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Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie negocjacji UE dotyczących 
handlu i inwestycji ze Stanami Zjednoczonymi
(2013/2558(RSP))

Parlament Europejski,

– uwzględniając wspólne oświadczenie ze szczytu UE-USA wydane w dniu 28 listopada 
2011 r. oraz wspólne oświadczenie Transatlantyckiej Rady Gospodarczej UE-USA 
wydane w dniu 29 listopada 2011 r.,

– uwzględniając końcowe sprawozdanie grupy roboczej wysokiego szczebla ds. 
zatrudnienia i wzrostu z dnia 11 lutego 2013 r.1, 

– uwzględniając wspólne oświadczenie z dnia 13 lutego 2013 r. wydane przez prezydenta 
USA Baracka Obamę, przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso i 
przewodniczącego Rady Europejskiej Hermana Van Rompuya2,

– uwzględniając wnioski Rady Europejskiej z dni 7-8 lutego 2013 r.3,

– uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje, w szczególności rezolucję z dnia 23 
października 2012 r. w sprawie stosunków gospodarczo-handlowych ze Stanami 
Zjednoczonymi4,

– uwzględniając wspólne oświadczenie wydane na 73. międzyparlamentarnym 
posiedzeniu Transatlantyckiego Dialogu Ustawodawców, które odbyło się w 
Waszyngtonie w dniach 30 listopada – 1 grudnia 2012 r.,

– mając na uwadze końcowe sprawozdanie z projektu sporządzone przez Ośrodek Badań 
Polityki Gospodarczej (Centre for Economic Policy Research) w Londynie i 
zatytułowane „Zmniejszanie barier transatlantyckich w handlu i inwestycjach – ocena 
gospodarcza”5 z marca 2013 r.,

– uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że UE i USA to największe światowe podmioty w dziedzinie handlu i 
inwestycji, wytwarzające łącznie niemal połowę światowego PKB i odpowiadające za 
jedną trzecią światowego handlu;

B. mając na uwadze, że rynki UE i USA są głęboko zintegrowane, a wartość dwustronnych 
transakcji handlowych dotyczących towarów i usług wynosi średnio niemal 2 mld EUR 

                                               
1 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/february/tradoc_150519.pdf
2 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-94_en.htm
3 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/135324.pdf 
4 Teksty przyjęte, P7_TA-PROV(2012)0388.
5 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/march/tradoc_150737.pdf
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dziennie, utrzymując miliony miejsc pracy w obu gospodarkach, a także mając na 
uwadze, że inwestycje UE i USA stanowią rzeczywistą siłę napędową stosunków 
transatlantyckich, w ramach których łączna wartość wzajemnych inwestycji w 2011 r. 
wyniosła ponad 2,394 biliona EUR;

C. mając na uwadze, że – zgodnie ze sprawozdaniem z oceny wpływu opracowanym przez 
Komisję Europejską na podstawie sprawozdania Ośrodka Badań Polityki Gospodarczej 
– ambitne i kompleksowe transatlantyckie partnerstwo handlowe i inwestycyjne 
mogłoby przynieść – po pełnym wdrożeniu – znaczne korzyści gospodarcze w ogóle w 
UE (119,2 mld EUR rocznie) i w USA (94,9 mld EUR rocznie), uwzględniając 
potencjalny wzrost wywozu z UE do USA o 28%, a całego wywozu z UE o 6%, co 
przyniosłoby korzyści zarówno unijnym eksporterom towarów i usług, jak i unijnym 
konsumentom;

D. mając na uwadze, że UE i USA łączą wspólne wartości, porównywalne systemy prawne 
oraz wysokie standardy ochrony pracy i środowiska naturalnego;

E. mając na uwadze, że światowa gospodarka wciąż jest narażona na niebezpieczeństwo, a 
UE i USA muszą w pełni wykorzystać potencjał ściślejszej współpracy gospodarczej, 
aby spotęgować korzyści płynące z handlu międzynarodowego w celu pokonania 
kryzysu gospodarczego;

F. mając na uwadze, że po szczycie UE-USA w listopadzie 2011 r. grupie roboczej 
wysokiego szczebla ds. zatrudnienia i wzrostu powierzono zadanie wskazania 
możliwości zwiększenia wymiany handlowej i inwestycji z myślą o wspieraniu 
tworzenia miejsc pracy, wzrostu gospodarczego i konkurencyjności z korzyścią dla obu 
stron;

