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WSKAZÓWKI 

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, jako 

komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek: 

1. w kontekście trwających negocjacji nad porozumieniem w sprawie handlu usługami 

zwraca się do Komisji z następującymi zaleceniami: 

(i) należy pamiętać o znaczeniu usług transportu, turystyki i dostaw dla europejskiej 

gospodarki i zatrudnienia, mając na uwadze, że europejscy armatorzy kontrolują 

40 % światowej floty handlowej, że sektor lotnictwa zapewnia ponad 5 mln 

miejsc pracy, a także że europejski sektor kolejowy odpowiada za ponad połowę 

światowej produkcji sprzętu kolejowego i światowych usług w tym obszarze, a 

transport drogowy pozostaje istotny dla logistyki w UE; należy docenić 

potencjał usług transportowych w obniżaniu poziomu bezrobocia w Europie; 

należy dostrzec wpływ liberalizacji handlu w dziedzinie usług na branżę 

turystyczną; 

(ii) należy dopilnować, aby w negocjacjach brano pod uwagę szybko zmieniający 

się charakter sektora transportu oraz rosnące w codziennym życiu 

Europejczyków znaczenie środków transportu charakterystycznych dla 

gospodarki społecznościowej; 

(iii) należy podkreślić, że przepisy UE i państw członkowskich przewidują korzyści 

dla pracowników, w tym zagwarantowanie ich bezpieczeństwa; należy 

podkreślić, że wszystkie podmioty świadczące usługi w UE, niezależnie od tego, 

czy są to podmioty zagraniczne, czy też krajowe, muszą przestrzegać 

wspomnianych przepisów; należy uznać, że jakość usług jest z natury rzeczy 

powiązana z jakością zatrudnienia i obowiązującymi ramami prawnymi; należy 

wziąć pod uwagę aspekty zapewnienia równowagi społecznej i środowiskowej 

przewidziane w porozumieniu; należy uniknąć zakłóceń rynku spowodowanych 

nieuczciwą praktyką w zakresie zatrudnienia, a jednocześnie zapewnić 

poszanowanie istniejących praw socjalnych; 

(iv) należy uwzględnić znaczenie usług świadczonych w interesie ogólnym w 

sektorze transportu i zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych, jak 

również wkład tego sektora na rzecz spójności społecznej i terytorialnej; 

(v) należy wzmocnić przepisy dotyczące praw pasażerów we wszystkich rodzajach 

transportu, aby porozumienie to przyniosło korzyści również i konsumentom; 

(vi) w perspektywie długofalowej należy dążyć do osiągnięcia wyższej jakości usług 

transportowych i norm bezpieczeństwa, a jednocześnie do ograniczenia czasu 

transportu, zachęcając tym samym do zwiększania wydajności i innowacyjności 

w tym obszarze; 

(vii) należy zadbać o to, by w negocjacjach w pełni i w duchu wzajemności 

uwzględniono sektor transportu i sektor turystyki; należy przewidzieć działania 
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polityczne w odpowiedzi na przemiany w sektorach transportu, usług 

pocztowych i kurierskich; należy przestrzegać zasady niedyskryminacji; należy 

wykluczyć publiczne usługi transportowe z zakresu porozumienia; 

(viii) należy pamiętać o negatywnych doświadczeniach wynikających z liberalizacji, 

takich jak negatywny wpływ na jakość usług, warunki pracy oraz 

bezpieczeństwo i ochronę transportu; 

(ix) należy dążyć do podjęcia negocjacji nad rozporządzeniem, które będzie 

regulowało takie kwestie jak przejrzystość, terminy, sprawiedliwość 

proceduralna, zbędne obciążenia, niedyskryminacja i rekompensata, a 

jednocześnie nadal będzie zawierało wymóg, by zagraniczne przedsiębiorstwa 

pragnące oferować usługi transportu lub dostaw w UE przestrzegały 

obowiązujących unijnych standardów regulacyjnych; należy zwrócić się do 

krajów trzecich o podanie do publicznej wiadomości, poprzez specjalne 

dokumenty informacyjne, obowiązujących w nich przepisów w tym zakresie, 

celem ułatwienia dialogu i zwiększenia jego efektywności; 

