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WSKAZÓWKI

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, jako 
komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że sektor rolny w UE to bardzo newralgiczna i ważna część negocjacji 
TTIP i może osiągnąć korzyści wynikające z nowych lub zwiększonych możliwości 
rynkowych;

B. mając na uwadze, że podstawową barierą, utrudniającą handel rolno-spożywczy między 
UE a USA, a nawet uniemożliwiającą handel niektórymi artykułami, jest brak wspólnych 
standardów w tym obszarze;

C. mając na uwadze, że skutki rosyjskiego embarga jasno ukazały niezmienne znaczenie 
rolnictwa w wymiarze geopolitycznym, wagę dostępu do wielu różnych rynków rolnych 
oraz potrzebę silnych i strategicznych partnerstw handlowych z wiarygodnymi 
partnerami handlowymi;

D. mając na uwadze, że negocjacje handlowe ze Stanami Zjednoczonymi stwarzają ogromną 
szansę na poprawę dostępności rynku tego kraju dla określonych unijnych produktów 
eksportowych, takich jak owoce i warzywa, wino i niektóre produkty o wysokiej wartości 
dodanej;

E. mając na uwadze, że TTIP jest szansą na złagodzenie wzajemnych obciążeń 
regulacyjnych, które niepotrzebnie utrudniają handel, poprzez dostarczanie większej 
ilości przejrzystych informacji, takich jak te dotyczące szczegółowych danych, jakie 
należy umieszczać na etykiecie, wyjaśnianie procedur administracyjnych i celnych oraz 
dostosowanie i uproszczenie systemów regulacyjnych w przypadkach, gdy jest to 
wykonalne;

F. mając na uwadze, że dla europejskiego rolnictwa duże znaczenie ma zapewnienie 
wzajemnie korzystnego handlu z USA, aby umocnić pozycję UE jako kluczowego 
podmiotu na światowym rynku bez uszczerbku dla dotychczasowych norm jakości 
europejskich produktów rolnych i ich poprawy w przyszłości, przy jednoczesnym 
zapewnieniu przetrwania oraz gospodarczej i społecznej stabilności modelu rolnictwa 
europejskiego;

G. mając na uwadze, że TTIP stanowi okazję do wyznaczenia wysokich standardów na skalę 
ogólnoświatową oraz uzupełnienia norm obowiązujących na obu kontynentach, 
zwłaszcza w czasach, gdy na dużą skalę rozwijają się nowe podmioty gospodarcze, które 
nie podzielają unijnego ani amerykańskiego zobowiązania na rzecz handlu opartego na 
zasadach, wysokiego poziomu ochrony konsumentów, norm dotyczących ochrony 
środowiska naturalnego i dobrostanu zwierząt;

H. mając na uwadze, że Komisja dała gwarancje, iż poszanowanie europejskich norm 
bezpieczeństwa żywności, dotyczących zdrowia ludzi, roślin i zwierząt, dobrostanu 
zwierząt oraz ochrony środowiska i konsumentów będzie stanowić podstawową i 
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niepodważalną zasadę obowiązującą w negocjacjach w sprawie europejskiego rolnictwa 
oraz ugruntuje i wzmocni unijne normy w ramach otwartego, sprawiedliwego, 
nowoczesnego i globalnego systemu polityki handlowej;

I. mając na uwadze, że główne przeszkody dla handlu produktami rolno-spożywczymi 
między UE a USA występują poza granicami i dotyczą regulacji wewnętrznych oraz 
pozataryfowych barier handlowych;

J. mając na uwadze, że priorytetem negocjacji TTIP powinny być interesy konsumentów;

K. mając na uwadze, że harmonizacja przepisów Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych 
nie może w żadnym wypadku stanowić zagrożenia dla zdrowia konsumentów ani nie 
może skutkować obniżeniem norm jakości, jakie muszą spełniać amerykańskie produkty 
dopuszczone do obrotu w Europie;

L. mając na uwadze, że oznaczenia geograficzne stanowią niezależne prawa własności 
intelektualnej, a nie rodzaj znaku towarowego;

M. mając na uwadze, że dzięki postępom w badaniach możliwe jest wspieranie rozwoju ocen 
ex ante ryzyka dotyczącego szkodliwości żywności poprzez zaawansowane metody 
obliczeniowe oparte o analizę dużej ilości danych oraz z wykorzystaniem struktur 
obliczeniowych o wysokiej wydajności, które mogą poprawić stosowanie zasady 
ostrożności;

