, jasne, 
mierzalne i obiektywne kryteria dla 
unijnej polityki handlowej i regularnych 
dyskusji między Komisją a Parlamentem 
Europejskim mogą przyczynić się do 
większej przejrzystości i zaangażowania 
obywateli Unii, usprawnionego dialogu 
między Komisją a Parlamentem 
Europejskim, większej spójności polityki 
oraz lepszej kontroli wszystkich aspektów 
polityki handlowej; podkreśla w tym 
względzie rolę ocen wpływu na 
zrównoważony rozwój na zasadzie ex ante, 
śródokresowej i ex post; wzywa Komisję 
do współpracy z Parlamentem 
Europejskim na wszystkich etapach 
opracowywania wniosków odnoszących 
się do unijnej polityki handlowej oraz do 
zapewnienia, by Parlament Europejski 
mógł odgrywać rolę obserwatora;

Or. en

Poprawka 94
Saskia Bricmont
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. podkreśla, że planowana reforma 
ogólnego systemu preferencji taryfowych 
stanowi możliwość dostosowania go do 
kluczowych wyzwań takich jak zmiana 
klimatu lub odbudowa po pandemii 
COVID-19 oraz zapewnienia większej 
spójności z celami zrównoważonego 
rozwoju i Europejskim Zielonym Ładem; 
podkreśla, że taka reforma powinna 
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zwiększyć przejrzystość i uczestnictwo oraz 
bardziej zorganizować proces 
monitorowania; wskazuje, że skuteczne 
wdrażanie konwencji MOP ma kluczowe 
znaczenie, a cel ten powinien stanowić 
podstawę wdrażania ogólnego systemu 
preferencji taryfowych; wyraża głęboką 
obawę, że system ten obecnie pogłębia 
zależność gospodarek od wywozu i 
wskazuje na potrzebę zmiany kierunku 
działań;

Or. en

Poprawka 95
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. podkreśla potencjał delegatur UE 
we wdrażaniu unijnej polityki handlowej, 
tj. poprzez wspieranie prac krajowych 
grup doradczych w państwach trzecich 
oraz monitorowanie wdrażania umów 
handlowych i instrumentów UE w terenie, 
a także powiązania między handlem a 
prawami człowieka; ubolewa nad brakiem 
nadrzędnej struktury i kompleksowego 
podejścia do wykorzystania potencjału 
delegatur UE i przedstawicieli różnych 
służb Komisji w tym względzie;

Or. en

Poprawka 96
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

7a. przypomina, że należy wdrożyć 
wszystkie aspekty umów o wolnym 
handlu, w tym dotyczące 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 97
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt rezolucji
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7b. uważa, że UE powinna nadawać 
pierwszeństwo umowom handlowym i 
inwestycyjnym z demokratycznymi 
państwami trzecimi względem reżimów, w 
szczególności na kontynencie azjatyckim;

Or. en

Poprawka 98
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Śródtytuł 2

Projekt rezolucji Poprawka

Sprawiedliwe, odporne i ekologiczne 
łańcuchy wartości

Sprawiedliwe, odporne, społeczne i 
ekologiczne łańcuchy wartości
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Or. en

Poprawka 99
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Seán Kelly, Jörgen 
Warborn

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla znaczenie 
sprawiedliwych łańcuchów wartości, które 
zapewniają poszanowanie praw człowieka 
i praw pracowniczych oraz przestrzeganie 
norm środowiskowych; przypomina, że 
obowiązkowa należyta staranność w całym 
łańcuchu dostaw jest niezbędnym 
instrumentem do osiągnięcia tego celu; 
podkreśla, że należy zwrócić większą 
uwagę na niekorzystną pozycję 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych 
i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), 
zwłaszcza w krajach rozwijających się, 
ponieważ duże przedsiębiorstwa posiadają 
większą zdolność do radzenia sobie 
z nagłym spadkiem popytu;

8. podkreśla znaczenie odpornych i 
zrównoważonych łańcuchów wartości, 
które zapewniają poszanowanie praw 
człowieka i praw pracowniczych oraz 
przestrzeganie norm środowiskowych; 
przypomina, że obowiązkowa należyta 
staranność stanowi instrument do 
osiągnięcia tego celu; podkreśla, że należy 
zwrócić większą uwagę na wrażliwość 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych 
i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), 
zwłaszcza na rozwijających się rynkach i 
pod względem ich zdolności 
produkcyjnych, ponieważ duże 
przedsiębiorstwa posiadają większą 
zdolność do radzenia sobie ze wstrząsami 
zewnętrznymi;

Or. en

Poprawka 100
Jan Zahradil, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński, Sergio Berlato
w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla znaczenie 
sprawiedliwych łańcuchów wartości, które 
zapewniają poszanowanie praw człowieka 
i praw pracowniczych oraz przestrzeganie 

8. podkreśla znaczenie 
sprawiedliwych łańcuchów wartości, które 
zapewniają poszanowanie praw człowieka 
i praw pracowniczych oraz przestrzeganie 
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norm środowiskowych; przypomina, że 
obowiązkowa należyta staranność 
w całym łańcuchu dostaw jest niezbędnym 
instrumentem do osiągnięcia tego celu; 
podkreśla, że należy zwrócić większą 
uwagę na niekorzystną pozycję 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych 
i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), 
zwłaszcza w krajach rozwijających się, 
ponieważ duże przedsiębiorstwa posiadają 
większą zdolność do radzenia sobie 
z nagłym spadkiem popytu;

norm środowiskowych; podkreśla, że 
należy zwrócić większą uwagę na 
niekorzystną pozycję mikroprzedsiębiorstw 
oraz małych i średnich przedsiębiorstw 
(MMŚP), zwłaszcza w krajach 
rozwijających się, ponieważ duże 
przedsiębiorstwa posiadają większą 
zdolność do radzenia sobie z nagłym 
spadkiem popytu;

Or. en

Poprawka 101
Saskia Bricmont
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla znaczenie 
sprawiedliwych łańcuchów wartości, które 
zapewniają poszanowanie praw człowieka 
i praw pracowniczych oraz przestrzeganie 
norm środowiskowych; przypomina, że 
obowiązkowa należyta staranność w całym 
łańcuchu dostaw jest niezbędnym 
instrumentem do osiągnięcia tego celu; 
podkreśla, że należy zwrócić większą 
uwagę na niekorzystną pozycję 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych 
i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), 
zwłaszcza w krajach rozwijających się, 
ponieważ duże przedsiębiorstwa posiadają 
większą zdolność do radzenia sobie 
z nagłym spadkiem popytu;

8. podkreśla znaczenie 
sprawiedliwych łańcuchów wartości, które 
zapewniają poszanowanie praw człowieka 
i praw pracowniczych oraz przestrzeganie 
norm środowiskowych; przypomina, że 
obowiązkowa należyta staranność w całym 
łańcuchu dostaw jest niezbędnym 
instrumentem do osiągnięcia tego celu; 
podkreśla, że należy zwrócić większą 
uwagę na niekorzystną pozycję MMŚP, 
zwłaszcza w krajach rozwijających się, 
ponieważ duże przedsiębiorstwa posiadają 
większą zdolność do radzenia sobie 
z nagłym spadkiem popytu; wskazuje, że 
kluczowym filarem unijnej strategii 
zrównoważonego łańcucha dostaw byłoby 
wymaganie od przedsiębiorstw w dużym 
stopniu narażonych na międzynarodowe 
łańcuchy dostaw, by podlegały prawnie 
wiążącym wymogom sprawozdawczym w 
kontekście nadchodzącego przeglądu 
dyrektywy w sprawie sprawozdawczości 
niefinansowej i regularnym „testom 
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warunków skrajnych”, które 
identyfikowałyby i oceniały ryzyko w 
łańcuchach wartości, w tym efekty 
zewnętrzne, a także ryzyko społeczne, 
środowiskowe i polityczne, oraz 
zapewniałyby potencjalne reakcje na takie 
ryzyko;

Or. en

Poprawka 102
Dita Charanzová

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla znaczenie 
sprawiedliwych łańcuchów wartości, które 
zapewniają poszanowanie praw człowieka 
i praw pracowniczych oraz przestrzeganie 
norm środowiskowych; przypomina, że 
obowiązkowa należyta staranność 
w całym łańcuchu dostaw jest niezbędnym 
instrumentem do osiągnięcia tego celu; 
podkreśla, że należy zwrócić większą 
uwagę na niekorzystną pozycję 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych 
i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), 
zwłaszcza w krajach rozwijających się, 
ponieważ duże przedsiębiorstwa posiadają 
większą zdolność do radzenia sobie 
z nagłym spadkiem popytu;

8. podkreśla znaczenie 
sprawiedliwych łańcuchów dostaw, które 
zapewniają poszanowanie praw człowieka 
i praw pracowniczych oraz przestrzeganie 
norm środowiskowych; przypomina, że 
przepisy w sprawie obowiązkowej 
należytej staranności będą niezbędnym 
instrumentem do osiągnięcia tego celu; 
podkreśla, że należy zwrócić większą 
uwagę na niekorzystną pozycję 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych 
i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w UE, 
a zwłaszcza w krajach rozwijających się, 
ponieważ duże przedsiębiorstwa są lepiej 
przygotowane do radzenia sobie z nagłym 
spadkiem popytu; podkreśla, że wymogi 
dotyczące obowiązkowej należytej 
staranności nie powinny nakładać 
nieproporcjonalnych obciążeń na 
europejskie przedsiębiorstwa, a zwłaszcza 
MŚP;

Or. en

Poprawka 103
Emmanouil Fragkos
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Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla znaczenie 
sprawiedliwych łańcuchów wartości, które 
zapewniają poszanowanie praw człowieka 
i praw pracowniczych oraz przestrzeganie 
norm środowiskowych; przypomina, że 
obowiązkowa należyta staranność w całym 
łańcuchu dostaw jest niezbędnym 
instrumentem do osiągnięcia tego celu; 
podkreśla, że należy zwrócić większą 
uwagę na niekorzystną pozycję 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych 
i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), 
zwłaszcza w krajach rozwijających się, 
ponieważ duże przedsiębiorstwa posiadają 
większą zdolność do radzenia sobie 
z nagłym spadkiem popytu;

8. podkreśla znaczenie 
sprawiedliwych łańcuchów wartości, które 
zapewniają poszanowanie praw człowieka 
i praw pracowniczych oraz przestrzeganie 
norm środowiskowych; przypomina, że 
obowiązkowa należyta staranność w całym 
łańcuchu dostaw jest niezbędnym 
instrumentem do osiągnięcia tego celu; 
podkreśla, że należy zwrócić większą 
uwagę na niekorzystną pozycję 
europejskich mikroprzedsiębiorstw oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw 
(MMŚP);

Or. el

Poprawka 104
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla znaczenie 
sprawiedliwych łańcuchów wartości, które 
zapewniają poszanowanie praw człowieka 
i praw pracowniczych oraz przestrzeganie 
norm środowiskowych; przypomina, że 
obowiązkowa należyta staranność w całym 
łańcuchu dostaw jest niezbędnym 
instrumentem do osiągnięcia tego celu; 
podkreśla, że należy zwrócić większą 
uwagę na niekorzystną pozycję 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych 
i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), 
zwłaszcza w krajach rozwijających się, 
ponieważ duże przedsiębiorstwa posiadają 
większą zdolność do radzenia sobie 

8. podkreśla znaczenie 
sprawiedliwych łańcuchów wartości, które 
zapewniają poszanowanie praw człowieka 
i praw pracowniczych oraz przestrzeganie 
norm środowiskowych; przypomina, że 
obowiązkowa należyta staranność w całym 
łańcuchu dostaw jest niezbędnym 
instrumentem do osiągnięcia tego celu; 
podkreśla, że należy zwrócić większą 
uwagę na niekorzystną pozycję 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych 
i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), 
zwłaszcza w krajach rozwijających się, 
ponieważ duże przedsiębiorstwa posiadają 
większą zdolność do radzenia sobie 
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z nagłym spadkiem popytu; z nagłym spadkiem popytu; podkreśla 
znaczenie przewidywalnych zamówień 
długoterminowych oraz odnotowuje 
udane systemy składania zamówień w 
sektorze sprawiedliwego handlu;

Or. en

Poprawka 105
Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. podkreśla znaczenie 
sprawiedliwych łańcuchów wartości, które 
zapewniają poszanowanie praw człowieka 
i praw pracowniczych oraz przestrzeganie 
norm środowiskowych; przypomina, że 
obowiązkowa należyta staranność 
w całym łańcuchu dostaw jest niezbędnym 
instrumentem do osiągnięcia tego celu; 
podkreśla, że należy zwrócić większą 
uwagę na niekorzystną pozycję 
mikroprzedsiębiorstw oraz małych 
i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), 
zwłaszcza w krajach rozwijających się, 
ponieważ duże przedsiębiorstwa posiadają 
większą zdolność do radzenia sobie 
z nagłym spadkiem popytu;

8. podkreśla znaczenie odpornych 
łańcuchów wartości, które zapewniają 
poszanowanie praw człowieka i praw 
pracowniczych oraz przestrzeganie norm 
środowiskowych; podkreśla, że należy 
zwrócić większą uwagę na niekorzystną 
pozycję mikroprzedsiębiorstw oraz małych 
i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), 
zwłaszcza w krajach rozwijających się, 
ponieważ duże przedsiębiorstwa posiadają 
większą zdolność do radzenia sobie 
z utrzymującymi się wstrząsami 
zewnętrznymi;

Or. en

Poprawka 106
Bernd Lange, Helmut Scholz, Inma Rodríguez-Piñero, Joachim Schuster, Anna 
Cavazzini, Kathleen Van Brempt, Agnes Jongerius, Marie-Pierre Vedrenne, Samira 
Rafaela, Saskia Bricmont

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

8a. domaga się od UE zapewnienia, by 
handel przynosił korzyści także 
podmiotom znajdującym się w 
niekorzystnej sytuacji gospodarczej; 
przypomina w tym względzie, że 
szczególne działania promujące 
„sprawiedliwe i etyczne systemy 
handlowe”, do których Komisja 
zobowiązała się w strategii „Handel z 
korzyścią dla wszystkich”, stały się jeszcze 
bardziej znaczące w obecnych 
okolicznościach, biorąc pod uwagę, że 
inicjatywy oddolne dotyczące 
sprawiedliwego handlu mogą zapewniać, 
by handel przynosił korzyści podmiotom 
znajdującym się w niekorzystnej sytuacji 
gospodarczej w łańcuchu dostaw; wzywa 
Komisję do promowania inicjatyw 
dotyczących sprawiedliwego handlu na 
pośrednictwem programów UE 
angażujących osoby młode i sektor 
prywatny, w działaniach zewnętrznych w 
ujęciu ogólnym, podczas wdrażania 
rozdziałów dotyczących handlu i 
zrównoważonego rozwoju, za 
pośrednictwem delegatur UE, a także 
poprzez nagradzanie najlepszych praktyk i 
ułatwianie wymiany wiedzy między 
organami lokalnymi, regionalnymi i 
krajowymi w UE, społeczeństwem 
obywatelskim, szkołami i uniwersytetami, 
w tym w drodze rozszerzenia zakresu 
nagrody „Miasta UE dla sprawiedliwego i 
etycznego handlu” na szkoły i 
uniwersytety oraz ustanowienia 
corocznego Tygodnia Sprawiedliwego 
Handlu organizowanego w Brukseli przez 
Komisję; domaga się, by Komisja 
przekazywała sprawozdania na temat 
wsparcia inicjatyw dotyczących 
sprawiedliwego handlu przez UE i 
państwa członkowskie;

Or. en
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Poprawka 107
Saskia Bricmont
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zauważa, że globalne łańcuchy 
wartości często wiążą się 
z nierównomiernym rozkładem ryzyka, 
zwłaszcza w sektorze odzieżowym; 
ubolewa nad faktem, że podczas pandemii 
ten nierówny rozkład spowodował 
przerzucanie przez europejskie 
przedsiębiorstwa kosztów niższego popytu 
na producentów w krajach rozwijających 
się poprzez anulowanie zamówień na 
towary już wyprodukowane, 
a w niektórych przypadkach nawet 
wysłane; wzywa Komisję do współpracy 
z samorządami lokalnymi, sektorem 
prywatnym i społeczeństwem 
obywatelskim w celu osiągnięcia 
sprawiedliwszego rozkładu ryzyka 
w całym łańcuchu dostaw;

9. zauważa, że globalne łańcuchy 
wartości często wiążą się 
z nierównomiernym rozkładem ryzyka, 
zwłaszcza w sektorze odzieżowym, i 
wywierają nieproporcjonalnie negatywny 
wpływ na kobiety; ubolewa, że podczas 
pandemii spowodowało to przerzucanie 
przez europejskie przedsiębiorstwa 
kosztów niższego popytu na producentów 
w krajach rozwijających się poprzez 
anulowanie zamówień na towary już 
wyprodukowane, a w niektórych 
przypadkach nawet wysłane; wzywa 
Komisję do współpracy z samorządami 
lokalnymi, sektorem prywatnym 
i społeczeństwem obywatelskim w celu 
osiągnięcia sprawiedliwszego rozkładu 
ryzyka w całym łańcuchu dostaw; w tym 
względzie i mając na uwadze, że 70 % 
handlu jest związane z globalnymi 
łańcuchami dostaw, wzywa Komisję do 
włączenia do przyszłego pakietu 
zrównoważonego ładu korporacyjnego 
oraz w szczególności do przepisów w 
sprawie należytej staranności w obszarze 
praw człowieka i ochrony środowiska 
obowiązku uwzględniania wpływu 
własnych praktyk zakupowych na 
zdolność podmiotów stanowiących kolejne 
ogniwa łańcucha do poszanowania praw 
człowieka i korzystania z nich, jak również 
poszanowania norm ochrony środowiska i 
dobrostanu zwierząt w całym procesie 
należytej staranności, a także do 
zwrócenia szczególnej uwagi na 
działalność handlową europejskich MŚP, 
które muszą wykorzystywać dostawców 
spoza UE jako pośredników w kontaktach 
z dostawcami lokalnymi;
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Or. en

Poprawka 108
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zauważa, że globalne łańcuchy 
wartości często wiążą się 
z nierównomiernym rozkładem ryzyka, 
zwłaszcza w sektorze odzieżowym; 
ubolewa nad faktem, że podczas pandemii 
ten nierówny rozkład spowodował 
przerzucanie przez europejskie 
przedsiębiorstwa kosztów niższego popytu 
na producentów w krajach rozwijających 
się poprzez anulowanie zamówień na 
towary już wyprodukowane, 
a w niektórych przypadkach nawet 
wysłane; wzywa Komisję do współpracy 
z samorządami lokalnymi, sektorem 
prywatnym i społeczeństwem 
obywatelskim w celu osiągnięcia 
sprawiedliwszego rozkładu ryzyka 
w całym łańcuchu dostaw;

9. zauważa, że globalne łańcuchy 
wartości często wiążą się 
z nierównomiernym rozkładem ryzyka, 
zwłaszcza w sektorze odzieżowym; 
ubolewa nad faktem, że podczas pandemii 
ten nierówny rozkład spowodował 
przerzucanie przez europejskie 
przedsiębiorstwa kosztów niższego popytu 
na producentów w krajach rozwijających 
się poprzez anulowanie zamówień na 
towary już wyprodukowane, 
a w niektórych przypadkach nawet 
wysłane; wzywa Komisję do współpracy 
z samorządami lokalnymi, sektorem 
prywatnym i społeczeństwem 
obywatelskim w celu osiągnięcia 
sprawiedliwszego rozkładu ryzyka 
w całym łańcuchu dostaw; wskazuje, że 
promowanie międzynarodowej gospodarki 
o obiegu zamkniętym pomogłoby w 
łagodzeniu tego powiązanego ryzyka;

Or. en

Poprawka 109
Emmanouil Fragkos

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zauważa, że globalne łańcuchy 
wartości często wiążą się 
z nierównomiernym rozkładem ryzyka, 

9. zauważa, że globalne łańcuchy 
wartości często wiążą się 
z nierównomiernym rozkładem ryzyka, 
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zwłaszcza w sektorze odzieżowym; 
ubolewa nad faktem, że podczas pandemii 
ten nierówny rozkład spowodował 
przerzucanie przez europejskie 
przedsiębiorstwa kosztów niższego popytu 
na producentów w krajach rozwijających 
się poprzez anulowanie zamówień na 
towary już wyprodukowane, 
a w niektórych przypadkach nawet 
wysłane; wzywa Komisję do współpracy 
z samorządami lokalnymi, sektorem 
prywatnym i społeczeństwem 
obywatelskim w celu osiągnięcia 
sprawiedliwszego rozkładu ryzyka 
w całym łańcuchu dostaw;

zwłaszcza w sektorze odzieżowym; 
ubolewa nad faktem, że podczas pandemii 
ten nierówny rozkład spowodował 
przerzucanie przez europejskie 
przedsiębiorstwa kosztów niższego popytu 
na producentów w krajach rozwijających 
się poprzez anulowanie zamówień na 
towary już wyprodukowane, 
a w niektórych przypadkach nawet 
wysłane; wzywa Komisję do współpracy 
z samorządami lokalnymi, sektorem 
prywatnym i społeczeństwem 
obywatelskim w celu osiągnięcia 
sprawiedliwszego rozkładu ryzyka 
w całym łańcuchu dostaw w UE i 
państwach przestrzegających europejskich 
wartości;

Or. el

Poprawka 110
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Seán Kelly, Jörgen 
Warborn

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zauważa, że globalne łańcuchy 
wartości często wiążą się 
z nierównomiernym rozkładem ryzyka, 
zwłaszcza w sektorze odzieżowym; 
ubolewa nad faktem, że podczas pandemii 
ten nierówny rozkład spowodował 
przerzucanie przez europejskie 
przedsiębiorstwa kosztów niższego popytu 
na producentów w krajach rozwijających 
się poprzez anulowanie zamówień na 
towary już wyprodukowane, 
a w niektórych przypadkach nawet 
wysłane; wzywa Komisję do współpracy 
z samorządami lokalnymi, sektorem 
prywatnym i społeczeństwem 
obywatelskim w celu osiągnięcia 
sprawiedliwszego rozkładu ryzyka w całym 

9. zauważa, że globalne łańcuchy 
wartości często wiążą się z 
asymetrycznymi wpływami i rozkładem 
ryzyka; ubolewa, że kraje najsłabiej 
rozwinięte oraz kraje o niskim i średnim 
dochodzie najbardziej odczuły w szeregu 
sektorów zakłócenia w handlu 
spowodowane pandemią COVID-19; 
domaga się, by Komisja odgrywała rolę 
globalnego gracza i dostosowała swoje 
wsparcie do krajów najsłabiej 
rozwiniętych oraz krajów o niskim i 
średnim dochodzie, a zarazem brała pod 
uwagę szczególne okoliczności związane z 
pandemią COVID-19; wzywa Komisję do 
współpracy z państwami członkowskimi, 
samorządami lokalnymi, sektorem 
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łańcuchu dostaw; prywatnym i społeczeństwem 
obywatelskim w celu osiągnięcia 
sprawiedliwszego rozkładu negatywnych 
skutków we wszystkich łańcuchach 
dostaw;

Or. en

Poprawka 111
Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. zauważa, że globalne łańcuchy 
wartości często wiążą się 
z nierównomiernym rozkładem ryzyka, 
zwłaszcza w sektorze odzieżowym; 
ubolewa nad faktem, że podczas pandemii 
ten nierówny rozkład spowodował 
przerzucanie przez europejskie 
przedsiębiorstwa kosztów niższego popytu 
na producentów w krajach rozwijających 
się poprzez anulowanie zamówień na 
towary już wyprodukowane, 
a w niektórych przypadkach nawet 
wysłane; wzywa Komisję do współpracy 
z samorządami lokalnymi, sektorem 
prywatnym i społeczeństwem 
obywatelskim w celu osiągnięcia 
sprawiedliwszego rozkładu ryzyka 
w całym łańcuchu dostaw;

9. zauważa, że globalne łańcuchy 
wartości często wiążą się 
z nierównomiernym rozkładem ryzyka; 
wzywa Komisję do współpracy 
z samorządami lokalnymi, sektorem 
prywatnym i społeczeństwem 
obywatelskim w celu osiągnięcia 
sprawiedliwszego rozkładu ryzyka 
w całym łańcuchu dostaw;

Or. en

Poprawka 112
Saskia Bricmont
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

9a. wzywa Komisję do niezwłocznego 
przedstawienia wniosku ustawodawczego 
dotyczącego nowego instrumentu 
handlowego, który umożliwiałby 
wprowadzanie zakazów przywozu 
produktów powiązanych z pracą 
przymusową w celu dopilnowania, by 
produkty takie nie znalazły się na 
jednolitym rynku UE; podkreśla, że 
warunkiem znoszenia zakazów byłoby 
podejmowanie przez przedsiębiorstwa 
środków zmierzających do poprawy 
sytuacji w terenie, z podkreśleniem 
środków naprawczych względem ofiar; 
wzywa Komisję do przedstawienia 
konkretnych wniosków w następstwie jej 
zobowiązania do wdrożenia zerowej 
tolerancji dla pracy dzieci do końca 2021 
r., który jest rokiem zwalczania pracy 
dzieci w ONZ, ze zwróceniem szczególnej 
uwagi na możliwy wkład polityki 
handlowej w osiągnięcie tego celu;

Or. en

Poprawka 113
Gabriel Mato, Anna-Michelle Asimakopoulou, Arnaud Danjean

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. podkreśla, że łańcuch wartości w 
sektorze turystyki stanowi jeden z 
głównych europejskich ekosystemów 
przemysłowych; podkreśla w związku z 
tym, że z uwagi na ograniczenia w 
podróżowaniu i zakłócenia w łańcuchach 
dostaw spowodowane kryzysem 
związanym z COVID-19 w sektorach 
związanych z turystyką, takich jak sektor 
hotelarsko-gastronomiczny, a także 
innych podstawowych gałęziach 
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przemysłu (lotniczym, motoryzacyjnym, 
stalowym, stoczniowym i morskim) 
obserwuje się załamanie handlowe i 
gospodarcze;

Or. en

Poprawka 114
Saskia Bricmont
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9b. wzywa Komisję, by w stosunkach z 
krajami partnerskimi promowała globalną 
gospodarkę o obiegu zamkniętym poprzez 
zaproponowanie Sojuszu na rzecz 
Globalnej Gospodarki o Obiegu 
Zamkniętym, doprowadziła do globalnego 
porozumienia w sprawie tworzyw 
sztucznych w oparciu o Europejską 
strategię na rzecz tworzyw sztucznych, 
zainicjowała dyskusje na temat 
międzynarodowego porozumienia w 
sprawie gospodarowania zasobami 
naturalnymi, rozpoczęła dyskusję w WTO 
na temat ograniczeń stwarzanych dla 
rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym 
przez zakaz realizacji wymogu stosowania 
materiałów miejscowego pochodzenia, 
budowała silniejsze partnerstwo z Afryką 
w obszarze gospodarki o obiegu 
zamkniętym oraz zapewniała, by umowy o 
wolnym handlu odzwierciedlały 
rozszerzone cele gospodarki o obiegu 
zamkniętym;

Or. en

Poprawka 115
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen
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Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla znaczenie zapewnienia 
europejskim przedsiębiorstwom uczciwej 
konkurencji i równych warunków 
działania zarówno na rynku wewnętrznym, 
jak i na rynkach państw trzecich; podkreśla 
w związku z tym znaczenie instrumentów 
ochrony handlu i apeluje, by Komisja 
niezwłocznie uzupełniła unijny zestaw 
narzędzi ochrony handlu poprzez wnioski 
ustawodawcze w 2021 r., nadając priorytet 
instrumentowi służącemu zwalczaniu 
zakłóceń spowodowanych przez 
zagraniczne subsydia i przedsiębiorstwa 
państwowe, oraz by zakończyła negocjacje 
w sprawie instrumentu dotyczącego 
udzielania zamówień publicznych 
w kontekście międzynarodowym12;

10. zauważa, że inwestycje państw 
członkowskich są często drastycznie 
ograniczane w czasie kryzysów, a aktywa 
w sektorach strategicznych, takich jak 
opieka zdrowotna, są narażone na ryzyko 
zaniżonej wyceny i sprzedaży inwestorom 
zagranicznym; podkreśla, że podczas gdy 
otwartość na handel stanowi część 
odporności i konkurencyjności 
gospodarki, skuteczne zasady 
zapewniające europejskim 
przedsiębiorstwom uczciwą konkurencję 
i równe warunki działania zarówno na 
rynku wewnętrznym, jak i na rynkach 
państw trzecich, są konieczne do 
zagwarantowania wzajemnie korzystnych 
stosunków handlowych z partnerami 
międzynarodowymi oraz ochrony 
jednolitego rynku przed agresywnymi 
strategiami inwestowania ze strony 
podmiotów spoza UE próbujących zyskać 
na obecnym kryzysie; podkreśla, że 
zwiększone inwestycje przedsiębiorstw 
państwowych z państw trzecich mogą z 
jeszcze większym prawdopodobieństwem 
powodować zakłócenia w przypadku 
wykorzystywania uprzywilejowanej pozycji 
na zamkniętym i nieprzejrzystym rynku 
wewnętrznym; apeluje, by Komisja 
niezwłocznie wyeliminowała luki unijnych 
ram regulacyjnych oraz uzupełniła unijny 
zestaw narzędzi ochrony handlu za pomocą 
wniosków ustawodawczych w 2021 r., aby 
wzmocnić naszą strategiczną autonomię, 
nadając priorytet instrumentom, które 
zniechęcają do stosowania środków 
przymusu przez państwa trzecie i 
przeciwdziałają im oraz zwalczają 
zakłócenia spowodowane przez 
zagraniczne subsydia i przedsiębiorstwa 
państwowe, oraz traktując priorytetowo 
zakończenie negocjacji w sprawie 
instrumentu dotyczącego udzielania 
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zamówień publicznych w kontekście 
międzynarodowym12;

__________________ __________________
12 Zmieniony wniosek dotyczący 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 29 stycznia 2016 r. 
w sprawie dostępu towarów i usług 
z państw trzecich do rynku wewnętrznego 
Unii w zakresie zamówień publicznych 
oraz procedur wspierających negocjacje 
dotyczące dostępu unijnych towarów 
i usług do rynków zamówień publicznych 
państw trzecich (COM(2016)0034).

12 Zmieniony wniosek dotyczący 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 29 stycznia 2016 r. 
w sprawie dostępu towarów i usług 
z państw trzecich do rynku wewnętrznego 
Unii w zakresie zamówień publicznych 
oraz procedur wspierających negocjacje 
dotyczące dostępu unijnych towarów 
i usług do rynków zamówień publicznych 
państw trzecich (COM(2016)0034).

Or. en

Poprawka 116
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, 
Liesje Schreinemacher, Barry Andrews

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla znaczenie zapewnienia 
europejskim przedsiębiorstwom uczciwej 
konkurencji i równych warunków działania 
zarówno na rynku wewnętrznym, jak i na 
rynkach państw trzecich; podkreśla 
w związku z tym znaczenie instrumentów 
ochrony handlu i apeluje, by Komisja 
niezwłocznie uzupełniła unijny zestaw 
narzędzi ochrony handlu poprzez wnioski 
ustawodawcze w 2021 r., nadając priorytet 
instrumentowi służącemu zwalczaniu 
zakłóceń spowodowanych przez 
zagraniczne subsydia i przedsiębiorstwa 
państwowe, oraz by zakończyła negocjacje 
w sprawie instrumentu dotyczącego 
udzielania zamówień publicznych 
w kontekście międzynarodowym12;

10. podkreśla znaczenie zapewnienia 
europejskim przedsiębiorstwom uczciwej 
konkurencji i równych warunków działania 
zarówno na rynku wewnętrznym, jak i na 
rynkach państw trzecich; podkreśla 
w związku z tym znaczenie instrumentów 
ochrony handlu; podkreśla, że 
rozporządzenie dotyczące egzekwowania 
powinno pozytywnie przyczyniać się do 
osiągania celu, jakim jest 
zagwarantowanie uczciwej konkurencji i 
równych warunków działania, oraz 
zwraca uwagę, że rozdziały dotyczące 
handlu i zrównoważonego rozwoju 
mogłyby podlegać rozporządzeniu 
dotyczącemu egzekwowania; apeluje, by 
Komisja niezwłocznie uzupełniła unijny 
zestaw narzędzi ochrony handlu poprzez 
wnioski ustawodawcze w 2021 r., nadając 
priorytet instrumentowi przeciwdziałania 
środkom przymusu i instrumentowi 
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służącemu zwalczaniu zakłóceń 
spowodowanych przez zagraniczne 
subsydia i przedsiębiorstwa państwowe, 
oraz by zakończyła negocjacje w sprawie 
instrumentu dotyczącego udzielania 
zamówień publicznych w kontekście 
międzynarodowym12; podkreśla rolę 
głównego urzędnika ds. egzekwowania 
przepisów handlowych w przejrzystej 
współpracy z Parlamentem Europejskim 
w celu omawiania i uwzględniania kwestii 
związanych z instrumentami ochrony 
handlu;

__________________ __________________
12 Zmieniony wniosek dotyczący 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 29 stycznia 2016 r. 
w sprawie dostępu towarów i usług 
z państw trzecich do rynku wewnętrznego 
Unii w zakresie zamówień publicznych 
oraz procedur wspierających negocjacje 
dotyczące dostępu unijnych towarów 
i usług do rynków zamówień publicznych 
państw trzecich (COM(2016)0034).

