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Porozumienie TiSA: zalecenia dotyczące
negocjacji
Porozumienie w sprawie handlu usługami (TiSA), będące obecnie przedmiotem negocjacji
prowadzonych w Genewie, jest plurilateralnym porozumieniem, którego stronami jest 50 państw
należących do Światowej Organizacji Handlu (WTO). Jego celem jest liberalizacja handlu usługami
między tymi państwami, przy czym UE i inne strony mają nadzieję, że zostanie ono na późniejszym
etapie włączone do zbioru przepisów WTO. Unia Europejska jest największym importerem i
eksporterem usług na świecie, dlatego też w jej żywotnym interesie leży wspieranie i tworzenie
solidnych ram regulujących międzynarodowy handel usługami. Parlament Europejski aktywnie
monitoruje negocjacje w sprawie TiSA od ich rozpoczęcia wiosną 2013 r. Podczas lutowej sesji
plenarnej PE ma głosować nad zaleceniami wskazującymi Komisji – pełniącej rolę negocjatora z
ramienia UE – kwestie o priorytetowym znaczeniu z punktu widzenia Parlamentu na kolejnym
etapie negocjacji.

Informacje ogólne
Nad projektem plurilateralnego porozumienia w sprawie handlu usługami (TiSA) pracują obecnie dwadzieścia
trzy strony zaangażowane w proces negocjacji, z których wszystkie są członkami Światowej Organizacji
Handlu (WTO) – Australia, Kanada, Chile, Republika Chińska (Tajwan), Kolumbia, Kostaryka, Hongkong,
Islandia, Izrael, Japonia, Liechtenstein, Mauritius, Meksyk, Nowa Zelandia, Norwegia, Pakistan, Panama,
Peru, Korea Południowa, Szwajcaria, Turcja i Stany Zjednoczone, a także Komisja Europejska reprezentująca
28 państw członkowskich UE. Państwa te łącznie reprezentują 70% światowego handlu usługami. Unia
Europejska jest wiodącym eksporterem i importerem usług na świecie, a w sektorze usług zatrudnienie
znajduje około 70% unijnej siły roboczej. Negocjacje rozpoczęto wiosną 2013 r.; dotychczas odbyło się
15 rund negocjacyjnych, których gospodarzem były kolejno mieszczące się w Genewie przedstawicielstwa
Australii, Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej.

Tabela 1 – Liderzy światowego handlu usługami (z wyłączeniem handlu wewnątrzunijnego)
Kraj Udział (%) w

światowym eksporcie
usług

Kraj Udział (%) w
światowym imporcie

usług
UE-28 26,8 UE-28 20,1

Stany Zjednoczone 18,5 Stany Zjednoczone 12,4
Chiny 6,0 Chiny 10,4

Japonia 4,3 Japonia 5,2
Indie 4,2 Singapur 3,5

Singapur 3,6 Indie 3,4
Szwajcaria 3,1 Rosja 3,2

Specjalny Region
Administracyjny

Hongkong

2,9 Korea Południowa 3,1

Korea Południowa 2,9 Kanada 2,9
Kanada 2,3 Szwajcaria 2,5

Źródło: Światowa Organizacja Handlu, World Trade Report 2015 (Sprawozdanie w sprawie światowego handlu za 2015 r.), s. 29.
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W chwili obecnej porozumienie TiSA jest negocjowane jako umowa w sprawie integracji gospodarczej na
podstawie art. V przepisów WTO. Unia Europejska chciałaby doprowadzić do nadania temu porozumieniu
wielostronnego charakteru, tzn. włączenia go na późniejszym etapie do przepisów WTO. Aby ułatwić ten
krok, za punkt wyjścia dla TiSA przyjęto zasady określone w Układzie ogólnym w sprawie handlu usługami
(GATS). Każde państwo decyduje, jak dalece gotowe jest otworzyć swoje rynki usług na konkurencję
zagraniczną (tzn. zapewnić dostęp do rynku) i w jakich sektora chce zachować możliwość preferencyjnego
traktowania krajowych usługodawców kosztem usługodawców zagranicznych (tzn. w drodze odstępstwa od
zasady traktowania narodowego, czyli równoprawnego traktowania podmiotów krajowych i zagranicznych).

Dotychczasowy przebieg procesu negocjacyjnego na szczeblu UE
W celu zwiększenia przejrzystości Komisja Europejska podjęła bezprecedensową decyzję, publikując na
swoich stronach internetowych wstępną wersję głównych dokumentów negocjacyjnych. Rada postanowiła
natomiast odtajnić mandat negocjacyjny udzielony Komisji Europejskiej w marcu 2013 r. Początkowa oferta
UE przewidywała m.in. podjęcie znaczących zobowiązań w odniesieniu do usług komputerowych,
telekomunikacyjnych, informatycznych i ogólnych usług dla przedsiębiorstw. Na prośbę Rady w ofercie UE
nie przewidziano podjęcia żadnych zobowiązań w sektorze audiowizualnym, a z zakresu porozumienia
wyłączono usługi „świadczone w ramach wykonywania władzy publicznej”.
UE nie złożyła żadnej oferty dostępu do rynku w odniesieniu do usług użyteczności publicznej i wyraźnie
wyłączyła stosowanie zasady traktowania narodowego w stosunku do usług zaopatrzenia w wodę,
kształcenia finansowanego ze środków publicznych oraz usług opieki zdrowotnej i usług społecznych.
Zobowiązanie do niezmniejszania dotychczasowego poziomu otwartości (klauzula „standstill”) i do
nieograniczania poziomu liberalizacji osiągniętego w przyszłości (klauzula „zapadkowa”) złożono wyłącznie w
odniesieniu do traktowania narodowego, przy czym nie obejmuje ono wyłączeń wymienionych w wykazie
zobowiązań. Zobowiązanie to nie obowiązuje także w odniesieniu do kwestii związanych z dostępem do
rynku, aby umożliwić w przyszłości ewentualną modyfikację ustępstw w tym obszarze.
Umowy handlowe takie jak TiSA mogą zostać zawarte tylko wówczas, gdy Parlament Europejski udzieli na to
swojej zgody. Uwzględnienie stanowiska Parlamentu podczas negocjacji ma zatem decydujące znaczenie,
gdyż pozwoli zagwarantować przyjęcie ostatecznego tekstu porozumienia. Parlament Europejski wniósł już
swój wkład w proces negocjacji, przyjmując w lipcu 2013 r. rezolucję w sprawie rozpoczęcia negocjacji nad
wielostronną umową o usługach (procedura 2013/2583 (RSP)). Parlament utworzył także grupę
monitorującą, która prowadzi regularną wymianę poglądów z głównym negocjatorem UE, co pozwala
uzyskać najnowsze informacje na temat postępów negocjacji i przekazywać Komisji Europejskiej priorytety
Parlamentu.