G. mając na uwadze, że grupa robocza wysokiego szczebla ds. zatrudnienia i wzrostu 
wspólnie przeanalizowała liczne potencjalne możliwości rozszerzenia transatlantyckiego 
handlu i inwestycji i stwierdziła w końcowym sprawozdaniu, że zawarcie kompleksowej 
umowy handlowo-inwestycyjnej przyniosłoby obu gospodarkom największe korzyści;

H. mając na uwadze, że choć umocnienie wzajemnego systemu pozostaje nadrzędnym 
celem, to nie wyklucza ono, by dwustronne umowy wykraczały poza zobowiązania w 
ramach WTO i uzupełniały wielostronne przepisy;

I. mając na uwadze, że w dniu 12 marca 2013 r. Komisja zaproponowała, by Rada 
rozważyła zgodę na rozpoczęcie negocjacji i wstępne wytyczne negocjacyjne;

Kontekst gospodarczy i polityczny

1. uważa, że konieczne jest potwierdzenie strategicznego znaczenia stosunków 
gospodarczych UE-USA oraz określenie przez te podmioty wspólnego podejścia do 
światowego handlu, inwestycji i kwestii związanych z handlem;

2. uważa, że pogłębienie stosunków gospodarczych i handlowych UE i USA ma dla obu 
stron kluczowe znaczenie oraz że należy uwolnić niewykorzystany potencjał 
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prawdziwie transatlantyckiego rynku, aby maksymalnie zwiększyć liczbę miejsc pracy i 
potencjał wzrostu; jest zdania, że ma to szczególne znaczenie właśnie teraz, w związku 
z trwającym kryzysem gospodarczym, wysokim poziomem długu publicznego, 
wysokimi stopami bezrobocia i niskimi perspektywami wzrostu po obu stronach 
Atlantyku;

3. sądzi, że UE powinna czerpać z własnego bogatego doświadczenia, aby wynegocjować 
głębokie i pełne dwustronne porozumienia handlowe oraz osiągnąć nawet bardziej 
ambitne wyniki współpracy z USA;

Końcowe sprawozdanie grupy roboczej wysokiego szczebla ds. zatrudnienia i wzrostu

4. odnotowuje wydanie końcowego sprawozdania przez grupę wysokiego szczebla ds. 
zatrudnienia i wzrostu oraz potwierdza zalecenie rozpoczęcia negocjacji kompleksowej 
umowy handlowo-inwestycyjnej;

5. z zadowoleniem przyjmuje podkreślenie w końcowym sprawozdaniu następujących 
kwestii: (i) ambitnie poprawiającego się wzajemnego dostępu do rynku towarów, usług, 
inwestycji i zamówień publicznych na wszystkich poziomach administracji; (ii) 
ograniczenia barier pozataryfowych i zwiększenia kompatybilności systemów 
regulacyjnych; oraz (iii) opracowania wspólnych zasad rozwiązywania kwestii 
ogólnoświatowych wyzwań i szans w dziedzinie handlu;

6. popiera stanowisko zakładające, że przy niskim poziomie już obowiązujących średnich 
taryf kluczowe dla odblokowania potencjału stosunków transatlantyckich jest 
rozwiązanie problemu barier pozataryfowych, obejmujących głównie procedury celne i 
restrykcje regulacyjne występujące poza granicami; popiera zaproponowany przez grupę 
wysokiego szczebla ds. zatrudnienia i wzrostu cel stopniowego dążenia do jeszcze 
większego zintegrowania rynku transatlantyckiego;

7. z zadowoleniem przyjmuje zalecenie zbadania nowych sposobów obniżenia zbędnych 
kosztów i terminów administracyjnych wynikających z regulacji, przy osiągnięciu 
takiego poziomu ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska, jaki każda ze 
stron uważa za właściwy, lub innego sposobu spełnienia zasadnych wymogów 
regulacyjnych;

Mandat negocjacyjny

8. potwierdza swe poparcie dla pełnej umowy handlowo-inwestycyjnej z USA, która 
sprzyjałaby tworzeniu wysokiej jakości miejsc pracy dla europejskich pracowników, 
byłaby korzystna dla unijnych konsumentów i stwarzałaby unijnym przedsiębiorstwom 
nowe możliwości sprzedaży ich towarów i usług w USA;

