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WSKAZÓWKI 

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Handlu 

Międzynarodowego, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym 

tekście projektu rezolucji następujących wskazówek: 

W związku z trwającymi negocjacjami w sprawie TTIP kieruje do Komisji następujące 

zalecenia: 

a) w zakresie priorytetów politycznych 

(i) zapewnić, aby głównym efektem negocjacji było ambitne i wszechstronne porozumienie, 

które będzie oznaczać dla unijnych przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, znaczące nowe 

możliwości dostępu do rynku, i korzyści dla obywateli, konsumentów i pracowników, 

chroniąc jednocześnie europejski model wysoce konkurencyjnej społecznej gospodarki 

rynkowej; 

(ii) zapewnić, aby porozumienie nie tylko usuwało bariery, ale miało także na celu 

promowanie i zachowanie wysokiego europejskiego poziomu ochrony konsumentów 

zapisanego w TFUE, zwłaszcza jeśli chodzi o informowanie, oraz pamiętać, że w 

większości sektorów unijne i amerykańskie normy i otoczenie regulacyjne zapewniają taki 

wysoki poziom; odnotować zatem, że zbliżenie uregulowań musi służyć ustanowieniu 

wysokiej jakości norm i przepisów, które mogą stać się nowym globalnym punktem 

odniesienia i stać się de facto normami międzynarodowymi;  

(iii) utrzymać możliwie najwyższy poziom przejrzystości negocjacji, w tym przez 

zapewnienie dostępu do tekstów dotyczących negocjacji oraz konsultacje ze 

społeczeństwem obywatelskim w trakcie całego procesu negocjacyjnego; 

b) dotyczące pełnego i przejrzystego dostępu usługodawców z UE – brak barier 

ograniczających mobilność specjalistów 

(i) domagać się, aby – z poszanowaniem prawa państw członkowskich UE do świadczenia, 

zlecania i finansowania usług publicznych zgodnie z traktatami – usługodawcy z UE mieli 

pełny dostęp do rynku zliberalizowanych usług w USA na zasadzie wzajemności w 

sposób jawny i uczciwy, zarówno na szczeblu federalnym, jak i niższym niż federalny 

oraz na takich samych warunkach jak usługodawcy lokalni, 

(ii) dopilnować, by porozumienie nie zagrażało wysokiej jakości europejskich usług 

publicznych i stosowało takie same środki zabezpieczające i definicje, jak w innych 

umowach o wolnym handlu (np. porozumienie CETA); chronić je, zwłaszcza finansowane 

ze środków publicznych usługi służby zdrowia, oświatowe, usługi społeczne, usługi z 

zakresu produkcji oraz zaopatrzenia w wodę oraz oczyszczania ścieków, działania 

samorządów i usługi audiowizualne; 

(iii) zapewnić wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych między stronami, zwłaszcza 

dzięki utworzeniu ram prawnych ze stanami, które posiadają uprawnienia ustawodawcze 

w tej dziedzinie, oraz wspierać mobilność transatlantycką dzięki ułatwieniom wizowym 
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dla specjalistów ze wszystkich państw członkowskich UE w sektorach objętych 

porozumieniem; 

(iv) wspierać, równolegle do negocjacji, rozpoczęcia rozmów między stronami na temat 

dodatkowego porozumienia dotyczącego zniesienia wymogów uzyskiwania pozwolenia 

na pracę w celu osiągnięcia jak największej mobilności specjalistów między stronami; 

c) dotyczące uczciwego i przejrzystego udzielania zamówień na wszystkich szczeblach 

(i) realizować ambitne założenia w obszarze zamówień publicznych, tak aby zapewnić 

europejskim podmiotom gospodarczym, zwłaszcza MŚP, możliwość uczestniczenia w 

amerykańskim rynku na zasadzie niedyskryminacji na każdym szczeblu administracji; 

zapewnić wzajemny i przejrzysty dostęp, w celu wyrównania istniejącej asymetrii, oraz 

zbadać możliwość przyznania unijnym przedsiębiorstwom zwolnień z klauzul 

zobowiązujących do zakupu towarów amerykańskich zapisanych w przepisach 

federalnych, a gdzie to możliwe – w przepisach stanowych;  

(ii) zapewnić, że nowe dyrektywy w sprawie zamówień publicznych i koncesji są 

uwzględniane w negocjacjach, zwłaszcza jeśli chodzi o definicję współpracy publiczno-

publicznej, wyłączeń, dostępu MŚP i stosowania zasady wyboru oferty najkorzystniejszej 

ekonomicznie (MEAT); 