1. wzywa Komisję, aby:

a. zapewniła, że wszelkie osiągnięte porozumienie będzie wszechstronne i 
zrównoważone i obejmie wszystkie sektory związane z TTIP, pamiętając, że rolnictwo 
nie może być wykorzystywane jako karta przetargowa w staraniach zmierzających do 
zapewnienia dostępu do rynku USA innym sektorom oraz że jest ono dziedziną 
polityki o wybitnie strategicznym znaczeniu, od której zależy zachowanie 
bezpieczeństwa żywnościowego i stylu życia wszystkich Europejczyków;

b. uznała za priorytet osiągnięcie ambitnego i zrównoważonego wyniku negocjacji 
związanych z rolnictwem, przy czym główne składowe tego sektora (dostęp do rynku, 
oznaczenia geograficzne oraz środki fitosanitarne) powinny zostać rozpatrzone na 
wczesnym etapie, na podstawie analizy wszystkich odnośnych przeszkód nałożonych 
przez USA i równolegle w procesie negocjacji, przy jednoczesnym utrzymaniu norm 
bezpieczeństwa żywności i ochrony konsumentów, aby zapewnić Parlamentowi 
wystarczająco dużo czasu na dyskusję nad tym rozdziałem, przy zapewnieniu 
przejrzystości, oraz na ocenę tego rozdziału we współpracy z zainteresowanymi 
stronami, obywatelami europejskimi, społeczeństwem obywatelskim i partnerami 
społecznymi, w szczególności rolnikami i małymi gospodarstwami rodzinnymi;

c. wprowadziła nowoczesny i ulepszony mechanizm rozstrzygania sporów między 
inwestorem a państwem w ramach TTIP, który nie podważa suwerennych praw UE, 
państw członkowskich oraz władz regionalnych i lokalnych, lecz dostarcza 
sprawiedliwych możliwości inwestorom zagranicznym w zakresie wnoszenia skargi i 
uzyskania odszkodowania;
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d. zdecydowanie zobowiązała się do ścisłego przestrzegania obowiązujących i 
przyszłych norm dotyczących bezpieczeństwa żywności, zdrowia ludzi, zdrowia roślin 
oraz ochrony upraw i środowiska, ochrony konsumenta oraz zdrowia i warunków 
hodowli zwierząt, określonych w prawodawstwie UE; zapewniła, aby udoskonalanie 
tych norm nie było w przyszłości w żaden sposób utrudniane, były przestrzegane 
podstawowe wartości UE, takie jak zasada ostrożności i zrównoważone rolnictwo oraz 
aby obywatele UE w dalszym ciągu mogli mieć zaufanie do oznakowania i 
identyfikacji pochodzenia produktów na rynku UE; a także, by określiła konkretne 
środki w celu utrzymania zasady ostrożności w negocjacjach;

e. zapewniła, aby właściwe organy UE brały udział w kontroli i weryfikacji zakładów, 
obiektów i produktów kwalifikujących się do udziału w eksporcie do UE pod kątem 
ich zgodności z wymogami sanitarnymi i fitosanitarnymi obowiązującymi w UE, przy 
czym wyraża zaniepokojenie w związku z przedstawioną przez Komisję Europejską 
propozycją tekstu dla USA w tym względzie, mając na uwadze, że we wcześniejszych 
unijnych umowach handlowych UE zachowywała możliwość kontroli i weryfikacji 
programu kontrolnego pozostałych stron umów, a także wzywając Komisję do 
utrzymania tego podejścia; 

f. domagała się, aby przywóz produktów rolnych do UE był dopuszczalny wyłącznie 
wtedy, gdy produkty te spełnią europejskie normy w zakresie ochrony konsumentów, 
dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska przy zachowaniu minimalnych standardów 
socjalnych;

g. pamiętała, że negocjacje w sprawie TTIP nie mogą same w sobie wpłynąć na zmianę 
wdrażania przepisów lub na zmianę wniosków ustawodawczych w żadnej dziedzinie, 
w tym w dziedzinie bezpieczeństwa europejskiej żywności, norm SPS, dobrostanu 
zwierząt i środków ochrony środowiska;

h. zapewniła pozytywny i ambitny końcowy wynik negocjacji w sprawie rolnictwa, 
odzwierciedlający zarówno ofensywne, jak i defensywne interesy sektora rolnego w 
UE w związku ze zniesieniem lub ograniczeniem zarówno taryfowych, jak i 
pozataryfowych barier handlowych, w tym w szczególności w kwestiach norm i 
procedur sanitarnych i fitosanitarnych, gwarantując zdecydowane stanowisko w 
odniesieniu do wysokiej jakości produktów europejskich, tak aby producenci z UE 
osiągali z dostępu do rynku USA rzeczywiste zyski, a także uwzględniła, że środki 
mające na celu ochronę konsumentów oraz zapewnienie bezpieczeństwa żywności i 
zdrowia konsumentów nie powinny być traktowane jako bariery pozataryfowe;

i. zachęcała do wymiany know-how między stronami w dziedzinie bezpieczeństwa oraz 
bezpieczeństwa żywnościowego;

j. wynegocjowała sprawny system kontroli fitosanitarnych w odniesieniu do wywozu 
produktów europejskich, zapewniający poszanowanie standardów bezpieczeństwa bez 
jednoczesnych zakłóceń w wywozie produktów europejskich na rynek Stanów 
Zjednoczonych, oraz aby umożliwiła w ten sposób zwiększenie wywozu do tego 
kraju;

