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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej zalecenia Parlamentu dla Komisji dotyczące negocjacji w sprawie 
transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP)
(2014/2228(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając wytyczne UE w zakresie negocjacji dotyczących transatlantyckiego 
partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP) między UE a USA przyjęte przez Radę w 
dniu 14 czerwca 2013 r.1, których klauzula tajności została zniesiona i które zostały 
podane do wiadomości publicznej przez Radę w dniu 9 października 2014 r.,

– uwzględniając wspólne oświadczenie ze szczytu UE–USA, który odbył się w dniu 
26 marca 2014 r.2,

– uwzględniając konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej, które odbyło się w dniach 26 
i 27 czerwca 2014 r.3,

– uwzględniając wytyczne polityczne na następną kadencję Komisji Europejskiej 
przewodniczącego Jeana-Claude’a Junckera z dnia 15 lipca 2014 r. zatytułowane: 
„Nowy początek dla Europy: Mój program na rzecz zatrudnienia, wzrostu, 
sprawiedliwości oraz zmian demokratycznych”4,

– uwzględniając wspólne oświadczenie prezydenta USA Baracka Obamy, 
przewodniczącego Komisji Jeana-Claude’a Junckera, przewodniczącego Rady 
Europejskiej Hermana Van Rompuya, premiera Zjednoczonego Królestwa Davida 
Camerona, kanclerz Niemiec Angeli Merkel, prezydenta Francji François Hollande’a, 
premiera Włoch Matteo Renziego oraz premiera Hiszpanii Mariano Rajoya z dnia 
16 listopada 2014 r. wydane po posiedzeniu, które odbyli przy okazji szczytu G20 w 
Brisbane w Australii5,

– uwzględniając konkluzje Rady w sprawie TTIP z dnia 21 listopada 2014 r.6,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie przejrzystości 
w negocjacjach dotyczących TTIP (C(2014)9052), decyzje Komisji z dnia 25 listopada 
2014 r. w sprawie publikowania informacji dotyczących spotkań odbywających się 
między członkami Komisji a organizacjami lub osobami samozatrudnionymi 
(C(2014)9051) oraz w sprawie publikowania informacji dotyczących spotkań 
odbywających się między dyrektorami generalnymi Komisji a organizacjami lub 
osobami samozatrudnionymi (C(2014)9048),

                                               
1 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/pl/pdf
2 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/141920.pdf
3 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-79-2014-INIT/pl/pdf
4 http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_en.pdf
5 http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-1820_en.htm
6 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/145906.pdf
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– uwzględniając wspólne oświadczenie Rady ds. Energii UE–USA z dnia 3 grudnia 
2014 r.1,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji z dnia 13 stycznia 2015 r. z konsultacji 
społecznych online w sprawie ochrony inwestycji i rozstrzygania sporów między 
inwestorem a państwem (ISDS), przeprowadzonych w związku z transatlantyckim 
partnerstwem handlowo-inwestycyjnym (TTIP) (SWD(2015)0003),

– uwzględniając propozycje tekstów UE poddanych pod dyskusję z USA podczas rund 
negocjacyjnych dotyczących TTIP, w szczególności te, których klauzula tajności 
została zniesiona i które zostały podane do wiadomości publicznej przez Komisję, m.in. 
dokumenty przedstawiające stanowiska UE zatytułowane: „Kwestie regulacyjne 
dotyczące TTIP – przemysł maszynowy”2, „Sprawdzian równoważności funkcjonalnej: 
proponowana metodologia równoważności regulacyjnej w branży motoryzacyjnej”3

oraz „Rozdział dotyczący handlu i zrównoważonego rozwoju/ polityki pracy i ochrony 
środowiska naturalnego: dokument UE określający kluczowe kwestie i aspekty dla 
przepisów w TTIP”4, a także propozycje tekstów dotyczących barier technicznych w 
handlu5, środków sanitarnych i fitosanitarnych6, procedur celnych i ułatwień w handlu7, 
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)8, ewentualnych przepisów w sprawie 
konkurencji9, ewentualnych przepisów w sprawie przedsiębiorstw państwowych oraz 
przedsiębiorstw, którym przyznano szczególne lub wyłączne przywileje10, 
ewentualnych przepisów w sprawie dotacji11 oraz rozstrzygania sporów12, 

– uwzględniając wersję ostateczną sprawozdania wstępnego z dnia 28 kwietnia 2014 r. 
sporządzonego przez ECORYS dla Komisji i zatytułowanego „Ocena wpływu handlu 
na zrównoważony rozwój mająca na celu wsparcie negocjacji w sprawie kompleksowej 
umowy handlowo-inwestycyjnej między Unią Europejską a USA”13,

– uwzględniając „Szczegółową analizę przedstawionej przez Komisję Europejską oceny 
wpływu na transatlantyckie partnerstwo handlowo-inwestycyjne między UE a USA”, 
opublikowaną w kwietniu 2014 r. przez Centrum Studiów nad Polityką Europejską 
(CEPS) na zlecenie Parlamentu, 

– uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje, w szczególności rezolucję z dnia 
23 października 2012 r. w sprawie stosunków handlowych i gospodarczych ze Stanami 
Zjednoczonymi14, rezolucję z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie negocjacji UE