9. apeluje do Rady o nadanie dalszego biegu zaleceniom zawartym w końcowym 
sprawozdaniu grupy roboczej wysokiego szczebla ds. zatrudnienia i wzrostu oraz o 
bezzwłoczne zezwolenie Komisji na rozpoczęcie negocjacji na rzecz zawarcia 
transatlantyckiego partnerstwa handlowego i inwestycyjnego z USA;
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10. podkreśla, że partnerstwo takie musi być ambitne i wiążące na wszystkich poziomach 
administracji, w odniesieniu do wszystkich organów regulacyjnych i innych właściwych 
władz obu stron; podkreśla, że umowa musi prowadzić do rzeczywistego otwarcia rynku 
i ułatwienia handlu na miejscu, a także powinna zwrócić szczególną uwagę na sposoby 
osiągnięcia większej transatlantyckiej zbieżności regulacyjnej; uważa, że umowa ta nie 
powinna zagrażać różnorodności kulturowej i językowej Unii;

11. podkreśla, że umowa musi przewidywać wysoki poziom ochrony praw własności 
intelektualnej, w tym oznaczeń geograficznych; uważa, że kwestię innych obszarów 
rozbieżności w zakresie praw własności intelektualnej należy rozwiązać zgodnie z 
międzynarodowymi normami ochrony;

12. z zadowoleniem przyjmuje w szczególności zalecenie grupy roboczej wysokiego 
szczebla ds. zatrudnienia i wzrostu, aby UE i USA zajęły się aspektami środowiska i 
pracy w zakresie handlu i zrównoważonego rozwoju;

13. ponownie wyraża poparcie dla usuwania zbędnych barier regulacyjnych i zachęca 
Komisję i rząd USA do zawarcia w umowie mechanizmów służących uniknięciu 
przyszłych barier (w tym dzięki współpracy regulacyjnej na wcześniejszym etapie);

14. ponownie wyraża przekonanie, że kompleksowa umowa handlowo-inwestycyjna UE-
USA mogłaby być sukcesem obydwóch stron, przynosząc korzyści obu gospodarkom, 
oraz że większy stopień integracji znacznie spotęgowałby zyski obu gospodarek;

15. przypomina o konieczności stałego zaangażowania zainteresowanych podmiotów, w 
tym przedstawicieli z dziedziny biznesu, środowiska, konsumentów, pracy i innych 
przedstawicieli, w cały proces negocjacji, aby zapewnić merytoryczne rozmowy i 
zwiększyć poparcie społeczne; 

16. ostrzega, że kryterium jakości powinno być nadrzędne wobec kryterium czasu i ma 
nadzieję, że negocjacje nie będą w pośpiechu zmierzały do osiągnięcia porozumienia, 
które nie przyniesie konkretnych wymiernych korzyści ani przedsiębiorcom, ani 
pracownikom, ani obywatelom;

Rola Parlamentu

17. oczekuje na rozpoczęcie negocjacji z USA, bacznie obserwując rozwój wydarzeń i 
przyczyniając się do ich pomyślnego wyniku; przypomina Komisji o jej obowiązku 
niezwłocznego i pełnego informowania Parlamentu na wszystkich etapach negocjacji, 
zarówno przed rundami negocjacji, jak i po ich zakończeniu; zobowiązuje się do zajęcia 
się kwestiami ustawodawczymi i regulacyjnymi, jakie mogą wyniknąć z negocjacji i 
przyszłej umowy;

18. zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Radą, Komisją, Kongresem USA, 
amerykańskim rządem i zainteresowanymi podmiotami, aby w pełni wykorzystać 
potencjał gospodarczy transatlantyckich stosunków gospodarczych oraz umocnić 
wiodącą rolę UE i USA w zakresie liberalizacji i regulacji handlu i inwestycji 
zagranicznych;
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19. przypomina, że zawarcie przyszłej umowy o transatlantyckim partnerstwie handlowym i 
inwestycyjnym będzie wymagało zgody Parlamentu, zgodnie z Traktatem o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w związku z czym jego stanowisko musi być 
należycie uwzględniane na wszystkich etapach;

20. przypomina, że Parlament będzie dążył do monitorowania wdrażania przyszłej umowy;

o
o   o

21. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 
i Komisji, a także rządom i parlamentom państw członkowskich oraz rządowi i 
Kongresowi USA.