12 Zmieniony wniosek dotyczący 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 29 stycznia 2016 r. 
w sprawie dostępu towarów i usług 
z państw trzecich do rynku wewnętrznego 
Unii w zakresie zamówień publicznych 
oraz procedur wspierających negocjacje 
dotyczące dostępu unijnych towarów 
i usług do rynków zamówień publicznych 
państw trzecich (COM(2016)0034).

Or. en

Poprawka 117
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński, Sergio 
Berlato
w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla znaczenie zapewnienia 
europejskim przedsiębiorstwom uczciwej 
konkurencji i równych warunków działania 
zarówno na rynku wewnętrznym, jak i na 
rynkach państw trzecich; podkreśla 
w związku z tym znaczenie instrumentów 
ochrony handlu i apeluje, by Komisja 
niezwłocznie uzupełniła unijny zestaw 
narzędzi ochrony handlu poprzez wnioski 

10. podkreśla znaczenie zapewnienia 
europejskim przedsiębiorstwom uczciwej 
konkurencji i równych warunków działania 
zarówno na rynku wewnętrznym, jak i na 
rynkach państw trzecich; podkreśla 
w związku z tym znaczenie instrumentów 
ochrony handlu i apeluje, by Komisja 
uzupełniła unijny zestaw narzędzi ochrony 
handlu poprzez wnioski ustawodawcze 
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ustawodawcze w 2021 r., nadając priorytet 
instrumentowi służącemu zwalczaniu 
zakłóceń spowodowanych przez 
zagraniczne subsydia i przedsiębiorstwa 
państwowe, oraz by zakończyła negocjacje 
w sprawie instrumentu dotyczącego 
udzielania zamówień publicznych 
w kontekście międzynarodowym12;

poparte ocenami wpływu w 2021 r., 
nadając priorytet instrumentowi służącemu 
zwalczaniu zakłóceń spowodowanych 
przez zagraniczne subsydia 
i przedsiębiorstwa państwowe, oraz by 
zakończyła negocjacje w sprawie 
instrumentu dotyczącego udzielania 
zamówień publicznych w kontekście 
międzynarodowym12;

__________________ __________________
12 Zmieniony wniosek dotyczący 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 29 stycznia 2016 r. 
w sprawie dostępu towarów i usług 
z państw trzecich do rynku wewnętrznego 
Unii w zakresie zamówień publicznych 
oraz procedur wspierających negocjacje 
dotyczące dostępu unijnych towarów 
i usług do rynków zamówień publicznych 
państw trzecich (COM(2016)0034).

12 Zmieniony wniosek dotyczący 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 29 stycznia 2016 r. 
w sprawie dostępu towarów i usług 
z państw trzecich do rynku wewnętrznego 
Unii w zakresie zamówień publicznych 
oraz procedur wspierających negocjacje 
dotyczące dostępu unijnych towarów 
i usług do rynków zamówień publicznych 
państw trzecich (COM(2016)0034).

Or. en

Poprawka 118
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla znaczenie zapewnienia 
europejskim przedsiębiorstwom uczciwej 
konkurencji i równych warunków działania 
zarówno na rynku wewnętrznym, jak i na 
rynkach państw trzecich; podkreśla 
w związku z tym znaczenie instrumentów 
ochrony handlu i apeluje, by Komisja 
niezwłocznie uzupełniła unijny zestaw 
narzędzi ochrony handlu poprzez wnioski 
ustawodawcze w 2021 r., nadając priorytet 
instrumentowi służącemu zwalczaniu 
zakłóceń spowodowanych przez 
zagraniczne subsydia i przedsiębiorstwa 
państwowe, oraz by zakończyła negocjacje 
w sprawie instrumentu dotyczącego 

10. podkreśla znaczenie zapewnienia 
europejskim przedsiębiorstwom uczciwej 
konkurencji i równych warunków działania 
zarówno na rynku wewnętrznym, jak i na 
rynkach państw trzecich; podkreśla 
w związku z tym znaczenie instrumentów 
ochrony handlu i apeluje, by Komisja 
niezwłocznie uzupełniła unijny zestaw 
narzędzi ochrony handlu poprzez wnioski 
ustawodawcze w 2021 r., nadając priorytet 
instrumentowi gwarantującemu zdolność 
Unii do opierania się lub przeciwdziałania 
działaniom państw trzecich mającym na 
celu wymuszenie na Unii lub jej 
państwach członkowskich przyjęcia, 
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udzielania zamówień publicznych 
w kontekście międzynarodowym12;

zmiany lub odrzucenia przepisów; 
wskazuje w tym względzie na wymuszający 
wpływ sankcji eksterytorialnych oraz 
potrzebę zabezpieczenia funkcjonowania 
instrumentów finansowych przed 
środkami przymusu ze strony państw 
trzecich; podkreśla potrzebę przyjęcia 
instrumentu służącego zwalczaniu 
zakłóceń spowodowanych przez 
zagraniczne subsydia i przedsiębiorstwa 
państwowe oraz zakończenia negocjacji 
w sprawie instrumentu dotyczącego 
udzielania zamówień publicznych 
w kontekście międzynarodowym12;

__________________ __________________
12 Zmieniony wniosek dotyczący 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 29 stycznia 2016 r. 
w sprawie dostępu towarów i usług 
z państw trzecich do rynku wewnętrznego 
Unii w zakresie zamówień publicznych 
oraz procedur wspierających negocjacje 
dotyczące dostępu unijnych towarów 
i usług do rynków zamówień publicznych 
państw trzecich (COM(2016)0034).

12 Zmieniony wniosek dotyczący 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 29 stycznia 2016 r. 
w sprawie dostępu towarów i usług 
z państw trzecich do rynku wewnętrznego 
Unii w zakresie zamówień publicznych 
oraz procedur wspierających negocjacje 
dotyczące dostępu unijnych towarów 
i usług do rynków zamówień publicznych 
państw trzecich (COM(2016)0034).

Or. en

Poprawka 119
Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla znaczenie zapewnienia 
europejskim przedsiębiorstwom uczciwej 
konkurencji i równych warunków działania 
zarówno na rynku wewnętrznym, jak i na 
rynkach państw trzecich; podkreśla 
w związku z tym znaczenie instrumentów 
ochrony handlu i apeluje, by Komisja 
niezwłocznie uzupełniła unijny zestaw 
narzędzi ochrony handlu poprzez wnioski 
ustawodawcze w 2021 r., nadając priorytet 

10. podkreśla znaczenie zapewnienia 
europejskim przedsiębiorstwom uczciwej 
konkurencji i równych warunków działania 
zarówno na rynku wewnętrznym, jak i na 
rynkach państw trzecich; podkreśla 
w związku z tym znaczenie instrumentów 
ochrony handlu i apeluje, by Komisja 
niezwłocznie uzupełniła unijny zestaw 
narzędzi ochrony handlu poprzez wnioski 
ustawodawcze w 2021 r., nadając priorytet 
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instrumentowi służącemu zwalczaniu 
zakłóceń spowodowanych przez 
zagraniczne subsydia i przedsiębiorstwa 
państwowe, oraz by zakończyła negocjacje 
w sprawie instrumentu dotyczącego 
udzielania zamówień publicznych 
w kontekście międzynarodowym12;

instrumentowi służącemu zwalczaniu 
zakłóceń spowodowanych przez 
zagraniczne subsydia i przedsiębiorstwa 
państwowe, oraz pracom 
ukierunkowanym na przezwyciężenie 
blokady w Radzie dotyczącej zakończenia 
negocjacji w sprawie instrumentu 
dotyczącego udzielania zamówień 
publicznych w kontekście 
międzynarodowym12;

__________________ __________________
12 Zmieniony wniosek dotyczący 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 29 stycznia 2016 r. 
w sprawie dostępu towarów i usług 
z państw trzecich do rynku wewnętrznego 
Unii w zakresie zamówień publicznych 
oraz procedur wspierających negocjacje 
dotyczące dostępu unijnych towarów 
i usług do rynków zamówień publicznych 
państw trzecich (COM(2016)0034).

12 Zmieniony wniosek dotyczący 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 29 stycznia 2016 r. 
w sprawie dostępu towarów i usług 
z państw trzecich do rynku wewnętrznego 
Unii w zakresie zamówień publicznych 
oraz procedur wspierających negocjacje 
dotyczące dostępu unijnych towarów 
i usług do rynków zamówień publicznych 
państw trzecich (COM(2016)0034).

Or. en

Poprawka 120
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla znaczenie zapewnienia 
europejskim przedsiębiorstwom uczciwej 
konkurencji i równych warunków działania 
zarówno na rynku wewnętrznym, jak i na 
rynkach państw trzecich; podkreśla 
w związku z tym znaczenie instrumentów 
ochrony handlu i apeluje, by Komisja 
niezwłocznie uzupełniła unijny zestaw 
narzędzi ochrony handlu poprzez wnioski 
ustawodawcze w 2021 r., nadając priorytet 
instrumentowi służącemu zwalczaniu 
zakłóceń spowodowanych przez 
zagraniczne subsydia i przedsiębiorstwa 
państwowe, oraz by zakończyła negocjacje 

10. podkreśla znaczenie zapewnienia 
europejskim przedsiębiorstwom uczciwej 
konkurencji i równych warunków działania 
zarówno na rynku wewnętrznym, jak i na 
rynkach państw trzecich; podkreśla 
w związku z tym znaczenie instrumentów 
ochrony handlu i apeluje, by Komisja 
niezwłocznie uzupełniła unijny zestaw 
narzędzi ochrony handlu poprzez wnioski 
ustawodawcze w 2021 r., nadając priorytet 
instrumentowi służącemu zwalczaniu 
zakłóceń spowodowanych przez 
zagraniczne subsydia i przedsiębiorstwa 
państwowe, oraz by zakończyła negocjacje 
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w sprawie instrumentu dotyczącego 
udzielania zamówień publicznych 
w kontekście międzynarodowym12;

w sprawie instrumentu dotyczącego 
udzielania zamówień publicznych 
w kontekście międzynarodowym12; 
odnotowuje znaczenie interwencji 
finansowych ze strony instytucji 
publicznych podczas pandemii COVID-
19;

__________________ __________________
12 Zmieniony wniosek dotyczący 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 29 stycznia 2016 r. 
w sprawie dostępu towarów i usług 
z państw trzecich do rynku wewnętrznego 
Unii w zakresie zamówień publicznych 
oraz procedur wspierających negocjacje 
dotyczące dostępu unijnych towarów 
i usług do rynków zamówień publicznych 
państw trzecich (COM(2016)0034).

12 Zmieniony wniosek dotyczący 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 29 stycznia 2016 r. 
w sprawie dostępu towarów i usług 
z państw trzecich do rynku wewnętrznego 
Unii w zakresie zamówień publicznych 
oraz procedur wspierających negocjacje 
dotyczące dostępu unijnych towarów 
i usług do rynków zamówień publicznych 
państw trzecich (COM(2016)0034).

Or. en

Poprawka 121
Emmanouil Fragkos

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. podkreśla znaczenie zapewnienia 
europejskim przedsiębiorstwom uczciwej 
konkurencji i równych warunków działania 
zarówno na rynku wewnętrznym, jak i na 
rynkach państw trzecich; podkreśla 
w związku z tym znaczenie instrumentów 
ochrony handlu i apeluje, by Komisja 
niezwłocznie uzupełniła unijny zestaw 
narzędzi ochrony handlu poprzez wnioski 
ustawodawcze w 2021 r., nadając priorytet 
instrumentowi służącemu zwalczaniu 
zakłóceń spowodowanych przez 
zagraniczne subsydia i przedsiębiorstwa 
państwowe, oraz by zakończyła negocjacje 
w sprawie instrumentu dotyczącego 
udzielania zamówień publicznych 

10. podkreśla znaczenie zapewnienia 
europejskim przedsiębiorstwom uczciwej 
konkurencji i równych warunków działania 
zarówno na rynku wewnętrznym, jak i na 
rynkach państw trzecich; podkreśla 
w związku z tym znaczenie instrumentów 
ochrony handlu i apeluje, by Komisja 
niezwłocznie uzupełniła unijny zestaw 
narzędzi ochrony handlu poprzez wnioski 
ustawodawcze w 2021 r., nadając priorytet 
instrumentowi służącemu zwalczaniu 
zakłóceń spowodowanych przez 
zagraniczne subsydia i przedsiębiorstwa 
państwowe, oraz by zakończyła negocjacje 
w sprawie instrumentu dotyczącego 
udzielania zamówień publicznych 
w kontekście międzynarodowym12, w 
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w kontekście międzynarodowym12; przypadkach, w których możliwe jest 
zapewnienie alternatywnych funduszy 
inwestycyjnych;

__________________ __________________
12 Zmieniony wniosek dotyczący 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 29 stycznia 2016 r. 
w sprawie dostępu towarów i usług 
z państw trzecich do rynku wewnętrznego 
Unii w zakresie zamówień publicznych 
oraz procedur wspierających negocjacje 
dotyczące dostępu unijnych towarów 
i usług do rynków zamówień publicznych 
państw trzecich (COM(2016)0034).

12 Zmieniony wniosek dotyczący 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 29 stycznia 2016 r. 
w sprawie dostępu towarów i usług 
z państw trzecich do rynku wewnętrznego 
Unii w zakresie zamówień publicznych 
oraz procedur wspierających negocjacje 
dotyczące dostępu unijnych towarów 
i usług do rynków zamówień publicznych 
państw trzecich (COM(2016)0034).

Or. el

Poprawka 122
Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. jest przekonany, że otwartość 
powinna iść w parze z ochroną naszych 
strategicznych sektorów i powinna być 
ściśle związana z ambitną, 
perspektywiczną polityką przemysłową 
zgodną z Zielonym Ładem i strategią 
cyfrową, przyczyniając się do tworzenia 
wysokiej jakości miejsc pracy 
i zapewnienia, aby Europa odgrywała 
kluczową rolę w produkcji innowacyjnych 
towarów i świadczeniu przyszłych usług;

11. jest przekonany, że koncepcja 
liberalizacji handlu nie może stanowić 
celu samego w sobie i powinna 
przynajmniej iść w parze z ochroną 
naszych strategicznych sektorów i powinna 
być ściśle związana z ambitną, 
perspektywiczną polityką przemysłową 
zgodną z Zielonym Ładem i strategią 
cyfrową, przyczyniając się do tworzenia 
wysokiej jakości miejsc pracy 
i zapewnienia, aby Europa odgrywała 
kluczową rolę w produkcji towarów, w 
szczególności najbardziej innowacyjnych, 
i świadczeniu przyszłych usług;

Or. fr

Poprawka 123
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
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Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Seán Kelly, Jörgen 
Warborn

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. jest przekonany, że otwartość 
powinna iść w parze z ochroną naszych 
strategicznych sektorów i powinna być 
ściśle związana z ambitną, 
perspektywiczną polityką przemysłową 
zgodną z Zielonym Ładem i strategią 
cyfrową, przyczyniając się do tworzenia 
wysokiej jakości miejsc pracy 
i zapewnienia, aby Europa odgrywała 
kluczową rolę w produkcji innowacyjnych 
towarów i świadczeniu przyszłych usług;

11. jest przekonany, że otwartość 
powinna iść w parze z ochroną naszych 
strategicznych sektorów i powinna być 
ściśle związana z ambitną, 
perspektywiczną polityką przemysłową 
zgodną z Zielonym Ładem i strategią 
cyfrową, co może wzmocnić zdolności UE 
do przeciwstawiania się przyszłym 
wstrząsom w sektorach strategicznych 
oraz zapewnić konkurencyjność unijnych 
przedsiębiorstw, przyczyniając się do 
tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy 
i zapewnienia, aby Europa odgrywała 
kluczową rolę w produkcji innowacyjnych 
towarów i świadczeniu przyszłych usług;

Or. en

Poprawka 124
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński, Sergio 
Berlato
w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. jest przekonany, że otwartość 
powinna iść w parze z ochroną naszych 
strategicznych sektorów i powinna być 
ściśle związana z ambitną, 
perspektywiczną polityką przemysłową 
zgodną z Zielonym Ładem i strategią 
cyfrową, przyczyniając się do tworzenia 
wysokiej jakości miejsc pracy 
i zapewnienia, aby Europa odgrywała 
kluczową rolę w produkcji innowacyjnych 

11. jest przekonany, że otwartość 
powinna iść w parze z ochroną naszych 
strategicznych sektorów i powinna być 
ściśle związana z ambitną, 
perspektywiczną polityką przemysłową 
zgodną z Zielonym Ładem i strategią 
cyfrową, przyczyniając się do ożywienia 
odbudowy gospodarki, zwiększenia 
konkurencyjności naszych 
przedsiębiorstw, tworzenia wysokiej 
jakości miejsc pracy i zapewnienia, aby 
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towarów i świadczeniu przyszłych usług; Europa odgrywała kluczową rolę 
w produkcji innowacyjnych towarów 
i świadczeniu przyszłych usług;

Or. en

Poprawka 125
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. jest przekonany, że otwartość 
powinna iść w parze z ochroną naszych 
strategicznych sektorów i powinna być 
ściśle związana z ambitną, 
perspektywiczną polityką przemysłową 
zgodną z Zielonym Ładem i strategią 
cyfrową, przyczyniając się do tworzenia 
wysokiej jakości miejsc pracy 
i zapewnienia, aby Europa odgrywała 
kluczową rolę w produkcji innowacyjnych 
towarów i świadczeniu przyszłych usług;

11. jest przekonany, że otwartość 
powinna iść w parze z ochroną naszych 
strategicznych sektorów i powinna być 
ściśle związana z ambitną, 
perspektywiczną polityką przemysłową 
zgodną z Zielonym Ładem i strategią 
cyfrową, przyczyniając się do rozwoju 
gospodarki o obiegu zamkniętym, 
wdrażania zrównoważonego 
finansowania, prowadzenia prac nad 
mechanizmem dostosowywania cen na 
granicach z uwzględnieniem emisji CO2, 
tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy 
i zapewnienia, aby Europa odgrywała 
kluczową rolę w produkcji innowacyjnych 
towarów i świadczeniu przyszłych usług;

Or. en

Poprawka 126
Emmanouil Fragkos

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. jest przekonany, że otwartość 
powinna iść w parze z ochroną naszych 
strategicznych sektorów i powinna być 
ściśle związana z ambitną, 

11. jest przekonany, że otwartość 
powinna iść w parze z ochroną naszych 
strategicznych sektorów i powinna być 
ściśle związana z ambitną, 
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perspektywiczną polityką przemysłową 
zgodną z Zielonym Ładem i strategią 
cyfrową, przyczyniając się do tworzenia 
wysokiej jakości miejsc pracy 
i zapewnienia, aby Europa odgrywała 
kluczową rolę w produkcji innowacyjnych 
towarów i świadczeniu przyszłych usług;

perspektywiczną polityką przemysłową 
zgodną ze strategią cyfrową, przyczyniając 
się do tworzenia wysokiej jakości, 
przyszłościowych miejsc pracy 
i zapewnienia, aby Europa odgrywała 
kluczową rolę w produkcji innowacyjnych 
towarów i świadczeniu przyszłych usług;

Or. el

Poprawka 127
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. jest przekonany, że otwartość 
powinna iść w parze z ochroną naszych 
strategicznych sektorów i powinna być 
ściśle związana z ambitną, 
perspektywiczną polityką przemysłową 
zgodną z Zielonym Ładem i strategią 
cyfrową, przyczyniając się do tworzenia 
wysokiej jakości miejsc pracy 
i zapewnienia, aby Europa odgrywała 
kluczową rolę w produkcji innowacyjnych 
towarów i świadczeniu przyszłych usług;

11. jest przekonany, że otwartość 
powinna iść w parze z ochroną naszych 
strategicznych sektorów i powinna być 
ściśle związana z ambitną, 
perspektywiczną polityką przemysłową 
zgodną z Zielonym Ładem i strategią 
cyfrową, przyczyniając się do tworzenia 
wysokiej jakości miejsc pracy 
i zapewnienia, aby Europa odgrywała 
kluczową rolę w produkcji innowacyjnych 
towarów i świadczeniu przyszłych usług; 
podkreśla jednocześnie, że inwestycje 
publiczne oraz tworzenie kierowanych 
polityką strategicznych zachęt i subsydiów 
stanowią zasadnicze instrumenty rozwoju 
infrastruktury i technologii wymaganych 
do przeciwdziałania katastrofie 
klimatycznej; z zadowoleniem przyjmuje 
ogromne inwestycje publiczne ogłoszone 
przez administrację prezydenta Bidena 
oraz oczekuje, że pobudzą one także 
gospodarkę globalną; odnotowuje wymiar 
inwestycji publicznych w obszarze 
najnowszych technologii i infrastruktury 
w Chinach oraz domaga się unijnego 
planu inwestycyjnego dostosowanego do 
tempa inwestycji i wdrażania 
infrastruktury; wyraża przekonanie, że 
programy takie muszą przyczyniać się do 
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koniecznej restrukturyzacji społecznej i 
ekologicznej gospodarek w skali 
globalnej;

Or. en

Poprawka 128
Iuliu Winkler, Christophe Hansen, Sven Simon, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Massimiliano Salini, Gabriel Mato, Jörgen Warborn

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. jest przekonany, że otwartość 
powinna iść w parze z ochroną naszych 
strategicznych sektorów i powinna być 
ściśle związana z ambitną, 
perspektywiczną polityką przemysłową 
zgodną z Zielonym Ładem i strategią 
cyfrową, przyczyniając się do tworzenia 
wysokiej jakości miejsc pracy 
i zapewnienia, aby Europa odgrywała 
kluczową rolę w produkcji innowacyjnych 
towarów i świadczeniu przyszłych usług;

11. jest przekonany, że otwartość 
powinna iść w parze z ochroną naszych 
strategicznych sektorów i powinna być 
ściśle związana z ambitną, 
perspektywiczną polityką przemysłową 
zgodną z Zielonym Ładem i strategią 
cyfrową, przyczyniając się do tworzenia 
wysokiej jakości miejsc pracy 
i zapewnienia, aby Europa odgrywała 
kluczową rolę w produkcji innowacyjnych 
towarów i świadczeniu przyszłych usług; 
uważa, że dywersyfikacja i odporność 
łańcucha dostaw powinny zajmować 
kluczowe miejsce w zmienionej unijnej 
polityce handlowej; podkreśla powiązanie 
między handlem a interesami w zakresie 
bezpieczeństwa oraz domaga się 
proporcjonalnego zwiększenia 
monitorowania bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych, uzupełnienia wysiłków 
państw członkowskich w celu ochrony 
europejskich sektorów strategicznych oraz 
zapobiegania szkodliwym i możliwym do 
wykorzystania zależnościom 
gospodarczym od podmiotów spoza UE;

Or. en

Poprawka 129
Daniel Caspary



AM\1229172PL.docx 89/189 PE691.343v01-00

PL

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. jest przekonany, że otwartość 
powinna iść w parze z ochroną naszych 
strategicznych sektorów i powinna być 
ściśle związana z ambitną, 
perspektywiczną polityką przemysłową 
zgodną z Zielonym Ładem i strategią 
cyfrową, przyczyniając się do tworzenia 
wysokiej jakości miejsc pracy 
i zapewnienia, aby Europa odgrywała 
kluczową rolę w produkcji innowacyjnych 
towarów i świadczeniu przyszłych usług;

11. jest przekonany, że otwartość 
powinna iść w parze z ochroną naszych 
strategicznych sektorów i powinna być 
ściśle związana z ambitną, 
perspektywiczną polityką przemysłową 
zgodną z Zielonym Ładem i strategią 
cyfrową, przyczyniając się do tworzenia 
wysokiej jakości miejsc pracy 
i zapewnienia, aby Europa odgrywała 
kluczową rolę w produkcji innowacyjnych 
towarów i świadczeniu przyszłych usług w 
celu zwiększenia długoterminowej 
konkurencyjności unijnych 
przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 130
Saskia Bricmont
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. podkreśla, że częstotliwość 
występowania naturalnych lub 
spowodowanych przez człowieka 
wstrząsów w globalnych łańcuchach 
wartości prawdopodobnie wzrośnie w 
przyszłości oraz że istnienie globalnych 
łańcuchów wartości jako takich zwiększa 
prawdopodobieństwo przenoszenia się 
takich wstrząsów na inne regiony, co 
powoduje wzrost zmienności 
makroekonomicznej; podkreśla, że koszty 
środowiskowe bardzo rozdrobnionych 
globalnych łańcuchów wartości i modeli 
produkcji „dokładnie na czas” nie są 
typowo uwzględniane w cenach tych 
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produktów, co prowadzi do 
niedoskonałości rynku, gdyż ceny nie 
odzwierciedlają pełnych kosztów 
społecznych produkcji;

Or. en

Poprawka 131
Jörgen Warborn

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wyraża przekonanie, że UE jest 
zbyt zależna od ograniczonej liczby 
dostawców kluczowych towarów i usług; 
nalega, aby UE przezwyciężyła te 
niepożądane zależności poprzez 
kombinację strategii politycznych 
zachęcających przedsiębiorstwa do 
gromadzenia zapasów, dywersyfikacji 
strategii zaopatrzenia i promowania 
przenoszenia produkcji do krajów bliżej 
położonych, co mogłoby stworzyć nowe 
możliwości handlowe dla partnerów 
z wschodniego i południowego sąsiedztwa;

12. z zadowoleniem przyjmuje 
opierające się na faktach dyskusje na 
temat zależności UE od towarów 
strategicznych; podkreśla w tym 
względzie, że jak wskazują badania UE 
nie jest nadmiernie zależna od reszty 
świata w przypadku kluczowych dostaw, 
gdyż większość transakcji handlowych 
odbywa się w jej granicach; zauważa, że 
przywozy, w przypadku których dostępni 
są jedynie dostawcy spoza UE, stanowią 
niewielki odsetek, i żadne towary o 
krytycznym znaczeniu podczas pandemii 
COVID-19 nie pochodzą wyłącznie z 
państw niebędących członkami UE; 
wyraża zdanie, że współzależność i 
multilateralizm tworzą odporność; nalega, 
aby UE w dalszym stopniu wzmacniała 
swoje dostawy poprzez kombinację 
strategii politycznych zachęcających do 
gromadzenia zapasów i dywersyfikacji 
strategii zaopatrzenia, a jednocześnie 
zapewniała dalsze utrzymanie globalnych 
łańcuchów dostaw dla zagwarantowania 
elastyczności i odporności; uważa, że 
kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa 
dostaw ma utrzymanie otwartości i 
dywersyfikacji handlu oraz 
powstrzymywanie się od tworzenia 
zbędnych barier handlowych lub 
sterowania strategiami przedsiębiorstw; 
podkreśla w związku z tym, że repatriacja 
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produkcji lub przenoszenie produkcji do 
krajów bliżej położonych powinny 
podlegać wyłącznej decyzji samych 
przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 132
Saskia Bricmont
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wyraża przekonanie, że UE jest 
zbyt zależna od ograniczonej liczby 
dostawców kluczowych towarów i usług; 
nalega, aby UE przezwyciężyła te 
niepożądane zależności poprzez 
kombinację strategii politycznych 
zachęcających przedsiębiorstwa do 
gromadzenia zapasów, dywersyfikacji 
strategii zaopatrzenia i promowania 
przenoszenia produkcji do krajów bliżej 
położonych, co mogłoby stworzyć nowe 
możliwości handlowe dla partnerów 
z wschodniego i południowego sąsiedztwa;

12. wyraża przekonanie, że UE jest 
zbyt zależna od ograniczonej liczby 
dostawców kluczowych towarów i usług; 
nalega, aby UE przezwyciężyła te 
niechciane zależności poprzez kombinację 
strategii politycznych zachęcających 
przedsiębiorstwa do gromadzenia zapasów, 
dywersyfikacji strategii zaopatrzenia 
i promowania przenoszenia produkcji do 
krajów bliżej położonych, co mogłoby 
stworzyć nowe możliwości handlowe dla 
partnerów z wschodniego i południowego 
sąsiedztwa; wzywa w tym względzie 
Komisję do przedstawienia kompleksowej 
unijnej strategii zrównoważonego 
łańcucha dostaw, której celem byłoby 
między innymi monitorowanie, pomiar i 
uwzględnianie zagrożeń dla krytycznych 
łańcuchów dostaw, które wysunęły się na 
pierwszy plan podczas obecnego kryzysu 
związanego z COVID-19, a także 
zidentyfikowania łańcuchów wartości, w 
przypadku których dywersyfikacja dostaw, 
repatriacja produkcji, przenoszenie 
produkcji do krajów bliżej położonych 
oraz gromadzenie zapasów zwiększyłyby 
odporność i ograniczyłyby zagrożenia dla 
jednolitego rynku UE związane ze 
zrównoważonym rozwojem;
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Or. en

Poprawka 133
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wyraża przekonanie, że UE jest 
zbyt zależna od ograniczonej liczby 
dostawców kluczowych towarów i usług; 
nalega, aby UE przezwyciężyła te 
niepożądane zależności poprzez 
kombinację strategii politycznych 
zachęcających przedsiębiorstwa do 
gromadzenia zapasów, dywersyfikacji 
strategii zaopatrzenia i promowania 
przenoszenia produkcji do krajów bliżej 
położonych, co mogłoby stworzyć nowe 
możliwości handlowe dla partnerów 
z wschodniego i południowego sąsiedztwa;

12. wyraża przekonanie, że UE i inne 
regiony świata są zbyt zależne od 
ograniczonej liczby dostawców niektórych 
kluczowych towarów i usług; nalega, aby 
UE unikała przyszłych niedoborów 
poprzez kombinację strategii politycznych 
zachęcających przedsiębiorstwa do 
gromadzenia zapasów, dywersyfikacji 
strategii zaopatrzenia i promowania 
produkcji; wzywa Komisję do wsparcia 
podobnych planów strategicznych Unii 
Afrykańskiej oraz zachęcania również 
innych regionów do lepszego 
przygotowania się na przyszłe kryzysy; 
wskazuje, że potrzebne jest zwiększenie 
produkcji globalnej, aby wyeliminować 
utrzymujące się na świecie niedobory w 
dostępie do leczenia, środków medycznych 
i leków, czystej wody, żywności oraz 
schronienia, co mogłoby także stworzyć 
nowe możliwości handlowe dla partnerów 
z wschodniego i południowego sąsiedztwa;

Or. en

Poprawka 134
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Seán Kelly

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wyraża przekonanie, że UE jest 12. wyraża przekonanie, że UE jest 



