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W kierunku porozumienia handlowoinwestycyjnego między UE i USA
Unia Europejska (UE) i Stany Zjednoczone (USA) negocjują obecnie porozumienie w sprawie handlu
i inwestycji, które może doprowadzić do powstania największej na świecie strefy wolnego handlu.
Jednak szereg związanych z tym wyzwań oraz coraz większy sprzeciw społeczny stawiają zawarcie
tego porozumienia pod znakiem zapytania.

Kontekst
W lutym 2013 r., po przedstawieniu sprawozdania końcowego przez grupę roboczą wysokiego szczebla UEUSA ds. zatrudnienia i wzrostu (HLWG), przywódcy UE i USA ogłosili rozpoczęcie procedur negocjacji
ambitnego i kompleksowego transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP). Po wydaniu
pozytywnej oceny skutków przez Komisję Europejską (KE), w czerwcu 2013 r. Rada zatwierdziła
proponowany mandat negocjacyjny KE. W lipcu 2013 r. rozpoczęły się rozmowy prowadzone przez
przedstawicieli KE i USA ds. handlu, a w dniach 14–18 lipca 2014 r. w Brukseli odbyła się szósta runda
rozmów. Obserwatorzy są coraz bardziej sceptyczni wobec zakładanego terminu osiągnięcia porozumienia,
wynoszącego od 18 do 24 miesięcy. Z prawnego punktu widzenia Rada może zawrzeć porozumienie za zgodą
Parlamentu Europejskiego, wymagana jest także ratyfikacja przez wszystkie państwa członkowskie UE
(„porozumienie mieszane”). W USA za handel międzynarodowy odpowiedzialny jest Kongres, jednak
przyjęcie ustawy nadającej Prezydentowi upoważnienie do promowania handlu (tj. prawo do negocjowania i
podpisywania umów handlowych, które następnie Kongres przyjmuje lub odrzuca bez możliwości
wprowadzenia zmian) nie jest pewne.

Możliwe korzyści płynące z TTIP
Deklarowanym celem TTIP jest rozwój handlu i inwestycji po obu stronach Atlantyku, zwiększenie
zatrudnienia i konkurencyjności, a także wypracowanie wspólnego podejścia do zasad handlu światowego,
które mogłyby przyjąć również kraje trzecie. Kolejnym celem jest zacieśnienie ogólnych stosunków między
UE i USA. Stosunki handlowe i inwestycyjne między UE i USA są uznawane za największe i najważniejsze na
świecie. W 2012 r. obie gospodarki wytworzyły niemal połowę światowego produktu krajowego brutto (PKB)
i odpowiadały za 30% handlu światowego, przy czym wymiana handlowa między USA a UE wynosiła
w przypadku towarów 497 mld EUR, a w przypadku usług 315 mld EUR. Jeszcze większą skalę mają
bezpośrednie inwestycje zagraniczne o łącznej wartości 3,2 bln EUR dla każdej z gospodarek. Gospodarka
transatlantycka utrzymuje ok. 15 mln miejsc pracy.
Mimo to orędownicy TTIP twierdzą, że potencjał tych stosunków jest niewykorzystany. KE argumentuje, że
dalsza liberalizacja handlu transatlantyckiego przyniosłaby znaczne korzyści. Badanie zlecone przez KE (nowa
analiza jest planowana na koniec 2014 r.) wykazuje, że kompleksowe i ambitne TTIP – po pełnym wdrożeniu
w 2027 r. – przyniosłoby ogólny wzrost rocznego PKB o 0,5% po stronie UE (119 mld EUR) oraz o 0,4% po
stronie USA (95 mld EUR). Oznacza to dodatkowe 545 EUR na każde gospodarstwo domowe w UE rocznie.
Około 80% tych korzyści stanowiłoby ograniczenie barier pozataryfowych oraz dalsza liberalizacja usług i
zamówień publicznych. TTIP wpłynęłoby pozytywnie na światowy PKB (100 mld EUR) oraz na rynki pracy.
Inne badania również wskazują na znaczne korzyści pod względem dochodów i zatrudnienia w UE i USA, ale
wskazują także kraje, które mogą stracić na TTIP. TTIP stworzyłoby również możliwości dla małych i średnich
przedsiębiorstw (np. poprzez ułatwienia w handlu).
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Zakres negocjacji i kwestie sporne
Negocjacje obejmują następujące zagadnienia: 1) dostęp do rynku, w tym zniesienie taryf na towary oraz
nowe możliwości dostępu do usług i zamówień publicznych; 2) zbieżność przepisów i bariery pozataryfowe
oraz 3) zasady handlu światowego. W prowadzonych w marcu 2014 r. rozmowach według doniesień
osiągnięto postępy we wszystkich trzech aspektach. Jednak w dokumentach zawierających stanowisko USA i
stanowisko UE widoczne są przeszkody dla zawarcia porozumienia.