k. zapewniła równe szanse, zachęcając do stosowania uczciwej polityki budżetowej i 
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uczciwych praktyk handlowych w odniesieniu do produktów spożywczych, a także 
traktując jako kwestię szczególnie ważną te produkty i sektory, w których przypadku 
bezpośrednia i pośrednia konkurencja naraziłaby producentów rolnych z UE, w tym 
drobne gospodarstwa rolne, w całej Unii bądź w poszczególnych regionach Unii, na 
nadmierną presję lub nieuczciwą konkurencję, np. w przypadkach, gdy warunki 
regulacyjne i powiązane z nimi koszty produkcji, takie jak wymogi dotyczące 
pomieszczeń dla zwierząt, w UE są odmienne od obowiązujących w USA i rozważyła 
wszystkie możliwe opcje w zakresie traktowania wszelkich wrażliwych produktów, w 
tym obniżenie taryf i ograniczenie kontyngentów taryfowych;

l. opowiedziała się, tak jak wyraźnie określono w mandacie negocjacyjnym, za 
przyjęciem w umowie klauzuli ochronnej, która znalazłaby zastosowanie w sytuacji, 
gdyby wzrost przywozu określonego produktu mógł stanowić zagrożenie dla 
europejskiej produkcji żywności;

m. w odpowiedzi na złożone już wnioski kilku państw członkowskich przedstawiła 
zestawienie koncesji udzielonych w już zawartych oraz obecnie negocjowanych 
umowach handlowych, tak aby uzyskać przegląd wszystkich koncesji na poszczególne 
produkty, bez czego nie ma możliwości prowadzenia negocjacji w sprawie produktów 
wrażliwych;

n. jak najszybciej poinformowała Parlament i opinię publiczną o treści ewentualnej listy 
produktów wrażliwych, tak aby wszystkie zainteresowane podmioty miały 
wystarczająco dużo czasu na szybkie rozpatrzenie tych propozycji i ich ocenę jeszcze 
przed zakończeniem negocjacji;

o. zapewniła odpowiednią ochronę prawną europejskich oznaczeń geograficznych i 
unijnych produktów rolnych wysokiej jakości na rynku amerykańskim oraz środki w 
celu zaradzenia problemom związanym z nieprawidłowym stosowaniem i 
wprowadzającymi w błąd informacjami i praktykami, a także zapewniła ochronę w 
zakresie etykietowania, identyfikowalności i faktycznego pochodzenia produktów 
rolnych, które powinny stanowić zasadniczy element zrównoważonego porozumienia;

p. uwzględniła w TTIP porozumienie w sprawie produktów ekologicznych rozszerzone o 
produkty, których dotychczas ono nie obejmowało (wina);

q. włączyła do TTIP porozumienie w sprawie wina zawarte w 2006 r. między UE i USA, 
doprowadzając do usunięcia z wykazu produktów o nazwach częściowo zastrzeżonych 
17 nazw wymienionych w tej umowie sektorowej;

r. wzięła pod uwagę, że wspieranie przez USA dochodów z działalności rolnej w 
czasach globalnych wahań cen mogłoby postawić unijnych rolników w niekorzystnej 
sytuacji z punktu widzenia konkurencji oraz że unijne środki w zakresie zarządzania
sytuacją kryzysową powinny zostać na nowo poddane ocenie w celu odzwierciedlenia 
zmieniających się warunków rynkowych;

s. utworzyła dwustronny wspólny komitet roboczy zajmujący się na stałe dyskusjami na 
temat handlu w rolnictwie w celu wczesnego identyfikowania i eliminowania barier 
handlowych za sprawą sytemu wczesnego ostrzegania w przypadku zmian 
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regulacyjnych, a także w celu wspierania zbieżności regulacyjnej;

t. we wszystkich kwestiach dotyczących negocjacji współpracowała w sposób w pełni 
przejrzysty, terminowy i kompleksowy z Parlamentem Europejskim, wszystkimi 
parlamentami narodowymi i zainteresowanymi stronami reprezentującymi sektor 
rolny oraz zapewniła przestrzeganie wszystkich przepisów, na których opiera się nasz 
europejski model rolnictwa i europejski model społeczeństwa;

u. zadbała o to, by zniesiony został wprowadzony przez USA zakaz przywozu wołowiny 
z UE;

v. zapewniła równe warunki działania poprzez wprowadzenie wymogu oznakowania 
przywożonych produktów, które są wytwarzane z zastosowaniem metod niezgodnych 
z unijnymi normami dotyczącymi dobrostanu zwierząt, bezpieczeństwa żywności oraz 
zdrowia ludzi i zwierząt;

w. przedstawiła w jak najkrótszym czasie jasne i obiektywne studium analizujące, sektor 
po sektorze, wpływ TTIP na rolnictwo europejskie, w szczególności jego skutki dla 
małych gospodarstw rodzinnych, i współpracowała z instytucjami badawczymi, 
publicznymi i prywatnymi zaangażowanymi w badania nad bezpieczeństwem 
żywnościowym i mogącymi w sposób przejrzysty i terminowy wzbogacić o istotną 
treść wszystkie aspekty negocjacji.
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