AM\1229172PL.docx 93/189 PE691.343v01-00

PL

zbyt zależna od ograniczonej liczby 
dostawców kluczowych towarów i usług; 
nalega, aby UE przezwyciężyła te 
niepożądane zależności poprzez 
kombinację strategii politycznych 
zachęcających przedsiębiorstwa do 
gromadzenia zapasów, dywersyfikacji 
strategii zaopatrzenia i promowania 
przenoszenia produkcji do krajów bliżej 
położonych, co mogłoby stworzyć nowe 
możliwości handlowe dla partnerów 
z wschodniego i południowego sąsiedztwa;

zbyt zależna od ograniczonej liczby 
dostawców kluczowych surowców, 
towarów i usług oraz że podważa to jej 
strategiczną autonomię i cele 
geopolityczne; nalega, aby UE 
przezwyciężyła te niepożądane zależności 
poprzez horyzontalną kombinację strategii 
politycznych zachęcających 
przedsiębiorstwa do gromadzenia zapasów, 
zwiększania produkcji, dywersyfikacji 
strategii zaopatrzenia i promowania 
przenoszenia produkcji do krajów bliżej 
położonych, w razie konieczności, co 
mogłoby stworzyć nowe możliwości 
handlowe dla partnerów z wschodniego 
i południowego sąsiedztwa; podkreśla, że 
powiązane strategie polityczne muszą być 
dostosowane do szczególnej 
charakterystyki rozpatrywanych sektorów 
i globalnych łańcuchów wartości, gdyż nie 
istnieje ogólne podejście polityczne, oraz 
że konfiguracja globalnego łańcucha 
wartości stanowi wybór biznesowy;

Or. en

Poprawka 135
Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wyraża przekonanie, że UE jest 
zbyt zależna od ograniczonej liczby 
dostawców kluczowych towarów i usług; 
nalega, aby UE przezwyciężyła te 
niepożądane zależności poprzez 
kombinację strategii politycznych 
zachęcających przedsiębiorstwa do 
gromadzenia zapasów, dywersyfikacji 
strategii zaopatrzenia i promowania 
przenoszenia produkcji do krajów bliżej 
położonych, co mogłoby stworzyć nowe 
możliwości handlowe dla partnerów 

12. wyraża przekonanie, że UE jest 
zbyt zależna od ograniczonej liczby 
dostawców kluczowych towarów i usług; 
nalega, że UE musi przezwyciężyć te 
niepożądane zależności w celu 
wykorzystania własnej strategicznej 
autonomii poprzez kombinację strategii 
politycznych zachęcających 
przedsiębiorstwa do gromadzenia zapasów, 
dywersyfikacji strategii zaopatrzenia 
i promowania przenoszenia produkcji do 
krajów bliżej położonych, co mogłoby 
stworzyć nowe możliwości handlowe dla 
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z wschodniego i południowego sąsiedztwa; partnerów z wschodniego i południowego 
sąsiedztwa;

Or. en

Poprawka 136
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Karin Karlsbro, Liesje 
Schreinemacher, Urmas Paet

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wyraża przekonanie, że UE jest 
zbyt zależna od ograniczonej liczby 
dostawców kluczowych towarów i usług; 
nalega, aby UE przezwyciężyła te 
niepożądane zależności poprzez 
kombinację strategii politycznych 
zachęcających przedsiębiorstwa do 
gromadzenia zapasów, dywersyfikacji 
strategii zaopatrzenia i promowania 
przenoszenia produkcji do krajów bliżej 
położonych, co mogłoby stworzyć nowe 
możliwości handlowe dla partnerów 
z wschodniego i południowego sąsiedztwa;

12. wyraża przekonanie, że UE jest 
zbyt zależna od ograniczonej liczby 
dostawców kluczowych towarów i usług; 
nalega, aby UE przezwyciężyła te 
niepożądane zależności poprzez 
kombinację strategii politycznych 
zachęcających przedsiębiorstwa do 
gromadzenia zapasów, dywersyfikacji 
strategii zaopatrzenia i promowania 
przenoszenia produkcji do krajów bliżej 
położonych, co mogłoby stworzyć nowe 
możliwości handlowe dla partnerów 
z wschodniego i południowego sąsiedztwa; 
zwraca uwagę na rolę, jaką powinny 
odgrywać umowy handlowe w 
dywersyfikacji dostaw i otwartych 
stosunkach handlowych pod względem 
kluczowych towarów i usług; podkreśla, 
że skrócenie łańcuchów dostaw do 
sąsiedztwa UE i Afryki bądź ich 
modyfikacja mogą wywierać pozytywny 
wpływ na zrównoważony, ekologiczny i 
odporny wzrost gospodarczy sprzyjający 
włączeniu społecznemu, a także na 
interesy strategiczne UE;

Or. en

Poprawka 137
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński, Sergio 
Berlato
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w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wyraża przekonanie, że UE jest 
zbyt zależna od ograniczonej liczby 
dostawców kluczowych towarów i usług; 
nalega, aby UE przezwyciężyła te 
niepożądane zależności poprzez 
kombinację strategii politycznych 
zachęcających przedsiębiorstwa do 
gromadzenia zapasów, dywersyfikacji 
strategii zaopatrzenia i promowania 
przenoszenia produkcji do krajów bliżej 
położonych, co mogłoby stworzyć nowe 
możliwości handlowe dla partnerów 
z wschodniego i południowego sąsiedztwa;

12. wyraża przekonanie, że UE jest 
zbyt zależna od ograniczonej liczby 
dostawców kluczowych towarów i usług; 
nalega, aby UE przezwyciężyła te 
nadmierne zależności poprzez kombinację 
strategii politycznych zachęcających 
przedsiębiorstwa do gromadzenia zapasów, 
dywersyfikacji strategii zaopatrzenia 
i promowania przenoszenia produkcji do 
krajów bliżej położonych, co mogłoby 
stworzyć nowe możliwości handlowe dla 
partnerów z wschodniego i południowego 
sąsiedztwa oraz powinno być powiązane ze 
zbliżeniem przepisów w sektorach 
strategicznych; podkreśla, że naszym 
priorytetem powinna być dalsza 
dywersyfikacja źródeł i ciągłe 
przygotowywanie sektora prywatnego na 
wstrząsy;

Or. en

Poprawka 138
Dita Charanzová

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wyraża przekonanie, że UE jest 
zbyt zależna od ograniczonej liczby 
dostawców kluczowych towarów i usług; 
nalega, aby UE przezwyciężyła te 
niepożądane zależności poprzez 
kombinację strategii politycznych 
zachęcających przedsiębiorstwa do 
gromadzenia zapasów, dywersyfikacji 
strategii zaopatrzenia i promowania 
przenoszenia produkcji do krajów bliżej 

12. wyraża przekonanie, że UE jest 
zbyt zależna od ograniczonej liczby 
dostawców kluczowych towarów i usług; 
nalega, aby UE przezwyciężyła te 
niepożądane zależności poprzez 
kombinację strategii politycznych 
zachęcających przedsiębiorstwa do 
gromadzenia zapasów, dywersyfikacji 
strategii zaopatrzenia i promowania w 
niektórych przypadkach przenoszenia 
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położonych, co mogłoby stworzyć nowe 
możliwości handlowe dla partnerów 
z wschodniego i południowego sąsiedztwa;

produkcji do krajów bliżej położonych, co 
mogłoby stworzyć nowe możliwości 
handlowe dla partnerów z wschodniego 
i południowego sąsiedztwa; uważa jednak, 
że przedsiębiorstwa powinny ostatecznie 
same decydować o sposobie zarządzania 
swoimi globalnymi łańcuchami dostaw;

Or. en

Poprawka 139
Raphaël Glucksmann, Joachim Schuster, Margarida Marques, Agnes Jongerius, Costas 
Mavrides, Miroslav Číž, Inma Rodríguez-Piñero

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wyraża przekonanie, że UE jest 
zbyt zależna od ograniczonej liczby 
dostawców kluczowych towarów i usług; 
nalega, aby UE przezwyciężyła te 
niepożądane zależności poprzez 
kombinację strategii politycznych 
zachęcających przedsiębiorstwa do 
gromadzenia zapasów, dywersyfikacji 
strategii zaopatrzenia i promowania 
przenoszenia produkcji do krajów bliżej 
położonych, co mogłoby stworzyć nowe 
możliwości handlowe dla partnerów 
z wschodniego i południowego sąsiedztwa;

12. wyraża przekonanie, że UE jest 
zbyt zależna od ograniczonej liczby 
dostawców kluczowych towarów i usług, w 
szczególności w przypadku środków 
medycznych i farmaceutycznych; nalega, 
aby UE przezwyciężyła te niepożądane 
zależności poprzez kombinację strategii 
politycznych zachęcających 
przedsiębiorstwa do gromadzenia zapasów, 
dywersyfikacji strategii zaopatrzenia 
i promowania przenoszenia produkcji do 
krajów bliżej położonych, co mogłoby 
stworzyć nowe możliwości handlowe dla 
partnerów z wschodniego i południowego 
sąsiedztwa, a także do repatriacji 
produkcji w razie konieczności;

Or. en

Poprawka 140
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Seán Kelly

Projekt rezolucji
Ustęp 13
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Projekt rezolucji Poprawka

13. odnotowuje, że łańcuchy dostaw 
żywności funkcjonowały podczas 
pandemii; zauważa, że system informacji 
o rynkach rolnych (AMIS), który skupia 
główne kraje prowadzące handel towarami 
rolnymi w celu zwiększenia przejrzystości 
rynku żywności i reakcji politycznej na 
rzecz bezpieczeństwa żywnościowego, 
można uznać za przykład dobrej praktyki; 
wzywa Komisję do zbadania, czy ten 
model można zastosować również 
w innych łańcuchach wartości;

13. odnotowuje, że rolno-spożywcze 
rynki i łańcuchy dostaw funkcjonowały 
podczas pandemii, jednak ubolewa, że 
ograniczenia wywozowe i bariery 
handlowe zakłócały to funkcjonowanie; 
zauważa, że system informacji o rynkach 
rolnych (AMIS), który skupia główne kraje 
prowadzące handel towarami rolnymi 
w celu zwiększenia przejrzystości rynku 
żywności i reakcji politycznej na rzecz 
bezpieczeństwa żywnościowego, można 
uznać za przykład dobrej praktyki; wzywa 
Komisję do zbadania, czy ten model można 
zastosować również w innych łańcuchach 
wartości; popiera działania na rzecz 
ułatwiania handlu w celu promowania 
norm bezpieczeństwa żywności oraz 
środków sanitarnych i fitosanitarnych w 
odpowiedzi na COVID-19; zwraca się do 
Komisji o określenie najbardziej 
odpowiednich środków gwarantujących, 
że pandemia nie przełoży się na kryzys 
żywnościowy w krajach rozwijających się;

Or. en

Poprawka 141
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. odnotowuje, że łańcuchy dostaw 
żywności funkcjonowały podczas 
pandemii; zauważa, że system informacji 
o rynkach rolnych (AMIS), który skupia 
główne kraje prowadzące handel towarami 
rolnymi w celu zwiększenia przejrzystości 
rynku żywności i reakcji politycznej na 
rzecz bezpieczeństwa żywnościowego, 
można uznać za przykład dobrej praktyki; 
wzywa Komisję do zbadania, czy ten 

13. odnotowuje, że unijne łańcuchy 
dostaw żywności funkcjonowały podczas 
pandemii, podczas gdy według Światowego 
Programu Żywnościowego (WFP) 
pandemia COVID-19 naraziła 265 
milionów ludzi na ryzyko poważnych 
niedoborów żywności w 2020 r. w krajach 
o niskim i średnim dochodzie, czyli o 130 
mln więcej niż w 2019 r.; zauważa, że 
system informacji o rynkach rolnych 
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model można zastosować również 
w innych łańcuchach wartości;

(AMIS), który skupia główne kraje 
prowadzące handel towarami rolnymi 
w celu zwiększenia przejrzystości rynku 
żywności i reakcji politycznej na rzecz 
bezpieczeństwa żywnościowego, dobrze 
służył krajom o wysokim dochodzie oraz 
ich przywozom żywności; wzywa Komisję 
do zbadania, wraz z Organizacją Narodów 
Zjednoczonych, czy ten model można 
dostosować, aby zapewnić dostawy 
żywności na całym świecie, oraz do 
zbadania, czy zreformowany system 
można byłoby zastosować również 
w innych łańcuchach wartości;

Or. en

Poprawka 142
Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. odnotowuje, że łańcuchy dostaw 
żywności funkcjonowały podczas 
pandemii; zauważa, że system informacji 
o rynkach rolnych (AMIS), który skupia 
główne kraje prowadzące handel towarami 
rolnymi w celu zwiększenia przejrzystości 
rynku żywności i reakcji politycznej na 
rzecz bezpieczeństwa żywnościowego, 
można uznać za przykład dobrej praktyki; 
wzywa Komisję do zbadania, czy ten 
model można zastosować również 
w innych łańcuchach wartości;

13. odnotowuje, że łańcuchy dostaw 
produktów rolnych i żywności 
funkcjonowały podczas pandemii; 
zauważa, że system informacji o rynkach 
rolnych (AMIS), który skupia główne kraje 
prowadzące handel towarami rolnymi 
w celu zwiększenia przejrzystości rynku 
żywności i reakcji politycznej na rzecz 
bezpieczeństwa żywnościowego, można 
uznać za przykład dobrej praktyki; wzywa 
Komisję do zbadania, czy ten model można 
zastosować również w innych łańcuchach 
wartości;

Or. en

Poprawka 143
Annie Schreijer-Pierik
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Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. odnotowuje, że łańcuchy dostaw 
żywności funkcjonowały podczas 
pandemii; zauważa, że system informacji 
o rynkach rolnych (AMIS), który skupia 
główne kraje prowadzące handel towarami 
rolnymi w celu zwiększenia przejrzystości 
rynku żywności i reakcji politycznej na 
rzecz bezpieczeństwa żywnościowego, 
można uznać za przykład dobrej praktyki; 
wzywa Komisję do zbadania, czy ten 
model można zastosować również 
w innych łańcuchach wartości;

13. odnotowuje, że łańcuchy dostaw 
żywności funkcjonowały podczas 
pandemii; zauważa, że system informacji 
o rynkach rolnych (AMIS), który skupia 
główne kraje prowadzące handel towarami 
rolnymi w celu zwiększenia przejrzystości 
rynku żywności i reakcji politycznej na 
rzecz bezpieczeństwa żywnościowego, 
można uznać za przykład dobrej praktyki; 
wzywa Komisję do zbadania, czy ten 
model można zastosować również 
w innych łańcuchach wartości; wskazuje 
jednak, że niektóre europejskie rynki 
rolno-spożywcze znajdują się w bardzo 
trudnej sytuacji wskutek znacznego 
spadku sprzedaży, co zagraża ich 
długoterminowej stabilności; zauważa, że 
pandemia miała istotny wpływ na branże 
silnie uzależnione od sektora hotelarsko-
gastronomicznego, takie jak branża 
produkcji cielęciny, frytek oraz 
szczególnie silnie dotknięte sektory wina, 
wyrobów spirytusowych i likierów, biorąc 
pod uwagę spadek eksportu pod względem 
ilości i wartości; apeluje o dalsze wsparcie 
na rzecz przywrócenia tego eksportu i 
odzyskania udziału w rynku; wyraża 
zaniepokojenie, że pomimo specjalnych 
apeli wystosowywanych przez Parlament 
przy wielu okazjach, niektóre 
poszkodowane sektory nie otrzymują 
żadnego wsparcia, co powoduje 
nieodwracalne szkody w określonych 
przepływach handlowych i łańcuchach 
dostaw;

Or. nl

Poprawka 144
Saskia Bricmont
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. uważa, że ponieważ 
niezrównoważone rolnictwo jest głównym 
czynnikiem powodującym globalną utratę 
różnorodności biologicznej, polityka 
handlowa powinna zachęcać do rozwoju 
rolnictwa ekologicznego w krajach 
partnerskich na podstawie norm, jakim 
odpowiadają towary produkowane w UE, 
zgodnie z unijnymi celami na 2030 r., oraz 
że należy preferować wsparcie finansowe 
produktów pochodzących ze 
zrównoważonych łańcuchów dostaw, 
takich jak produkty chronione 
oznaczeniem geograficznym i żywność 
ekologiczna, w dążeniu do osiągnięcia 
celów zrównoważonego rozwoju; wzywa 
Komisję do zlecenia szczegółowego i 
niezależnego badania na temat wpływu 
unijnego wywozu i metod produkcji na 
różnorodność biologiczną;

Or. en

Poprawka 145
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Seán Kelly

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa Komisję do przedstawienia 
strategii w zakresie handlu cyfrowego 
w celu zwiększenia dostępu europejskich 
przedsiębiorstw do rynku i ochrony praw 
obywateli UE wynikających z RODO13; 
podkreśla przyspieszenie rewolucji 
cyfrowej w związku z COVID-19 oraz 
znaczenie przejęcia przez UE wiodącej roli 
w wyznaczaniu standardów 
zrównoważonej gospodarki światowej 

14. wzywa Komisję do przedstawienia 
strategii w zakresie handlu cyfrowego, 
która zwiększa dostęp europejskich 
przedsiębiorstw do rynku, rozwija 
infrastrukturę cyfrową, harmonizuje ramy 
regulacyjne, modernizuje narzędzia 
handlowe i celne oraz chroni prawa 
obywateli UE wynikające z RODO13; 
podkreśla przyspieszenie rewolucji 
cyfrowej w związku z COVID-19 oraz 
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opartej na technologii cyfrowej 
i utrzymaniu otwartości 
międzynarodowego przepływu danych;

znaczenie przejęcia przez UE wiodącej roli 
w wyznaczaniu standardów 
zrównoważonej gospodarki światowej 
opartej na technologii cyfrowej 
i utrzymaniu otwartości 
międzynarodowego przepływu danych, aby 
szybko pokonać szereg barier handlowych 
i wąskich gardeł; wzywa UE do sprzyjania 
budowaniu i gotowości infrastruktury 
cyfrowej, w szczególności w sektorze 
handlu elektronicznego i jego zdolności w 
zakresie podaży, w celu ograniczenia 
procesów opartych na bezpośrednim 
kontakcie oraz zapewnienia wydajnej 
logistyki i gromadzenia zapasów 
strategicznych; wzywa Komisję do 
wsparcia szkoleń rozwijających 
umiejętności, aby umożliwić większej 
liczbie przedsiębiorstw i konsumentów 
korzystanie z usług internetowych i 
platform cyfrowych; podkreśla znaczenie 
zaangażowania Stanów Zjednoczonych i 
partnerów o podobnych poglądach w 
tworzenie wspólnych ram regulacyjnych i 
norm na szczeblu WTO;

__________________ __________________
13 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

13 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

Or. en

Poprawka 146
Saskia Bricmont
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 14



PE691.343v01-00 102/189 AM\1229172PL.docx

PL

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa Komisję do przedstawienia 
strategii w zakresie handlu cyfrowego 
w celu zwiększenia dostępu europejskich 
przedsiębiorstw do rynku i ochrony praw 
obywateli UE wynikających z RODO13; 
podkreśla przyspieszenie rewolucji 
cyfrowej w związku z COVID-19 oraz 
znaczenie przejęcia przez UE wiodącej roli 
w wyznaczaniu standardów 
zrównoważonej gospodarki światowej 
opartej na technologii cyfrowej 
i utrzymaniu otwartości 
międzynarodowego przepływu danych;

14. wzywa Komisję do przedstawienia 
strategii w zakresie handlu cyfrowego 
w celu zwiększenia dostępu europejskich 
przedsiębiorstw do rynku i ochrony praw 
obywateli wynikających z RODO; wzywa 
Komisję do udostępnienia wszystkim 
solidnej oceny, czy nowa unijna 
modelowa klauzula dotycząca przepływów 
danych zapewni ochronę danych 
Europejczyków i prawa do prywatności w 
przypadku sporu z partnerem handlowym; 
podkreśla, że RODO, dyrektywa o 
ochronie danych w sprawach karnych, 
przepisy w sprawie prywatności w 
internecie oraz inne istniejące i przyszłe 
środki chroniące podstawowe prawa do 
prywatności i ochrony danych osobowych 
nie mogą być podważane przez 
międzynarodowe umowy handlowe ani do 
nich włączane; wzywa Komisję do 
stosowania się do horyzontalnego 
stanowiska UE z 2018 r. i nieodbiegania 
od niego oraz do uwzględniania 
odpowiednich zobowiązań państw trzecich 
na mocy prawa handlowego przy ocenie 
ich adekwatności, w tym w odniesieniu do 
dalszego przekazywania danych; podkreśla 
przyspieszenie rewolucji cyfrowej 
w związku z COVID-19 oraz uznaje 
znaczenie przejęcia przez UE wiodącej roli 
w wyznaczaniu standardów 
zrównoważonej gospodarki światowej 
opartej na technologii cyfrowej 
i utrzymaniu otwartości 
międzynarodowego przepływu danych;

__________________ __________________
13 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

13 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).
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Or. en

Poprawka 147
Dita Charanzová

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa Komisję do przedstawienia 
strategii w zakresie handlu cyfrowego 
w celu zwiększenia dostępu europejskich 
przedsiębiorstw do rynku i ochrony praw 
obywateli UE wynikających z RODO13; 
podkreśla przyspieszenie rewolucji 
cyfrowej w związku z COVID-19 oraz 
znaczenie przejęcia przez UE wiodącej roli 
w wyznaczaniu standardów 
zrównoważonej gospodarki światowej 
opartej na technologii cyfrowej 
i utrzymaniu otwartości 
międzynarodowego przepływu danych;

14. wzywa Komisję do opracowania 
strategii w zakresie handlu cyfrowego 
w celu ograniczenia cyfrowego 
protekcjonizmu, zwiększenia dostępu 
europejskich przedsiębiorstw do rynku 
i ułatwiania swobodnego przepływu 
danych nieosobowych przez granice z 
poszanowaniem unijnych przepisów o 
ochronie danych, które chronią prawa 
obywateli UE13; podkreśla przyspieszenie 
rewolucji cyfrowej w związku z COVID-
19, a jednocześnie przyspieszenie 
przyjmowania podejść 
protekcjonistycznych do handlu; 
podkreśla znaczenie przejęcia przez UE 
wiodącej roli w wyznaczaniu standardów 
zrównoważonej gospodarki światowej 
opartej na technologii cyfrowej 
i utrzymaniu otwartości 
międzynarodowego przepływu danych; 
zdecydowanie popiera wielostronne 
rozwiązania w zakresie zasad handlu 
cyfrowego i wzywa do pilnego 
zakończenia wielostronnych negocjacji 
WTO w sprawie handlu elektronicznego;

__________________ __________________
13 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

13 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

Or. en
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Poprawka 148
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa Komisję do przedstawienia 
strategii w zakresie handlu cyfrowego 
w celu zwiększenia dostępu europejskich 
przedsiębiorstw do rynku i ochrony praw 
obywateli UE wynikających z RODO13; 
podkreśla przyspieszenie rewolucji 
cyfrowej w związku z COVID-19 oraz 
znaczenie przejęcia przez UE wiodącej roli 
w wyznaczaniu standardów 
zrównoważonej gospodarki światowej 
opartej na technologii cyfrowej 
i utrzymaniu otwartości 
międzynarodowego przepływu danych;

14. wzywa Komisję do przedstawienia 
strategii w zakresie handlu cyfrowego 
w celu zwiększenia dostępu europejskich 
przedsiębiorstw do rynku i ochrony praw 
obywateli UE wynikających z RODO13; 
podkreśla przyspieszenie rewolucji 
cyfrowej w związku z COVID-19 oraz 
znaczenie przejęcia przez UE wiodącej roli 
w wyznaczaniu standardów 
zrównoważonej gospodarki światowej 
opartej na technologii cyfrowej 
i utrzymaniu otwartości 
międzynarodowego przepływu danych; 
uważa, że Komisja powinna ocenić 
wdrażanie łańcuchów bloków, sztucznej 
inteligencji i innych technologii 
kwantowych lub zaawansowanych 
technologii obliczeniowych w obszarze jej 
kompetencji handlowych i celnych; 
uważa, że wniosek dotyczący 
rozporządzenia w sprawie ram 
wydawania, weryfikowania i uznawania 
interoperacyjnych zaświadczeń o 
szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie 
do zdrowia w celu ułatwienia swobodnego 
przepływu w czasie pandemii COVID-19 
(zielone zaświadczenie cyfrowe) 
[2021/0068 (COD)] powinien mieć 
charakter tymczasowy, a jednocześnie 
powinien stanowić podstawę dla dalszego 
europejskiego ustawodawstwa cyfrowego;

__________________ __________________
13 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich 

13 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich 
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danych (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

danych (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

Or. en

Poprawka 149
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, 
Liesje Schreinemacher, Barry Andrews

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa Komisję do przedstawienia 
strategii w zakresie handlu cyfrowego 
w celu zwiększenia dostępu europejskich 
przedsiębiorstw do rynku i ochrony praw 
obywateli UE wynikających z RODO13; 
podkreśla przyspieszenie rewolucji 
cyfrowej w związku z COVID-19 oraz 
znaczenie przejęcia przez UE wiodącej roli 
w wyznaczaniu standardów 
zrównoważonej gospodarki światowej 
opartej na technologii cyfrowej 
i utrzymaniu otwartości 
międzynarodowego przepływu danych;

14. wzywa Komisję do przedstawienia 
strategii w zakresie handlu cyfrowego 
w celu zwiększenia dostępu europejskich 
przedsiębiorstw do rynku i ochrony praw 
obywateli UE wynikających z RODO13; 
podkreśla przyspieszenie rewolucji 
cyfrowej w związku z COVID-19 oraz 
znaczenie przejęcia przez UE wiodącej roli 
w wyznaczaniu standardów 
zrównoważonej gospodarki światowej 
opartej na technologii cyfrowej 
i utrzymaniu otwartości 
międzynarodowego przepływu danych; 
podkreśla, że UE może ustanowić 
globalną normę dla sprawiedliwego i 
odpornego handlu cyfrowego w ramach 
swoich porozumień dwustronnych i 
wielostronnych; wzywa Komisję do 
zapewnienia istotnych postępów w 
ustanawianiu ambitnych zasad 
dotyczących handlu elektronicznego w 
WTO; podkreśla, że rozdział dotyczący 
cyfryzacji w umowie o handlu i 
współpracy UE–Zjednoczone Królestwo 
może stanowić model dla przyszłych umów 
handlowych;

__________________ __________________
13 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych 

13 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych 
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i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

Or. en

Poprawka 150
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Seán Kelly, Iuliu Winkler

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa Komisję do przedstawienia 
strategii w zakresie handlu cyfrowego 
w celu zwiększenia dostępu europejskich 
przedsiębiorstw do rynku i ochrony praw 
obywateli UE wynikających z RODO13; 
podkreśla przyspieszenie rewolucji 
cyfrowej w związku z COVID-19 oraz 
znaczenie przejęcia przez UE wiodącej roli 
w wyznaczaniu standardów 
zrównoważonej gospodarki światowej 
opartej na technologii cyfrowej 
i utrzymaniu otwartości 
międzynarodowego przepływu danych;

14. wzywa Komisję do przedstawienia 
strategii w zakresie handlu cyfrowego 
w celu zwiększenia dostępu europejskich 
przedsiębiorstw do rynku i ochrony praw 
obywateli UE wynikających z RODO13; 
podkreśla przyspieszenie rewolucji 
cyfrowej w związku z COVID-19 oraz 
znaczenie przejęcia przez UE wiodącej roli 
w wyznaczaniu standardów 
zrównoważonej gospodarki światowej 
opartej na technologii cyfrowej 
i utrzymaniu otwartości 
międzynarodowego przepływu danych; 
wspiera w tym względzie istotne postępy w 
negocjacjach dotyczących handlu 
elektronicznego w przeddzień konferencji 
ministerialnej WTO pod koniec roku;

__________________ __________________
13 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

13 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

Or. en
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Poprawka 151
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa Komisję do przedstawienia 
strategii w zakresie handlu cyfrowego 
w celu zwiększenia dostępu europejskich 
przedsiębiorstw do rynku i ochrony praw 
obywateli UE wynikających z RODO13; 
podkreśla przyspieszenie rewolucji 
cyfrowej w związku z COVID-19 oraz 
znaczenie przejęcia przez UE wiodącej roli 
w wyznaczaniu standardów 
zrównoważonej gospodarki światowej 
opartej na technologii cyfrowej 
i utrzymaniu otwartości 
międzynarodowego przepływu danych;

14. wzywa Komisję do przedstawienia 
strategii w zakresie handlu cyfrowego 
w celu zwiększenia dostępu europejskich 
przedsiębiorstw do rynku i ochrony praw 
obywateli UE wynikających z RODO13; 
podkreśla przyspieszenie rewolucji 
cyfrowej w związku z COVID-19 oraz 
znaczenie przejęcia przez UE wiodącej roli 
w wyznaczaniu standardów 
zrównoważonej gospodarki światowej 
opartej na technologii cyfrowej 
i utrzymaniu otwartości 
międzynarodowego przepływu danych; 
wzywa Komisję do ustanowienia prawa do 
regulacji w interesie publicznym także w 
kontekście przejrzystości algorytmów;

__________________ __________________
13 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

13 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

Or. en

Poprawka 152
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. podkreśla, że pandemia wywołała 
rewolucję w strukturze konsumpcji, 
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powodując bezprecedensowy rozwój 
handlu elektronicznego i zakupów 
internetowych; wyraża zaniepokojenie z 
powodu licznych niedostatecznie 
uregulowanych ubocznych konsekwencji 
tej rewolucji w handlu, w szczególności 
niepewnej sytuacji i braku ochrony 
socjalnej dostawców, warunków 
zatrudnienia osób pracujących za 
pośrednictwem platform internetowych, 
rozwoju podrabiania produktów i 
nieodprowadzania podatku VAT; domaga 
się całkowitego uwzględnienia 
rozwiązania tych nieprawidłowości w 
kierunkach polityki handlowej Unii 
Europejskiej;

Or. fr

Poprawka 153
Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. apeluje o zachęty dla 
przedsiębiorstw UE do skracania lub 
dostosowywania swoich łańcuchów 
dostaw, gdy jest to korzystne, w celu 
zapewnienia pełnego wliczenia w cenę 
zewnętrznych kosztów społecznych, 
środowiskowych i ekonomicznych zgodnie 
ze strategiami politycznymi UE, takimi jak 
strategia „od pola do stołu”, plan 
działania UE dotyczący gospodarki 
o obiegu zamkniętym, strategia na rzecz 
bioróżnorodności oraz intensyfikacja 
działań UE na rzecz ochrony 
i odtwarzania lasów na świecie;

15. apeluje o zachęty dla 
przedsiębiorstw UE do skracania lub 
dostosowywania swoich łańcuchów 
dostaw, gdy jest to korzystne dla unijnej 
gospodarki i strategicznej autonomii;

Or. en
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Poprawka 154
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Seán Kelly

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. apeluje o zachęty dla 
przedsiębiorstw UE do skracania lub 
dostosowywania swoich łańcuchów 
dostaw, gdy jest to korzystne, w celu 
zapewnienia pełnego wliczenia w cenę 
zewnętrznych kosztów społecznych, 
środowiskowych i ekonomicznych zgodnie 
ze strategiami politycznymi UE, takimi jak 
strategia „od pola do stołu”, plan 
działania UE dotyczący gospodarki 
o obiegu zamkniętym, strategia na rzecz 
bioróżnorodności oraz intensyfikacja 
działań UE na rzecz ochrony 
i odtwarzania lasów na świecie;

15. apeluje o przeanalizowanie 
możliwości zapewniania zachęt 
transgranicznych dla przedsiębiorstw UE 
do skracania lub dostosowywania swoich 
łańcuchów dostaw, gdy mogłoby to być 
korzystne dla unijnej gospodarki, 
odporności, celów geopolitycznych lub 
strategicznej autonomii;

Or. en

Poprawka 155
Saskia Bricmont
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. apeluje o zachęty dla 
przedsiębiorstw UE do skracania lub 
dostosowywania swoich łańcuchów 
dostaw, gdy jest to korzystne, w celu 
zapewnienia pełnego wliczenia w cenę 
zewnętrznych kosztów społecznych, 
środowiskowych i ekonomicznych zgodnie 
ze strategiami politycznymi UE, takimi jak 
strategia „od pola do stołu”, plan działania 
UE dotyczący gospodarki o obiegu 
zamkniętym, strategia na rzecz 
bioróżnorodności oraz intensyfikacja 