(x) należy wyłączyć z zakresu stosowania TiSA wszystkie usługi związane z 

transportem publicznym oraz usługami pocztowymi o charakterze publicznym; 

(xi) należy zająć się nałożonymi przez niektóre państwa ograniczeniami w sektorze 

lotnictwa w zakresie zagranicznej własności i kontroli linii lotniczych, a także 

ograniczeniami uprawnień dotyczących kabotażu; należy dążyć – jako do celu 

długoterminowego – do przyjęcia wiążących zasad handlu międzynarodowego 

w sektorze lotnictwa, uznając jednocześnie odpowiedzialność Organizacji 

Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego za uregulowania dotyczące ekonomii 

i bezpieczeństwa; jeżeli ważni partnerzy handlowi odnoszą się niechętnie do 

dokonywania znacznych postępów, należy poszukiwać innych możliwości, aby 

zadbać o to, by przewoźnicy europejscy prowadzili działalność w warunkach 

sprawiedliwej konkurencji; 

(xii) należy pamiętać, że transport morski odgrywa kluczową rolę w gospodarce 

światowej, zarówno jako sektor, jak i jako pośrednik w handlu 

międzynarodowym; należy dążyć do przyjęcia jasnego tekstu zawierającego 

zdecydowane zobowiązania w sprawie zapewnienia dostępu do portów, a także 

dostępu do rynku oraz traktowania międzynarodowych morskich usług 

transportowych na równi z usługami krajowymi; 

(xiii) należy wykorzystać tę szansę, aby włączyć obowiązujące prawodawstwo i 

praktyki w transporcie morskim do prawnie wiążącego międzynarodowego 

tekstu, który w przyszłości uniemożliwi stronom wprowadzenie 

protekcjonistycznych przepisów, takich jak normy ustanowione przez 

Międzynarodową Organizację Morską i Organizację Międzynarodowego 

Lotnictwa Cywilnego; 

(xiv) należy zająć się obecnymi ograniczeniami w zakresie morskich usług transportu 

i usunąć je oraz należy dążyć do wzajemności, gdyż przedsiębiorstwa z UE mają 

bardzo często utrudniony dostęp do niektórych segmentów rynku za granicą, 

które w UE są otwarte dla przedsiębiorstw zagranicznych, na przykład w 
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żegludze bliskiego zasięgu i sektorze kabotażu; 

(xv) należy zachować prawa państw członkowskich dotyczące istniejących lub 

przyszłych uregulowań krajowych oraz dwustronnych i wielostronnych umów o 

transporcie drogowym, w tym wymogi w zakresie zezwoleń na tranzyt; 

(xvi) należy przeciwstawić się wszelkim zobowiązaniom w zakresie dostępu do rynku 

w sektorze transportu drogowego, w szczególności w odniesieniu do sposobu 4, 

gdyż mogłyby one prowadzić do przepływu pracowników przez granice bez 

żadnej ochrony zatrudnienia oraz do osłabienia nadrzędnego prawa pracy w 

kraju przyjmującym; 

(xvii) należy dopilnować, aby większy dostęp usług dostawczych do rynków krajów 

trzecich nie zagroził istniejącym zobowiązaniom w zakresie usługi powszechnej 

w sektorze usług pocztowych; należy uznać zasadniczą rolę powszechnych usług 

pocztowych w propagowaniu spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej; 

należy wzmocnić te usługi powszechne; 

2. ubolewa nad dotychczasowym wyraźnym brakiem przejrzystości oraz faktem, że 

Parlament nie miał możliwości wyrażenia swojego stanowiska, zanim Rada przyjęła 

mandat negocjacyjny; 

3. domaga się, by wszyscy posłowie do Parlamentu Europejskiego otrzymali wszelkie 

dokumenty dotyczące negocjacji w sprawie TiSA i by wszystkie teksty negocjacyjne 

zostały upublicznione. 
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