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WSKAZÓWKI

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. kieruje do Komisji następujące zalecenia:

a. należy dopilnować osiągnięcia wszechstronnego i ambitnego porozumienia w sprawie 
TTIP, które zwiększy uczciwą konkurencję po obu stronach Atlantyku, a jednocześnie 
będzie uwzględniać wartości europejskiej społecznej gospodarki rynkowej, zapewni 
korzyści konsumentom, przemysłowi i inwestorom, nasili tworzenie miejsc pracy o 
dobrej jakości i wzrost gospodarczy oraz zadba o to, aby współpraca regulacyjna 
przebiegała bez naruszania w jakikolwiek sposób kontroli demokratycznej po obu 
stronach Atlantyku, a także będzie służyć przekształceniom w kierunku bardziej 
zrównoważonego modelu społeczeństwa;

b. należy podjąć natychmiastowe działania, aby dopilnować, żeby handel i inwestycje 
podmiotów finansowych po obu stronach Atlantyku oraz równy dostęp wszystkich 
usługodawców w USA i Europie do rynku były regulowane w oparciu o najwyższe 
standardy, a jednocześnie dążyć do wysokich poziomów ochrony, zwłaszcza w takich 
obszarach jak zdrowie i bezpieczeństwo, ochrona konsumentów, praca, prawa 
społeczne, regulacja usług finansowych, przepisy dotyczące środowiska, 
bezpieczeństwo żywności oraz ochrona danych; należy dopilnować, żeby żadne 
postanowienia nie wykluczały w jakikolwiek sposób – czy to pod względem 
merytorycznym, czy to przez zniechęcający wpływ na regulatorów – zaostrzenia 
takich standardów w przyszłości; a także należy dopilnować, aby porozumienie w 
sprawie TTIP obejmowało specjalny rozdział dotyczący MŚP;

c. należy przyjąć, że dobre porozumienie w sprawie standardów regulacyjnych może być 
ogólnoświatowym wzorem dla przyszłych umów handlowo-inwestycyjnych, 
zmniejszając koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa, zwłaszcza MŚP, na całym 
świecie;

d. należy dostrzec, że głównymi beneficjentami TTIP mogą być MŚP, ponieważ duże 
korporacje uzyskują oszczędności skali, które umożliwiają im łatwy dostęp do rynków 
po obu stronach Atlantyku, a także, że MŚP nie dysponują finansowymi, prawnymi 
czy innymi zasobami, aby poradzić sobie z różnicami regulacyjnymi oraz innymi 
barierami w handlu;

e. należy zapewnić większą przejrzystość i wymianę informacji w zakresie zasad 
pomocy państwa i jej przydziału, a jednocześnie zadbać o dostarczanie usług 
świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, jak również o ściślejszą 
współpracę organów ds. konkurencji w takich obszarach jak łączenie spółek, ochrona 
konkurencji, przedsiębiorstwa państwowe i dotacje; należy podjąć natychmiastowe 
działania, aby zapewnić włączenie do porozumienia rozdziału dotyczącego 
konkurencji;
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f. należy podjąć natychmiastowe działania, aby dopilnować, żeby negocjacje na temat 
dostępu do rynku usług finansowych były powiązane ze wzajemnym uznawaniem i 
większą konwergencją regulacji sektora finansowego, co oznacza propagowanie jako 
głównego celu wyższych standardów i interesu ogólnego; należy wspierać coraz 
wyższe standardy międzynarodowe we współpracy prowadzonej na innych forach 
międzynarodowych, w tym zasady Bazylea III, nie naruszając zdolności UE i organów 
państw członkowskich do regulowania produktów i praktyk finansowych oraz nadzoru 
nad nimi w ramach wykonywania przez nie własnych obowiązków regulacyjnych i 
nadzorczych;

g. nie należy szczędzić wysiłków, by w pełni wykorzystać wynikającą z negocjacji w 
sprawie TTIP szansę na poczynienie wspólnie pozytywnych i konstruktywnych
postępów w kwestii usług finansowych przy jednoczesnym uwzględnieniu 
dotychczasowych osiągnięć obu stron w tej dziedzinie; tematy dyskusji mogłyby 
obejmować dwustronne konsultacje poprzedzające wprowadzenie nowych przepisów, 
przejrzystość wobec zainteresowanych stron podczas rozmów dwustronnych 
dotyczących zagadnień finansowych oraz większą rozliczalność wobec wybranych 
organów;