15. apeluje o zapewnienie zachęt, w 
tym w drodze dostosowanych przepisów w 
sprawie pomocy państwa, dla 
przedsiębiorstw UE do skracania lub 
zmiany swoich łańcuchów dostaw, gdy jest 
to korzystne, w celu zapewnienia pełnego 
wliczenia w cenę zewnętrznych kosztów 
społecznych, środowiskowych 
i ekonomicznych zgodnie ze strategiami 
politycznymi UE, takimi jak strategia „od 
pola do stołu”, plan działania UE 
dotyczący gospodarki o obiegu 
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działań UE na rzecz ochrony i odtwarzania 
lasów na świecie;

zamkniętym, strategia na rzecz 
bioróżnorodności oraz intensyfikacja 
działań UE na rzecz ochrony i odtwarzania 
lasów na świecie;

Or. en

Poprawka 156
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. apeluje o zachęty dla 
przedsiębiorstw UE do skracania lub 
dostosowywania swoich łańcuchów 
dostaw, gdy jest to korzystne, w celu 
zapewnienia pełnego wliczenia w cenę 
zewnętrznych kosztów społecznych, 
środowiskowych i ekonomicznych zgodnie 
ze strategiami politycznymi UE, takimi jak 
strategia „od pola do stołu”, plan działania 
UE dotyczący gospodarki o obiegu 
zamkniętym, strategia na rzecz 
bioróżnorodności oraz intensyfikacja 
działań UE na rzecz ochrony i odtwarzania 
lasów na świecie;

15. apeluje o zachęty dla 
przedsiębiorstw UE do skracania lub 
dostosowywania swoich łańcuchów dostaw 
oraz zwiększania zrównoważoności 
łańcuchów wartości w celu zapewnienia 
pełnego wliczenia w cenę zewnętrznych 
kosztów społecznych, środowiskowych 
i ekonomicznych zgodnie ze strategiami 
politycznymi UE, takimi jak strategia „od 
pola do stołu”, plan działania UE 
dotyczący gospodarki o obiegu 
zamkniętym, strategia na rzecz 
bioróżnorodności oraz intensyfikacja 
działań UE na rzecz ochrony i odtwarzania 
lasów na świecie;

Or. en

Poprawka 157
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Seán Kelly, Iuliu Winkler

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. apeluje o zachęty dla 
przedsiębiorstw UE do skracania lub 
dostosowywania swoich łańcuchów 
dostaw, gdy jest to korzystne, w celu 

15. apeluje o ułatwienie i umożliwienie 
przedsiębiorstwom UE zwiększania 
odporności swoich łańcuchów dostaw, gdy 
jest to korzystne, w celu zapewnienia, by 
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zapewnienia pełnego wliczenia w cenę 
zewnętrznych kosztów społecznych, 
środowiskowych i ekonomicznych zgodnie 
ze strategiami politycznymi UE, takimi jak 
strategia „od pola do stołu”, plan działania 
UE dotyczący gospodarki o obiegu 
zamkniętym, strategia na rzecz 
bioróżnorodności oraz intensyfikacja 
działań UE na rzecz ochrony i odtwarzania 
lasów na świecie;

unijne łańcuchy dostaw mogły 
przyczyniać się do osiągnięcia celów 
strategii politycznych UE, takich jak 
strategia „od pola do stołu”, plan działania 
UE dotyczący gospodarki o obiegu 
zamkniętym, strategia na rzecz 
bioróżnorodności oraz intensyfikacja 
działań UE na rzecz ochrony i odtwarzania 
lasów na świecie;

Or. en

Poprawka 158
Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. apeluje o zachęty dla 
przedsiębiorstw UE do skracania lub 
dostosowywania swoich łańcuchów 
dostaw, gdy jest to korzystne, w celu 
zapewnienia pełnego wliczenia w cenę 
zewnętrznych kosztów społecznych, 
środowiskowych i ekonomicznych zgodnie 
ze strategiami politycznymi UE, takimi jak 
strategia „od pola do stołu”, plan działania 
UE dotyczący gospodarki o obiegu 
zamkniętym, strategia na rzecz 
bioróżnorodności oraz intensyfikacja 
działań UE na rzecz ochrony i odtwarzania 
lasów na świecie;

15. apeluje o zachęty dla 
przedsiębiorstw UE do skracania lub 
dostosowywania swoich łańcuchów dostaw 
w celu zapewnienia pełnego wliczenia 
w cenę zewnętrznych kosztów 
społecznych, środowiskowych 
i ekonomicznych zgodnie ze strategiami 
politycznymi UE, takimi jak strategia „od 
pola do stołu”, plan działania UE 
dotyczący gospodarki o obiegu 
zamkniętym, strategia na rzecz 
bioróżnorodności oraz intensyfikacja 
działań UE na rzecz ochrony i odtwarzania 
lasów na świecie;

Or. fr

Poprawka 159
Joachim Schuster, Margarida Marques, Agnes Jongerius, Raphaël Glucksmann, 
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

15a. podkreśla, że utrata różnorodności 
biologicznej zwiększa zagrożenie 
rozprzestrzenianiem się zoonoz i 
pandemii; podkreśla, że chociaż polityka 
handlowa nie może zastąpić polityki 
środowiskowej, nie powinna wspierać 
metod produkcji, które są szkodliwe dla 
różnorodności biologicznej w UE i na 
arenie międzynarodowej, ani zachęcać do 
ich stosowania; domaga się w związku z 
tym, w kontekście umów o wolnym 
handlu, powiązania stopniowego 
wprowadzania liberalizacji taryf ze 
sprawdzonymi środkami ochrony 
różnorodności biologicznej, które muszą 
obejmować wdrażanie konwencji CBD i 
CITES; podkreśla, że aby to osiągnąć, 
konieczne są środki budowania zdolności i 
wsparcie finansowe dla krajów 
rozwijających się;

Or. en

Poprawka 160
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. przypomina, że niektóre regiony 
istotnie rozwinęły się pod względem 
udziału w handlu oraz mogłyby podzielić 
się z partnerami wiedzą ekspercką, 
dobrymi praktykami i zdobytym 
doświadczeniem; uważa, że należy zwrócić 
większą uwagę na zobowiązania Unii w 
dziedzinie handlu cyfrowego, na przykład 
dotyczące włączania postanowień w 
sprawie handlu elektronicznego do umów 
o wolnym handlu i umów inwestycyjnych, 
ze względu na coraz szersze stosowanie 
polityki protekcjonistycznej przez 
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niektórych tradycyjnych partnerów 
handlowych;

Or. en

Poprawka 161
Miapetra Kumpula-Natri, Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. wzywa Komisję do szczegółowego 
zbadania, w jaki sposób i w jakim zakresie 
odbywają się transfery powstających i 
przełomowych technologii z UE do państw 
autorytarnych przy okazji przepływów 
handlowych i inwestycyjnych; wzywa 
Komisję do zaproponowania nowych 
środków w celu ograniczenia takich 
transferów, w tym dzięki współpracy w 
łańcuchu dostaw z partnerami o 
podobnych poglądach; domaga się 
zainicjowania dialogu z Tajwanem na 
temat półprzewodników;

Or. en

Poprawka 162
Saskia Bricmont
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. wzywa Komisję do opublikowania 
zaktualizowanej wersji komunikatu z 2009 
r. w sprawie sprawiedliwego handlu, który 
promowałby za pośrednictwem polityki 
handlowej osiągnięcie celów 
zrównoważonego rozwoju oraz byłby 
zgodny z Europejskim Zielonym Ładem i 
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Europejskim konsensusem w sprawie 
rozwoju;

Or. en

Poprawka 163
Saskia Bricmont
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 15 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15b. podkreśla, że aby zapewnić 
zgodność ze strategią „od pola do stołu” i 
Europejskim Zielonym Ładem, UE musi 
uwzględnić wpływ swojej polityki 
handlowej na dobrostan zwierząt; wzywa 
zatem Komisję do wykorzystywania 
polityki handlowej nie tylko do 
zacieśniania współpracy, ale także do 
motywowania państw trzecich do 
podejmowania ambitnych zobowiązań 
dotyczących dobrostanu zwierząt, w 
szczególności dzięki włączaniu klauzul o 
nieobniżaniu poziomu ochrony i 
opracowywaniu odzwierciedlających je 
klauzul;

Or. en

Poprawka 164
Saskia Bricmont
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że zarządzanie handlem 
międzynarodowym ma do odegrania 
istotną rolę w szybkim rozwoju leczenia 
i szczepionek, sprawnym zwiększaniu 

16. podkreśla, że zarządzanie handlem 
międzynarodowym ma do odegrania 
istotną rolę w szybkim rozwoju leczenia 
i szczepionek, szybkim zwiększaniu 
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produkcji, rozwoju odpornych globalnych 
łańcuchów wartości i zapewnieniu 
sprawiedliwego dostępu do rynku na całym 
świecie; podkreśla w tym kontekście, że 
pandemia COVID-19 musi zostać 
wykorzystana do nadania impetu bardziej 
skoordynowanej współpracy 
międzynarodowej i zwiększenia globalnej 
gotowości na stany zagrożenia zdrowia;

produkcji, rozwoju odpornych globalnych 
łańcuchów wartości i zapewnieniu 
sprawiedliwego dostępu do rynku na całym 
świecie; podkreśla ponadto w tym 
kontekście, że obecna pandemia musi 
nadać impet bliższej współpracy 
międzynarodowej i zwiększyć globalną 
gotowość na stany zagrożenia zdrowia; 
wzywa Komisję do zajęcia się przyczynami 
wskazanymi przez IPBES w 
sprawozdaniach na temat różnorodności 
biologicznej i pandemii oraz w 
szczególności ogromnym wpływem coraz 
głębszych globalnych łańcuchów dostaw 
na zubożenie różnorodności biologicznej i 
degradację biosfery oraz ich zasadniczą 
rolę w coraz częstszym występowaniu i 
zwiększonej intensywności zoonoz;

Or. en

Poprawka 165
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że zarządzanie handlem 
międzynarodowym ma do odegrania 
istotną rolę w szybkim rozwoju leczenia 
i szczepionek, sprawnym zwiększaniu 
produkcji, rozwoju odpornych globalnych 
łańcuchów wartości i zapewnieniu 
sprawiedliwego dostępu do rynku na całym 
świecie; podkreśla w tym kontekście, że 
pandemia COVID-19 musi zostać 
wykorzystana do nadania impetu bardziej 
skoordynowanej współpracy 
międzynarodowej i zwiększenia globalnej 
gotowości na stany zagrożenia zdrowia;

16. podkreśla, że głęboka reforma 
zarządzania handlem międzynarodowym, 
stawiająca współpracę na pierwszym 
miejscu przed konkurencyjnością, 
mogłaby odegrać istotną rolę w szybkim 
rozwoju leczenia i szczepionek, sprawnym 
zwiększaniu produkcji, rozwoju odpornych 
globalnych łańcuchów wartości 
i zapewnieniu sprawiedliwego dostępu do 
rynku na całym świecie; podkreśla w tym 
kontekście, że pandemia COVID-19 musi 
zostać wykorzystana do nadania impetu 
bardziej skoordynowanej współpracy 
międzynarodowej i zwiększenia globalnej 
gotowości na stany zagrożenia zdrowia;

Or. fr
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Poprawka 166
Emmanouil Fragkos

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że zarządzanie handlem 
międzynarodowym ma do odegrania 
istotną rolę w szybkim rozwoju leczenia 
i szczepionek, sprawnym zwiększaniu 
produkcji, rozwoju odpornych globalnych 
łańcuchów wartości i zapewnieniu 
sprawiedliwego dostępu do rynku na całym 
świecie; podkreśla w tym kontekście, że 
pandemia COVID-19 musi zostać 
wykorzystana do nadania impetu bardziej 
skoordynowanej współpracy 
międzynarodowej i zwiększenia globalnej 
gotowości na stany zagrożenia zdrowia;

16. podkreśla, że zarządzanie handlem 
międzynarodowym ma do odegrania 
istotną rolę w szybkim rozwoju leczenia 
i szczepionek, sprawnym zwiększaniu 
produkcji, rozwoju odpornych globalnych 
łańcuchów wartości i zapewnieniu 
sprawiedliwego dostępu do rynku na całym 
świecie; podkreśla w tym kontekście, że 
pandemia COVID-19 musi zostać 
wykorzystana do nadania impetu 
działaniom Światowej Organizacji 
Zdrowia;

Or. el

Poprawka 167
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, 
Liesje Schreinemacher, Barry Andrews

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że zarządzanie handlem 
międzynarodowym ma do odegrania 
istotną rolę w szybkim rozwoju leczenia 
i szczepionek, sprawnym zwiększaniu 
produkcji, rozwoju odpornych globalnych 
łańcuchów wartości i zapewnieniu 
sprawiedliwego dostępu do rynku na całym 
świecie; podkreśla w tym kontekście, że 
pandemia COVID-19 musi zostać 
wykorzystana do nadania impetu bardziej 
skoordynowanej współpracy 
międzynarodowej i zwiększenia globalnej 

16. podkreśla, że zarządzanie handlem 
międzynarodowym ma do odegrania 
zasadniczą rolę w szybkim rozwoju 
leczenia i szczepionek, sprawnym 
zwiększaniu produkcji, rozwoju odpornych 
globalnych łańcuchów wartości 
i zapewnieniu sprawiedliwego dostępu do 
rynku na całym świecie; podkreśla w tym 
kontekście, że pandemia COVID-19 
powinna zostać wykorzystana do nadania 
impetu bardziej skoordynowanej 
współpracy międzynarodowej 
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gotowości na stany zagrożenia zdrowia; i zwiększenia globalnej gotowości na stany 
zagrożenia zdrowia;

Or. en

Poprawka 168
Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że zarządzanie handlem 
międzynarodowym ma do odegrania 
istotną rolę w szybkim rozwoju leczenia 
i szczepionek, sprawnym zwiększaniu 
produkcji, rozwoju odpornych globalnych 
łańcuchów wartości i zapewnieniu 
sprawiedliwego dostępu do rynku na 
całym świecie; podkreśla w tym 
kontekście, że pandemia COVID-19 musi 
zostać wykorzystana do nadania impetu 
bardziej skoordynowanej współpracy 
międzynarodowej i zwiększenia globalnej 
gotowości na stany zagrożenia zdrowia;

16. podkreśla, że zarządzanie handlem 
międzynarodowym ma do odegrania 
istotną rolę w szybkim rozwoju leczenia 
i szczepionek, sprawnym zwiększaniu 
produkcji, rozwoju odpornych globalnych 
łańcuchów wartości i zapewnieniu 
sprawiedliwego dostępu do globalnego 
rynku; podkreśla w tym kontekście, że 
pandemia COVID-19 musi zostać 
wykorzystana do nadania impetu bardziej 
skoordynowanej współpracy 
międzynarodowej i zwiększenia globalnej 
gotowości na stany zagrożenia zdrowia;

Or. en

Poprawka 169
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Seán Kelly

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że zarządzanie handlem 
międzynarodowym ma do odegrania 
istotną rolę w szybkim rozwoju leczenia 
i szczepionek, sprawnym zwiększaniu 
produkcji, rozwoju odpornych globalnych 
łańcuchów wartości i zapewnieniu 
sprawiedliwego dostępu do rynku na 

16. podkreśla, że zarządzanie handlem 
międzynarodowym ma do odegrania 
istotną rolę w szybkim rozwoju leczenia 
i szczepionek, sprawnym zwiększaniu 
produkcji, rozwoju odpornych globalnych 
łańcuchów wartości i zapewnieniu 
sprawiedliwego dostępu do rynku; 
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całym świecie; podkreśla w tym 
kontekście, że pandemia COVID-19 musi 
zostać wykorzystana do nadania impetu 
bardziej skoordynowanej współpracy 
międzynarodowej i zwiększenia globalnej 
gotowości na stany zagrożenia zdrowia;

podkreśla w tym kontekście, że pandemia 
COVID-19 musi zostać wykorzystana do 
nadania impetu bardziej skoordynowanej 
współpracy międzynarodowej 
i zwiększenia globalnej gotowości na stany 
zagrożenia zdrowia;

Or. en

Poprawka 170
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. podkreśla, że zarządzanie handlem 
międzynarodowym ma do odegrania 
istotną rolę w szybkim rozwoju leczenia 
i szczepionek, sprawnym zwiększaniu 
produkcji, rozwoju odpornych globalnych 
łańcuchów wartości i zapewnieniu 
sprawiedliwego dostępu do rynku na całym 
świecie; podkreśla w tym kontekście, że 
pandemia COVID-19 musi zostać 
wykorzystana do nadania impetu bardziej 
skoordynowanej współpracy 
międzynarodowej i zwiększenia globalnej 
gotowości na stany zagrożenia zdrowia;

16. podkreśla, że zarządzanie handlem 
międzynarodowym ma do odegrania 
istotną rolę w szybkim rozwoju leczenia 
i szczepionek, sprawnym zwiększaniu 
produkcji, rozwoju odpornych globalnych 
łańcuchów wartości i zapewnieniu 
sprawiedliwego dostępu do rynku na całym 
świecie; podkreśla w tym kontekście, że 
pandemia COVID-19 musi zostać 
wykorzystana do nadania impetu bardziej 
skoordynowanej współpracy 
międzynarodowej i zwiększenia globalnej 
gotowości na stany zagrożenia zdrowia; w 
tym kontekście wskazuje, że wnioski 
dotyczące rozporządzeń w sprawie budowy 
Europejskiej Unii Zdrowotnej1a, a także 
przyszłego urzędu ds. reagowania 
kryzysowego w sytuacjach zagrożenia 
zdrowia stanowią szansę na zwiększenie 
obecnych kompetencji w obszarze 
zdrowia;
__________________
1a Wniosek dotyczący rozporządzenia w 
sprawie poważnych transgranicznych 
zagrożeń zdrowia oraz uchylającego 
decyzję nr 1082/2013/UE; wniosek 
dotyczący rozporządzenia zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 851/2004 
ustanawiające Europejskie Centrum ds. 
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Zapobiegania i Kontroli Chorób; wniosek 
dotyczący rozporządzenia w sprawie 
wzmocnienia roli Europejskiej Agencji 
Leków w zakresie gotowości na wypadek 
sytuacji kryzysowej i zarządzania 
kryzysowego w odniesieniu do produktów 
leczniczych i wyrobów medycznych.

Or. en

Poprawka 171
Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Paolo De Castro, 
Agnes Jongerius, Miroslav Číž, Joachim Schuster, Costas Mavrides

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. z zadowoleniem przyjmuje wniosek 
kilku szefów rządów dotyczący 
międzynarodowego traktatu w sprawie 
reagowania w razie pandemii oraz 
apeluje, by obejmował on silny filar 
handlowy; podkreśla, że międzynarodowe 
ramy handlowe muszą wspierać 
współpracę oraz wdrażać mechanizmy 
strukturalnego i szybkiego reagowania, 
aby pomagać rządom w sprostaniu 
wyzwaniom związanym z zagrożeniami 
zdrowia; utrzymuje, że należy poczynić 
postępy w obszarze przejrzystości 
względem dostępnych zapasów, 
globalnych sieci dostaw, zdolności 
produkcyjnych i wyceny podstawowych 
produktów zdrowotnych, wdrażania i 
opracowywania wyłączeń z ochrony praw 
własności intelektualnej ze względów 
bezpieczeństwa zdrowia publicznego, 
zwiększania globalnej mobilności usług 
podstawowych, ochrony i promowania 
odporności MŚP oraz rozwoju podejścia 
intersekcjonalnego do zwalczania 
negatywnego wpływu kryzysów 
zdrowotnych na równouprawnienie płci, 
równość wynagrodzeń i pozycję 
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mniejszości;

Or. en

Poprawka 172
Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Paolo De Castro, 
Agnes Jongerius, Miroslav Číž, Joachim Schuster, Costas Mavrides

Projekt rezolucji
Ustęp 16 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16b. domaga się ustanowienia nowego 
Komitetu ds. Handlu i Zdrowia podczas 
12. konferencji ministerialnej WTO, który 
opracuje wytyczne dotyczące sposobu 
wdrażania przez rządy istniejących 
wyjątków i elastyczności w 
międzynarodowym prawie handlowym, 
aby zwiększyć bezpieczeństwo zdrowia 
publicznego, oraz mechanizmy, jakie 
należy wdrożyć w celu usprawnienia 
globalnej reakcji na zagrożenia zdrowia, a 
także przygotuje podstawy dla filaru 
handlowego na potrzeby negocjacji 
dotyczących przyszłego 
międzynarodowego traktatu w sprawie 
reagowania w razie pandemii;

Or. en

Poprawka 173
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Jörgen Warborn

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla w związku z tym 
szkodliwe skutki jednostronnych środków, 
takich jak ograniczenia i zakazy wywozu, 
a także brak przejrzystości światowych 

17. podkreśla w związku z tym 
szkodliwe skutki jednostronnych środków, 
takich jak ograniczenia i zakazy wywozu, 
a także brak przejrzystości światowych 
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zapasów i późniejsze spekulacje cenowe 
w odniesieniu do rzadkich podstawowych 
towarów, zwłaszcza w krajach o niskim 
i średnim dochodzie; w związku z tym 
wzywa do przyjęcia inicjatywy WTO 
„Handel i Zdrowie” do końca 2021 r. oraz 
do zapewnienia większej przejrzystości 
dostaw i produkcji podstawowych 
produktów i usług medycznych;

zapasów i późniejsze spekulacje cenowe 
w odniesieniu do rzadkich podstawowych 
towarów, zwłaszcza w krajach o niskim 
i średnim dochodzie; w związku z tym 
wzywa UE do zachęcania do przyjęcia 
inicjatywy WTO „Handel i Zdrowie” do 
końca 2021 r. oraz do zachęcania do 
bliższej współpracy globalnej, w tym 
zwiększonej przejrzystości, produkcji 
produktów medycznych, odporności 
globalnego systemu opieki zdrowotnej 
oraz dostępnych i przystępnych cenowo 
produktów i usług medycznych;

Or. en

Poprawka 174
Inma Rodríguez-Piñero, Miroslav Číž, Margarida Marques, Raphaël Glucksmann, 
Paolo De Castro

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. podkreśla w związku z tym 
szkodliwe skutki jednostronnych środków, 
takich jak ograniczenia i zakazy wywozu, 
a także brak przejrzystości światowych 
zapasów i późniejsze spekulacje cenowe 
w odniesieniu do rzadkich podstawowych 
towarów, zwłaszcza w krajach o niskim 
i średnim dochodzie; w związku z tym 
wzywa do przyjęcia inicjatywy WTO 
„Handel i Zdrowie” do końca 2021 r. oraz 
do zapewnienia większej przejrzystości 
dostaw i produkcji podstawowych 
produktów i usług medycznych;

17. podkreśla w związku z tym 
szkodliwe skutki jednostronnych środków, 
takich jak ograniczenia i zakazy wywozu, 
a także brak przejrzystości światowych 
zapasów i późniejsze spekulacje cenowe 
w odniesieniu do rzadkich podstawowych 
towarów, zwłaszcza w krajach o niskim 
i średnim dochodzie; w związku z tym 
wzywa do przyjęcia inicjatywy WTO 
„Handel i Zdrowie” do końca 2021 r. oraz 
do opracowania nowego rozporządzenia, o 
wiele bardziej wymagającego pod 
względem przejrzystości dostaw, produkcji 
i kosztów podstawowych produktów 
i usług medycznych;

Or. en

Poprawka 175
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Liesje 
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Schreinemacher, Barry Andrews

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. podkreśla korzyści płynące z 
otwartych stosunków handlowych dla 
globalnych łańcuchów dostaw surowców, 
produkcji i dystrybucji szczepionek; 
podkreśla, że protekcjonizm w produkcji i 
dystrybucji szczepionek może utrudniać 
walkę z globalną pandemią; dostrzega, że 
relatywnie UE jest jednym z największych 
eksporterów szczepionek do państw 
trzecich, ale na poziomie bezwzględnym 
eksport ten nie jest jeszcze wystarczający, 
aby zwalczyć globalną pandemię;

Or. en

Poprawka 176
Inma Rodríguez-Piñero, Miroslav Číž, Margarida Marques, Raphaël Glucksmann, 
Paolo De Castro

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. domaga się przeglądu dyrektywy w 
sprawie egzekwowania praw własności 
intelektualnej, aby zapobiec sytuacji, w 
której patenty utrudniają dostęp do 
szczepionek przeciwko COVID-19, a także 
domagać się koniecznej przejrzystości ze 
strony przemysłu oraz analizy kosztów i 
korzyści według poszczególnych 
produktów, co zapewniłoby sprawiedliwy i 
rozsądny okres ochrony patentowej oraz 
konieczną elastyczność w sytuacjach 
wyjątkowych ze względów zdrowia 
publicznego;

Or. en
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Poprawka 177
Inma Rodríguez-Piñero, Miroslav Číž, Margarida Marques, Raphaël Glucksmann, 
Paolo De Castro

Projekt rezolucji
Ustęp 17 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17b. wzywa Komisję do skutecznego 
korzystania z uprawnienia do 
organizowania scentralizowanych 
zamówień publicznych na szczepionki, aby 
domagać się koniecznej przejrzystości i 
przestrzegania warunków umów przez 
dostawców;

Or. en

Poprawka 178
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Daniel Caspary, Seán 
Kelly

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. jest zaniepokojony niedawnym 
wzrostem ograniczeń wywozu szczepionek 
przez główne kraje produkujące 
szczepionki, takie jak Stany Zjednoczone, 
Zjednoczone Królestwo, Chiny i Indie oraz 
UE, i podkreśla, że zagraża to szybkiemu 
wzrostowi zdolności produkcyjnych 
szczepionek na świecie; wzywa Komisję 
do współpracy z krajami produkującymi 
szczepionki w celu szybkiego usunięcia 
barier wywozowych i zastąpienia 
mechanizmu wydawania zezwoleń na 
wywóz wymogiem powiadamiania 
o wywozie i przywozie; nalega na 
terminowy i wszechstronny dostęp do 
takich danych;

18. jest zaniepokojony niedawnym 
wzrostem ograniczeń wywozu szczepionek 
przez główne kraje produkujące 
szczepionki, takie jak Stany Zjednoczone, 
Zjednoczone Królestwo, Chiny, Indie oraz 
UE, i podkreśla, że może to zagrażać 
szybkiemu wzrostowi zdolności 
produkcyjnych szczepionek na świecie; 
wzywa Komisję do współpracy z krajami 
produkującymi szczepionki w celu 
szybkiego usunięcia barier wywozowych; 
potwierdza, że unijny mechanizm 
wydawania zezwoleń na wywóz jest 
środkiem tymczasowym, stosowanym 
jedynie w ostateczności, który w 
perspektywie długoterminowej powinien 
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być przekształcony w mechanizm 
zapewniania przejrzystości; podkreśla 
jednak, że ukierunkowany mechanizm 
wydawania zezwoleń na wywóz wraz z 
kryteriami proporcjonalności i 
wzajemności przyczynia się obecnie do 
zapewnienia bezpieczeństwa i dobrostanu 
obywateli Unii; podkreśla, że zwiększona 
przejrzystość gwarantowana przez unijny 
mechanizm wydawania zezwoleń na 
wywóz zwiększyła zaufanie obywateli Unii 
do rozprowadzania szczepionki przez UE i 
zarządzania pandemią COVID-19, a 
zarazem pokazała oparte na współpracy 
podejście UE jako lidera w wywozie 
szczepionek;

Or. en

Poprawka 179
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński
w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. jest zaniepokojony niedawnym 
wzrostem ograniczeń wywozu szczepionek 
przez główne kraje produkujące 
szczepionki, takie jak Stany Zjednoczone, 
Zjednoczone Królestwo, Chiny i Indie oraz 
UE, i podkreśla, że zagraża to szybkiemu 
wzrostowi zdolności produkcyjnych 
szczepionek na świecie; wzywa Komisję 
do współpracy z krajami produkującymi 
szczepionki w celu szybkiego usunięcia 
barier wywozowych i zastąpienia 
mechanizmu wydawania zezwoleń na 
wywóz wymogiem powiadamiania 
o wywozie i przywozie; nalega na 
terminowy i wszechstronny dostęp do 
takich danych;

18. jest zaniepokojony niedawnym 
wzrostem ograniczeń wywozu szczepionek 
przez główne kraje produkujące 
szczepionki, takie jak Stany Zjednoczone, 
Zjednoczone Królestwo, Chiny i Indie oraz 
UE, i podkreśla, że zagraża to szybkiemu 
wzrostowi zdolności produkcyjnych 
szczepionek na świecie, zakłóca łańcuchy 
produkcji oraz może prowadzić do działań 
odwetowych; wzywa Komisję do 
współpracy z krajami produkującymi 
szczepionki w celu szybkiego usunięcia 
barier wywozowych i zastąpienia 
mechanizmu wydawania zezwoleń na 
wywóz wymogiem powiadamiania 
o wywozie i przywozie; nalega na 
terminowy i wszechstronny dostęp do 
takich danych;
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Or. en

Poprawka 180
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Jérémy Decerle, Svenja Hahn, 
Karin Karlsbro, Liesje Schreinemacher, Barry Andrews

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. jest zaniepokojony niedawnym 
wzrostem ograniczeń wywozu szczepionek 
przez główne kraje produkujące 
szczepionki, takie jak Stany Zjednoczone, 
Zjednoczone Królestwo, Chiny i Indie oraz 
UE, i podkreśla, że zagraża to szybkiemu 
wzrostowi zdolności produkcyjnych 
szczepionek na świecie; wzywa Komisję 
do współpracy z krajami produkującymi 
szczepionki w celu szybkiego usunięcia 
barier wywozowych i zastąpienia 
mechanizmu wydawania zezwoleń na 
wywóz wymogiem powiadamiania 
o wywozie i przywozie; nalega na 
terminowy i wszechstronny dostęp do 
takich danych;

18. jest zaniepokojony niedawnym 
występowaniem licznych wariantów 
wirusa wywołującego COVID-19, a także 
wzrostem ograniczeń wywozu szczepionek 
przez główne kraje produkujące 
szczepionki, takie jak Stany Zjednoczone, 
Zjednoczone Królestwo, Chiny i Indie oraz 
UE, i podkreśla, że zagraża to szybkiemu 
wzrostowi zdolności produkcyjnych 
szczepionek na świecie; wzywa Komisję 
do współpracy z krajami produkującymi 
szczepionki w celu szybkiego usunięcia 
barier wywozowych i zastąpienia 
mechanizmu wydawania zezwoleń na 
wywóz wymogiem powiadamiania 
o wywozie i przywozie; nalega na 
terminowy i wszechstronny dostęp do 
takich danych;

Or. en

Poprawka 181
Emmanouil Fragkos

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. jest zaniepokojony niedawnym 
wzrostem ograniczeń wywozu szczepionek 
przez główne kraje produkujące 
szczepionki, takie jak Stany Zjednoczone, 
Zjednoczone Królestwo, Chiny i Indie oraz 

18. jest zaniepokojony, że w 
przeciwieństwie do Rosji główne kraje 
produkujące szczepionki, takie jak Stany 
Zjednoczone, Zjednoczone Królestwo, 
Chiny i Indie oraz UE, niedawno 
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UE, i podkreśla, że zagraża to szybkiemu 
wzrostowi zdolności produkcyjnych 
szczepionek na świecie; wzywa Komisję 
do współpracy z krajami produkującymi 
szczepionki w celu szybkiego usunięcia 
barier wywozowych i zastąpienia 
mechanizmu wydawania zezwoleń na 
wywóz wymogiem powiadamiania 
o wywozie i przywozie; nalega na 
terminowy i wszechstronny dostęp do 
takich danych;

zwiększyły ograniczenia wywozu 
szczepionek, i podkreśla, że zagraża to 
szybkiemu wzrostowi zdolności 
produkcyjnych szczepionek na świecie; 
wzywa Komisję do współpracy z krajami 
produkującymi szczepionki w celu 
szybkiego usunięcia barier wywozowych 
i zastąpienia mechanizmu wydawania 
zezwoleń na wywóz wymogiem 
powiadamiania o wywozie i przywozie; 
nalega na terminowy i wszechstronny 
dostęp do takich danych;

Or. el

Poprawka 182
Inma Rodríguez-Piñero, Miroslav Číž, Margarida Marques, Paolo De Castro