(iii) jasno określić, że prawo do swobodnego decydowania o formie świadczenia usług 

pozostanie nienaruszone i w związku z tym zawarta w rozdziale dotyczącym usług 

klauzula zapadkowa nie będzie stosowana do usług, które są zlecane przez publicznego 

zamawiającego prywatnej osobie trzeciej na podstawie zamówienia publicznego, a po 

zakończeniu umowy są świadczone jako usługi w ramach własnej działalności lub jako 

usługi wewnętrzne; 

(iv) opierać się na wyniku Porozumienia w sprawie zamówień publicznych (GPA) w 

odniesieniu do zakresu stosowania, zasad i dziedzin oraz uprościć i usprawnić w nim 

procedury przy jednoczesnym zapewnieniu większej przejrzystości; 

(v) podkreślić, że w związku z tym, iż zamówienia publiczne stanowią znaczącą część 

gospodarki UE i innych partnerów handlowych, stanowiąc tym samym kluczowy interes 

gospodarczy dla UE, muszą być one elementem ostatecznego wszechstronnego 

porozumienia; 

d) dotyczące norm transatlantyckich jako norm światowych 

(i) podkreślić, że porozumienie – gwarantując ochronę osiągniętą dzięki unijnym normom i 

regulacjom technicznym – powinno wykraczać poza Porozumienie WTO w sprawie barier 

technicznych w handlu w takich obszarach jak ocena zgodności, wymagania techniczne 

lub normy, a także zapewniać większą przejrzystość w trakcie przygotowywania, 

przyjmowania i stosowania regulacji technicznych i norm; 

(ii) w tym celu zapewnić, że europejskie przedsiębiorstwa będą miały możliwość 

konsultowania się z jednym amerykańskim punktem informacyjnym mogącym udzielać 

informacji na temat norm obowiązujących we wszystkich sektorach; wymagać 
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zdecydowanej obrony działań UE na rzecz standaryzacji i propagowania jej zasad, a 

mianowicie spójności, przejrzystości, otwartości, konsensusu, dobrowolnego stosowania, 

niezależności od szczególnych interesów oraz skuteczności; 

(iii) ustalić ambitny, przejrzysty i skuteczny mechanizm współpracy i dialogu mający na 

celu stworzenie tam, gdzie to możliwe, wspólnych norm, oraz dopilnować, aby w 

przyszłych normach w kluczowych sektorach objętych porozumieniem nie występowały 

niezamierzone rozbieżności, wyrażając przekonanie, że takie normy, zwłaszcza w 

innowacyjnych dziedzinach, powinny być uzgadniane i propagowane na wszystkich 

forach międzynarodowych; uwzględnić wyzwania związane z dopasowaniem odmiennie 

skonstruowanego i motywowanego amerykańskiego systemu normalizacji do 

europejskiego mechanizmu; 

(iv) podkreślać, że normy ISO i Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej uzgodnione na 

poziomie międzynarodowym, jeśli istnieją i są aktualne, powinny zostać przyjęte przez 

USA i UE, na przykład w sektorze urządzeń elektronicznych; 

e) dotyczące wyeliminowania technicznych barier w handlu transatlantyckim 

(i) wymagać dążenia do dalszego gwarantowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa 

produktów w Unii przy jednoczesnym eliminowaniu zbędnego powielania badań, które 

powoduje marnotrawstwo zasobów, zwłaszcza w przypadku produktów o niskim ryzyku; 

domagać się zapewnienia uznawania przez USA deklaracji zgodności produktów 

wystawianych przez samych producentów, jeśli prawo UE je dopuszcza; 

(ii) wspierać ustanowienie – z całkowitym poszanowaniem autonomii regulacyjnej – 

obowiązkowego dialogu strukturalnego, dzielenia się najlepszymi praktykami 

regulacyjnymi i współpracy między organami regulacyjnymi w sektorach objętych 

porozumieniem; podkreślać, że powyższe powinno obejmować mechanizmy wczesnego 

ostrzegania oraz kontakty w czasie przygotowywania regulacji; zachęcać do usprawnionej 

współpracy regulacyjnej w innych sektorach i wspierać system nadzoru rynkowego w UE 

z myślą o zapewnieniu wyższych standardów ochrony konsumentów; 

(iii) podjąć się dopilnowania, aby ta współpraca regulacyjna nie zwiększyła obciążenia 

administracyjnego, pamiętając że rozbieżności w przepisach są główną barierą 

pozataryfową w handlu, zwłaszcza w sektorze inżynieryjnym obejmującym maszyny i 

urządzenia elektryczne i mechaniczne oraz sprzęt, a organy regulacyjne powinny 

zastanowić się nad metodami promowania zgodności i symetrii normatywnej, takimi jak 

wzajemne uznawanie, harmonizacja lub dostosowanie wymogów;  

