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Poprawkę złożyła Panagiotis Beglitis

Poprawka 1
Ustęp 1

1. invite la Commission à veiller à ce que sa politique commerciale promeuve et protège 
les valeurs européennes, notamment une économie sociale de marché, la protection de 
l'environnement, les droits des travailleurs, l'égalité entre les femmes et les hommes, 
la protection des droits de l'enfant, le combat de l'exclusion sociale et des 
discriminations, la promotion du progrès scientifique et technique, le renforcement 
des services publics, une agriculture multifonctionnelle et la diversité culturelle ;

domaga się, aby Komisja zapewniła przez swoją politykę handlową promowanie i 
ochronę wartości europejskich, w szczególności społecznej gospodarki rynkowej, 
ochrony środowiska, praw pracowniczych, rozwoju usług publicznych, rolnictwa 
wielofunkcyjnego i różnorodności kulturowej;

Or. fr

Poprawkę złożył Jean-Pierre Audy

Poprawka 2
Ustęp 1

1. invite la Commission à veiller à ce que sa politique commerciale promeuve et protège 
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les valeurs européennes, notamment une économie sociale de marché  hautement 
compétitive qui tend au plein emploi et au progrès social, une concurrence libre et 
non faussée, le combat contre l'exclusion sociale, les droits des travailleurs et plus 
généralement le rôle des partenaires sociaux, le développement durable, la 
protection de l'environnement, une agriculture multifonctionnelle et la diversité 
culturelle ;

domaga się, aby Komisja zapewniła promowanie i ochronę wartości europejskich, w 
szczególności społecznej gospodarki rynkowej, ochrony środowiska, praw 
pracowniczych, rozwoju usług publicznych, rolnictwa wielofunkcyjnego i 
różnorodności kulturowej, przez jej politykę handlową;

Or. fr

Poprawkę złożył Giulietto Chiesa

Poprawka 3
Ustęp 1

1. calls on the Commission to ensure that its trade policy promotes and defends 
European values, as set out in Article I-3 of the draft Treaty establishing a 
Constitution for Europe, in particular a social market economy, aiming at full 
employment and social progress, and a high level of protection and improvement of 
the quality of the environment, the enhancement of public services, multifunctional 
agriculture and cultural diversity;

domaga się, aby Komisja zapewniła promowanie i ochronę wartości europejskich, w 
szczególności społecznej gospodarki rynkowej, ochrony środowiska, praw 
pracowniczych, rozwoju usług publicznych, rolnictwa wielofunkcyjnego i 
różnorodności kulturowej, przez jej politykę handlową;

Or. en

Poprawkę złożył Enrique Barón Crespo

Poprawka 4
Ustęp 1

1. calls on the Commission to ensure that its trade policy promotes and defends 
European values, as set out in Article I-3 of the Treaty establishing a constitution for 
Europe, in particular a social market economy, environmental protection, labour 
rights, the enhancement of public services, multifunctional agriculture and cultural
diversity;

domaga się, aby Komisja zapewniła promowanie i ochronę wartości europejskich, w 
szczególności społecznej gospodarki rynkowej, ochrony środowiska, praw 
pracowniczych, rozwoju usług publicznych, rolnictwa wielofunkcyjnego i 
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różnorodności kulturowej, przez jej politykę handlową;

Or. es

Poprawkę złożyła Panagiotis Beglitis

Poprawka 5
Ustęp 1 a (nowy)

1a. invite les Etats membres à mener une politique commerciale commune cohérente et 
effective et à utiliser tous les mécanismes de défense nécessaires lors des 
négociations internationales, afin de protéger la production, l'emploi, les entreprises 
en Europe et de sauvegarder les droits des travailleurs; souligne également 
l'importance du dialogue social ainsi que la concertation entre les gouvernements, 
le patronat et les syndicats pour l'élaboration de ces moyens de défense ;