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. jest zaniepokojony niedawnym 
wzrostem ograniczeń wywozu szczepionek 
przez główne kraje produkujące 
szczepionki, takie jak Stany Zjednoczone, 
Zjednoczone Królestwo, Chiny i Indie oraz 
UE, i podkreśla, że zagraża to szybkiemu 
wzrostowi zdolności produkcyjnych 
szczepionek na świecie; wzywa Komisję 
do współpracy z krajami produkującymi 
szczepionki w celu szybkiego usunięcia 
barier wywozowych i zastąpienia 
mechanizmu wydawania zezwoleń na 
wywóz wymogiem powiadamiania 
o wywozie i przywozie; nalega na 
terminowy i wszechstronny dostęp do 
takich danych;

18. jest zaniepokojony niedawnym 
wzrostem ograniczeń wywozu szczepionek 
przez główne kraje produkujące 
szczepionki, takie jak Stany Zjednoczone, 
Zjednoczone Królestwo, Chiny i Indie 
oraz, w mniejszym zakresie, UE, 
i podkreśla, że zagraża to szybkiemu 
wzrostowi zdolności produkcyjnych 
szczepionek na świecie; wzywa Komisję 
do współpracy z krajami produkującymi 
szczepionki w celu szybkiego usunięcia 
barier wywozowych i zastąpienia 
mechanizmu wydawania zezwoleń na 
wywóz wymogiem powiadamiania 
o wywozie i przywozie; nalega na 
terminowy i wszechstronny dostęp do 
takich danych;

Or. en

Poprawka 183
Saskia Bricmont
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w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. jest zaniepokojony niedawnym 
wzrostem ograniczeń wywozu szczepionek 
przez główne kraje produkujące 
szczepionki, takie jak Stany Zjednoczone, 
Zjednoczone Królestwo, Chiny i Indie oraz 
UE, i podkreśla, że zagraża to szybkiemu 
wzrostowi zdolności produkcyjnych 
szczepionek na świecie; wzywa Komisję 
do współpracy z krajami produkującymi 
szczepionki w celu szybkiego usunięcia 
barier wywozowych i zastąpienia 
mechanizmu wydawania zezwoleń na 
wywóz wymogiem powiadamiania 
o wywozie i przywozie; nalega na 
terminowy i wszechstronny dostęp do 
takich danych;

18. jest w związku z tym zaniepokojony 
nowym wzrostem ograniczeń wywozu 
szczepionek przez główne kraje 
produkujące szczepionki, takie jak Stany 
Zjednoczone, Zjednoczone Królestwo, 
Chiny, Indie oraz UE, i podkreśla, że 
zagraża to szybkiemu wzrostowi zdolności 
produkcyjnych szczepionek na świecie; 
wzywa Komisję do współpracy z krajami 
produkującymi szczepionki w celu 
szybkiego usunięcia barier wywozowych 
i zastąpienia mechanizmu wydawania 
zezwoleń na wywóz wymogiem 
przejrzystości i powiadamiania o wywozie 
i przywozie; nalega na uzyskanie 
terminowego i wszechstronnego dostępu 
do takich danych;

Or. en

Poprawka 184
Saskia Bricmont
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. zwraca uwagę na kluczową rolę 
odgrywaną przez zasoby sektora 
publicznego umożliwiające 
przedsiębiorstwom farmaceutycznym 
eliminowanie ryzyka w całym łańcuchu 
wartości szczepionek dzięki finansowaniu 
i dużym subsydiom na badania i rozwój, a 
także dzięki zaawansowanym umowom 
zakupu na dużą skalę; podkreśla także 
zasadniczy wkład pracowników opieki 
zdrowotnej, pacjentów, osób wyleczonych 
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z COVID-19 oraz ogółu społeczeństwa 
zaangażowanego w badania kliniczne 
oraz inne działania w obszarze badań i 
rozwoju dotyczące różnych środków 
terapeutycznych i szczepionek; wyraża w 
związku z tym zdanie, że innowacje leżące 
u podstaw tych szczepionek nie powinny 
być prywatyzowane z zastosowaniem 
wyłącznych praw do własności 
intelektualnej ani podlegać barierom dla 
transferu technologii; zdecydowanie 
ubolewa w tym względzie, że dotychczas 
żadne przedsiębiorstwo farmaceutyczne 
produkujące takie szczepionki nie 
podzieliło się swoją technologią, wiedzą 
ekspercką i rezultatami badań z 
wielostronną inicjatywą C-TAP (baza 
danych o technologiach związanych z 
COVID-19), co wskazuje na 
niewystarczający charakter podejść 
dobrowolnych i kontrolowanych przez 
przemysł;

Or. en

Poprawka 185
Samira Rafaela, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Barry Andrews

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. wyraża głębokie zaniepokojenie 
rosnącą liczbą wariantów wirusa 
wywołującego COVID-19; podkreśla, że 
brak produkcji i dystrybucji szczepionek w 
państwach trzecich mógłby prowadzić do 
wzrostu liczby różnych nowych 
wariantów; podkreśla, że program 
COVAX nie jest obecnie wystarczający do 
dystrybucji szczepionek do najbardziej 
zagrożonych osób; podkreśla, że 
terminowy dostęp do szczepionek może 
być korzystny dla odbudowy i odporności 
globalnej oraz unijnej gospodarki;
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Or. en

Poprawka 186
Emmanouil Fragkos

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. podkreśla, że szczepionki 
przeciwko COVID-19 i jego wariantom są 
globalnym dobrem publicznym i że należy 
skoncentrować wielostronne wysiłki na 
zwiększaniu światowych zdolności 
produkcyjnych i transferze technologii, 
w tym w krajach o niskim i średnim 
dochodzie; w związku z tym z dużym 
zadowoleniem przyjmuje światowy szczyt 
w sprawie łańcucha dostaw i produkcji 
szczepionek C19, który odbył się w dniach 
8 i 9 marca 2021 r., i wzywa do 
ustanowienia platform strukturalnych 
w celu szybkiego zwiększenia produkcji 
szczepionek w większej liczbie krajów;

19. podkreśla, że należy skoncentrować 
wielostronne wysiłki na zwiększaniu 
światowych zdolności produkcyjnych 
i transferze technologii w państwach 
członkowskich UE;

Or. el

Poprawka 187
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Arnaud Danjean

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. podkreśla, że szczepionki 
przeciwko COVID-19 i jego wariantom są 
globalnym dobrem publicznym i że należy 
skoncentrować wielostronne wysiłki na 
zwiększaniu światowych zdolności 
produkcyjnych i transferze technologii, 
w tym w krajach o niskim i średnim 
dochodzie; w związku z tym z dużym 

19. podkreśla, że należy skoncentrować 
wielostronne wysiłki na zwiększaniu 
światowych zdolności produkcyjnych oraz 
promowaniu dobrowolnych partnerstw 
i porozumień o transferze technologii, 
w tym w krajach o niskim i średnim 
dochodzie; w związku z tym z dużym 
zadowoleniem przyjmuje światowy szczyt 
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zadowoleniem przyjmuje światowy szczyt 
w sprawie łańcucha dostaw i produkcji 
szczepionek C19, który odbył się w dniach 
8 i 9 marca 2021 r., i wzywa do 
ustanowienia platform strukturalnych 
w celu szybkiego zwiększenia produkcji 
szczepionek w większej liczbie krajów;

w sprawie łańcucha dostaw i produkcji 
szczepionek C19, który odbył się w dniach 
8 i 9 marca 2021 r., i wzywa do 
ustanowienia platform strukturalnych 
w celu szybkiego zwiększenia produkcji 
szczepionek w większej liczbie krajów, co 
mogłoby przyjąć formę platformy 
koordynacyjnej opartej na partnerstwie 
publiczno-prywatnym skupiającej 
podmioty prywatne i publiczne, aby 
umożliwiać tworzenie partnerstw i 
rozwijać je, monitorować wąskie gardła 
oraz identyfikować środki w celu wsparcia 
produkcji i stosowania szczepionek;

Or. en

Poprawka 188
Saskia Bricmont
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. podkreśla, że szczepionki 
przeciwko COVID-19 i jego wariantom są 
globalnym dobrem publicznym i że należy 
skoncentrować wielostronne wysiłki na 
zwiększaniu światowych zdolności 
produkcyjnych i transferze technologii, 
w tym w krajach o niskim i średnim 
dochodzie; w związku z tym z dużym 
zadowoleniem przyjmuje światowy szczyt 
w sprawie łańcucha dostaw i produkcji 
szczepionek C19, który odbył się w dniach 
8 i 9 marca 2021 r., i wzywa do 
ustanowienia platform strukturalnych 
w celu szybkiego zwiększenia produkcji 
szczepionek w większej liczbie krajów;

19. podkreśla, że szczepionki 
przeciwko COVID-19 i jego wariantom są 
globalnym dobrem publicznym i że należy 
skoncentrować pilne wielostronne wysiłki 
na szybkim i trwałym zwiększaniu 
światowych zdolności produkcyjnych 
i wiążącym transferze technologii, w tym 
w krajach o niskim i średnim dochodzie; 
w związku z tym odnotowuje światowy 
szczyt w sprawie łańcucha dostaw 
i produkcji szczepionek C19, który odbył 
się w dniach 8 i 9 marca 2021 r., i wzywa 
do ustanowienia platform strukturalnych 
w celu szybkiego zwiększenia produkcji 
szczepionek w większej liczbie krajów; 
wyraża zdanie, że UE powinna w tym celu 
pilnie promować na szczeblu WTO 
wielostronne porozumienia, w tym traktat 
w sprawie pandemii, w ramach inicjatywy 
„Handel i Zdrowie” podczas dwunastej 
konferencji ministerialnej, a także 
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następnego zgromadzenia ogólnego WTO; 
podkreśla, że porozumienia takie powinny 
z jednej strony obejmować podejście po 
stronie popytu ukierunkowane na 
potrzeby, przewidujące wspólne 
finansowanie i globalnie skoordynowane 
zaawansowane zakupy, a z drugiej strony 
zintegrowaną strategię po stronie podaży 
w celu rozwoju całego łańcucha wartości, 
w oparciu o otwartą naukę, niewyłączne 
globalne dobrowolne licencje oraz 
wiążące mechanizmy transferu 
technologii;

Or. en

Poprawka 189
Agnes Jongerius, Kathleen Van Brempt, Joachim Schuster, Inma Rodríguez-Piñero, 
Udo Bullmann, Miroslav Číž

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. podkreśla, że szczepionki 
przeciwko COVID-19 i jego wariantom są 
globalnym dobrem publicznym i że należy 
skoncentrować wielostronne wysiłki na 
zwiększaniu światowych zdolności 
produkcyjnych i transferze technologii, 
w tym w krajach o niskim i średnim 
dochodzie; w związku z tym z dużym 
zadowoleniem przyjmuje światowy szczyt 
w sprawie łańcucha dostaw i produkcji 
szczepionek C19, który odbył się w dniach 
8 i 9 marca 2021 r., i wzywa do 
ustanowienia platform strukturalnych 
w celu szybkiego zwiększenia produkcji 
szczepionek w większej liczbie krajów;

19. podkreśla, że szczepionki 
przeciwko COVID-19 i jego wariantom są 
globalnym dobrem publicznym i że należy 
skoncentrować wielostronne wysiłki na 
sprawiedliwej dystrybucji szczepionek na 
całym świecie, zwiększaniu światowych 
zdolności produkcyjnych i transferze 
technologii, w tym w krajach o niskim 
i średnim dochodzie; w związku z tym 
z dużym zadowoleniem przyjmuje 
światowy szczyt w sprawie łańcucha 
dostaw i produkcji szczepionek C19, który 
odbył się w dniach 8 i 9 marca 2021 r., 
i wzywa do ustanowienia platform 
strukturalnych w celu szybkiego 
zwiększenia produkcji szczepionek 
w większej liczbie krajów; domaga się 
większych wysiłków międzynarodowych w 
celu przyspieszenia dostaw szczepionek do 
COVAX;
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Or. en

Poprawka 190
Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. podkreśla, że szczepionki 
przeciwko COVID-19 i jego wariantom są 
globalnym dobrem publicznym i że należy 
skoncentrować wielostronne wysiłki na 
zwiększaniu światowych zdolności 
produkcyjnych i transferze technologii, 
w tym w krajach o niskim i średnim 
dochodzie; w związku z tym z dużym 
zadowoleniem przyjmuje światowy szczyt 
w sprawie łańcucha dostaw i produkcji 
szczepionek C19, który odbył się w dniach 
8 i 9 marca 2021 r., i wzywa do 
ustanowienia platform strukturalnych 
w celu szybkiego zwiększenia produkcji 
szczepionek w większej liczbie krajów;

19. podkreśla, że należy skoncentrować 
wielostronne wysiłki na zwiększaniu 
światowych zdolności produkcyjnych w 
dziedzinie szczepionek przeciwko COVID-
19, w tym w krajach o niskim i średnim 
dochodzie; w związku z tym z dużym 
zadowoleniem przyjmuje światowy szczyt 
w sprawie łańcucha dostaw i produkcji 
szczepionek C19, który odbył się w dniach 
8 i 9 marca 2021 r., i wzywa do 
ustanowienia platform strukturalnych 
w celu szybkiego zwiększenia produkcji 
szczepionek w większej liczbie krajów;

Or. en

Poprawka 191
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. podkreśla, że szczepionki 
przeciwko COVID-19 i jego wariantom są 
globalnym dobrem publicznym i że należy 
skoncentrować wielostronne wysiłki na 
zwiększaniu światowych zdolności 
produkcyjnych i transferze technologii, 
w tym w krajach o niskim i średnim 
dochodzie; w związku z tym z dużym 
zadowoleniem przyjmuje światowy szczyt 

19. podkreśla, że szczepionki 
przeciwko COVID-19 i jego wariantom są 
globalnym dobrem publicznym, które 
powinno być dostępne dla wszystkich, i że 
należy skoncentrować wielostronne wysiłki 
na zwiększaniu światowych zdolności 
produkcyjnych i transferze technologii, 
w tym w krajach o niskim i średnim 
dochodzie; w związku z tym z dużym 
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w sprawie łańcucha dostaw i produkcji 
szczepionek C19, który odbył się w dniach 
8 i 9 marca 2021 r., i wzywa do 
ustanowienia platform strukturalnych 
w celu szybkiego zwiększenia produkcji 
szczepionek w większej liczbie krajów;

zadowoleniem przyjmuje światowy szczyt 
w sprawie łańcucha dostaw i produkcji 
szczepionek C19, który odbył się w dniach 
8 i 9 marca 2021 r., i wzywa do 
ustanowienia platform strukturalnych 
w celu szybkiego zwiększenia produkcji 
szczepionek w większej liczbie krajów;

Or. fr

Poprawka 192
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, 
Liesje Schreinemacher, Barry Andrews

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. podkreśla, że szczepionki 
przeciwko COVID-19 i jego wariantom są 
globalnym dobrem publicznym i że należy 
skoncentrować wielostronne wysiłki na 
zwiększaniu światowych zdolności 
produkcyjnych i transferze technologii, 
w tym w krajach o niskim i średnim 
dochodzie; w związku z tym z dużym 
zadowoleniem przyjmuje światowy szczyt 
w sprawie łańcucha dostaw i produkcji 
szczepionek C19, który odbył się w dniach 
8 i 9 marca 2021 r., i wzywa do 
ustanowienia platform strukturalnych 
w celu szybkiego zwiększenia produkcji 
szczepionek w większej liczbie krajów;

19. podkreśla, że szczepionki 
przeciwko COVID-19 i jego wariantom 
powinny być globalnym dobrem 
publicznym i że należy skoncentrować 
wielostronne wysiłki na zwiększaniu 
światowych zdolności produkcyjnych 
i transferze technologii, w tym w krajach 
o niskim i średnim dochodzie; w związku 
z tym z dużym zadowoleniem przyjmuje 
światowy szczyt w sprawie łańcucha 
dostaw i produkcji szczepionek C19, który 
odbył się w dniach 8 i 9 marca 2021 r., 
i wzywa do ustanowienia platform 
strukturalnych w celu szybkiego 
zwiększenia produkcji szczepionek 
w większej liczbie krajów;

Or. en

Poprawka 193
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou

Projekt rezolucji
Ustęp 19
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Projekt rezolucji Poprawka

19. podkreśla, że szczepionki 
przeciwko COVID-19 i jego wariantom są 
globalnym dobrem publicznym i że należy 
skoncentrować wielostronne wysiłki na 
zwiększaniu światowych zdolności 
produkcyjnych i transferze technologii, 
w tym w krajach o niskim i średnim 
dochodzie; w związku z tym z dużym 
zadowoleniem przyjmuje światowy szczyt 
w sprawie łańcucha dostaw i produkcji 
szczepionek C19, który odbył się w dniach 
8 i 9 marca 2021 r., i wzywa do 
ustanowienia platform strukturalnych 
w celu szybkiego zwiększenia produkcji 
szczepionek w większej liczbie krajów;

19. podkreśla, że szczepionki 
przeciwko COVID-19 i jego wariantom są 
globalnym dobrem publicznym i że należy 
skoncentrować wielostronne wysiłki na 
zwiększaniu światowych zdolności 
produkcyjnych i umowach licencyjnych, 
w tym w krajach o niskim i średnim 
dochodzie; w związku z tym z dużym 
zadowoleniem przyjmuje światowy szczyt 
w sprawie łańcucha dostaw i produkcji 
szczepionek C19, który odbył się w dniach 
8 i 9 marca 2021 r., i wzywa do 
ustanowienia platform strukturalnych 
w celu szybkiego zwiększenia produkcji 
szczepionek w większej liczbie krajów;

Or. en

Poprawka 194
Saskia Bricmont
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. jest zdania, że UE może i powinna 
zapewnić jednostronny wkład w takie 
przedsięwzięcie poprzez dopilnowanie, by 
przyszłe zaawansowane umowy zakupu, w 
szczególności szczepionek następnej 
generacji, były w pełni jawne i 
obejmowały wiążące przepisy w sprawie 
niewyłącznych globalnych licencji, 
zasobów patentowych, wiedzy eksperckiej, 
tajemnic przedsiębiorstwa, danych 
zastrzeżonych oraz transferów 
technologii; wskazuje ponadto, że 
ponieważ prawdopodobne jest, że nowe 
warianty wirusa wywołującego COVID-19 
i inne zoonozy mogą stać się regularnym 
zjawiskiem w następnych latach, pilny i 
kluczowy charakter ma strukturalne 
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przemyślenie całego modelu biznesowego 
i ram partnerstw publiczno-prywatnych 
leżących u podstaw rozwoju i produkcji 
globalnych dóbr publicznych takich jak 
szczepionki i inne podstawowe 
technologie medyczne;

Or. en

Poprawka 195
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. z zadowoleniem przyjmuje 
inicjatywę Indii i Republiki Południowej 
Afryki, popartą przez niemal 100 krajów, 
które zwróciły się do WTO o czasowe 
odstępstwo od Porozumienia w sprawie 
praw własności intelektualnej w 
aspektach dotyczących produkcji 
szczepionek przeciwko COVID-19;

Or. fr

Poprawka 196
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. z zadowoleniem przyjmuje 
europejską inicjatywę obywatelską 
„Prawo do terapii”;

Or. en
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Poprawka 197
Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla, że międzynarodowa 
polityka handlowa musi odgrywać aktywną 
rolę w tym przedsięwzięciu poprzez 
umożliwienie handlu surowcami, 
łagodzenie niedoborów 
wykwalifikowanego i doświadczonego 
personelu, rozwiązywanie problemów 
łańcucha dostaw i spowodowanie 
przeglądu globalnych ram praw własności 
intelektualnej na wypadek przyszłych 
pandemii; nalega w związku z tym na 
konstruktywny dialog na temat 
tymczasowego odstąpienia od 
Porozumienia w sprawie handlowych 
aspektów praw własności intelektualnej 
(TRIPS) w celu zagwarantowania, że 
państwa nie spotkają się z odwetem za 
naruszenia patentów związanych 
z COVID-19 podczas pandemii;

20. podkreśla, że międzynarodowa 
polityka handlowa musi odgrywać aktywną 
rolę w tym przedsięwzięciu poprzez 
umożliwienie handlu surowcami, 
łagodzenie niedoborów 
wykwalifikowanego i doświadczonego 
personelu i rozwiązywanie problemów 
łańcucha dostaw;

Or. en

Poprawka 198
Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero, Raphaël Glucksmann, Paolo De Castro, 
Agnes Jongerius, Miroslav Číž, Joachim Schuster, Costas Mavrides

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla, że międzynarodowa 
polityka handlowa musi odgrywać aktywną 
rolę w tym przedsięwzięciu poprzez 
umożliwienie handlu surowcami, 
łagodzenie niedoborów 
wykwalifikowanego i doświadczonego 
personelu, rozwiązywanie problemów 
łańcucha dostaw i spowodowanie 

20. podkreśla, że międzynarodowa 
polityka handlowa musi odgrywać aktywną 
rolę w tym przedsięwzięciu poprzez 
umożliwienie handlu surowcami, 
łagodzenie niedoborów 
wykwalifikowanego i doświadczonego 
personelu, rozwiązywanie problemów 
łańcucha dostaw i spowodowanie 
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przeglądu globalnych ram praw własności 
intelektualnej na wypadek przyszłych 
pandemii; nalega w związku z tym na 
konstruktywny dialog na temat 
tymczasowego odstąpienia od 
Porozumienia w sprawie handlowych 
aspektów praw własności intelektualnej 
(TRIPS) w celu zagwarantowania, że 
państwa nie spotkają się z odwetem za 
naruszenia patentów związanych 
z COVID-19 podczas pandemii;

przeglądu globalnych ram praw własności 
intelektualnej na wypadek przyszłych 
pandemii; nalega w związku z tym na 
konstruktywny dialog na temat 
tymczasowego odstąpienia od 
Porozumienia w sprawie handlowych 
aspektów praw własności intelektualnej 
(TRIPS) w celu zagwarantowania, że 
państwa nie spotkają się z odwetem za 
naruszenia patentów związanych 
z COVID-19 podczas pandemii; apeluje do 
Komisji o ponowną ocenę zobowiązań w 
ramach porozumienia TRIPS+ zawartych 
w unijnych umowach handlowych w 
świetle wyciągniętych wniosków oraz o 
ożywienie prac nad zwiększeniem 
skuteczności elastyczności w obszarze 
praw własności intelektualnej, takich jak 
między innymi obowiązkowe licencje w 
kontekście dwustronnych negocjacji i 
dialogu;

Or. en

Poprawka 199
Geert Bourgeois

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla, że międzynarodowa 
polityka handlowa musi odgrywać aktywną 
rolę w tym przedsięwzięciu poprzez 
umożliwienie handlu surowcami, 
łagodzenie niedoborów 
wykwalifikowanego i doświadczonego 
personelu, rozwiązywanie problemów 
łańcucha dostaw i spowodowanie 
przeglądu globalnych ram praw własności 
intelektualnej na wypadek przyszłych 
pandemii; nalega w związku z tym na 
konstruktywny dialog na temat 
tymczasowego odstąpienia od 
Porozumienia w sprawie handlowych 
aspektów praw własności intelektualnej 

20. podkreśla, że międzynarodowa 
polityka handlowa musi odgrywać aktywną 
rolę w tym przedsięwzięciu poprzez 
umożliwienie handlu surowcami, 
łagodzenie niedoborów 
wykwalifikowanego i doświadczonego 
personelu, rozwiązywanie problemów 
łańcucha dostaw i spowodowanie 
przeglądu globalnych ram praw własności 
intelektualnej na wypadek przyszłych 
pandemii;
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(TRIPS) w celu zagwarantowania, że 
państwa nie spotkają się z odwetem za 
naruszenia patentów związanych 
z COVID-19 podczas pandemii;

Or. en

Poprawka 200
Saskia Bricmont
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla, że międzynarodowa 
polityka handlowa musi odgrywać aktywną 
rolę w tym przedsięwzięciu poprzez 
umożliwienie handlu surowcami, 
łagodzenie niedoborów 
wykwalifikowanego i doświadczonego 
personelu, rozwiązywanie problemów 
łańcucha dostaw i spowodowanie 
przeglądu globalnych ram praw własności 
intelektualnej na wypadek przyszłych 
pandemii; nalega w związku z tym na 
konstruktywny dialog na temat 
tymczasowego odstąpienia od 
Porozumienia w sprawie handlowych 
aspektów praw własności intelektualnej 
(TRIPS) w celu zagwarantowania, że 
państwa nie spotkają się z odwetem za 
naruszenia patentów związanych 
z COVID-19 podczas pandemii;

20. podkreśla, że międzynarodowa 
polityka handlowa musi odgrywać aktywną 
rolę w tym przedsięwzięciu poprzez 
umożliwienie handlu surowcami, pomoc w 
eliminowaniu niedoborów 
wykwalifikowanego i doświadczonego 
personelu, rozwiązywanie problemów 
łańcucha dostaw i spowodowanie 
przeglądu globalnych ram praw własności 
intelektualnej na wypadek przyszłych 
pandemii; wzywa w związku z tym UE do 
wsparcia wniosku dotyczącego odstąpienia 
od porozumienia TRIPS i domaga się 
konstruktywnego dialogu na temat takich 
wniosków, i dlatego apeluje, by UE 
wnioskowała na szczeblu Rady TRIPS o 
rozpoczęcie opartych na tekstach 
negocjacji przed 12. konferencją 
ministerialną, aby zająć się niezwłocznie 
globalnymi ograniczeniami produkcji i 
brakami w dostawach, a także w celu 
zagwarantowania, że państwa nie spotkają 
się z odwetem za naruszenia patentów 
związanych z COVID-19 podczas 
pandemii;

Or. en
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Poprawka 201
Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Barry Andrews

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla, że międzynarodowa 
polityka handlowa musi odgrywać aktywną 
rolę w tym przedsięwzięciu poprzez 
umożliwienie handlu surowcami, 
łagodzenie niedoborów 
wykwalifikowanego i doświadczonego 
personelu, rozwiązywanie problemów 
łańcucha dostaw i spowodowanie 
przeglądu globalnych ram praw własności 
intelektualnej na wypadek przyszłych 
pandemii; nalega w związku z tym na 
konstruktywny dialog na temat 
tymczasowego odstąpienia od 
Porozumienia w sprawie handlowych 
aspektów praw własności intelektualnej 
(TRIPS) w celu zagwarantowania, że 
państwa nie spotkają się z odwetem za 
naruszenia patentów związanych 
z COVID-19 podczas pandemii;

20. podkreśla, że międzynarodowa 
polityka handlowa musi odgrywać aktywną 
rolę w tym przedsięwzięciu poprzez 
umożliwienie handlu surowcami, 
łagodzenie niedoborów 
wykwalifikowanego i doświadczonego 
personelu, rozwiązywanie problemów 
łańcucha dostaw i spowodowanie 
przeglądu globalnych ram praw własności 
intelektualnej na wypadek przyszłych 
pandemii; nalega w związku z tym na 
proaktywny i konstruktywny dialog na 
temat tymczasowego odstąpienia od 
Porozumienia w sprawie handlowych 
aspektów praw własności intelektualnej 
(TRIPS) w celu zagwarantowania, że 
państwa nie spotkają się z odwetem za 
naruszenia patentów związanych 
z COVID-19 podczas pandemii; zwraca 
uwagę na starania podjęte przez dyrektor 
generalną WTO o eksponowanie 
członków podczas dyskusji na temat 
inicjatyw w sprawie handlu i zdrowia;

Or. en

Poprawka 202
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla, że międzynarodowa 
polityka handlowa musi odgrywać aktywną 
rolę w tym przedsięwzięciu poprzez 
umożliwienie handlu surowcami, 
łagodzenie niedoborów 

20. podkreśla, że międzynarodowa 
polityka handlowa musi odgrywać aktywną 
rolę w tym przedsięwzięciu poprzez 
umożliwienie handlu surowcami, 
łagodzenie niedoborów 
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wykwalifikowanego i doświadczonego 
personelu, rozwiązywanie problemów 
łańcucha dostaw i spowodowanie 
przeglądu globalnych ram praw własności 
intelektualnej na wypadek przyszłych 
pandemii; nalega w związku z tym na 
konstruktywny dialog na temat 
tymczasowego odstąpienia od 
Porozumienia w sprawie handlowych 
aspektów praw własności intelektualnej 
(TRIPS) w celu zagwarantowania, że 
państwa nie spotkają się z odwetem za 
naruszenia patentów związanych 
z COVID-19 podczas pandemii;

wykwalifikowanego i doświadczonego 
personelu oraz rozwiązywanie problemów 
łańcucha dostaw; dostrzega kluczowe 
znaczenie istniejących ram własności 
intelektualnej w zapewnianiu 
bezprecedensowego tempa 
opracowywania szczepionek przeciwko 
COVID-19 i metod leczenia oraz w 
ułatwianiu szeroko zakrojonej współpracy 
między rządami, instytucjami badawczymi 
i przedsiębiorstwami farmaceutycznymi;

Or. en

Poprawka 203
Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, Paolo De Castro

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla, że międzynarodowa 
polityka handlowa musi odgrywać aktywną 
rolę w tym przedsięwzięciu poprzez 
umożliwienie handlu surowcami, 
łagodzenie niedoborów 
wykwalifikowanego i doświadczonego 
personelu, rozwiązywanie problemów 
łańcucha dostaw i spowodowanie 
przeglądu globalnych ram praw własności 
intelektualnej na wypadek przyszłych 
pandemii; nalega w związku z tym na 
konstruktywny dialog na temat 
tymczasowego odstąpienia od 
Porozumienia w sprawie handlowych 
aspektów praw własności intelektualnej 
(TRIPS) w celu zagwarantowania, że 
państwa nie spotkają się z odwetem za 
naruszenia patentów związanych 
z COVID-19 podczas pandemii;

20. podkreśla, że międzynarodowa 
polityka handlowa musi odgrywać aktywną 
rolę w tym przedsięwzięciu poprzez 
umożliwienie handlu surowcami oraz 
podstawowymi produktami zdrowotnymi i 
medycznymi, łagodzenie niedoborów 
wykwalifikowanego i doświadczonego 
personelu, rozwiązywanie problemów 
łańcucha dostaw i spowodowanie 
przeglądu globalnych ram praw własności 
intelektualnej na wypadek przyszłych 
pandemii; nalega w związku z tym na 
konstruktywny dialog na temat 
tymczasowego odstąpienia od 
Porozumienia w sprawie handlowych 
aspektów praw własności intelektualnej 
(TRIPS) w celu zapewnienia wkładu w 
zwiększanie zdolności przemysłowych do 
ochrony szczepionek;

Or. en
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Poprawka 204
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Arnaud Danjean, Jörgen Warborn

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla, że międzynarodowa 
polityka handlowa musi odgrywać aktywną 
rolę w tym przedsięwzięciu poprzez 
umożliwienie handlu surowcami, 
łagodzenie niedoborów 
wykwalifikowanego i doświadczonego 
personelu, rozwiązywanie problemów 
łańcucha dostaw i spowodowanie 
przeglądu globalnych ram praw własności 
intelektualnej na wypadek przyszłych 
pandemii; nalega w związku z tym na 
konstruktywny dialog na temat 
tymczasowego odstąpienia od 
Porozumienia w sprawie handlowych 
aspektów praw własności intelektualnej 
(TRIPS) w celu zagwarantowania, że 
państwa nie spotkają się z odwetem za 
naruszenia patentów związanych 
z COVID-19 podczas pandemii;

20. podkreśla, że międzynarodowa 
polityka handlowa musi odgrywać aktywną 
rolę w tym przedsięwzięciu poprzez 
umożliwienie handlu surowcami, 
łagodzenie niedoborów 
wykwalifikowanego i doświadczonego 
personelu oraz rozwiązywanie problemów 
łańcucha dostaw; stwierdza w związku 
z tym, że nie przedstawiono konkretnych 
dowodów wykazujących, że prawa 
własności intelektualnej stanowią barierę 
w zwalczaniu COVID-19; uważa, że 
tymczasowe odstąpienie od Porozumienia 
w sprawie handlowych aspektów praw 
własności intelektualnej (TRIPS) nie 
zwiększy produkcji szczepionek i transferu 
technologii / wiedzy eksperckiej oraz że 
destabilizacja wielostronnych ram 
prawnych dotyczących własności 
intelektualnej, które obecnie zapewniają 
ochronę i zachęty, osłabi gotowość UE 
wobec mutacji i przyszłych pandemii; 
zauważa, że kraje najsłabiej rozwinięte są 
już zwolnione z szeregu istotnych 
obowiązków przewidzianych w 
porozumieniu TRIPS;

