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WSKAZÓWKI 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Handlu 

Międzynarodowego, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym 

tekście projektu rezolucji następujących wskazówek: 

w związku z trwającymi negocjacjami porozumienia TiSA kieruje do Komisji następujące 

zalecenia: 

w zakresie podejścia ogólnego 

 

1. zapewnić: najwyższy poziom przejrzystości i odpowiedzialności, dostęp do dokumentów 

negocjacyjnych i konsultacje ze społeczeństwem obywatelskim, przedsiębiorstwami i 

partnerami społecznymi; stosowanie takich samych zasad wobec usługodawców z UE i 

spoza UE; wzajemność w stosunkach między stronami, na wszystkich szczeblach, 

odzwierciedlając ich jednakowe ambicje; terminowe i dokładne oceny skutków; dołożenie 

wszelkich starań, które nadadzą TiSA prawdziwie wielostronny charakter, dzięki 

wynegocjowaniu klauzuli przystąpienia do porozumienia i przyjmowaniu z otwartymi 

rękami tych, którzy podzielają podobny poziom ambicji jak strony; 

2. zagwarantować: państwom członkowskim nieograniczoną zdolność regulowania, 

świadczenia i finansowania już istniejących i przyszłych usług użyteczności publicznej i 

usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym na wszystkich szczeblach; 

poświęcenie szczególnej uwagi usługom telekomunikacyjnym i energetycznym, które są 

kluczowe z punktu widzenia obywateli i przedsiębiorstw oraz przyczyniają się do 

zwiększenia spójności, tworzenia przyjaznego klimatu dla handlu elektronicznego i 

przedsiębiorczości oraz wysokiej jakości zatrudnienia; przestrzeganie przepisów UE 

dotyczących ochrony danych i prywatności; 

w zakresie rynku usług telekomunikacyjnych 

3. zapewnić: że TiSA przyniesie wyraźne korzyści konsumentom i przedsiębiorstwom UE, 

zwłaszcza MŚP i przedsiębiorcom; że przedsiębiorstwa spoza UE z rynków 

oligopolistycznych nie będą wykorzystywać rozdrobnienia rynku UE do swoich celów; 

równe szanse wszystkim podmiotom; 

4. zagwarantować: że podmioty UE w krajach sygnatariuszach TiSA będą miały 

sprawiedliwy i jednakowy dostęp do rynku, wolny od barier pozataryfowych i barier 

wewnętrznych, w tym wymogów regulacyjnych i licencyjnych, braku symetrii norm, 

wymogów lub ograniczeń technologicznych oraz przepisów dotyczących wspólnego 

korzystania z infrastruktury (zwłaszcza na odcinkach końcowych), które faworyzują 

operatorów zasiedziałych; że sygnatariusze TiSA będą przestrzegać zasady otwartego i 

niedyskryminacyjnego dostępu usługodawców do internetu; 

5. unikać zaciągania wszelkich nowych zobowiązań, które mogłyby podważyć przepisy UE; 

utrzymać uprawnienia organów regulacyjnych UE; podtrzymać zasadę otwartego 

zarządzania internetem; zagwarantować, że wszyscy sygnatariusze TiSA będą mieli 

niezależny organ regulacyjny w dziedzinie telekomunikacji. 
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