h. należy powstrzymać się od dodatkowych zobowiązań w zakresie dostępu do rynku 
usług finansowych, ponieważ wzajemne powiązania, złożoność oraz zbyt duże 
podmioty powodują powstanie i rozprzestrzenianie się ryzyka systemowego oraz 
stanowią zagrożenie dla stabilności finansowej;

i. należy zaproponować – z uwzględnieniem prac OECD – dyrektywę w sprawie 
przeciwdziałania erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysków, by położyć 
kres szkodliwej konkurencji ze strony przedsiębiorstw, zwłaszcza korporacji 
wielonarodowych, które kreują swoją ogólną sytuację podatkową – często w 
wymiarze transatlantyckim – w sposób umożliwiający przenoszenie zysków do 
systemów prawnych przewidujących niższe podatki; należy dopilnować, aby fundusze 
typu „offshore”, których zarządzający działają po obu stronach Atlantyku, miały 
obowiązek ustanowienia siedziby w miejscu prowadzenia działalności; należy podjąć 
natychmiastowe działania, aby zapewnić w kwestiach podatkowych automatyczną 
wymianę informacji oraz sprawozdawczość z rozbiciem na poszczególne kraje, z 
wyłączeniem MŚP; należy ustalić definicję i wykaz rajów podatkowych na szczeblu 
UE, z uwzględnieniem prac OECD;

j. należy podjąć natychmiastowe działania, aby uwzględnić w TTIP środki prawne 
służące przeciwdziałaniu agresywnemu planowaniu podatkowemu w postaci 
systematycznego przenoszenia kapitału na drugą stronę Atlantyku oraz należy 
dopilnować, aby podstawą przenoszenia kapitału była działalność gospodarcza, a nie 
dążenie do uniknięcia płatności podatków w kraju produkcji; należy zadbać o większą 
przejrzystość i szczegółowość w odniesieniu do danych statystycznych dotyczących 
bilansu płatniczego po obu stronach Atlantyku;

k. należy podjąć natychmiastowe działania w celu zapewnienia przedsiębiorstwom 
europejskim, w tym MŚP, uczciwej konkurencji i równego dostępu do rynku 
zamówień publicznych w USA oraz zagwarantować, że przewidziano w nich 
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obowiązek przestrzegania kryteriów społecznych, etycznych i środowiskowych; 
należy uznać, że obecny brak równowagi w dostępie do rynku zamówień publicznych 
w USA w porównaniu z UE stanowi nieuczciwą konkurencję; należy zauważyć, że 
85% przetargów publicznych w UE jest już otwarte dla amerykańskich dostawców, 
podczas gdy zaledwie 32% amerykańskich przetargów otwarte jest dla dostawców z 
UE; należy dopilnować, aby ostatnio przyjęte unijne przepisy dotyczące zamówień 
publicznych były nadal przestrzegane;

l. należy dopilnować, aby ostatnio przyjęte unijne przepisy dotyczące zamówień 
publicznych były w ramach prowadzonych negocjacji objęte ochroną i wsparciem, 
zwłaszcza w odniesieniu do dostępu MŚP do zamówień publicznych, kryteriów 
kwalifikowalności opierających się na najkorzystniejszym stosunku jakości do ceny, a 
nie na najniższej cenie, rynków zarezerwowanych dla przedsiębiorstw gospodarki 
społecznej, możliwości wspierania przez organy zamawiające współpracy między 
społecznościami oraz utrzymania progów zwolnienia przetargów z przepisów unijnych 
i międzynarodowych; należy zagwarantować, że unijne przedsiębiorstwa nie będą 
dyskryminowane podczas ubiegania się o zamówienia publiczne w USA oraz że będą 
one korzystać z dostępu na przejrzystych zasadach, równoważnego z dostępem 
oferowanym amerykańskim przedsiębiorstwom w Europie na podstawie unijnych 
przepisów w dziedzinie zamówień publicznych;

m. należy podjąć natychmiastowe proaktywne środki przeciwko protekcjonizmowi oraz 
zająć się przepisami ograniczającymi dostęp rynku europejskiego do USA;

n. należy dopilnować, aby wszelkie mechanizmy rozstrzygania sporów ustalone w 
ramach TTIP były całkowicie przejrzyste, zgodne z zasadami demokratycznymi oraz 
aby podlegały kontroli i nie naruszały prawa rządów do regulacji;