(iv) podkreślić fakt, że porozumienie ma nie naruszać prawa do regulacji w zależności od 

poziomu ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, konsumentów, pracy i środowiska oraz 

różnorodności kulturowej, odpowiadającego każdej ze stron; w tym kontekście kłaść 

nacisk na znaczenie zasady ostrożności wskazanej w art. 191 TFUE; podkreślać, że 

współpraca regulacyjna musi być przejrzysta, a Parlament Europejski powinien wnosić 

wkład w pracę przyszłych instytucji; 

(v) pamiętać, że jednym z najważniejszych osiągnięć porozumienia byłoby uznanie 

równoważności jak największej liczby przepisów w zakresie bezpieczeństwa pojazdów, 
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oraz że wymagać to będzie sprawdzenia, czy przepisy UE i USA przewidują podobny 

poziom ochrony, bez obniżania poziomu ochrony w UE; podkreślić, że musi to stanowić 

krok w kierunku pełnej konwergencji przepisów w tym sektorze; podkreślić, że mimo to, i 

zwłaszcza w obszarze bezpieczeństwa pojazdów, między produktami z UE i USA istnieją 

znaczne różnice, i nalegać na zacieśnienie współpracy między UE i USA w ramach 

Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNECE), 

szczególnie w zakresie nowych technologii, a także na innych forach ustalających normy 

międzynarodowe;  

f) dotyczące ułatwień celnych i handlowych, zwłaszcza dla MŚP 

(i) biorąc pod uwagę fakt, że bariery pozataryfowe w sposób nieproporcjonalny dotykają 

MŚP, przez co porozumienie musi dążyć do ich ograniczenia lub całkowitego 

zlikwidowania, nalegać na ustanowienie spójnych ram, w tym wprowadzenia specjalnego 

rozdziału dotyczącego MŚP w porozumieniu, które umożliwią MŚP podnoszenie kwestii 

związanych z barierami pozataryfowymi przed odpowiednimi organami; 

(ii) dopilnować, aby porozumienie ułatwiło MŚP udział w handlu transatlantyckim oraz 

zmniejszyło koszty dzięki modernizacji, cyfryzacji, uproszczeniu i usprawnieniu 

procedur, przez zniesienie wymogów w zakresie podwójnej certyfikacji, a także przez 

podniesienie progu de minimis należności celnych i nielosowych kontroli; 

(iii) zdecydowanie poprzeć koncepcję utworzenia w USA, podobnie jak zostało to już 

zrobione w UE, darmowego internetowego centrum informacyjnego dla MŚP, gdzie 

mniejsze przedsiębiorstwa mogą znaleźć wszystkie informacje niezbędne do prowadzenia 

działalności eksportowej, importowej lub inwestycyjnej w USA, w tym informacje na 

temat należności celnych, podatków, regulacji, procedur celnych i szans na rynku; 

(iv) zająć się kwestiami celnymi, które wykraczają poza postanowienia zawartej w ramach 

WTO umowy o ułatwieniach w handlu, oraz podkreślić, że aby rzeczywiście 

wyeliminować obciążenia administracyjne, należy działać na rzecz minimalnego stopnia 

dostosowania regulacji polityki celnej i granicznej oraz odnośnych praktyk; 

g) dotyczące jasnych reguł pochodzenia 

(i) ustanowić wspólne zasady określania pochodzenia produktów oraz że takie zasady muszą 

być jasne i łatwe do stosowania przez przedsiębiorstwa, a także powinny uwzględniać 

bieżące i przyszłe tendencje w produkcji oraz przyszłą ewentualną kumulację ustaleń z 

krajami, z którymi strony mają podpisane umowy o wolnym handlu;  

(ii) zagwarantować, że porozumienie zawiera przepisy zapobiegające bezprawnemu 

korzystaniu z unijnych nazw oznaczeń geograficznych, które wprowadzałoby 

konsumentów w błąd oraz zabezpieczać te systemy, które znacząco przyczyniły się do 

ochrony konsumentów oraz zapewnienia jasnych i zwięzłych informacji na temat 

pochodzenia produktów; postrzegać negocjacje jako okazję do wypracowania wspólnych 

wysokich standardów dotyczących obowiązkowego podawania pochodzenia produktów, 

tak aby zapewnić pełną ochronę konsumentom oraz stworzyć równe warunki konkurencji 

między podmiotami gospodarczymi w dostępie do obu rynków. 
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