Or. fr

Poprawkę złożył Christofer Fjellner

Poprawka 6
Ustęp 1 a (nowy)

1a. welcomes globalisation and notes that it has contributed to the unparalleled 
economic growth of the past 30 years both in Europe and in the rest of the world; 
recalls also that globalisation has made possible great gains for European 
businesses and especially for European consumers;

Or. sv

Poprawkę złożył Enrique Barón Crespo

Poprawka 7
Ustęp 2

2. considers that this requires the Commission and the Member States to adopt a 
consistent line in fora such as the ILO, OECD and Multilateral Environment Agencies 
and to support the policy objectives defended in these other fora; in particular, 
wishes to see the EU establish a special link between the labour and social standards 
laid down by the ILO and the WTO and bilateral trade negotiations; (deletion)

jest zdania, że wymaga to przyjęcia przez Komisję i państwa członkowskie spójnego 
stanowiska na forum na przykład MOP, OECD i wielostronnych agencji ochrony 
środowiska, oraz wspierania celów polityki postulowanych na tych forach podczas 
dwustronnych negocjacji handlowych i tych w ramach WTO;
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Or. es

Poprawkę złożył Pierre Jonckheer

Poprawka 8
Ustęp 2

2. considers that this requires the Commission and the Member States to adopt a 
consistent line in (deletion) the ILO and other appropriate bodies such as the new 
Human Rights Council of the UN; calls on the Commission to make sure that WTO 
and bilateral trade negotiations (deletion) support the policy objectives defended in 
these other fora;

jest zdania, że wymaga to przyjęcia przez Komisję i państwa członkowskie spójnego 
stanowiska na forum na przykład MOP, OECD i wielostronnych agencji ochrony 
środowiska, oraz wspierania celów polityki postulowanych na tych forach podczas 
dwustronnych negocjacji handlowych i tych w ramach WTO;

Or. en

Poprawkę złożył Giulietto Chiesa

Poprawka 9
Ustęp 2 a (nowy)

2a. believes, in particular, that the work of the International Labour Organization 
should be more closely integrated into WTO agreements and that core labour 
standards should form part of the EU’s bilateral and regional trade agreements;

Or. en

Poprawkę złożyli David Martin, Margrietus van den Berg

Poprawka 10
Ustęp 2 a (nowy)

2a. calls for closer cooperation with the ILO in assessing compliance by trading 
partners with core labour standards, and considers that the integration of such 
assessments in EU strategies towards WTO negotiations is needed;

Or. en
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Poprawkę złożył Giulietto Chiesa

Poprawka 11
Ustęp 3

3. supports the introduction of a European globalisation adjustment fund designed to 
cushion the negative effects of liberalisation and assist economic adjustment and a 
new funding initiative, promoted at the European level, through a special 
programme for scientific and technical research that offers the prospect of new, 
high quality employment in Europe;

popiera wprowadzenie europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji, który ma 
zmniejszyć negatywne skutki liberalizacji i wesprzeć dostosowanie gospodarcze;

Or. en

Poprawkę złożył Christofer Fjellner

Poprawka 12
Ustęp 3

3. opposes the introduction of a European globalisation adjustment fund; in order to 
maintain Europe’s competitiveness we need structural transformations and not new 
structural funds; this globalisation fund risks holding back the necessary structural 
transformations and thereby making Europe poorer in the long term;

popiera wprowadzenie europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji, który ma 
zmniejszyć negatywne skutki liberalizacji i wesprzeć dostosowanie gospodarcze;

Or. sv

Poprawkę złożyła Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Poprawka 13
Ustęp 3

3. supports the introduction of a European globalisation adjustment fund designed to 
promote scientific research and development, and the implementation of the Lisbon 
strategy;

popiera wprowadzenie europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji, który ma 
zmniejszyć negatywne skutki liberalizacji i wesprzeć dostosowanie gospodarcze;

Or. en
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Poprawkę złożył Margrietus van den Berg

