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WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, jako 
komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. uważa, że Stany Zjednoczone i Unia Europejska są dla siebie strategicznymi partnerami; 
podkreśla, że transatlantyckie partnerstwo handlowo-inwestycyjne to w ostatnim czasie 
najważniejszy projekt realizowany przez UE i Stany Zjednoczone, który powinien ożywić 
partnerstwo transatlantyckie nie tylko w odniesieniu do jego aspektów handlowych; 
zaznacza, że zawarcie tego partnerstwa ma duże znaczenie geopolityczne w okresie, kiedy 
Stany Zjednoczone zwracają się w kierunku Azji z zamiarem zawarcia partnerstwa 
transpacyficznego; podkreśla, że zgodnie z przewidywaniami partnerstwo transatlantyckie 
będzie miało pozytywny wpływ na rynek pracy, wzrost gospodarczy i konkurencyjność 
obydwu gospodarek, które nie uniknęły skutków kryzysu; podkreśla, że negocjacje te 
należy prowadzić w sposób jak najbardziej przejrzysty i otwarty;

2. podkreśla, że polityka handlowa stanowi zasadniczą część działań zewnętrznych UE i 
jako taka musi być spójna z innymi obszarami i instrumentami polityki zagranicznej; 
dlatego zachęca do ścisłej współpracy między właściwymi komisarzami, dyrekcjami 
generalnymi, Europejską Służbą Działań Zewnętrznych i państwami członkowskimi;

3. zwraca uwagę na strategiczne znaczenie partnerstwa transatlantyckiego w odniesieniu do 
umacniania i kształtowania opartych na zasadach globalnych struktur zarządzania 
handlem i gospodarką w oparciu o wspólne wartości Unii Europejskiej i Stanów 
Zjednoczonych, zwłaszcza że świat w coraz większym stopniu staje się wielobiegunowy; 
zauważa, że skutki partnerstwa wykraczałyby poza stosunki dwustronne, gdyż ułatwiłoby 
ono ustanowienie wspólnych regulacji, zasad i standardów, które na późniejszym etapie 
mogłyby zostać przyjęte na szczeblu globalnym; w tym kontekście podkreśla, że 
prowadzone przez UE negocjacje dwustronne nie mogą zastępować rozmów o dalszej 
liberalizacji handlu w ramach WTO, a raczej je ożywiać;

4. podkreśla, że porozumienie transatlantyckie nie może prowadzić do obniżenia 
standardów, zwłaszcza w tak ważnych aspektach jak ochrona konsumentów, opieka 
zdrowotna, prawa pracownicze czy ochrona środowiska, ale powinno uwzględniać różnice 
w ramach prawnych w UE i Stanach Zjednoczonych oraz prowadzić do wypracowania 
wspólnych wyższych standardów będących wzorem dla świata, co wzmocni globalną 
pozycję gospodarczą UE i rozpropaguje jej wartości; podkreśla, że żadne zapisy w 
rozdziale poświęconym ochronie inwestycji nie powinny kwestionować prawa UE i 
państw członkowskich do stanowienia przepisów, zgodnie z zakresem ich kompetencji, 
dotyczących realizacji uzasadnionych celów w dziedzinie polityki publicznej;

5. podkreśla, że obie strony partnerstwa transatlantyckiego muszą zobowiązać się do 
promowania wśród przedsiębiorstw przestrzegania wytycznych OECD dla 
przedsiębiorstw wielonarodowych; zauważa, że strony powinny nadzorować razem ze 
związkami zawodowymi przestrzeganie tych wytycznych przez przedsiębiorstwa 
wielonarodowe;
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6. w kwestii zamówień publicznych zwraca się do Komisji o uwzględnienie delikatnego 
charakteru dziedzin takich jak obrona i bezpieczeństwo, a także celów określonych przez 
przywódców państw i rządów podczas poświęconego obronności szczytu Rady w 2013 r. 
polegających na promowaniu utworzenia europejskiego rynku w dziedzinie 
bezpieczeństwa i obronności oraz europejskiej bazy technologiczno-przemysłowej sektora 
obronnego; 