Za najłatwiejszy do rozwiązania problem uważa się taryfy celne, gdyż ogólnie są one niskie i wynoszą 3-4%,
choć w niektórych newralgicznych sektorach (produkty mleczarskie, cukier, mięso, tytoń, tekstylia) są
wyższe. Celem TTIP jest niemal całkowite zniesienie taryf z chwilą wejścia w życie porozumienia oraz
stopniowe znoszenie taryf w newralgicznych obszarach w krótkim terminie. Ze względu na wielkość obrotów
handlowych między UE a USA, a także na dodatkowe koszty dla handlu wewnątrz przedsiębiorstw
(stanowiącego 1/3 handlu transatlantyckiego) zakłada się, że obie strony powinny skorzystać na
wprowadzeniu stawki zerowej. Obie strony przedstawiły swoją ofertę taryfową, chociaż KE skrytykowała
ofertę USA, uznając ją za zaniżoną. Oferty dotyczące usług i zamówień publicznych są w przygotowaniu. Obie
strony starają się uzyskać nowe możliwości dostępu do rynku usług, eliminując utrwalone bariery i
jednocześnie uznając newralgiczny charakter określonych sektorów. UE zamierza zapewnić sobie dostęp (na
zasadzie wzajemności) do amerykańskiego rynku usług żeglugi morskiej i przewozów lotniczych, co może
się okazać problematyczne dla USA. Rada wyłączyła już usługi audiowizualne z mandatu negocjacyjnego UE.
W przypadku usług finansowych widoczne są różnice zdań: UE zamierza uwzględnić w TTIP – poza dostępem
do rynku – współpracę w zakresie regulacji finansowych, jednak USA obawiają się, że może to wpłynąć na
ograniczenia w ustawie Dodda-Franka, i preferują osobne rozmowy na ten temat. W związku z tym UE
zasygnalizowała pewną elastyczność. Przewiduje się, że rozmowy na temat TTIP obejmą również następujące
zagadnienia: handel cyfrowy, w tym regulacyjne aspekty handlu elektronicznego, a także transgraniczny
przepływ danych. Może to być jednak kolejny trudny punkt z uwagi na powiązania z kwestiami dotyczącymi
ochrony prywatności (które UE chce wyłączyć z TTIP). Ponadto europejskie obawy dotyczące amerykańskiego
prawodawstwa i praktyki w dziedzinie ochrony danych nasiliły się po ujawnieniu afery szpiegowskiej z
udziałem Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (NSA). Parlament Europejski, który ostatnio głosował nad
nowym rozporządzeniem w sprawie ochrony danych w UE oraz nad rezolucją w sprawie działań
szpiegowskich NSA, uzależnia wyrażenie zgody na zawarcie TTIP od przestrzegania prawa do prywatności.
Kolejnym wyzwaniem jest dalsza liberalizacja rynków zamówień publicznych, które stanowią ok. 15% PKB w
USA i 20% PKB w UE. Celem UE jest przeciwdziałanie amerykańskim przepisom dotyczącym preferencji
krajowych (np. poprawka Berry’ego, ustawa „Buy American” o nabywaniu towarów amerykańskich) oraz
uzyskanie dostępu do zamówień w USA na szczeblu niższym niż federalny, ponieważ federalne zobowiązania
dotyczące zamówień publicznych w umowach w dziedzinie handlu zagranicznego są nieobowiązkowe dla
podmiotów na szczeblu niższym niż federalny. Natomiast USA domagają się „uczciwych, przejrzystych i
przewidywalnych” przepisów oraz niedyskryminacyjnego traktowania w UE oraz jej państwach
członkowskich.
Regulacyjne bariery pozataryfowe w handlu (np. rozbieżne normy, wymogi sanitarne) są postrzegane jako
kluczowy element porozumienia, przynoszący najwięcej korzyści, lecz stanowiący jedno z najtrudniejszych
zagadnień. Większość różnic regulacyjnych między UE i USA wynika z różnych preferencji publicznych i
wartości, a także z innego podejścia do zarządzania ryzykiem (np. unijna zasada ostrożności uwzględnia nie
tylko fakty naukowe, ale także skutki przyszłych regulacji dla społeczeństwa, gospodarki i środowiska).