Poprawka 14
Ustęp 3

3. supports the introduction of a European globalisation adjustment fund designed to 
cushion the negative effects of liberalisation and assist economic adjustment; stresses 
that this must be done by using  the European Social Forum structures;

popiera wprowadzenie europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji, który ma 
zmniejszyć negatywne skutki liberalizacji i wesprzeć dostosowanie gospodarcze;

Or. en

Poprawkę złożył Pierre Jonckheer

Poprawka 15
Ustęp 3

3. acknowledges the introduction of a European globalisation adjustment fund designed 
to cushion the negative effects of economic globalisation on employment and social 
security;

popiera wprowadzenie europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji, który ma 
zmniejszyć negatywne skutki liberalizacji i wesprzeć dostosowanie gospodarcze;

Or. en

Poprawkę złożyła Panagiotis Beglitis

Poprawka 16
Ustęp 3 a (nowy)

3a. rappelle qu'il est nécessaire de faire des investissements dans la recherche et les 
nouvelles technologies, d'assurer l'apprentissage tout au long de la vie, afin de faire 
face à la compétitivité croissante suite aux effets de la mondialisation, dans le but de 
créer plus d'emplois et de combattre le chômage et la marginalisation sociale;

Or. fr
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Poprawkę złożyła Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Poprawka 17
Ustęp 4

4. considers that developing countries (deletion) need assistance in the area of good 
governance and the promotion of democracy, if they are to benefit from the outcome 
of multilateral or regional trade negotiations;

uznaje, że kraje rozwijające się również potrzebują tego typu pomocy połączonej ze swobodą 
do określania własnej konfiguracji politycznej, jeżeli mają skorzystać z wyników 
wielostronnych lub regionalnych negocjacji handlowych;

Or. en

Poprawkę złożyli Margrietus van den Berg, David Martin

Poprawka 18
Ustęp 6

6. welcomes the introduction of the GSP+ scheme, which provides incentives for higher 
social and environmental standards, and calls for this approach to be extended to 
bilateral trade agreements; notes the need for the Commission to closely monitor the 
implementation of the scheme with a view to ensuring that compliance with these 
standards is being achieved;

z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie systemu GSP+, który pobudza do wyższych 
standardów socjalnych i środowiskowych, oraz wzywa do rozszerzenia 
wzmiankowanego podejścia na dwustronne umowy handlowe;

Or. en

Poprawkę złożył Pierre Jonckheer

Poprawka 19
Ustęp 6

6. welcomes the introduction of the GSP+ scheme, which provides incentives for higher 
social and environmental standards, and calls for this approach to be extended to 
bilateral trade agreements; calls on the Commission to make sure that beneficiary 
States of the GSP+ scheme strictly observe the social and environmental rights and 
standards they signed up to and to not shy away from excluding States from the 
GSP+ scheme, should they be found to systemically violate any of these rights and 
standards;

z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie systemu GSP+, który pobudza do wyższych 
standardów socjalnych i środowiskowych, oraz wzywa do rozszerzenia 
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wzmiankowanego podejścia na dwustronne umowy handlowe;

Or. en

Poprawkę złożyła Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Poprawka 20
Ustęp 7

7. believes that, by implementing an aid policy for promoting education, basic labour 
and environmental standards, and standards of transparency and good governance, 
this will contribute to the enhancement of the political strength of the European Union 
in international institutions;

jest zdania, że poprzez wprowadzenie polityki handlowej opartej na tych postulatach, Europa 
zostanie uznana przez kraje rozwijające się i te najbiedniejsze za uczciwego partnera i 
głównego obrońcę ich interesów, co przyczyni się do rozwoju siły politycznej Unii 
Europejskiej w instytucjach międzynarodowych;