7. podkreśla, że zawarcie partnerstwa transatlantyckiego stwarza perspektywę powstania 
szerokiej przestrzeni gospodarczej obejmującej kraje trzecie, z którymi UE i USA 
utrzymują bliskie stosunki handlowe i gospodarcze; apeluje do Komisji o zadbanie o to, 
aby ostateczne porozumienie umożliwiało ścisłą współpracę z krajami, z którymi UE i 
Stany Zjednoczone zawarły porozumienia o wolnym handlu, a także konsultacje w 
szczególności z krajami, na które porozumienie transatlantyckie może wpływać, takimi 
jak Meksyk i Kanada (z racji północnoamerykańskiego układu wolnego handlu), Turcja (z 
powodu unii celnej z UE) i kraje EWG; zauważa, że analizy wskazują na pozytywny 
wpływ porozumienia transatlantyckiego na gospodarki krajów trzecich, w tym na nowe 
możliwości dla państw rozwijających się;

8. podkreśla, że dostawy energii do UE w dużej mierze pochodzą z obcych źródeł, w 
związku z czym zwraca się do Komisji o zadbanie w ramach partnerstwa o solidne 
przepisy dotyczące kwestii energii; podkreśla możliwości partnerstwa transatlantyckiego 
w zakresie dywersyfikacji dostaw węglowodorów do UE i jego wpływ na bezpieczeństwo 
energetyczne UE; wzywa Komisję do zbadania sposobów wykorzystania tego potencjału 
zgodnie z wysokimi standardami ochrony środowiska, przechodzeniem na gospodarkę 
niskoemisyjną i ambitnymi celami UE w zakresie przeciwdziałania zmianie klimatu; 
podkreśla, że umowa o partnerstwie nie powinna mieć wpływu na prawa którejkolwiek ze 
stron do kontrolowania poszukiwań i eksploatacji własnych zasobów energii;

9. uważa, że umowie tej powinno towarzyszyć pogłębienie transatlantyckiej współpracy 
parlamentarnej oraz że wzmocnienie więzi handlowych i inwestycyjnych dzięki 
partnerstwu transatlantyckiemu powinno w przyszłości doprowadzić do wypracowania 
rozszerzonych i wzmocnionych ram politycznych z myślą o wspólnych strategiach, 
wzmocnieniu partnerstwa strategicznego i poprawie współpracy między UE a USA na 
szczeblu globalnym; podkreśla, że żadne instrumenty stworzone w celu zacieśnienia 
współpracy regulacyjnej nie powinny wpływać na europejskie ani amerykańskie 
procedury legislacyjne oraz że prawodawcy zawsze muszą być odpowiednio 
zaangażowani, a ich prawa parlamentarne przestrzegane we wszystkich organach, jakie 
mogą powstać dla celów współpracy regulacyjnej; podkreśla również potrzebę 
angażowania wszystkich zainteresowanych stron;

10. przypomina Komisji, że Stany Zjednoczone nie zniosły jeszcze obowiązku wizowego w 
stosunku do pięciu państw członkowskich UE;

11. przyjmuje do wiadomości, że Komisja podejmuje kroki mające na celu poprawę 
przejrzystości negocjacji; przyznaje, że poczyniono już postępy; apeluje do Komisji o 
dalsze starania, również w stosunku do władz USA, na rzecz większej parlamentarnej 
przejrzystości negocjacji, w tym terminowego dostępu do większej liczby dokumentów 
dotyczących negocjacji; podkreśla, że odpowiednia komunikacja ze społeczeństwem 
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obywatelskim jest istotna dla powodzenia porozumienia i apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o intensywniejsze działania informacyjne; wyraża nadzieję, że podejście 
Komisji charakteryzujące się wyższym stopniem przejrzystości będzie stosowane również 
w odniesieniu do innych negocjacji handlowych.
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