Negocjatorzy dyskutują, w jaki sposób zapewnić kompatybilność istniejących i przyszłych regulacji, tak aby
ograniczyć niepotrzebne koszty i biurokrację „przy osiągnięciu takiego poziomu ochrony zdrowia,
bezpieczeństwa i ochrony środowiska, jaki każda ze stron uważa za właściwy”. Wyróżnia się w szczególności
pięć kwestii: środki sanitarne i fitosanitarne (bezpieczeństwo żywności, przepisy dotyczące zdrowia zwierząt);
bariery techniczne w handlu (regulacje techniczne, ocena i normy zgodności); określone sektory towarów i
usług (np. sektor farmaceutyczny, sprzętu medycznego, samochodowy, chemiczny); dyscypliny przekrojowe i
przejrzystość; a także ramy przyszłej współpracy regulacyjnej. Jednak obserwatorzy zauważają już, że w
kwestiach regulacyjnych rozmowy utkwiły w martwym punkcie. USA przywiązują szczególną wagę do kwestii
horyzontalnych i dotyczących przejrzystości, natomiast UE kładzie nacisk na zagadnienia sektorowe. Ponadto
KE i europejskie przedsiębiorstwa są przeciwne propozycji USA, by pozwolić biznesowi na większy udział na
wcześniejszym etapie stanowienia prawa w UE, co prowadziłoby do istotnych zmian w prawodawstwie UE,
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które nie podlegałyby zasadzie wzajemności. Kolejnym trudnym tematem jest rolnictwo. USA krytykują
politykę i działania UE w zakresie organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO), wołowiny poddanej
zabiegom hormonalnym, wieprzowiny zawierającej raktopaminę oraz drobiu odkażanego chlorem,
twierdząc, że nie mają one podstaw naukowych i stanowią przeszkodę dla amerykańskiego eksportu. W
związku z tym USA dążą do zniesienia barier dla eksportu amerykańskiego mięsa, wprowadzonych przez
unijne środki sanitarne i fitosanitarne. Unijny komisarz ds. handlu Karel De Gucht zapowiedział, że unijne
prawodawstwo dotyczące GMO i wołowiny poddanej zabiegom hormonalnym nie ulegnie zmianie wraz z
wejściem w życie TTIP. Ponadto główny negocjator z ramienia UE wykluczył wzajemne uznawanie substancji
chemicznych.
Celem TTIP jest również ustanowienie zasad dotyczących ochrony inwestycji, ułatwień w handlu, praw
własności intelektualnej, pracy i środowiska, energii i surowców itd., które następnie mogą być
wyznacznikiem standardów światowych. Spośród wymienionych kwestii najbardziej problematyczną wydaje
się włączenie przepisów dotyczących rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem. W obliczu
rosnącego sprzeciwu KE zmodyfikowała swoje stanowisko i ogłosiła zawieszenie rozmów w tej sprawie w
oczekiwaniu na wyniki konsultacji publicznych, które mają się zakończyć dnia 13 lipca 2014 r. W odniesieniu
do praw własności intelektualnej możliwą przeszkodę stanowią unijne oznaczenia geograficzne, jak np.
parmezan lub ser feta, ponieważ ochrona tych oznaczeń w TTIP spotyka się z silnym sprzeciwem w USA.

Ogólna krytyka
Najpoważniejsze zarzuty związków zawodowych, organizacji konsumenckich, organizacji pozarządowych i
obywateli po obu stronach Atlantyku dotyczą obawy o obniżenie standardów, co przyniosłoby korzyści
wielkim przedsiębiorstwom, oraz braku przejrzystości rozmów (zarzut ze strony kilku państw członkowskich
UE). TTIP było ważnym tematem w czasie ostatniej kampanii do wyborów europejskich. KE stara się wyjść
naprzeciw tym obawom, ustanawiając doradczą grupę ekspertów, tak aby zainteresowane strony mogły
wnieść swój wkład w prowadzone rozmowy.
Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie negocjacji UE dotyczących handlu i inwestycji ze Stanami
Zjednoczonymi, potwierdzając rozpoczęcie negocjacji (maj 2013 r.). PE wezwał do zawarcia ambitnego
porozumienia, które będzie wiążące na wszystkich poziomach administracji, a także do wyłączenia z
przedmiotu rozmów usług kulturalnych i audiowizualnych, silnej ochrony danych osobowych, włączenia
przepisów dotyczących usług finansowych, silnej ochrony praw własności intelektualnej, oznaczeń
geograficznych oraz unijnej zasady ostrożności, pełnego dostępu do rynku zamówień publicznych oraz
zniesienia amerykańskich ograniczeń w usługach żeglugi morskiej i przewozów lotniczych.
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