Or. en

Poprawkę złożył Pierre Jonckheer

Poprawka 21
Ustęp 7

7. believes that, by implementing a trade policy based on European collective 
preferences and globally shared values, Europe will be recognized, by the developing 
and the poorest countries, as an honest interlocutor (deletion), contributing to the 
enhancement of the political strength of the European Union in international 
institutions;

jest zdania, że poprzez wprowadzenie polityki handlowej opartej na tych postulatach, Europa 
zostanie uznana przez kraje rozwijające się i te najbiedniejsze za uczciwego partnera i 
głównego obrońcę ich interesów, co przyczyni się do rozwoju siły politycznej Unii 
Europejskiej w instytucjach międzynarodowych;

Or. en

Poprawkę złożyła Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Poprawka 22
Ustęp 8

8. recognises that trade liberalisation provides an opportunity for European citizens
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and calls on the Commission to work towards increased transparency in trade 
negotiations and to provide clear, independent analyses of the costs and benefits of 
proposed new trade agreements;

odnotowuje, że obywatele Europy coraz bardziej niepokoją się o wpływ liberalizacji handlu 
na europejski rynek pracy i standardy życia oraz wzywa Komisję do podjęcia starań 
zmierzających w kierunku większej przejrzystości w negocjacjach handlowych i do 
zapewnienia jasnych i niezależnych analiz kosztów i korzyści proponowanych 
nowych umów handlowych.

Or. en

Poprawkę złożył Pierre Jonckheer

Poprawka 23
Ustęp 8

8. recognises that European citizens are becoming increasingly concerned about the 
impact on European jobs and living standards of trade liberalisation and calls on the 
Commission to base all trade negotiations on the sustainable development strategy 
as formulated by the Lisbon and Gothenburg European Councils; in this regard, 
calls on the Commission to work towards increased transparency in trade negotiations,
the timely information of the European Parliament, and to provide clear, 
independent analyses of the costs and benefits of proposed new trade agreements 
through a continuation and extension of Sustainability Impact Analyses (SIAs) 
monitored by the European Parliament;

odnotowuje, że obywatele Europy coraz bardziej niepokoją się o wpływ liberalizacji handlu 
na europejski rynek pracy i standardy życia oraz wzywa Komisję do podjęcia starań 
zmierzających w kierunku większej przejrzystości w negocjacjach handlowych i do 
zapewnienia jasnych i niezależnych analiz kosztów i korzyści proponowanych 
nowych umów handlowych.

Or. en

Poprawkę złożył Jean-Pierre Audy

Poprawka 24
Ustęp 8 a (nowy)

8a. demande, au niveau des systèmes de protection sociale, une étude sur la situation 
des retraites obligatoires au sein de l'Union européenne afin de veiller à ce que 
chaque travailleur ait l'assurance que les périodes travaillées à l'extérieur de son 
Etat membre seront bien validées ;

Or. fr
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Poprawkę złożył Giulietto Chiesa

Poprawka 25
Ustęp 8 a (nowy)

8a. calls on the Commission to promote product labelling so that consumers can obtain 
clear information about the origin of goods and the environmental and social 
standards achieved in their production;

Or. en

Poprawkę złożył Margrietus van den Berg

Poprawka 26
Ustęp 8 a (nowy)

8a. stresses that European companies should be made responsible for securing the 
fundamental labour rights of all workers in their production chains, including 
outsourced work;

Or. en

Poprawkę złożył Giulietto Chiesa

Poprawka 27
Ustęp 8 b (nowy)

8b. considers that Parliaments have an important role to play in informing the public 
and conveying its concerns to trade negotiators, but that this requires the 
Commission to provide timely and comprehensive information during the 
negotiations;

Or. en

Poprawkę złożył Margrietus van den Berg

Poprawka 28
Ustęp 8 b (nowy)

8b. welcomes initiatives to enhance the information to European consumers about the 
environmental and social working conditions in which products are produced in 
order to raise public awareness; stresses that these initiatives should not lead to 
increased protectionism in the European Union;
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Or. en