o. należy podjąć natychmiastowe działania, które zapewnią wybór podejścia opartego na 
pozytywnym wykazie, po to, aby wszystkie usługi publiczne objęte TTIP zostały 
jednoznacznie wymienione w porozumieniu oraz aby nie znalazły się w nim żadne 
klauzule zawieszające ani zapadkowe;

p. należy uznać i uwypuklić nieustające znaczenie przedsiębiorstw państwowych i 
innych form własności publicznej dla ważnych usług publicznych i usług 
świadczonych w interesie ogólnym oraz wezwać do wykluczenia ich z zakresu 
porozumienia; należy dopilnować, aby zgodnie z mandatem powierzonym Komisji 
przez państwa członkowskie TTIP nie wpłynął na zarządzanie usługami publicznymi;

q. należy uznać że TTIP przyniesie więcej korzyści MŚP niż dużym przedsiębiorstwom; 
należy zauważyć, że zniesienie taryf, uproszczenie procedur celnych i konwergencja 
norm dotyczących produktów znacznie ułatwią uczestnictwo MŚP w handlu 
transatlantyckim, a także że TTIP będzie pierwszą umową o wolnym handlu, w której 
zawarty zostanie rozdział poświęcony MŚP; należy dążyć do konsolidacji istniejącej 
współpracy między USA a UE w dziedzinie MŚP; należy dążyć do utworzenia stron 
internetowych, na których europejskie i amerykańskie MŚP mogłyby znaleźć 
informacje na temat taryf, procedur celnych i wszystkich regulacji dotyczących 
produktów, mających zastosowanie na szczeblu federalnym i stanowym w USA oraz 
na szczeblu Unii i państw członkowskich w UE; 
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r. należy dopilnować, aby europejskie prawo konkurencji było należycie przestrzegane 
we wszystkich obszarach, zwłaszcza w odniesieniu do rynków cyfrowych;

s. należy dopilnować, aby prawa pracownicze i ochrona pracowników były w 
porozumieniu w pełni respektowane i aby zwiększony dostęp do rynku i konkurencja 
nie uszczuplały tych praw;

t. należy zdawać sobie sprawę z faktu, że porozumienie oprócz znaczenia 
gospodarczego ma także wagę polityczną, gdyż zawierane jest pomiędzy obszarami 
leżącymi po obu stronach Atlantyku charakteryzującymi się wspólną troską o 
bezpieczeństwo oraz podzielającymi takie wartości jak wolność, równość, 
demokracja, prawa człowieka i społeczna gospodarka rynkowa;

u. należy zdawać sobie sprawę z wątpliwości związanych z negocjacjami dotyczącymi 
TTIP, a w celu ich rozwiania należy prowadzić negocjacje w jak najbardziej 
przejrzysty sposób oraz zainicjować europejską kampanię informacyjną;

v. należy podjąć dalsze działania mające na celu zwiększenie przejrzystości negocjacji, 
w szczególności jeśli chodzi o bezpośredni dostęp do informacji na szczeblu 
regionalnym i lokalnym;

w. należy zapewnić przejrzystość w negocjacjach podczas ich całego przebiegu zgodnie z 
obowiązkiem Komisji na mocy art. 218 ust. 10 TFUE, którego fundamentalny 
charakter potwierdził ETS w niedawnym orzeczeniu i który dotyczy pełnego 
informowania Parlamentu w trybie natychmiastowym na wszystkich etapach 
negocjacji; należy dążyć do porozumienia z administracją USA w sprawie dostępu 
wszystkich parlamentarzystów do skonsolidowanych dokumentów negocjacyjnych; 
należy zapewnić publiczny dostęp do odpowiednich dokumentów negocjacyjnych 
wszystkich stron, z wyjątkiem dokumentów, które zostaną utajnione po wyraźnym 
uzasadnieniu w indywidualnych przypadkach, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie 
publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji;

x. należy zaproponować inicjatywy na rzecz MŚP informujące o tym, w jaki sposób 
można uzyskać dostęp do rynku oraz rozpocząć inwestycje po drugiej stronie 
Atlantyku;

y. należy dopilnować, aby Parlament Europejski odgrywał właściwą rolę w odniesieniu 
do decyzji dotyczących konwergencji przepisów, które będą podejmowane po 
ratyfikacji porozumienia.
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