Or. en

Poprawka 205
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

20a. uważa, że obecny wniosek 
dotyczący rozporządzenia w sprawie 
wzmocnienia roli Europejskiej Agencji 
Leków w zakresie gotowości na wypadek 
sytuacji kryzysowej i zarządzania 
kryzysowego w odniesieniu do produktów 
leczniczych i wyrobów medycznych 
[2020/0321 (COD)] stanowi istotny krok w 
kierunku osiągnięcia wystarczającej 
odporności w europejskich łańcuchach 
dostaw związanych ze zdrowiem, w 
szczególności aby utrzymać otwartość i 
funkcjonowanie kluczowych łańcuchów 
dostaw podstawowych towarów podczas 
kryzysu zdrowotnego (tj. środków 
medycznych, produktów żywnościowych 
oraz produktów i usług ICT);

Or. en

Poprawka 206
Geert Bourgeois

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. zwraca uwagę na duże wysiłki 
podjęte przez badaczy i przemysł na rzecz 
rozwoju nowych metod diagnostyki i 
leczenia COVID-19 oraz szczepionek 
przeciwko tej chorobie; w tym względzie 
uważa, że Porozumienie w sprawie 
handlowych aspektów praw własności 
intelektualnej (TRIPS) przewiduje 
konieczne elastyczności względem 
własności intelektualnej i nie stanowi 
rzeczywistej bariery dla dostępu do 
technologii związanych z COVID-19;

Or. en
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Poprawka 207
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Seán Kelly

Projekt rezolucji
Ustęp 20 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

20a. zauważa z zaniepokojeniem, że 
wybuch pandemii COVID-19 spowodował 
wzrost geopolitycznej konkurencji i 
napięć; podkreśla, że Unia Europejska 
nadal musi odnaleźć swoją pozycję w tym 
nowym środowisku geopolitycznym, oraz 
uważa, że globalna pandemia potwierdziła 
zapotrzebowanie na silniejszą i 
skuteczniejszą międzynarodową politykę 
handlową i rozwojową;

Or. en

Poprawka 208
Saskia Bricmont
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. zachęca Komisję do określenia 
konkretnych i szczegółowych działań oraz 
planu działania w celu wdrożenia 
koncepcji otwartej strategicznej autonomii; 
podkreśla, że pozycja rynkowa UE, jej 
wartości i przywiązanie do współpracy, 
sprawiedliwości i handlu opartego na 
zasadach powinny stanowić podstawę 
takiej otwartości; zdecydowanie zaleca, 
aby UE poszukiwała partnerstw 
z partnerami o podobnych poglądach; 
podkreśla jednak, że w przypadkach, w 
których współpraca nie jest możliwa, UE 
powinna realizować swoje interesy za 
pomocą autonomicznych środków 
służących ochronie jej wartości 

21. zachęca Komisję do 
zidentyfikowania konkretnych 
i szczegółowych działań oraz planu 
działania w celu wdrożenia koncepcji 
otwartej strategicznej autonomii; 
przypomina, że ponad połowę potrzeb 
energetycznych UE zaspokaja import 
netto, głównie z Rosji, oraz że ten wysoki 
współczynnik zależności energetycznej 
stanowi wyzwanie dla otwartej 
strategicznej autonomii, co zmusza nas do 
przyspieszenia transformacji 
energetycznej; podkreśla, że nasza pozycja 
rynkowa, nasze wartości i nasze 
przywiązanie do współpracy, 
sprawiedliwości i handlu opartego na 
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i zwalczaniu nieuczciwych praktyk 
handlowych;

zasadach powinny stanowić podstawę 
naszej otwartości; zdecydowanie sugeruje, 
aby UE poszukiwała partnerstw 
z partnerami o podobnych poglądach; 
podkreśla jednak, że w przypadkach, w 
których współpraca nie jest możliwa, UE 
powinna realizować swoje interesy za 
pomocą autonomicznych środków 
służących ochronie naszych wartości 
i zwalczaniu nieuczciwych praktyk 
handlowych; uważa, że fakultatywne 
porozumienia handlowe z ograniczoną 
liczbą partnerów i skupiające się na 
kwestiach strategicznych, takich jak 
dostawa półprzewodników i innych 
komponentów strategicznych lub 
gospodarka o obiegu zamkniętym, oferują 
lepszy i konkretny sposób wdrażania 
koncepcji otwartej strategicznej autonomii 
i zyskałyby poparcie społeczeństwa 
obywatelskiego;

Or. en

Poprawka 209
Iuliu Winkler, Christophe Hansen, Sven Simon, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Massimiliano Salini, Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner, Jörgen Warborn

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. zachęca Komisję do określenia 
konkretnych i szczegółowych działań oraz 
planu działania w celu wdrożenia 
koncepcji otwartej strategicznej autonomii; 
podkreśla, że pozycja rynkowa UE, jej 
wartości i przywiązanie do współpracy, 
sprawiedliwości i handlu opartego na 
zasadach powinny stanowić podstawę 
takiej otwartości; zdecydowanie zaleca, 
aby UE poszukiwała partnerstw 
z partnerami o podobnych poglądach; 
podkreśla jednak, że w przypadkach, w 
których współpraca nie jest możliwa, UE 
powinna realizować swoje interesy za 

21. zachęca Komisję do określenia 
konkretnych i szczegółowych działań oraz 
planu działania w celu wdrożenia 
koncepcji otwartej strategicznej autonomii; 
przypomina o geopolitycznym znaczeniu 
silnej, zdywersyfikowanej i odpornej 
unijnej polityki handlowej; podkreśla, że 
pozycja rynkowa UE, jej wartości 
i przywiązanie do współpracy, 
sprawiedliwości i handlu opartego na 
zasadach powinny stanowić podstawę 
takiej otwartości; zdecydowanie zaleca, 
aby UE poszukiwała nowych partnerstw 
z partnerami o podobnych poglądach oraz 
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pomocą autonomicznych środków 
służących ochronie jej wartości 
i zwalczaniu nieuczciwych praktyk 
handlowych;

konsolidowała istniejące partnerstwa; 
domaga się w tym celu, by Komisja 
kontynuowała i sfinalizowała trwające 
negocjacje dwustronne z partnerami 
międzynarodowymi; podkreśla jednak, że 
w przypadkach, w których współpraca nie 
jest możliwa, UE powinna realizować 
swoje interesy za pomocą autonomicznych 
środków służących ochronie jej wartości 
i zwalczaniu nieuczciwych praktyk 
handlowych;

Or. en

Poprawka 210
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Gabriel Mato, 
Andrey Kovatchev

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. zachęca Komisję do określenia 
konkretnych i szczegółowych działań oraz 
planu działania w celu wdrożenia 
koncepcji otwartej strategicznej autonomii; 
podkreśla, że pozycja rynkowa UE, jej 
wartości i przywiązanie do współpracy, 
sprawiedliwości i handlu opartego na 
zasadach powinny stanowić podstawę 
takiej otwartości; zdecydowanie zaleca, 
aby UE poszukiwała partnerstw 
z partnerami o podobnych poglądach; 
podkreśla jednak, że w przypadkach, w 
których współpraca nie jest możliwa, UE 
powinna realizować swoje interesy za 
pomocą autonomicznych środków 
służących ochronie jej wartości 
i zwalczaniu nieuczciwych praktyk 
handlowych;

21. zachęca Komisję do określenia 
konkretnych i szczegółowych działań oraz 
planu działania w celu wdrożenia 
koncepcji otwartej strategicznej autonomii 
oraz zapewnienia, by dostępne były 
wszystkie miękkie i twarde opcje, nawet 
skalibrowane groźby; podkreśla, że 
pozycja rynkowa UE, jej wartości 
i przywiązanie do współpracy, 
sprawiedliwości, wzajemności i handlu 
opartego na zasadach powinny stanowić 
podstawę takiej otwartości; zdecydowanie 
zaleca, aby UE poszukiwała partnerstw 
z partnerami o podobnych poglądach; 
podkreśla jednak, że w przypadkach, w 
których współpraca nie jest możliwa, UE 
powinna realizować swoje interesy za 
pomocą autonomicznych środków 
służących ochronie jej wartości 
i zwalczaniu nieuczciwych praktyk 
handlowych;

Or. en
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Poprawka 211
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński, Sergio 
Berlato
w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. zachęca Komisję do określenia 
konkretnych i szczegółowych działań oraz 
planu działania w celu wdrożenia 
koncepcji otwartej strategicznej autonomii; 
podkreśla, że pozycja rynkowa UE, jej 
wartości i przywiązanie do współpracy, 
sprawiedliwości i handlu opartego na 
zasadach powinny stanowić podstawę 
takiej otwartości; zdecydowanie zaleca, 
aby UE poszukiwała partnerstw 
z partnerami o podobnych poglądach; 
podkreśla jednak, że w przypadkach, w 
których współpraca nie jest możliwa, UE 
powinna realizować swoje interesy za 
pomocą autonomicznych środków 
służących ochronie jej wartości 
i zwalczaniu nieuczciwych praktyk 
handlowych;

21. zachęca Komisję do 
zidentyfikowania narażonych łańcuchów 
dostaw i określenia możliwych działań 
oraz planu działania w celu wdrożenia 
koncepcji otwartej strategicznej autonomii; 
podkreśla, że pozycja rynkowa UE, jej 
wartości i przywiązanie do współpracy, 
sprawiedliwości i handlu opartego na 
zasadach powinny stanowić podstawę 
takiej otwartości; zdecydowanie zaleca, 
aby UE poszukiwała partnerstw 
z partnerami o podobnych poglądach; 
podkreśla jednak, że w przypadkach, w 
których współpraca nie jest możliwa, UE 
powinna realizować swoje interesy za 
pomocą autonomicznych środków 
służących ochronie jej wartości 
i zwalczaniu nieuczciwych praktyk 
handlowych;

Or. en

Poprawka 212
Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. zachęca Komisję do określenia 
konkretnych i szczegółowych działań oraz 
planu działania w celu wdrożenia 
koncepcji otwartej strategicznej autonomii; 
podkreśla, że pozycja rynkowa UE, jej 

21. zachęca Komisję do określenia 
konkretnych i szczegółowych działań oraz 
planu działania w celu wdrożenia 
koncepcji otwartej strategicznej autonomii; 
podkreśla, że pozycja rynkowa UE, jej 
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wartości i przywiązanie do współpracy, 
sprawiedliwości i handlu opartego na 
zasadach powinny stanowić podstawę 
takiej otwartości; zdecydowanie zaleca, 
aby UE poszukiwała partnerstw 
z partnerami o podobnych poglądach; 
podkreśla jednak, że w przypadkach, w 
których współpraca nie jest możliwa, UE 
powinna realizować swoje interesy za 
pomocą autonomicznych środków 
służących ochronie jej wartości 
i zwalczaniu nieuczciwych praktyk 
handlowych;

wartości i przywiązanie do współpracy, 
sprawiedliwości i handlu opartego na 
zasadach powinny stanowić podstawę 
takiej otwartości; zdecydowanie zaleca, 
aby UE poszukiwała partnerstw 
z partnerami o podobnych poglądach; 
podkreśla jednak, że w przypadkach, w 
których współpraca nie jest możliwa, UE 
powinna realizować swoje interesy za 
pomocą autonomicznych środków 
służących ochronie jej wartości 
i zwalczaniu nieuczciwych praktyk 
handlowych zgodnie z prawem 
międzynarodowym;

Or. en

Poprawka 213
Emmanouil Fragkos

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. zachęca Komisję do określenia 
konkretnych i szczegółowych działań oraz 
planu działania w celu wdrożenia 
koncepcji otwartej strategicznej autonomii; 
podkreśla, że pozycja rynkowa UE, jej 
wartości i przywiązanie do współpracy, 
sprawiedliwości i handlu opartego na 
zasadach powinny stanowić podstawę 
takiej otwartości; zdecydowanie zaleca, 
aby UE poszukiwała partnerstw 
z partnerami o podobnych poglądach; 
podkreśla jednak, że w przypadkach, w 
których współpraca nie jest możliwa, UE 
powinna realizować swoje interesy za 
pomocą autonomicznych środków 
służących ochronie jej wartości 
i zwalczaniu nieuczciwych praktyk 
handlowych;

21. zachęca Komisję do określenia 
konkretnych i szczegółowych działań oraz 
planu działania w celu wdrożenia 
koncepcji otwartej strategicznej autonomii; 
podkreśla, że pozycja rynkowa UE, jej 
wartości i przywiązanie do prawa 
międzynarodowego, współpracy, 
sprawiedliwości i handlu opartego na 
zasadach powinny stanowić podstawę 
takiej otwartości; zdecydowanie zaleca, 
aby UE poszukiwała partnerstw 
z partnerami o podobnych poglądach; 
podkreśla jednak, że w przypadkach, w 
których współpraca nie jest możliwa, UE 
powinna realizować swoje interesy za 
pomocą autonomicznych środków 
służących ochronie jej wartości 
i zwalczaniu nieuczciwych praktyk 
handlowych;

Or. el
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Poprawka 214
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. wzywa do nałożenia sankcji 
gospodarczych na europejskie organizacje 
rządowe i handlowe biorące udział w 
łamaniu praw człowieka i nadużyciach 
popełnianych w państwach trzecich 
mających silne powiązania handlowe z 
Unią, aby zapobiegać współudziałowi w 
naruszeniach praw człowieka, które mogą 
stanowić zbrodnie przeciwko ludzkości na 
mocy prawa międzynarodowego, i 
zniechęcać do ich popełniania;

Or. en

Poprawka 215
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. wzywa Komisję do prowadzenia 
prac w celu ustanowienia wielostronnego 
trybunału rozstrzygania sporów 
inwestycyjnych, w oparciu o podejście UE 
do dwustronnych umów o wolnym 
handlu, i pełnego skorzystania ze swojej 
prerogatywy na szczeblu UE dotyczącej 
umów inwestycyjnych oraz do wspierania 
państw członkowski we wdrażaniu 
skutecznego mechanizmu monitorowania 
unijnych bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych;

Or. en
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Poprawka 216
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt rezolucji
Ustęp 21 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21b. pochwala zobowiązanie Komisji do 
ułatwienia i usprawnienia handlu dzięki 
rozszerzonemu pojedynczemu punktowi 
kompleksowej obsługi, aby umożliwić 
dostawcom w ramach wewnątrzunijnej 
sprzedaży towarów na odległość 
rozliczanie należnego podatku VAT w 
innych państwach członkowskich bez 
obowiązku rejestrowania się do celów 
VAT w tych państwach; uważa, że 
włączenie wewnątrzunijnej sprzedaży 
towarów podlegających akcyzie na 
odległość do pojedynczego punktu 
kompleksowej obsługi w zakresie VAT od 
2021 r. na potrzeby deklarowania i 
opłacania VAT stanowi pozytywny środek, 
oraz zwraca się do Komisji o 
podejmowanie większej liczby takich 
działań;

Or. en

Poprawka 217
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Seán Kelly

Projekt rezolucji
Ustęp 21 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21b. wzywa Komisję do prowadzenia 
skutecznej „dyplomacji w sprawie 
szczepionek i środków medycznych” na 
rzecz państw o ograniczonym dostępie do 
nich oraz do podejmowania skutecznych 
działań w celu umocnienia globalnej 
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pozycji UE i poprawy widoczności 
dyplomacji w tym obszarze, gdyż 
potwierdzenie czołowej roli UE zwiększy 
jej międzynarodową wiarygodność;

Or. en

Poprawka 218
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Seán Kelly

Projekt rezolucji
Ustęp 21 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21c. uważa, że kwestiami 
międzynarodowymi wynikającymi między 
innymi z pandemii COVID-19 należy 
zająć się na szczeblu międzynarodowym 
oraz że wymaga to dalszego 
zaangażowania Unii Europejskiej i jej 
państw członkowskich, działających 
wspólnie jako „Drużyna Europy”;

Or. en

Poprawka 219
Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. z zadowoleniem przyjmuje 
potwierdzenie multilateralizmu 
w przeglądzie polityki handlowej 
i kompleksowe propozycje dotyczące 
koniecznej dogłębnej reformy WTO; 
podziela punkt widzenia Komisji na temat 
znaczenia zrównoważonego rozwoju w jej 
wizji reformy WTO i nalega, aby Komisja 
dołożyła wszelkich starań w celu 
wdrożenia programu działań na rzecz 

22. z zadowoleniem przyjmuje 
potwierdzenie multilateralizmu 
w przeglądzie polityki handlowej 
i kompleksowe propozycje dotyczące 
koniecznej dogłębnej reformy WTO; 
podziela punkt widzenia Komisji na temat 
strategicznej autonomii, odbudowy 
gospodarki i zwalczania dotacji 
zakłócających konkurencję;
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zrównoważonego rozwoju; podkreśla 
znaczenie kontynuowania inicjatywy 
WTO w sprawie handlu i klimatu;

Or. en

Poprawka 220
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Seán Kelly, Jörgen 
Warborn

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. z zadowoleniem przyjmuje 
potwierdzenie multilateralizmu 
w przeglądzie polityki handlowej 
i kompleksowe propozycje dotyczące 
koniecznej dogłębnej reformy WTO; 
podziela punkt widzenia Komisji na temat 
znaczenia zrównoważonego rozwoju w jej 
wizji reformy WTO i nalega, aby Komisja 
dołożyła wszelkich starań w celu 
wdrożenia programu działań na rzecz 
zrównoważonego rozwoju; podkreśla 
znaczenie kontynuowania inicjatywy WTO 
w sprawie handlu i klimatu;

22. z zadowoleniem przyjmuje 
potwierdzenie multilateralizmu 
w przeglądzie polityki handlowej 
i kompleksowe propozycje dotyczące 
koniecznej dogłębnej reformy WTO w 
odniesieniu do wszystkich jej funkcji; 
podziela punkt widzenia Komisji na temat 
znaczenia odbudowy gospodarki, handlu 
cyfrowego, niesprawiedliwych dotacji 
państwowych i zrównoważonego rozwoju 
w jej wizji reformy WTO i nalega, aby 
Komisja dołożyła wszelkich starań w celu 
wdrożenia swojego programu działań; 
podkreśla znaczenie kontynuowania 
inicjatywy WTO w sprawie handlu 
i klimatu;

Or. en

Poprawka 221
Saskia Bricmont
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. z zadowoleniem przyjmuje 22. z zadowoleniem przyjmuje 
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potwierdzenie multilateralizmu 
w przeglądzie polityki handlowej 
i kompleksowe propozycje dotyczące 
koniecznej dogłębnej reformy WTO; 
podziela punkt widzenia Komisji na temat 
znaczenia zrównoważonego rozwoju w jej 
wizji reformy WTO i nalega, aby Komisja 
dołożyła wszelkich starań w celu 
wdrożenia programu działań na rzecz 
zrównoważonego rozwoju; podkreśla 
znaczenie kontynuowania inicjatywy WTO 
w sprawie handlu i klimatu;

potwierdzenie multilateralizmu 
w przeglądzie polityki handlowej 
i przedstawione kompleksowe propozycje 
dotyczące koniecznej dogłębnej reformy 
WTO; podziela punkt widzenia Komisji na 
temat znaczenia zrównoważonego rozwoju 
w jej wizji reformy WTO i nalega, aby 
Komisja dołożyła wszelkich starań w celu 
wdrożenia programu działań na rzecz 
zrównoważonego rozwoju; podkreśla 
znaczenie kontynuowania inicjatywy WTO 
w sprawie handlu i klimatu; zachęca 
Komisję, by rozważyła włączenie wiedzy 
eksperckiej na temat handlu i środowiska 
do ram dotyczących sporów wynikających 
z konfliktów między zobowiązaniami 
handlowymi a wyjątkami dotyczącymi 
ochrony środowiska; apeluje do Komisji o 
przedstawienie tego wniosku w kontekście 
inicjatywy Komisji w sprawie handlu i 
klimatu w WTO;

Or. en

Poprawka 222
Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, Paolo De Castro

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. z zadowoleniem przyjmuje 
potwierdzenie multilateralizmu 
w przeglądzie polityki handlowej 
i kompleksowe propozycje dotyczące 
koniecznej dogłębnej reformy WTO; 
podziela punkt widzenia Komisji na temat 
znaczenia zrównoważonego rozwoju w jej 
wizji reformy WTO i nalega, aby Komisja 
dołożyła wszelkich starań w celu 
wdrożenia programu działań na rzecz 
zrównoważonego rozwoju; podkreśla 
znaczenie kontynuowania inicjatywy WTO 
w sprawie handlu i klimatu;

22. z zadowoleniem przyjmuje 
potwierdzenie multilateralizmu 
w przeglądzie polityki handlowej 
i przedstawione kompleksowe propozycje 
dotyczące koniecznej dogłębnej reformy 
WTO; podziela punkt widzenia Komisji na 
temat znaczenia zrównoważonego rozwoju 
w jej wizji reformy WTO i nalega, aby 
Komisja dołożyła wszelkich starań w celu 
wdrożenia programu działań na rzecz 
zrównoważonego rozwoju, łącznie z 
celami dotyczącymi płci, praw człowieka i 
norm pracy; podkreśla znaczenie 
kontynuowania inicjatywy WTO 
w sprawie handlu i klimatu oraz 
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zapewnienia szybkiego powiązania WTO z 
innymi organizacjami systemu 
wielostronnego, takimi jak WHO;

Or. en

Poprawka 223
Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. z zadowoleniem przyjmuje 
potwierdzenie multilateralizmu 
w przeglądzie polityki handlowej 
i kompleksowe propozycje dotyczące 
koniecznej dogłębnej reformy WTO; 
podziela punkt widzenia Komisji na temat 
znaczenia zrównoważonego rozwoju w jej 
wizji reformy WTO i nalega, aby Komisja 
dołożyła wszelkich starań w celu 
wdrożenia programu działań na rzecz 
zrównoważonego rozwoju; podkreśla 
znaczenie kontynuowania inicjatywy WTO 
w sprawie handlu i klimatu;

22. odnotowuje potwierdzenie 
multilateralizmu w przeglądzie polityki 
handlowej i kompleksowe propozycje 
dotyczące koniecznej dogłębnej reformy 
WTO; podziela punkt widzenia Komisji na 
temat znaczenia zrównoważonego rozwoju 
w jej wizji reformy WTO i nalega, aby 
Komisja dołożyła wszelkich starań w celu 
wdrożenia programu działań na rzecz 
zrównoważonego rozwoju; podkreśla 
znaczenie kontynuowania inicjatywy WTO 
w sprawie handlu i klimatu;

Or. fr

Poprawka 224
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. z zadowoleniem przyjmuje 
potwierdzenie multilateralizmu 
w przeglądzie polityki handlowej 
i kompleksowe propozycje dotyczące 
koniecznej dogłębnej reformy WTO; 
podziela punkt widzenia Komisji na temat 
znaczenia zrównoważonego rozwoju w jej 

22. z zadowoleniem przyjmuje 
potwierdzenie multilateralizmu 
w przeglądzie polityki handlowej 
i kompleksowe propozycje dotyczące 
koniecznej dogłębnej reformy WTO; 
podziela punkt widzenia Komisji na temat 
znaczenia zrównoważonego rozwoju w jej 
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wizji reformy WTO i nalega, aby Komisja 
dołożyła wszelkich starań w celu 
wdrożenia programu działań na rzecz 
zrównoważonego rozwoju; podkreśla 
znaczenie kontynuowania inicjatywy WTO 
w sprawie handlu i klimatu;

wizji reformy WTO i nalega, aby Komisja 
dołożyła wszelkich starań w celu 
wdrożenia programu działań na rzecz 
zrównoważonego rozwoju, między innymi 
dzięki zakończeniu negocjacji dotyczących 
dotacji na rybołówstwo; podkreśla 
znaczenie kontynuowania inicjatywy WTO 
w sprawie handlu i klimatu, a także 
negocjacji dotyczących handlu 
elektronicznego; z zadowoleniem 
przyjmuje podejście nowej dyrektor 
generalnej WTO i oczekuje, że Komisja 
zdecydowanie poprze ją, aby nadać nowy 
impet organizacji, tak aby mogła ona 
sprostać wyzwaniom stojącymi obecnie 
przed wielostronnym systemem 
handlowym;

Or. en

Poprawka 225
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński, Sergio 
Berlato
w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. z zadowoleniem przyjmuje 
potwierdzenie multilateralizmu 
w przeglądzie polityki handlowej 
i kompleksowe propozycje dotyczące 
koniecznej dogłębnej reformy WTO; 
podziela punkt widzenia Komisji na temat 
znaczenia zrównoważonego rozwoju w jej 
wizji reformy WTO i nalega, aby Komisja 
dołożyła wszelkich starań w celu 
wdrożenia programu działań na rzecz 
zrównoważonego rozwoju; podkreśla 
znaczenie kontynuowania inicjatywy WTO 
w sprawie handlu i klimatu;

22. z zadowoleniem przyjmuje 
potwierdzenie multilateralizmu 
w przeglądzie polityki handlowej 
i kompleksowe propozycje dotyczące 
koniecznej dogłębnej reformy WTO; 
podziela punkt widzenia Komisji na temat 
znaczenia zrównoważonego rozwoju w jej 
wizji reformy WTO i nalega, aby Komisja 
dołożyła wszelkich starań w celu 
wdrożenia programu działań na rzecz 
zrównoważonego rozwoju; podkreśla 
znaczenie kontynuowania inicjatywy WTO 
w sprawie handlu, technologii i klimatu 
oraz dokonania postępów w 
fakultatywnych negocjacjach dotyczących 
handlu elektronicznego i ułatwiania 
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inwestycji;

Or. en

Poprawka 226
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Seán Kelly, Iuliu Winkler

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. z zadowoleniem przyjmuje 
potwierdzenie multilateralizmu 
w przeglądzie polityki handlowej 
i kompleksowe propozycje dotyczące 
koniecznej dogłębnej reformy WTO; 
podziela punkt widzenia Komisji na temat 
znaczenia zrównoważonego rozwoju w jej 
wizji reformy WTO i nalega, aby Komisja 
dołożyła wszelkich starań w celu 
wdrożenia programu działań na rzecz 
zrównoważonego rozwoju; podkreśla 
znaczenie kontynuowania inicjatywy WTO 
w sprawie handlu i klimatu;

22. z zadowoleniem przyjmuje 
potwierdzenie multilateralizmu 
w przeglądzie polityki handlowej 
i kompleksowe propozycje dotyczące 
koniecznej dogłębnej reformy WTO; 
podziela punkt widzenia Komisji na temat 
znaczenia zrównoważonego rozwoju w jej 
wizji reformy WTO i nalega, aby Komisja 
dołożyła wszelkich starań w celu 
wdrożenia programu działań na rzecz 
zrównoważonego rozwoju; podkreśla 
znaczenie kontynuowania inicjatywy WTO 
w sprawie handlu i klimatu; podkreśla 
znaczenie skutecznego rozstrzygania 
sporów, aby zapewnić stabilność i 
przewidywalność wielostronnego systemu 
handlowego, oraz potrzebę rozwiązania 
obecnej sytuacji dotyczącej organu 
apelacyjnego we współpracy ze Stanami 
Zjednoczonymi, aby przywrócić jego 
operacyjność, i w ten sposób zapewnić 
odpowiednie rozstrzyganie sporów 
handlowych;

Or. en

Poprawka 227
Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 22
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Projekt rezolucji Poprawka

22. z zadowoleniem przyjmuje 
potwierdzenie multilateralizmu 
w przeglądzie polityki handlowej 
i kompleksowe propozycje dotyczące 
koniecznej dogłębnej reformy WTO; 
podziela punkt widzenia Komisji na temat 
znaczenia zrównoważonego rozwoju w jej 
wizji reformy WTO i nalega, aby Komisja 
dołożyła wszelkich starań w celu 
wdrożenia programu działań na rzecz 
zrównoważonego rozwoju; podkreśla 
znaczenie kontynuowania inicjatywy WTO 
w sprawie handlu i klimatu;

22. z zadowoleniem przyjmuje 
potwierdzenie multilateralizmu 
w przeglądzie polityki handlowej 
i kompleksowe propozycje dotyczące 
koniecznej dogłębnej reformy WTO; 
podziela punkt widzenia Komisji na temat 
znaczenia zrównoważonego rozwoju w jej 
wizji reformy WTO i nalega, aby Komisja 
dołożyła wszelkich starań w celu 
wdrożenia programu działań na rzecz 
zrównoważonego rozwoju; podkreśla 
znaczenie kontynuowania inicjatywy WTO 
w sprawie handlu i klimatu oraz w sprawie 
zdrowia; ponawia swoje poparcie dla 
umowy w sprawie towarów 
środowiskowych; wzywa wszystkie rządy w 
ramach 12. konferencji ministerialnej do 
wprowadzenia zasad zakazujących 
subsydiów, które zagrażają 
zrównoważonemu rybołówstwu;

Or. en

Poprawka 228
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. podkreśla, że ożywienie funkcji 
negocjacyjnej WTO odegra kluczową rolę 
w każdej istotnej reformie tej organizacji; 
zwraca uwagę w szczególności na potrzebę 
zajęcia się zakłóceniami konkurencji 
spowodowanymi przez subsydia 
przemysłowe i przedsiębiorstwa 
państwowe; wzywa Komisję do aktywnego 
poszukiwania rozwiązania problemu 
rozbieżności między poziomem rozwoju 
a liczbą zobowiązań podjętych w ramach 
międzynarodowego systemu handlowego; 
jest przekonany, że przywództwo UE ma 

23. podkreśla, że ożywienie funkcji 
negocjacyjnej WTO odegra kluczową rolę 
w każdej istotnej reformie tej organizacji; 
wzywa Komisję do aktywnego 
poszukiwania rozwiązania problemu 
rozbieżności między poziomem rozwoju 
a liczbą zobowiązań podjętych w ramach 
międzynarodowego systemu handlowego; 
jest przekonany, że przywództwo UE ma 
kluczowe znaczenie dla powodzenia każdej 
znaczącej reformy WTO;
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kluczowe znaczenie dla powodzenia każdej 
znaczącej reformy WTO;

Or. fr

Poprawka 229
Saskia Bricmont
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. podkreśla, że ożywienie funkcji 
negocjacyjnej WTO odegra kluczową rolę 
w każdej istotnej reformie tej organizacji; 
zwraca uwagę w szczególności na 
potrzebę zajęcia się zakłóceniami 
konkurencji spowodowanymi przez 
subsydia przemysłowe i przedsiębiorstwa 
państwowe; wzywa Komisję do aktywnego 
poszukiwania rozwiązania problemu 
rozbieżności między poziomem rozwoju 
a liczbą zobowiązań podjętych w ramach 
międzynarodowego systemu handlowego; 
jest przekonany, że przywództwo UE ma 
kluczowe znaczenie dla powodzenia każdej 
znaczącej reformy WTO;

23. podkreśla, że ożywienie funkcji 
negocjacyjnej WTO odegra kluczową rolę 
w każdej istotnej reformie tej organizacji; 
zauważa w szczególności potrzebę zajęcia 
się zakłóceniami konkurencji 
spowodowanymi przez subsydia 
przemysłowe i przedsiębiorstwa 
państwowe w państwowych systemach 
kapitalistycznych; domaga się od Komisji 
przedstawienia wniosków w celu 
identyfikacji i rozróżnienia 
poszczególnych rodzajów subsydiów z ich 
analogicznym podziałem na kategorię 
czerwoną, bursztynową i zieloną, która 
obejmuje subsydia wspierające 
uzasadnione cele publiczne; wzywa 
Komisję do aktywnego poszukiwania 
rozwiązania problemu rozbieżności między 
poziomem rozwoju a poziomem 
zobowiązań podjętych w ramach 
międzynarodowego systemu handlowego; 
jest przekonany, że przywództwo UE ma 
kluczowe znaczenie dla powodzenia każdej 
znaczącej reformy WTO;