Zalecenia Parlamentu Europejskiego
Sprawozdanie zawierające zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Komisji w sprawie negocjacji dotyczących
TiSA (procedura 2015-2233 (INI); sprawozdawczyni Viviane Reding, PPE, Luksemburg) ma na celu przekazanie
Komisji wytycznych dotyczących priorytetów Parlamentu na pozostały etap negocjacji w sprawie TiSA.
Sprawozdanie przygotowała Komisja Handlu Międzynarodowego (INTA), a osiem komisji parlamentarnych
wydało swoje opinie. Sprawozdanie zostało przyjęte przez komisję INTA w dniu 18 stycznia 2016 r.
33 głosami za, przy 6 głosach przeciw (i jednym wstrzymującym się), i będzie przedmiotem debaty na
lutowym posiedzeniu plenarnym.
Jeśli chodzi o dostęp do rynku, w sprawozdaniu podkreślono, że by zapewnić wzajemność, wszystkim
dalszym zobowiązaniom podjętym przez UE muszą towarzyszyć równorzędne oferty złożone przez pozostałe
strony. Handel usługami nie powinien prowadzić do arbitrażu regulacyjnego i dumpingu socjalnego.
Przedsiębiorstwo świadczące usługi z zagranicy na rzecz europejskich klientów powinno w pełni przestrzegać
europejskich przepisów. Aby wyłączenie usług użyteczności publicznej z zakresu porozumienia bezwzględnie
obowiązywało w każdych okolicznościach, Parlament Europejski proponuje wprowadzenie do tego
porozumienia klauzuli „wzorcowego standardu”, która obejmowałaby wszelkie usługi uznane za usługi
publiczne przez organy europejskie, krajowe i regionalne.
Dane osobowe obywateli Unii muszą podlegać ochronie zgodnie z obowiązującymi w Europie przepisami
regulującymi bezpieczeństwo danych, aby zapewnić obywatelom stałą kontrolę nad ich własnymi danymi.
Jeśli chodzi o przepisy dotyczące mobilności, w sprawozdaniu podkreślono konieczność zadbania o to, by
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żadne postanowienia nie uniemożliwiały UE i jej państwom członkowskim utrzymywania i stosowania
własnych przepisów prawa pracy i przepisów regulujących kwestie socjalne czy też własnych przepisów
dotyczących wjazdu i czasowego pobytu. W odniesieniu do usług finansowych posłowie do PE zaapelowali o
uwzględnienie w TiSA ostrożnościowej klauzuli wyłączającej – stanowiącej rozwinięcie odpowiednich
postanowień umowy CETA zawartej z Kanadą – aby umożliwić stronom odstępstwo od swoich zobowiązań
handlowych, gdy jest to konieczne ze względów ostrożnościowych i nadzorczych. Nie należy podejmować
żądnych nowych zobowiązań, które mogłyby zagrozić unijnym regulacjom finansowym. Należy zasadniczo
prawnie zagwarantować prawo organów europejskich, krajowych i lokalnych do przyjmowania regulacji w
interesie publicznym.
Zdaniem sprawozdawczyni zalecenia wysyłają wyraźny sygnał, że Parlament Europejski pragnie „lepszych
uregulowań na szczeblu międzynarodowym, a nie obniżenia uregulowań na szczeblach krajowych” oraz
„konkurencji przestrzegającej przepisy, a nie stanowiącej dla nich uzasadnienie”. Sprawozdawczyni V. Reding
postrzega TiSA jako „szansę na kształtowanie procesu globalizacji, zapewnienie większej wzajemności w
dostępie do rynków zagranicznych i zagwarantowanie większych praw konsumentom”. Ponadto usługi
publiczne należy bezwzględnie wyłączyć, należy także w pełni utrzymać prawo do stanowienia przepisów
oraz należycie zagwarantować europejskie prawa podstawowe i normy pracy. Ogólnie rzecz biorąc,
porozumienie TiSA powinno stanowić „siatkę bezpieczeństwa dla obywateli w warunkach krajowych i
otwierać zagraniczne rynki dla naszych przedsiębiorstw”. Posłowie do Parlamentu Europejskiego
opowiedzieli się także za dalszym zwiększeniem przejrzystości poprzez przyznanie im dostępu do wszystkich
dokumentów negocjacyjnych oraz dokładniejsze informowanie ogółu społeczeństwa o przebiegu całego
procesu. Posłowie do PE poparli wniosek Chin o dołączenie do negocjacji, z myślą o podjęciu prac
zmierzających do nadania porozumieniu w przyszłości wielostronnego charakteru.
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