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Zalecenia Parlamentu dotyczące rozmów w
sprawie TTIP
Obecnie trwają negocjacje między UE a USA w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-
inwestycyjnego (TTIP), tj. kompleksowego i ambitnego porozumienia handlowego mającego na celu
liberalizację handlu i inwestycji oraz wzmocnienie współpracy regulacyjnej. Wśród opinii publicznej
w niektórych państwach członkowskich UE widać obawy związane z klauzulami dotyczącymi
rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem (ISDS), a w sensie bardziej ogólnym z
wpływem przyszłego porozumienia na regulacyjną swobodę państw w zakresie środowiska oraz
ochrony konsumentów, prawa pracy i danych. Komisja INTA przyjęła projekt zaleceń dotyczących
negocjacji w sprawie TTIP, który ma zostać omówiony podczas posiedzenia plenarnego w czerwcu.

Stan negocjacji
USA pozostają największym partnerem handlowym i rynkiem eksportowym UE; 88% firm eksportujących do
USA to małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), a 10 milionów miejsc pracy w Europie zależy od eksportu do
USA. W przypadku Stanów Zjednoczonych TTIP stanowiłoby zaledwie ich trzeci co do wielkości rynek handlu
towarami objęty umową o wolnym handlu oraz największy rynek usług i inwestycji. Zarówno UE, jak i USA w
znacznym stopniu zliberalizowały wielostronny handel towarami (w 2013 r. zwykła średnia stosowanych
taryf wyniosła 5,5% w przypadku UE i 3,2% w przypadku USA). Niemniej jednak niektóre wysokie taryfy
utrzymują się, a znaczne zyski przyniosłoby ograniczenie powielania procedur lub wymogów regulacyjnych
oraz dalsze otwarcie rynków usług, zamówień i inwestycji. Dlatego UE i USA podjęły negocjacje w sprawie
TTIP w celu osiągnięcia kompleksowego porozumienia handlowego, które mogłoby wyznaczyć nowy
standard, w szczególności w zakresie współpracy regulacyjnej i opartej na zasadach liberalizacji handlu. W
kwietniu odbyła się dziewiąta runda negocjacji. Dyskusje dotyczyły szerokiego zakresu zagadnień. Znaczącą
pracę wykonano przede wszystkim w zakresie ułatwień celnych i handlowych, usług, rozdziału dotyczącego
MŚP, rozdziałów poświęconych współpracy regulacyjnej w poszczególnych sektorach oraz w zakresie taryf.
Niektóre kwestie pozostają wysoce kontrowersyjne dla obu stron: ISDS, oznaczenia geograficzne, mechanizm
horyzontalnej współpracy regulacyjnej i odrębny rozdział poświęcony energii.

Projekt zaleceń poddany pod głosowanie w komisji INTA
Projekt zaleceń został przyjęty przez Komisję Handlu Międzynarodowego (INTA) po długich negocjacjach
mających na celu znalezienie kompromisu między grupami politycznymi. W zaleceniach tych potwierdzono
dążenie do opracowania ambitnego i kompleksowego porozumienia handlowego i inwestycyjnego
sprzyjającego ambitnemu dostępowi do rynku handlu towarami i usługami, rynków inwestycji i zamówień, a
także zmniejszeniu barier pozataryfowych i zwiększeniu zgodności regulacji po obu stronach Atlantyku. W
zaleceniach tych wzywa się jednocześnie do wyważonego podejścia i uwzględnia wykaz wrażliwych
produktów podlegających okresom i kwotom przejściowym lub nawet wyłączeniu. Uzgodnione przez
negocjatorów hybrydowe podejście do liberalizacji w przypadku handlu usługami zostało przyjęte, przy czym
sprecyzowano jednak, że w odniesieniu do dostępu do rynku należy stosować podejście pozytywne,
wyłączając nowe usługi, podczas gdy podejście negatywne można przewidzieć dla traktowania narodowego.
Projekt zaleceń wymaga pełnego poszanowania istniejących systemów regulacyjnych przy tworzeniu organu
do spraw współpracy w zakresie regulacji. W projekcie stwierdza się też, że wszelkie bezpośrednie
wykonanie zaleceń takiego organu byłoby uważane za naruszenie traktatów UE, i apeluje o to, by
porozumienie stworzyło oparte na jasnych zasadach ramy handlu i inwestycji, wzywając do przestrzegania
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krajowych zasad ochrony danych, prawa w dziedzinie środowiska, pracy i ochrony konsumentów oraz do
pełnego uznawania i egzekwowania oznaczeń geograficznych. Projekt zaleceń zawiera wezwanie do dalszego
korzystania z wypracowanych kompromisów, jasnego określenia prawa państw do regulowania usług
publicznych zgodnie ze wspólnym oświadczeniem negocjatorów oraz podejścia do ISDS opartego na
dokumencie koncepcyjnym Komisji mającego na celu stworzenie stałego mechanizmu rozstrzygania sporów.
Jedna poprawka nadal sugeruje, że zgoda PE na TTIP mogłaby być zagrożona, jeżeli USA nie zaniechają
programu nadzoru na masową skalę i nie zapewnią przestrzegania prawa do prywatności obywateli UE. Na
zakończenie autorzy tekstu wzywają do „aktywnego dialogu” z państwami członkowskimi i odpowiednikami
z USA, przypominając o konieczności zapewnienia przejrzystości.
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