Or. en

Poprawka 230
Miapetra Kumpula-Natri, Kathleen Van Brempt
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Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. podkreśla, że ożywienie funkcji 
negocjacyjnej WTO odegra kluczową rolę 
w każdej istotnej reformie tej organizacji; 
zwraca uwagę w szczególności na potrzebę 
zajęcia się zakłóceniami konkurencji 
spowodowanymi przez subsydia 
przemysłowe i przedsiębiorstwa 
państwowe; wzywa Komisję do aktywnego 
poszukiwania rozwiązania problemu 
rozbieżności między poziomem rozwoju 
a liczbą zobowiązań podjętych w ramach 
międzynarodowego systemu handlowego; 
jest przekonany, że przywództwo UE ma 
kluczowe znaczenie dla powodzenia każdej 
znaczącej reformy WTO;

23. podkreśla, że ożywienie funkcji 
negocjacyjnej WTO odegra kluczową rolę 
w każdej istotnej reformie tej organizacji; 
zwraca uwagę w szczególności na potrzebę 
zajęcia się zakłóceniami konkurencji 
spowodowanymi przez subsydia 
przemysłowe i przedsiębiorstwa 
państwowe; popiera wniosek Komisji 
dotyczący rozpoczęcia negocjacji na temat 
fakultatywnego porozumienia w sprawie 
neutralności konkurencyjnej z partnerami 
o podobnych poglądach; wzywa Komisję 
do aktywnego poszukiwania rozwiązania 
problemu rozbieżności między poziomem 
rozwoju a liczbą zobowiązań podjętych 
w ramach międzynarodowego systemu 
handlowego; jest przekonany, że 
przywództwo UE ma kluczowe znaczenie 
dla powodzenia każdej znaczącej reformy 
WTO;

Or. en

Poprawka 231
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Arnaud Danjean, Jörgen Warborn

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. podkreśla, że ożywienie funkcji 
negocjacyjnej WTO odegra kluczową rolę 
w każdej istotnej reformie tej organizacji; 
zwraca uwagę w szczególności na potrzebę 
zajęcia się zakłóceniami konkurencji 
spowodowanymi przez subsydia 
przemysłowe i przedsiębiorstwa 
państwowe; wzywa Komisję do aktywnego 
poszukiwania rozwiązania problemu 
rozbieżności między poziomem rozwoju 

23. podkreśla, że ożywienie funkcji 
negocjacyjnej WTO odegra kluczową rolę 
w każdej istotnej reformie tej organizacji; 
zwraca uwagę w szczególności na potrzebę 
zajęcia się zakłóceniami konkurencji 
spowodowanymi przez subsydia 
przemysłowe i przedsiębiorstwa 
państwowe, w szczególności z Chin; 
wzywa Komisję do aktywnego 
poszukiwania rozwiązania problemu 
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a liczbą zobowiązań podjętych w ramach 
międzynarodowego systemu handlowego; 
jest przekonany, że przywództwo UE ma 
kluczowe znaczenie dla powodzenia każdej 
znaczącej reformy WTO;

rozbieżności między poziomem rozwoju 
a liczbą zobowiązań podjętych w ramach 
międzynarodowego systemu handlowego; 
jest przekonany, że przywództwo UE i 
współpraca transatlantycka mają 
kluczowe znaczenie dla powodzenia każdej 
znaczącej reformy WTO;

Or. en

Poprawka 232
Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques, 
Paolo De Castro

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. podkreśla, że ożywienie funkcji 
negocjacyjnej WTO odegra kluczową rolę 
w każdej istotnej reformie tej organizacji; 
zwraca uwagę w szczególności na potrzebę 
zajęcia się zakłóceniami konkurencji 
spowodowanymi przez subsydia 
przemysłowe i przedsiębiorstwa 
państwowe; wzywa Komisję do aktywnego 
poszukiwania rozwiązania problemu 
rozbieżności między poziomem rozwoju 
a liczbą zobowiązań podjętych w ramach 
międzynarodowego systemu handlowego; 
jest przekonany, że przywództwo UE ma 
kluczowe znaczenie dla powodzenia każdej 
znaczącej reformy WTO;

23. podkreśla, że ożywienie funkcji 
negocjacyjnej WTO odegra kluczową rolę 
w każdej istotnej reformie tej organizacji; 
zwraca uwagę w szczególności na potrzebę 
zajęcia się zakłóceniami konkurencji 
spowodowanymi przez subsydia 
przemysłowe i przedsiębiorstwa 
państwowe; wzywa Komisję do aktywnego 
poszukiwania rozwiązania problemu 
rozbieżności między poziomem rozwoju 
a liczbą zobowiązań podjętych w ramach 
międzynarodowego systemu handlowego; 
jest przekonany, że przywództwo UE ma 
kluczowe znaczenie dla powodzenia każdej 
znaczącej reformy WTO; zwraca uwagę 
na zasadnicze znaczenie zajęcia się w 
trakcie następnej konferencji 
ministerialnej WTO debatą na temat praw 
własności intelektualnej i roli handlu 
międzynarodowego w ochronie świata 
przed zagrożeniami zdrowia, a także 
systemem sankcji zapobiegających 
sytuacji, w której za skutki naruszania 
międzynarodowych zasad handlowych 
przez niektórych członków płacą sektory, 
a nie podmioty odpowiedzialne za brak 
zgodności;
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Or. en

Poprawka 233
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. podkreśla, że ożywienie funkcji 
negocjacyjnej WTO odegra kluczową rolę 
w każdej istotnej reformie tej organizacji; 
zwraca uwagę w szczególności na potrzebę 
zajęcia się zakłóceniami konkurencji 
spowodowanymi przez subsydia 
przemysłowe i przedsiębiorstwa 
państwowe; wzywa Komisję do aktywnego 
poszukiwania rozwiązania problemu 
rozbieżności między poziomem rozwoju 
a liczbą zobowiązań podjętych w ramach 
międzynarodowego systemu handlowego; 
jest przekonany, że przywództwo UE ma 
kluczowe znaczenie dla powodzenia każdej 
znaczącej reformy WTO;

23. podkreśla, że ożywienie funkcji 
negocjacyjnej WTO odegra kluczową rolę 
w każdej istotnej reformie tej organizacji; 
zwraca uwagę w szczególności na potrzebę 
zajęcia się zakłóceniami konkurencji 
spowodowanymi przez subsydia 
przemysłowe i przedsiębiorstwa 
państwowe; wzywa Komisję do aktywnego 
poszukiwania rozwiązania problemu 
rozbieżności między poziomem rozwoju 
a liczbą zobowiązań podjętych w ramach 
międzynarodowego systemu handlowego; 
jest przekonany, że przywództwo UE ma 
kluczowe znaczenie dla powodzenia każdej 
znaczącej reformy WTO; wzywa Komisję 
do dalszego angażowania się w 
fakultatywne negocjacje stanowiące krok 
w kierunku zawarcia porozumień 
wielostronnych;

Or. en

Poprawka 234
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, 
Liesje Schreinemacher, Barry Andrews

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. podkreśla, że aby ożywić funkcję 
negocjacyjną WTO, UE musi 
współpracować z partnerami o podobnych 
poglądach, by znaleźć płaszczyznę 
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porozumienia dla reformy WTO w jak 
najszerszym sensie; podkreśla, że należy 
zwrócić szczególną uwagę na kraje 
rozwijające się i ich szczególne potrzeby w 
odniesieniu do wzrostu gospodarczego, 
zrównoważonego rozwoju i reformy WTO; 
potwierdza, że istotne postępy w reformie 
WTO wymagają szerokiego porozumienia 
i koalicji partnerów o podobnych 
poglądach;

Or. en

Poprawka 235
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński, Sergio 
Berlato
w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. podziela sugestię zawartą 
w przeglądzie polityki handlowej, że grupa 
G-20 powinna współpracować i odgrywać 
wiodącą rolę w osiągnięciu neutralności 
pod względem emisji dwutlenku węgla na 
całym świecie; podkreśla jednak, że aby 
podejście to było skuteczne, niektórzy 
członkowie będą musieli zwiększyć swoje 
zobowiązania w zakresie redukcji emisji;

24. podziela sugestię zawartą 
w przeglądzie polityki handlowej, że grupa 
G-20 powinna współpracować i odgrywać 
wiodącą rolę w osiągnięciu neutralności 
pod względem emisji dwutlenku węgla na 
całym świecie; podkreśla jednak, że 
ponowne wprowadzenie nowych taryf 
handlowych wiązałoby się z 
konsekwencjami dla handlu i gospodarki 
globalnej w czasie, gdy chcemy 
maksymalnie zwiększyć siłę odbudowy po 
pandemii COVID-19;

Or. en

Poprawka 236
Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Ustęp 24
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Projekt rezolucji Poprawka

24. podziela sugestię zawartą 
w przeglądzie polityki handlowej, że grupa 
G-20 powinna współpracować i odgrywać 
wiodącą rolę w osiągnięciu neutralności 
pod względem emisji dwutlenku węgla na 
całym świecie; podkreśla jednak, że aby 
podejście to było skuteczne, niektórzy 
członkowie będą musieli zwiększyć swoje 
zobowiązania w zakresie redukcji emisji;

24. podziela sugestię zawartą 
w przeglądzie polityki handlowej, że grupa 
G-20 powinna współpracować 
i koordynować wysiłki na drodze do 
neutralności pod względem emisji 
dwutlenku węgla na całym świecie; 
podkreśla jednak, że aby podejście to było 
skuteczne, niektórzy członkowie grupy G-
20 będą musieli zwiększyć swoje 
zobowiązania w zakresie redukcji emisji;

Or. en

Poprawka 237
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. podziela sugestię zawartą 
w przeglądzie polityki handlowej, że grupa 
G-20 powinna współpracować i odgrywać 
wiodącą rolę w osiągnięciu neutralności 
pod względem emisji dwutlenku węgla na 
całym świecie; podkreśla jednak, że aby 
podejście to było skuteczne, niektórzy 
członkowie będą musieli zwiększyć swoje 
zobowiązania w zakresie redukcji emisji;

24. podziela sugestię zawartą 
w przeglądzie polityki handlowej, że grupa 
G-20 powinna zacieśnić współpracę w 
obszarze neutralności pod względem emisji 
dwutlenku węgla i innych aspektów 
Zielonego Ładu; podkreśla jednak, że aby 
podejście to było skuteczne, niektórzy 
członkowie grupy G-20 będą musieli 
zwiększyć swoje zobowiązania w zakresie 
redukcji emisji;

Or. en

Poprawka 238
Emmanouil Fragkos

Projekt rezolucji
Ustęp 24
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Projekt rezolucji Poprawka

24. podziela sugestię zawartą 
w przeglądzie polityki handlowej, że grupa 
G-20 powinna współpracować i odgrywać 
wiodącą rolę w osiągnięciu neutralności 
pod względem emisji dwutlenku węgla na 
całym świecie; podkreśla jednak, że aby 
podejście to było skuteczne, niektórzy 
członkowie będą musieli zwiększyć swoje 
zobowiązania w zakresie redukcji emisji;

24. podziela sugestię zawartą 
w przeglądzie polityki handlowej, że grupa 
G-20 powinna współpracować i odgrywać 
wiodącą rolę w osiągnięciu neutralności 
pod względem emisji dwutlenku węgla na 
całym świecie; podkreśla jednak, że aby 
podejście to było skuteczne, niektórzy 
członkowie będą musieli zwiększyć swoje 
zobowiązania w zakresie redukcji emisji; 
uważa w związku z tym, że należy poddać 
ponownej ocenie stosunki z Rosją i zakres, 
w jakim strategie polityczne przyjmowane 
przez jedną ze stron mogą wpływać na 
długoterminowe strategiczne interesy 
drugiej strony;

Or. el

Poprawka 239
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. podziela sugestię zawartą 
w przeglądzie polityki handlowej, że grupa 
G-20 powinna współpracować i odgrywać 
wiodącą rolę w osiągnięciu neutralności 
pod względem emisji dwutlenku węgla na 
całym świecie; podkreśla jednak, że aby 
podejście to było skuteczne, niektórzy 
członkowie będą musieli zwiększyć swoje 
zobowiązania w zakresie redukcji emisji;

24. podziela sugestię zawartą 
w przeglądzie polityki handlowej, że grupa 
G-20 powinna współpracować i odgrywać 
wiodącą rolę w osiągnięciu neutralności 
pod względem emisji dwutlenku węgla na 
całym świecie; podkreśla jednak, że aby 
podejście to było skuteczne, niektórzy 
członkowie będą musieli zwiększyć swoje 
zobowiązania w zakresie redukcji emisji; 
wzywa Komisję do zapewnienia 
skutecznego mechanizmu dostosowywania 
cen na granicach z uwzględnieniem emisji 
CO2;

Or. en
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Poprawka 240
Daniel Caspary

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. popiera nową, perspektywiczną 
agendę transatlantycką opartą na 
wspólnych interesach i wartościach; 
wzywa Komisję i administrację USA do 
ścisłej współpracy w celu zapewnienia 
równych warunków działania, do 
uzgodnienia ambitnych norm społecznych 
i środowiskowych oraz do wzajemnego 
wykorzystywania doświadczeń w celu 
skuteczniejszego egzekwowania tych 
norm; apeluje o podejmowanie wspólnych 
wysiłków w celu przezwyciężenia 
pandemii, przyspieszenia odbudowy 
gospodarczej i ułatwienia handlu 
podstawowymi produktami leczniczymi; 
przypomina, że powinniśmy 
współpracować, aby osiągnąć znaczącą 
reformę WTO i znaleźć wspólne 
rozwiązania wspólnych problemów;

25. popiera nową, perspektywiczną 
agendę transatlantycką opartą na 
wspólnych interesach i wartościach; 
wzywa Komisję i administrację USA do 
ścisłej współpracy w celu zapewnienia 
równych warunków działania; apeluje 
o podejmowanie wspólnych wysiłków 
w celu przezwyciężenia pandemii, 
przyspieszenia odbudowy gospodarczej 
i ułatwienia handlu podstawowymi 
produktami leczniczymi; przypomina, że 
powinniśmy współpracować, aby osiągnąć 
znaczącą reformę WTO i znaleźć wspólne 
rozwiązania wspólnych problemów;

Or. en

Poprawka 241
Dita Charanzová

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. popiera nową, perspektywiczną 
agendę transatlantycką opartą na 
wspólnych interesach i wartościach; 
wzywa Komisję i administrację USA do 
ścisłej współpracy w celu zapewnienia 
równych warunków działania, do 
uzgodnienia ambitnych norm społecznych 
i środowiskowych oraz do wzajemnego 
wykorzystywania doświadczeń w celu 

25. popiera nową, perspektywiczną 
agendę transatlantycką opartą na 
wspólnych interesach i wartościach; 
popiera zawieszenie taryf w sporze 
Airbus–Boeing oraz domaga się trwałego 
rozwiązania tej kwestii; wzywa Komisję 
i administrację USA do ścisłej współpracy 
w celu zapewnienia równych warunków 
działania dla przedsiębiorstw, dalszego 
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skuteczniejszego egzekwowania tych 
norm; apeluje o podejmowanie wspólnych 
wysiłków w celu przezwyciężenia 
pandemii, przyspieszenia odbudowy 
gospodarczej i ułatwienia handlu 
podstawowymi produktami leczniczymi; 
przypomina, że powinniśmy 
współpracować, aby osiągnąć znaczącą 
reformę WTO i znaleźć wspólne 
rozwiązania wspólnych problemów;

analizowania porozumień o ocenie 
zgodności i wyeliminowania taryf 
przemysłowych, do uzgodnienia ambitnych 
norm technologicznych i środowiskowych 
oraz do wzajemnego wykorzystywania 
doświadczeń w celu promowania tych 
norm na całym świecie; apeluje 
o podejmowanie wspólnych wysiłków 
w celu przezwyciężenia pandemii, 
przyspieszenia odbudowy gospodarczej 
i ułatwienia handlu podstawowymi 
produktami leczniczymi; przypomina, że 
powinniśmy współpracować, aby osiągnąć 
znaczącą reformę WTO i znaleźć wspólne 
rozwiązania wspólnych problemów;

Or. en

Poprawka 242
Bernd Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. popiera nową, perspektywiczną 
agendę transatlantycką opartą na 
wspólnych interesach i wartościach; 
wzywa Komisję i administrację USA do 
ścisłej współpracy w celu zapewnienia 
równych warunków działania, do 
uzgodnienia ambitnych norm społecznych 
i środowiskowych oraz do wzajemnego 
wykorzystywania doświadczeń w celu 
skuteczniejszego egzekwowania tych 
norm; apeluje o podejmowanie wspólnych 
wysiłków w celu przezwyciężenia 
pandemii, przyspieszenia odbudowy 
gospodarczej i ułatwienia handlu 
podstawowymi produktami leczniczymi; 
przypomina, że powinniśmy 
współpracować, aby osiągnąć znaczącą 
reformę WTO i znaleźć wspólne 
rozwiązania wspólnych problemów;

25. popiera nową, perspektywiczną 
agendę transatlantycką opartą na 
wspólnych interesach i wartościach; 
dostrzega jednocześnie, że nadal istnieją 
pewne rozbieżne interesy; wzywa Komisję 
i administrację USA do ścisłej współpracy 
w celu zapewnienia równych warunków 
działania, do uzgodnienia ambitnych norm 
społecznych i środowiskowych oraz do 
wzajemnego wykorzystywania 
doświadczeń w celu skuteczniejszego 
egzekwowania tych norm; wzywa obydwie 
strony do rozwiązania dwustronnych 
sporów handlowych; wzywa USA do 
usunięcia sekcji 232 dotyczącej taryf na 
stal i aluminium; apeluje o podejmowanie 
wspólnych wysiłków w celu 
ukierunkowana polityki handlowej na 
pracowników i wynagrodzenia, 
przezwyciężenia pandemii, przyspieszenia 
odbudowy gospodarczej i ułatwienia 
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handlu podstawowymi produktami 
leczniczymi; przypomina, że powinniśmy 
współpracować, aby osiągnąć znaczącą 
reformę WTO i przywrócić 
funkcjonowanie organu apelacyjnego; 
zachęca obydwie strony do przestrzegania 
zobowiązań WTO w ramach 
Porozumienia w sprawie zamówień 
rządowych oraz do znalezienia wspólnych 
rozwiązań wspólnych problemów, ale 
podkreśla potrzebę podejmowania 
autonomicznych działań przez UE w razie 
potrzeby;

Or. en

Poprawka 243
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński, Sergio 
Berlato
w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. popiera nową, perspektywiczną 
agendę transatlantycką opartą na 
wspólnych interesach i wartościach; 
wzywa Komisję i administrację USA do 
ścisłej współpracy w celu zapewnienia 
równych warunków działania, do 
uzgodnienia ambitnych norm społecznych 
i środowiskowych oraz do wzajemnego 
wykorzystywania doświadczeń w celu 
skuteczniejszego egzekwowania tych 
norm; apeluje o podejmowanie wspólnych 
wysiłków w celu przezwyciężenia 
pandemii, przyspieszenia odbudowy 
gospodarczej i ułatwienia handlu 
podstawowymi produktami leczniczymi; 
przypomina, że powinniśmy 
współpracować, aby osiągnąć znaczącą 
reformę WTO i znaleźć wspólne 
rozwiązania wspólnych problemów;

25. popiera nową, perspektywiczną 
agendę transatlantycką opartą na 
wspólnych interesach, wartościach i 
celach; wzywa Komisję i administrację 
USA do ścisłej współpracy w celu 
znalezienia rozwiązania dla trwających 
transatlantyckich sporów handlowych, 
takich jak konflikt Boeing–Airbus, sporów 
dotyczących podatków cyfrowych lub taryf 
na stal i aluminium, do współpracy w 
ramach Transatlantyckiej Rady ds. 
Handlu i Technologii oraz do 
prowadzenia wspólnych prac nad nową 
ambitną i kompleksową umową 
handlową; wzywa do zwiększenia dostępu 
do rynku dla unijnych przedsiębiorstw, do 
zapewnienia równych warunków działania, 
do uzgodnienia ambitnych norm 
społecznych i środowiskowych oraz do 
wzajemnego wykorzystywania 
doświadczeń w celu skuteczniejszego 
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egzekwowania tych norm; apeluje 
o podejmowanie wspólnych wysiłków 
w celu przezwyciężenia pandemii, 
przyspieszenia odbudowy gospodarczej 
i ułatwienia handlu podstawowymi 
produktami leczniczymi; przypomina, że 
powinniśmy współpracować, aby osiągnąć 
znaczącą reformę WTO w odniesieniu do 
systemu rozstrzygania sporów WTO;

Or. en

Poprawka 244
Saskia Bricmont
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. popiera nową, perspektywiczną 
agendę transatlantycką opartą na 
wspólnych interesach i wartościach; 
wzywa Komisję i administrację USA do 
ścisłej współpracy w celu zapewnienia 
równych warunków działania, do 
uzgodnienia ambitnych norm społecznych 
i środowiskowych oraz do wzajemnego 
wykorzystywania doświadczeń w celu 
skuteczniejszego egzekwowania tych 
norm; apeluje o podejmowanie wspólnych 
wysiłków w celu przezwyciężenia 
pandemii, przyspieszenia odbudowy 
gospodarczej i ułatwienia handlu 
podstawowymi produktami leczniczymi; 
przypomina, że powinniśmy 
współpracować, aby osiągnąć znaczącą 
reformę WTO i znaleźć wspólne 
rozwiązania wspólnych problemów;

25. popiera nową, perspektywiczną 
agendę transatlantycką opartą na 
wspólnych interesach i wartościach oraz 
wzywa zarówno Komisję, jak 
i administrację USA do ścisłej współpracy 
w celu zapewnienia równych warunków 
działania, do uzgodnienia ambitnych norm 
społecznych i środowiskowych oraz do 
wzajemnego wykorzystywania 
doświadczeń w celu skuteczniejszego 
egzekwowania tych norm; w tym względzie 
wzywa Komisję do umieszczenia handlu i 
klimatu oraz powiązanych reform w 
centrum stosunków transatlantyckich, a 
zarazem odnotowuje wysoki poziom 
ambicji wykazywany przez nową 
administrację USA w tej kwestii, także w 
oparciu o nowe podejścia, takie jak 
wprowadzone w USMCA; apeluje 
o podejmowanie wspólnych wysiłków 
w celu przezwyciężenia pandemii, 
przyspieszenia odbudowy gospodarczej 
i ułatwienia handlu podstawowymi 
produktami leczniczymi; przypomina, że 
powinniśmy współpracować, aby osiągnąć 
znaczącą reformę WTO i znaleźć wspólne 
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rozwiązania wspólnych problemów;

Or. en

Poprawka 245
Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques, 
Paolo De Castro

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. popiera nową, perspektywiczną 
agendę transatlantycką opartą na 
wspólnych interesach i wartościach; 
wzywa Komisję i administrację USA do 
ścisłej współpracy w celu zapewnienia 
równych warunków działania, do 
uzgodnienia ambitnych norm społecznych 
i środowiskowych oraz do wzajemnego 
wykorzystywania doświadczeń w celu 
skuteczniejszego egzekwowania tych 
norm; apeluje o podejmowanie wspólnych 
wysiłków w celu przezwyciężenia 
pandemii, przyspieszenia odbudowy 
gospodarczej i ułatwienia handlu 
podstawowymi produktami leczniczymi; 
przypomina, że powinniśmy 
współpracować, aby osiągnąć znaczącą 
reformę WTO i znaleźć wspólne 
rozwiązania wspólnych problemów;

25. popiera nową, perspektywiczną, 
szeroko zakrojoną agendę transatlantycką, 
nadającą impuls i pierwszeństwo 
rozwojowi stosunków UE z obiema 
Amerykami, opartą na wspólnych 
interesach i wartościach, mającą na celu 
zrównoważenie rozwoju współpracy 
gospodarczej i handlowej w regionie 
Pacyfiku, aby osiągnąć znaczącą reformę 
WTO i znaleźć wspólne rozwiązania 
wspólnych problemów; w nowym 
kontekście politycznym wzywa nową 
administrację USA do ścisłej współpracy z 
instytucjami UE w celu zapewnienia 
równych warunków działania, do 
uzgodnienia ambitnych norm społecznych, 
pracy i środowiskowych oraz do 
wzajemnego wykorzystywania 
doświadczeń w celu skuteczniejszego 
egzekwowania tych norm; apeluje 
o podejmowanie wspólnych wysiłków 
w celu przezwyciężenia pandemii, 
przyspieszenia odbudowy gospodarczej 
i ułatwienia handlu szczepionkami i 
podstawowymi produktami leczniczymi;

Or. en

Poprawka 246
Emmanuel Maurel
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Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. popiera nową, perspektywiczną 
agendę transatlantycką opartą na 
wspólnych interesach i wartościach; 
wzywa Komisję i administrację USA do 
ścisłej współpracy w celu zapewnienia 
równych warunków działania, do 
uzgodnienia ambitnych norm społecznych 
i środowiskowych oraz do wzajemnego 
wykorzystywania doświadczeń w celu 
skuteczniejszego egzekwowania tych 
norm; apeluje o podejmowanie wspólnych 
wysiłków w celu przezwyciężenia 
pandemii, przyspieszenia odbudowy 
gospodarczej i ułatwienia handlu 
podstawowymi produktami leczniczymi; 
przypomina, że powinniśmy 
współpracować, aby osiągnąć znaczącą 
reformę WTO i znaleźć wspólne 
rozwiązania wspólnych problemów;

25. popiera nową, perspektywiczną 
agendę transatlantycką opartą na 
wspólnych interesach i wartościach; 
wzywa Komisję i administrację USA do 
ścisłej współpracy w celu zapewnienia 
równych warunków działania, do 
uzgodnienia ambitnych norm społecznych 
i środowiskowych oraz do wzajemnego 
wykorzystywania doświadczeń w celu 
skuteczniejszego egzekwowania tych 
norm; uważa, że warunkiem wstępnym 
wszelkiej współpracy handlowej jest 
wycofanie sankcji eksterytorialnych USA 
wobec Unii Europejskiej; apeluje 
o podejmowanie wspólnych wysiłków 
w celu przezwyciężenia pandemii, 
przyspieszenia odbudowy gospodarczej 
i ułatwienia handlu podstawowymi 
produktami leczniczymi; przypomina, że 
powinniśmy współpracować, aby osiągnąć 
znaczącą reformę WTO i znaleźć wspólne 
rozwiązania wspólnych problemów;

Or. fr

Poprawka 247
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Seán Kelly, Jörgen 
Warborn

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. popiera nową, perspektywiczną 
agendę transatlantycką opartą na 
wspólnych interesach i wartościach; 
wzywa Komisję i administrację USA do 
ścisłej współpracy w celu zapewnienia 
równych warunków działania, do 
uzgodnienia ambitnych norm społecznych 

25. popiera nową, perspektywiczną 
agendę transatlantycką opartą na 
wspólnych interesach i wartościach; 
wzywa Komisję i administrację USA do 
ścisłej współpracy w celu zapewnienia 
równych warunków działania, do 
uzgodnienia ambitnych norm społecznych 
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i środowiskowych oraz do wzajemnego 
wykorzystywania doświadczeń w celu 
skuteczniejszego egzekwowania tych 
norm; apeluje o podejmowanie wspólnych 
wysiłków w celu przezwyciężenia 
pandemii, przyspieszenia odbudowy 
gospodarczej i ułatwienia handlu 
podstawowymi produktami leczniczymi; 
przypomina, że powinniśmy 
współpracować, aby osiągnąć znaczącą 
reformę WTO i znaleźć wspólne 
rozwiązania wspólnych problemów;

i środowiskowych oraz do wzajemnego 
wykorzystywania doświadczeń w celu 
skuteczniejszego egzekwowania tych 
norm; apeluje o podejmowanie wspólnych 
wysiłków w celu przezwyciężenia 
pandemii, przyspieszenia odbudowy 
gospodarczej i ułatwienia handlu 
podstawowymi produktami leczniczymi; 
przypomina, że powinniśmy 
współpracować, aby osiągnąć znaczącą 
reformę WTO i znaleźć wspólne 
rozwiązania wspólnych problemów; 
popiera komunikat Komisji pt. „Nowa 
agenda UE–USA na rzecz globalnych 
zmian” oraz domaga się szybkiego 
ustanowienia nowej Rady UE–USA ds. 
Handlu i Technologii;

Or. en

Poprawka 248
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. popiera nową, perspektywiczną 
agendę transatlantycką opartą na 
wspólnych interesach i wartościach; 
wzywa Komisję i administrację USA do 
ścisłej współpracy w celu zapewnienia 
równych warunków działania, do 
uzgodnienia ambitnych norm społecznych 
i środowiskowych oraz do wzajemnego 
wykorzystywania doświadczeń w celu 
skuteczniejszego egzekwowania tych 
norm; apeluje o podejmowanie wspólnych 
wysiłków w celu przezwyciężenia 
pandemii, przyspieszenia odbudowy 
gospodarczej i ułatwienia handlu 
podstawowymi produktami leczniczymi; 
przypomina, że powinniśmy 
współpracować, aby osiągnąć znaczącą 
reformę WTO i znaleźć wspólne 

25. popiera nową, perspektywiczną 
agendę transatlantycką opartą na 
wspólnych interesach i wartościach; 
wzywa Komisję i administrację USA do 
ścisłej współpracy w celu zapewnienia 
równych warunków działania, do 
uzgodnienia ambitnych norm społecznych 
i środowiskowych oraz do wzajemnego 
wykorzystywania doświadczeń w celu 
skuteczniejszego egzekwowania tych 
norm; apeluje o podejmowanie wspólnych 
wysiłków w celu przezwyciężenia 
pandemii, przyspieszenia odbudowy 
gospodarczej i ułatwienia handlu 
podstawowymi produktami leczniczymi; 
przypomina, że powinniśmy 
współpracować, aby osiągnąć znaczącą 
reformę WTO i znaleźć wspólne 
rozwiązania wspólnych problemów; 
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rozwiązania wspólnych problemów; podkreśla znaczenie osiągnięcia 
konsensusu genewskiego oraz potrzebę 
współpracy organizacji 
międzynarodowych w przeciwdziałaniu 
globalnym wyzwaniom;

Or. en

Poprawka 249
Miapetra Kumpula-Natri, Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. popiera nową, perspektywiczną 
agendę transatlantycką opartą na 
wspólnych interesach i wartościach; 
wzywa Komisję i administrację USA do 
ścisłej współpracy w celu zapewnienia 
równych warunków działania, do 
uzgodnienia ambitnych norm społecznych 
i środowiskowych oraz do wzajemnego 
wykorzystywania doświadczeń w celu 
skuteczniejszego egzekwowania tych 
norm; apeluje o podejmowanie wspólnych 
wysiłków w celu przezwyciężenia 
pandemii, przyspieszenia odbudowy 
gospodarczej i ułatwienia handlu 
podstawowymi produktami leczniczymi; 
przypomina, że powinniśmy 
współpracować, aby osiągnąć znaczącą 
reformę WTO i znaleźć wspólne 
rozwiązania wspólnych problemów;

25. popiera nową, perspektywiczną 
agendę transatlantycką opartą na 
wspólnych interesach i wartościach; 
wzywa Komisję i administrację USA do 
ścisłej współpracy w celu zapewnienia 
równych warunków działania, do 
uzgodnienia ambitnych norm społecznych 
i środowiskowych oraz do wzajemnego 
wykorzystywania doświadczeń w celu 
skuteczniejszego egzekwowania tych 
norm; apeluje o podejmowanie wspólnych 
wysiłków w celu przezwyciężenia 
pandemii, przyspieszenia odbudowy 
gospodarczej i ułatwienia handlu 
podstawowymi produktami leczniczymi; 
przypomina, że powinniśmy 
współpracować, aby osiągnąć znaczącą 
reformę WTO i znaleźć wspólne 
rozwiązania wspólnych problemów; wzywa 
do ścisłej współpracy UE–USA w 
dziedzinie powstających i przełomowych 
technologii, w tym wspólnych ograniczeń 
wywozowych i przywozowych względem 
państw autorytarnych;

Or. en

Poprawka 250
Iuliu Winkler, Christophe Hansen, Sven Simon, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
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Massimiliano Salini, Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner, Jörgen Warborn

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. jest świadomy znaczenia 
wieloaspektowych stosunków handlowych 
UE z Chinami; wyraża głębokie 
przekonanie, że stosunki handlowe między 
UE a Chinami wymagają bardziej 
wyważonego i wzajemnego podejścia; 
podkreśla, że proces ratyfikacji 
kompleksowej umowy inwestycyjnej 
między UE a Chinami może rozpocząć się 
dopiero po wdrożeniu przez UE 
niezbędnych autonomicznych środków, 
w tym zakazu produktów wytwarzanych 
przy użyciu pracy przymusowej, 
ulepszonego zestawu narzędzi ochrony 
handlu i działającego mechanizmu sankcji 
za łamanie praw człowieka; domaga się, 
aby Komisja poczyniła postępy w zakresie 
umowy inwestycyjnej z Tajwanem;

26. jest świadomy znaczenia 
wieloaspektowych stosunków handlowych 
UE z Chinami; wyraża głębokie 
przekonanie, że stosunki handlowe między 
UE a Chinami wymagają bardziej 
wyważonego i wzajemnego podejścia; 
podkreśla, że nadchodzący proces 
ratyfikacji kompleksowej umowy 
inwestycyjnej między UE a Chinami musi 
być powiązany z istotnymi postępami w 
opracowywaniu odpowiednich i 
skutecznych autonomicznych środków, 
stosowanych w ramach wysiłków 
podejmowanych w celu przeciwdziałania 
praktykom zakłócającym rynek lub 
obrony strategicznych interesów UE, 
w tym zakazu produktów wytwarzanych 
przy użyciu pracy przymusowej, 
ulepszonego zestawu narzędzi ochrony 
handlu i działającego mechanizmu sankcji 
za łamanie praw człowieka; podkreśla, że 
Parlament będzie uważnie kontrolował 
umowę, w tym jej postanowienia 
dotyczące zrównoważonego rozwoju, i 
przypomina Komisji, że gdy zostanie 
poproszony o zatwierdzenie umowy 
inwestycyjnej, będzie brał pod uwagę 
sytuację w zakresie praw człowieka w 
Chinach, w tym w Hongkongu; mocno 
ubolewa nad niemożliwą do 
zaakceptowania eskalacją przez Chiny 
nakładania sankcji na posłów do 
Parlamentu Europejskiego i członków 
instytucji Unii Europejskiej, gdyż podważa 
to zaufanie i osłabia współpracę 
dwustronną;

Or. en
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Poprawka 251
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński
w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. jest świadomy znaczenia 
wieloaspektowych stosunków handlowych 
UE z Chinami; wyraża głębokie 
przekonanie, że stosunki handlowe między 
UE a Chinami wymagają bardziej 
wyważonego i wzajemnego podejścia; 
podkreśla, że proces ratyfikacji 
kompleksowej umowy inwestycyjnej 
między UE a Chinami może rozpocząć się 
dopiero po wdrożeniu przez UE 
niezbędnych autonomicznych środków, 
w tym zakazu produktów wytwarzanych 
przy użyciu pracy przymusowej, 
ulepszonego zestawu narzędzi ochrony 
handlu i działającego mechanizmu sankcji 
za łamanie praw człowieka; domaga się, 
aby Komisja poczyniła postępy w zakresie 
umowy inwestycyjnej z Tajwanem;

26. jest świadomy znaczenia 
wieloaspektowych stosunków handlowych 
UE z Chinami, które stały się w 2020 r. 
najważniejszym partnerem handlowym 
UE pod względem handlu towarami; 
wyraża głębokie przekonanie, że stosunki 
handlowe między UE a Chinami wymagają 
bardziej wyważonego i wzajemnego 
podejścia, korzystnego dla obydwu stron; 
podkreśla, że kompleksowa umowa 
inwestycyjna między UE a Chinami ma na 
celu zwiększenie dostępu do rynku dla 
inwestorów oraz ustanowienie zasad, 
które mają zapewnić równe warunki 
działania dla europejskich przedsiębiorstw 
w Chinach; podkreśla, że proces 
ratyfikacji tej umowy nie może zostać 
oddzielony od dynamiki ogólnych 
stosunków UE–Chiny oraz może 
rozpocząć się dopiero po wdrożeniu przez 
UE niezbędnych autonomicznych środków, 
w tym zakazu produktów wytwarzanych 
przy użyciu pracy przymusowej, 
ulepszonego zestawu narzędzi ochrony 
handlu i działającego mechanizmu sankcji 
za łamanie praw człowieka; domaga się, 
aby Komisja poczyniła postępy w zakresie 
umowy inwestycyjnej z Tajwanem;

Or. en

Poprawka 252
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, 
Barry Andrews

Projekt rezolucji
Ustęp 26
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Projekt rezolucji Poprawka

26. jest świadomy znaczenia 
wieloaspektowych stosunków handlowych 
UE z Chinami; wyraża głębokie 
przekonanie, że stosunki handlowe między 
UE a Chinami wymagają bardziej 
wyważonego i wzajemnego podejścia; 
podkreśla, że proces ratyfikacji 
kompleksowej umowy inwestycyjnej 
między UE a Chinami może rozpocząć się 
dopiero po wdrożeniu przez UE 
niezbędnych autonomicznych środków, 
w tym zakazu produktów wytwarzanych 
przy użyciu pracy przymusowej, 
ulepszonego zestawu narzędzi ochrony 
handlu i działającego mechanizmu sankcji 
za łamanie praw człowieka; domaga się, 
aby Komisja poczyniła postępy w zakresie 
umowy inwestycyjnej z Tajwanem;

26. jest świadomy znaczenia 
wieloaspektowych stosunków handlowych 
UE z Chinami; wyraża głębokie 
przekonanie, że stosunki handlowe między 
UE a Chinami wymagają bardziej 
wyważonego i wzajemnego podejścia; 
podkreśla, że proces ratyfikacji 
kompleksowej umowy inwestycyjnej 
między UE a Chinami może rozpocząć się 
dopiero po wdrożeniu przez UE 
niezbędnych autonomicznych środków, 
w tym zakazu produktów wytwarzanych 
przy użyciu pracy przymusowej, 
ulepszonego zestawu narzędzi ochrony 
handlu i działającego mechanizmu sankcji 
za łamanie praw człowieka; podkreśla, że 
Chiny nałożyły sankcje na posłów do 
Parlamentu Europejskiego i członków 
jego niektórych organów, co sprawia, że 
proces ratyfikacji umowy inwestycyjnej 
jest obecnie niewyobrażalny; domaga się, 
aby Komisja poczyniła postępy w zakresie 
umowy inwestycyjnej z Tajwanem oraz 
utrzymała zobowiązanie do znaczącego 
zaangażowania w stosunki handlowe i 
inwestycyjne;

Or. en

Poprawka 253
Helmut Scholz

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. jest świadomy znaczenia 
wieloaspektowych stosunków handlowych 
UE z Chinami; wyraża głębokie 
przekonanie, że stosunki handlowe między 
UE a Chinami wymagają bardziej 
wyważonego i wzajemnego podejścia; 
podkreśla, że proces ratyfikacji 

26. jest świadomy znaczenia 
wieloaspektowych stosunków handlowych 
UE z Chinami; wyraża głębokie 
przekonanie, że stosunki handlowe między 
UE a Chinami wymagają bardziej 
wyważonego i wzajemnego podejścia; 
podkreśla, że proces ratyfikacji 
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kompleksowej umowy inwestycyjnej 
między UE a Chinami może rozpocząć się 
dopiero po wdrożeniu przez UE 
niezbędnych autonomicznych środków, 
w tym zakazu produktów wytwarzanych 
przy użyciu pracy przymusowej, 
ulepszonego zestawu narzędzi ochrony 
handlu i działającego mechanizmu sankcji 
za łamanie praw człowieka; domaga się, 
aby Komisja poczyniła postępy w zakresie 
umowy inwestycyjnej z Tajwanem;

kompleksowej umowy inwestycyjnej 
między UE a Chinami powinien rozpocząć 
się po uzgodnieniu przez obydwie strony 
planu działania, w tym harmonogramu 
wywiązania się z zobowiązań określonych 
w umowie; wzywa Unię do ustanowienia 
zmodernizowanego zestawu przepisów 
towarzyszących unijnej polityce handlowej 
przed wejściem w życie umowy 
inwestycyjnej, w tym przepisów w sprawie 
należytej staranności skutecznie 
uniemożliwiających wprowadzanie do UE 
produktów wytwarzanych przy użyciu 
pracy przymusowej, ulepszonego zestawu 
narzędzi ochrony handlu i działającego 
mechanizmu sankcji za łamanie praw 
człowieka; domaga się, aby Komisja 
poczyniła postępy w zakresie umowy 
inwestycyjnej i umowy o dostępie do 
rynku z Tajwanem po wejściu w życie 
kompleksowej umowy inwestycyjnej 
między UE a Chinami;

Or. en

Poprawka 254
Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, Raphaël 
Glucksmann, Paolo De Castro

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. jest świadomy znaczenia 
wieloaspektowych stosunków handlowych 
UE z Chinami; wyraża głębokie 
przekonanie, że stosunki handlowe między 
UE a Chinami wymagają bardziej 
wyważonego i wzajemnego podejścia; 
podkreśla, że proces ratyfikacji 
kompleksowej umowy inwestycyjnej 
między UE a Chinami może rozpocząć się 
dopiero po wdrożeniu przez UE 
niezbędnych autonomicznych środków, 
w tym zakazu produktów wytwarzanych 
przy użyciu pracy przymusowej, 

26. jest świadomy znaczenia 
wieloaspektowych stosunków handlowych 
UE z Chinami; wyraża głębokie 
przekonanie, że stosunki handlowe między 
UE a Chinami wymagają bardziej 
wyważonego i wzajemnego podejścia; 
podkreśla, że proces ratyfikacji 
kompleksowej umowy inwestycyjnej 
między UE a Chinami może rozpocząć się 
dopiero po wdrożeniu przez UE 
koniecznych autonomicznych środków, 
w tym zakazu produktów wytwarzanych 
przy użyciu pracy przymusowej, 
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ulepszonego zestawu narzędzi ochrony 
handlu i działającego mechanizmu sankcji 
za łamanie praw człowieka; domaga się, 
aby Komisja poczyniła postępy w zakresie 
umowy inwestycyjnej z Tajwanem;

ulepszonego zestawu narzędzi ochrony 
handlu i działającego mechanizmu sankcji 
za łamanie praw człowieka; podkreśla, że 
proces ratyfikacji kompleksowej umowy 
inwestycyjnej między UE a Chinami nie 
rozpocznie się, jeśli nie zostaną zniesione 
chińskie sankcje wobec posłów do 
Parlamentu Europejskiego; domaga się, 
aby Komisja poczyniła postępy w zakresie 
umowy inwestycyjnej z Tajwanem;

Or. en

Poprawka 255
Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. jest świadomy znaczenia 
wieloaspektowych stosunków handlowych 
UE z Chinami; wyraża głębokie 
przekonanie, że stosunki handlowe między 
UE a Chinami wymagają bardziej 
wyważonego i wzajemnego podejścia; 
podkreśla, że proces ratyfikacji 
kompleksowej umowy inwestycyjnej 
między UE a Chinami może rozpocząć się 
dopiero po wdrożeniu przez UE 
niezbędnych autonomicznych środków, 
w tym zakazu produktów wytwarzanych 
przy użyciu pracy przymusowej, 
ulepszonego zestawu narzędzi ochrony 
handlu i działającego mechanizmu sankcji 
za łamanie praw człowieka; domaga się, 
aby Komisja poczyniła postępy w zakresie 
umowy inwestycyjnej z Tajwanem;

26. jest świadomy znaczenia 
wieloaspektowych stosunków handlowych 
UE z Chinami; wyraża głębokie 
przekonanie, że stosunki handlowe między 
UE a Chinami wymagają bardziej 
wyważonego i wzajemnego podejścia; 
podkreśla, że proces ratyfikacji 
kompleksowej umowy inwestycyjnej 
między UE a Chinami nie może rozpocząć 
się bez uprzedniego całkowitego 
zniesienia chińskich sankcji wobec 
naszych kolegów posłów do Parlamentu 
Europejskiego i dopiero po wdrożeniu 
przez UE niezbędnych autonomicznych 
środków, w tym zakazu produktów 
wytwarzanych przy użyciu pracy 
przymusowej, ulepszonego zestawu 
narzędzi ochrony handlu i działającego 
mechanizmu sankcji za łamanie praw 
człowieka; domaga się, aby Komisja 
poczyniła postępy w zakresie umowy 
inwestycyjnej z Tajwanem;

Or. fr
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Poprawka 256
Urmas Paet

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. jest świadomy znaczenia 
wieloaspektowych stosunków handlowych 
UE z Chinami; wyraża głębokie 
przekonanie, że stosunki handlowe między 
UE a Chinami wymagają bardziej 
wyważonego i wzajemnego podejścia; 
podkreśla, że proces ratyfikacji 
kompleksowej umowy inwestycyjnej 
między UE a Chinami może rozpocząć się 
dopiero po wdrożeniu przez UE 
niezbędnych autonomicznych środków, 
w tym zakazu produktów wytwarzanych 
przy użyciu pracy przymusowej, 
ulepszonego zestawu narzędzi ochrony 
handlu i działającego mechanizmu sankcji 
za łamanie praw człowieka; domaga się, 
aby Komisja poczyniła postępy w zakresie 
umowy inwestycyjnej z Tajwanem;

26. jest świadomy znaczenia 
wieloaspektowych stosunków handlowych 
UE z Chinami; wyraża głębokie 
przekonanie, że stosunki handlowe między 
UE a Chinami wymagają bardziej 
wyważonego i wzajemnego podejścia; 
podkreśla, że proces ratyfikacji 
kompleksowej umowy inwestycyjnej 
między UE a Chinami może rozpocząć się 
dopiero po wdrożeniu przez UE 
niezbędnych autonomicznych środków, 
w tym zakazu produktów wytwarzanych 
przy użyciu pracy przymusowej, 
ulepszonego zestawu narzędzi ochrony 
handlu i działającego mechanizmu sankcji 
za łamanie praw człowieka; domaga się, 
aby Komisja poczyniła postępy w zakresie 
umowy inwestycyjnej z Tajwanem oraz 
zainicjowała ocenę wpływu, konsultacje 
publiczne i analizę zakresu z Tajwanem 
przed końcem 2021 r.;

Or. en

Poprawka 257
Saskia Bricmont
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. jest świadomy znaczenia 
wieloaspektowych stosunków handlowych 
UE z Chinami; wyraża głębokie 
przekonanie, że stosunki handlowe między 
UE a Chinami wymagają bardziej 
wyważonego i wzajemnego podejścia; 

26. jest świadomy znaczenia stosunków 
handlowych UE z Chinami; wyraża 
głębokie przekonanie, że stosunki 
handlowe między UE a Chinami wymagają 
bardziej wyważonego i wzajemnego 
podejścia; podkreśla, że proces ratyfikacji 
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podkreśla, że proces ratyfikacji 
kompleksowej umowy inwestycyjnej 
między UE a Chinami może rozpocząć się 
dopiero po wdrożeniu przez UE 
niezbędnych autonomicznych środków, 
w tym zakazu produktów wytwarzanych 
przy użyciu pracy przymusowej, 
ulepszonego zestawu narzędzi ochrony 
handlu i działającego mechanizmu sankcji 
za łamanie praw człowieka; domaga się, 
aby Komisja poczyniła postępy w zakresie 
umowy inwestycyjnej z Tajwanem;

kompleksowej umowy inwestycyjnej 
między UE a Chinami może rozpocząć się 
dopiero po wdrożeniu przez UE 
niezbędnych autonomicznych środków, 
w tym zakazu produktów wytwarzanych 
przy użyciu pracy przymusowej, 
ulepszonego zestawu narzędzi ochrony 
handlu i działającego mechanizmu sankcji 
za łamanie praw człowieka; podkreśla 
jednak, że sprawowanie kontroli przez PE 
nad umową inwestycyjną może rozpocząć 
się dopiero po zniesieniu przez Chiny 
sankcji względem posłów do Parlament 
Europejskiego i członków organów PE; 
domaga się, aby Komisja poczyniła 
postępy w zakresie umowy inwestycyjnej 
z Tajwanem;

Or. en

Poprawka 258
Iuliu Winkler, Christophe Hansen, Sven Simon, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Massimiliano Salini, Gabriel Mato, Jörgen Warborn

Projekt rezolucji
Ustęp 26 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26a. zwraca uwagę na kluczową 
wartość dodaną wynikającą z 
zaangażowania w skonsolidowane 
stosunki gospodarcze i handlowe w 
szerszym regionie Azji i Pacyfiku, 
eksponującą koncepcję otwartej 
strategicznej autonomii poprzez 
dywersyfikację unijnych łańcuchów 
dostaw; podkreśla strategiczną potrzebę 
zapewnienia wkładu w ustanawianie 
regionalnych i globalnych standardów 
handlowych i inwestycyjnych, 
przypominając jednocześnie, że 
normatywne warunki działania stanowią 
obszar, w którym UE musi wykorzystywać 
swoje wpływy, zgodnie z ambicjami 
geoekonomicznymi;
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Or. en

Poprawka 259
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt rezolucji
Ustęp 26 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26a. wzywa Komisję do przyjęcia 
środków względem przedsiębiorstw, które 
korzystają obecnie z obozów pracy 
przymusowej w Sinciangu i Tybecie w 
Chinach, w których tysiące Ujgurów i 
obywateli Tybetu jest zmuszanych do 
pracy przy produkcji towarów 
stanowiących później część łańcuchów 
dostaw niektórych europejskich i 
globalnych przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 260
Urmas Paet

Projekt rezolucji
Ustęp 26 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26a. wzywa państwa członkowskie UE i 
kraje kandydujące do rozważenia 
możliwości odejścia od formatu 17+1, 
który może przynieść efekt przeciwny do 
zamierzonego, a tym samym osłabić 
jedność Unii Europejskiej, oraz zachęca 
do prowadzenia w zamian wspólnej i 
jednolitej polityki unijnej wobec Chin;

Or. en
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Poprawka 261
Emmanouil Fragkos

Projekt rezolucji
Ustęp 26 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26a. jest zdania, że istnieją ogromne 
możliwości pogłębienia stosunków UE–
Indie na każdym poziomie, zwłaszcza w 
dziedzinie handlu;

Or. el

Poprawka 262
Iuliu Winkler, Christophe Hansen, Sven Simon, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Massimiliano Salini, Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner, Jörgen Warborn

Projekt rezolucji
Ustęp 26 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26b. wzywa Komisję do poczynienia 
postępów w zakresie umowy inwestycyjnej 
z Tajwanem dzięki podjęciu koniecznych 
kroków w celu ustalenia zakresu, 
przeprowadzenia oceny wpływu i 
rozpoczęcia konsultacji publicznych; 
przypomina o znaczeniu dwustronnego 
zorganizowanego dialogu, w tym w 
kwestiach związanych z multilateralizmem 
i WTO, technologią oraz zdrowiem 
publicznym, a także zasadniczej 
współpracy w obszarze kluczowych 
dostaw, takich jak półprzewodniki;

Or. en

Poprawka 263
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt rezolucji
Ustęp 26 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

26b. wzywa Komisję do ustanowienia 
usprawnionego mechanizmu po stronie 
Unii, który zapewni społeczeństwu 
obywatelskiemu możliwość składania 
skarg, gdy państwa trzecie nie wywiązują 
się z zobowiązań dotyczących 
zrównoważonego rozwoju wyrażonych w 
dwustronnych umowach handlowych; 
wzywa Komisję do opracowania planu 
działania w obszarze międzynarodowej 
społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 264
Inma Rodríguez-Piñero, Miroslav Číž, Margarida Marques, Paolo De Castro

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. z zadowoleniem przyjmuje 
zaangażowanie w przeglądzie polityki 
handlowej we współpracę z Afryką oraz 
wschodnim i południowym sąsiedztwem 
i oczekuje konkretnych działań w celu 
zacieśnienia stosunków UE z tymi 
partnerami; ponownie podkreśla znaczenie 
strategicznego i trwałego partnerstwa 
z Azją Południowo-Wschodnią, Indiami 
i Ameryką Łacińską;

27. z zadowoleniem przyjmuje 
zaangażowanie w przeglądzie polityki 
handlowej we współpracę z Afryką oraz 
wschodnim i południowym sąsiedztwem 
i oczekuje konkretnych działań w celu 
zacieśnienia stosunków UE z tymi 
partnerami; ponownie podkreśla znaczenie 
strategicznego i trwałego partnerstwa 
z Azją Południowo-Wschodnią i Indiami; 
wzywa wszystkie instytucje UE, by we 
współpracy handlowej i na rzecz rozwoju 
nadal nadawały zdecydowane 
pierwszeństwo zapewnianiu większej 
odporności na pandemie i zagrożenia 
zdrowia;

Or. en
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Poprawka 265
Iuliu Winkler, Christophe Hansen, Sven Simon, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Massimiliano Salini, Gabriel Mato, Danuta Maria Hübner, Jörgen Warborn

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. z zadowoleniem przyjmuje 
zaangażowanie w przeglądzie polityki 
handlowej we współpracę z Afryką oraz 
wschodnim i południowym sąsiedztwem 
i oczekuje konkretnych działań w celu 
zacieśnienia stosunków UE z tymi 
partnerami; ponownie podkreśla znaczenie 
strategicznego i trwałego partnerstwa 
z Azją Południowo-Wschodnią, Indiami 
i Ameryką Łacińską;

27. z zadowoleniem przyjmuje 
zaangażowanie w przeglądzie polityki 
handlowej we współpracę z Afryką oraz 
wschodnim i południowym sąsiedztwem 
i oczekuje konkretnych działań w celu 
zacieśnienia stosunków UE z tymi 
partnerami; podkreśla znaczenie 
współpracy w skuteczny, zrównoważony i 
konstruktywny sposób z partnerami 
wschodnimi, skonsolidowania istniejących 
pogłębionych i kompleksowych umów o 
wolnym handlu oraz zapewniania 
wzajemnie korzystnej współpracy 
gospodarczej z podmiotami o kluczowym 
znaczeniu geopolitycznym dla 
strategicznego programu UE; ponownie 
podkreśla znaczenie strategicznego 
i trwałego partnerstwa z Azją Południowo-
Wschodnią, Indiami i Ameryką Łacińską;

Or. en

Poprawka 266
Urmas Paet

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. z zadowoleniem przyjmuje 
zaangażowanie w przeglądzie polityki 
handlowej we współpracę z Afryką oraz 
wschodnim i południowym sąsiedztwem 
i oczekuje konkretnych działań w celu 
zacieśnienia stosunków UE z tymi 
partnerami; ponownie podkreśla znaczenie 
strategicznego i trwałego partnerstwa 

27. z zadowoleniem przyjmuje 
zaangażowanie w przeglądzie polityki 
handlowej we współpracę z Afryką oraz 
wschodnim i południowym sąsiedztwem 
i oczekuje konkretnych działań w celu 
zacieśnienia stosunków UE z tymi 
partnerami; zauważa jednak, że z powodu 
niedawnej wojny między Armenią i 
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z Azją Południowo-Wschodnią, Indiami 
i Ameryką Łacińską;

Azerbejdżanem oraz masowych naruszeń 
praw człowieka na Białorusi Komisja 
powinna dokonać przeglądu strategii 
Partnerstwa Wschodniego do czasu 
zmiany sytuacji na Białorusi oraz między 
Armenią i Azerbejdżanem; ponownie 
podkreśla znaczenie strategicznego 
i trwałego partnerstwa z Azją Południowo-
Wschodnią, Indiami i Ameryką Łacińską;

Or. en

Poprawka 267
Jan Zahradil, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński
w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. z zadowoleniem przyjmuje 
zaangażowanie w przeglądzie polityki 
handlowej we współpracę z Afryką oraz 
wschodnim i południowym sąsiedztwem 
i oczekuje konkretnych działań w celu 
zacieśnienia stosunków UE z tymi 
partnerami; ponownie podkreśla znaczenie 
strategicznego i trwałego partnerstwa 
z Azją Południowo-Wschodnią, Indiami 
i Ameryką Łacińską;

27. z zadowoleniem przyjmuje 
zaangażowanie w przeglądzie polityki 
handlowej we współpracę z Afryką oraz 
wschodnim i południowym sąsiedztwem 
i oczekuje konkretnych działań w celu 
zacieśnienia stosunków UE z tymi 
partnerami; podkreśla, że należy zwrócić 
większą uwagę na region Azji i Pacyfiku, 
który stanowi najważniejszą część świata 
pod względem wzrostu gospodarczego w 
możliwej do przewidzenia przyszłości, oraz 
domaga się kompleksowej i ambitnej 
strategii dla regionu Indo-Pacyfiku; 
ponownie podkreśla znaczenie 
strategicznego i trwałego partnerstwa z 
Ameryką Łacińską;

Or. en

Poprawka 268
Helmut Scholz, Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Ustęp 27
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Projekt rezolucji Poprawka

27. z zadowoleniem przyjmuje 
zaangażowanie w przeglądzie polityki 
handlowej we współpracę z Afryką oraz 
wschodnim i południowym sąsiedztwem 
i oczekuje konkretnych działań w celu 
zacieśnienia stosunków UE z tymi 
partnerami; ponownie podkreśla znaczenie 
strategicznego i trwałego partnerstwa 
z Azją Południowo-Wschodnią, Indiami 
i Ameryką Łacińską;

27. z zadowoleniem przyjmuje 
zaangażowanie w przeglądzie polityki 
handlowej we współpracę z Afryką oraz 
wschodnim i południowym sąsiedztwem 
i domaga się konkretnych działań w celu 
zacieśnienia stosunków UE z tymi 
partnerami, w tym w obszarze energii; 
ponownie podkreśla znaczenie 
strategicznego i trwałego partnerstwa 
z Azją Południowo-Wschodnią, Indiami 
i Ameryką Łacińską;

Or. en

Poprawka 269
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Jérémy Decerle, Svenja Hahn, 
Karin Karlsbro, Liesje Schreinemacher, Barry Andrews

Projekt rezolucji
Ustęp 27 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27a. podkreśla znaczenie stosunków 
UE–Afryka oraz promowania ścisłej 
współpracy politycznej i gospodarczej 
między kontynentami; zwraca uwagę na 
znaczenie solidnego partnerstwa z 
kontynentem afrykańskim opartego na 
wzajemności, równości i wspólnych 
interesach; podkreśla, że różne 
instrumenty polityki handlowej mogą 
uzupełniać wysiłki Komisji w tym 
względzie; wzywa Komisję do promowania 
podejścia do polityki handlowej 
sprzyjającego włączeniu w przypadku 
Afryki oraz do zapewnienia wkładu w 
zrównoważony rozwój, wzrost gospodarczy 
i odporność, z uwzględnieniem 
zróżnicowanych poziomów rozwoju 
gospodarczego na kontynencie;

Or. en
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Poprawka 270
Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini, Danuta Maria 
Hübner, Gabriel Mato, Andrey Kovatchev, Christophe Hansen, Seán Kelly

Projekt rezolucji
Ustęp 27 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27a. apeluje do UE, aby wyciągnęła 
wnioski z pandemii COVID-19, by lepiej 
zrozumieć, co oznacza odgrywanie roli 
geopolitycznego podmiotu w środowisku 
globalnym charakteryzującym się coraz 
większymi napięciami, a także podkreśla 
znaczenie wykorzystywania prognoz 
strategicznych, aby wzmocnić gotowość i 
odporność w świecie wychodzącym z 
pandemii COVID-19 oraz w sytuacji 
przyszłych wstrząsów i kryzysów 
zdrowotnych, w tym nowych mutacji 
choroby i przyszłych pandemii, w dążeniu 
do opracowania zachowujących 
aktualność strategii i reakcji;

Or. en

Poprawka 271
Joachim Schuster, Margarida Marques, Agnes Jongerius, Raphaël Glucksmann, 
Kathleen Van Brempt

Projekt rezolucji
Ustęp 27 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27a. wskazuje, że kryzys związany z 
COVID-19 zwrócił uwagę na znaczenie 
nowego partnerstwa z kontynentem 
afrykańskim; w tym kontekście podkreśla, 
że należy odpowiedzieć na pytanie 
dotyczące redukcji i umorzenia długu; 
zwraca uwagę na konieczność 
rozszerzenia zakresu istniejących 
inicjatyw dotyczących zadłużenia na 
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wierzycieli prywatnych; podkreśla 
potrzebę utworzenia przestrzeni 
politycznej w państwach afrykańskich na 
potrzeby udanego wdrażania środków z 
zakresu polityki związanych ze zdrowiem;

Or. en

Poprawka 272
Carles Puigdemont i Casamajó

Projekt rezolucji
Ustęp 27 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27a. przypomina, że aby wzmocnić 
zaufanie do handlu i rynków globalnych, 
konieczna jest wspólna, przejrzysta baza 
informacji, aby wspierać solidne reakcje 
polityczne i współpracę międzynarodową 
w celu zapewnienia ciągłości handlu; 
uważa, że w świecie po pandemii COVID-
19 krytyczne znaczenie będzie mieć 
wywiązywanie się przez partnerów 
handlowych z zobowiązań dotyczących 
powiadamiania WTO o środkach 
związanych z handlem podejmowanych w 
odpowiedzi na pandemię;

Or. en

Poprawka 273
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Liesje 
Schreinemacher, Barry Andrews

Projekt rezolucji
Ustęp 27 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27b. podkreśla zobowiązanie do 
utrzymania naszego partnerstwa z 
Ameryką Łacińską i Karaibami oraz 
stosunków handlowych z regionem; 
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wyraża zaniepokojenie wpływem COVID-
19 na kontynent pod względem jego 
zrównoważonego rozwoju i odporności 
gospodarczej; powtarza, że pandemia 
szczególnie mocno dotknęła kobiety w 
Ameryce Łacińskiej i na Karaibach; 
wzywa Komisję do utrzymania 
zorganizowanego dialogu z naszymi 
partnerami w Ameryce Łacińskiej i na 
Karaibach; wzywa Komisję do 
uwzględnienia krajów i terytoriów 
zamorskich oraz do wzięcia pod uwagę ich 
szczególnych potrzeb handlowych i 
stosunków z UE;

Or. en

Poprawka 274
Joachim Schuster, Miroslav Číž, Margarida Marques, Agnes Jongerius, Raphaël 
Glucksmann, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Projekt rezolucji
Ustęp 27 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27b. podkreśla, że UE musi aktywnie 
wspierać dywersyfikację 
wewnątrzafrykańskich łańcuchów 
wartości;

Or. en

Poprawka 275
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Liesje 
Schreinemacher, Barry Andrews

Projekt rezolucji
Ustęp 27 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27c. podkreśla, że Azja rozwija się pod 
względem gospodarczym oraz odgrywa 
obecnie ważną rolę w gospodarce 
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globalnej, w szczególności pod względem 
przywozu towarów do Europy; podkreśla, 
że regionalne kompleksowe partnerstwo 
gospodarcze (RCEP) stanowi zarówno 
szansę na rozwój europejskiego handlu, 
jak i potencjalne zagrożenie dla działań 
handlowych UE w regionie; wzywa 
Komisję do utrzymania zaangażowania w 
regionie i aktywnego promowania 
stosunków handlowych opartych na 
zasadach;

Or. en

Poprawka 276
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, 
Barry Andrews

Projekt rezolucji
Ustęp 27 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27d. z zadowoleniem przyjmuje 
planowany przegląd ogólnego systemu 
preferencji taryfowych (GSP) oraz zamiar 
zwiększenia przez Komisję możliwości 
handlowych dla krajów rozwijających się, 
w ramach jednego z kluczowych celów; 
podkreśla, że GSP stanowi narzędzie 
polityki, które może pomagać krajom 
rozwijającym się w promowaniu 
zrównoważonego i odpornego wzrostu 
gospodarczego; podkreśla znaczenie 
przestrzegania międzynarodowych 
wartości przez naszych partnerów w 
ramach GSP Plus oraz możliwego 
zaktualizowania i rozszerzenia wykazu 
konwencji podczas planowanego 
przeglądu rozporządzenia; wzywa Komisję 
do zaangażowania się w wysiłki 
podejmowane w obszarze 
równouprawnienia płci w odniesieniu do 
GSP, GSP Plus i inicjatywy „wszystko 
oprócz broni” (EBA);
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Or. en