                                               
1 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2341_en.htm
2 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153022.pdf
3 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153023.pdf
4 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153024.pdf
5 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153025.pdf
6 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153026.pdf
7 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153027.pdf
8 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153028.pdf
9 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153029.pdf
10 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153030.pdf
11 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153031.pdf
12 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153032.pdf
13 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/may/tradoc_152512.pdf
14 Dz.U. C 68 E z 7.3.2014, s. 53.
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dotyczących handlu i inwestycji ze Stanami Zjednoczonymi1, rezolucję z dnia 12 marca 
2014 r. w sprawie realizowanych przez NSA amerykańskich programów nadzoru, 
organów nadzoru w różnych państwach członkowskich oraz ich wpływu na prawa 
podstawowe obywateli UE oraz na współpracę transatlantycką w dziedzinie wymiaru 
sprawiedliwości i spraw wewnętrznych2 oraz rezolucję z dnia 15 stycznia 2015 r. w 
sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego działalności Europejskiego Rzecznika 
Praw Obywatelskich w 2013 r.3,

– uwzględniając art. 108 ust. 4 oraz art. 52 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz opinie Komisji 
Spraw Zagranicznych, Komisji Rozwoju, Komisji Gospodarczej i Monetarnej, Komisji 
Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i 
Energii, Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, Komisji Transportu i 
Turystyki, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Kultury i Edukacji, Komisji 
Prawnej, Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, 
Komisji Spraw Konstytucyjnych oraz Komisji Petycji (A8-0000/2015),

A. mając na uwadze, że ambitna umowa z USA mogłaby wspomóc reindustrializację 
Europy i przyczynić się do realizacji celu na 2020 r. dotyczącego zwiększenia PKB 
generowanego przez przemysł w UE z 15% do 20%; mając na uwadze, że może ona 
stworzyć możliwości szczególnie dla MŚP, które bardziej niż większe przedsiębiorstwa 
cierpią z powodu barier pozataryfowych; mając na uwadze, że umowa między dwoma 
największymi blokami gospodarczymi na świecie może również generować standardy, 
normy i zasady, które zostaną przyjęte na szczeblu światowym, co przyniosłoby 
korzyści również państwom trzecim;

B. mając na uwadze, że ze względu na rosnącą liczbę wzajemnych powiązań między 
rynkami światowymi – nawet do 40% towarów przemysłowych w Europie 
wytwarzanych jest z importowanych produktów z rynków wyższego szczebla – ważne 
jest, aby decydenci polityczni kształtowali sposób, w jaki dochodzi do interakcji między 
tymi rynkami; mając na uwadze, że odpowiednie zasady handlu są podstawą wartości 
dodanej w Europie, ponieważ produkcja przemysłowa odbywa się w globalnych 
łańcuchach wartości;

C. mając na uwadze, że stoimy w obliczu nieuregulowanej globalizacji i że dobrze 
przemyślana umowa handlowa mogłaby przyczynić się do czerpania korzyści z 
liberalizacji; mając na uwadze, że taka umowa nie powinna skupiać się wyłącznie na 
redukcji taryf celnych i barier pozataryfowych, lecz powinna stanowić również 
narzędzie ochrony pracowników, konsumentów i środowiska naturalnego; mając na 
uwadze, że solidna i ambitna umowa handlowa to okazja do stworzenia ram poprzez 
wprowadzenie do przepisów na szczeblu światowym najwyższych standardów, tak aby 
zapobiegać dumpingowi socjalnemu i ekologicznemu;

                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0227.
2 Teksty przyjęte, P7_TA-PROV(2014)0230.
3 Teksty przyjęte, P8_TA-PROV(2015)0009.
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D. mając na uwadze, że choć wysokie standardy leżą w interesie konsumentów, należy 
zauważyć, iż są one również istotne z gospodarczego punktu widzenia, ponieważ 
wyższe koszty wynikające z wyższych standardów będą równoważone przez 
zwiększone oszczędności skali na rynku obejmującym 850 mln konsumentów;

E. mając na uwadze, że do wielu badań gospodarczego oddziaływania TTIP należy 
podchodzić z ostrożnością, ponieważ są one oparte na ekonomicznych modelach 
równowagi ogólnej z bardzo optymistycznymi przewidywaniami co do możliwości UE 
oraz USA w zakresie zmniejszenia regulacyjnych barier handlowych; mając na uwadze, 
że samo TTIP nie rozwiąże problemów gospodarczych w UE i nie należy pokładać w 
nim nieuzasadnionych nadziei ani wysuwać takich oczekiwań;

F. mając na uwadze, że dobrostan zwykłych obywateli, pracowników i konsumentów musi 
być punktem odniesienia dla każdej umowy handlowej; mając na uwadze, że TTIP 
powinno stanowić wzór dobrej umowy handlowej spełniającej powyższe wymogi;

G. mając na uwadze, że tajny charakter negocjacji – gdyż tak właśnie prowadzono je w 
przeszłości – doprowadził do niedociągnięć w zakresie demokratycznej kontroli procesu 
negocjacyjnego;

H. mając na uwadze, że przewodniczący Jean-Claude Juncker w swoich wytycznych 
politycznych wyraźnie stwierdził, że choć UE i USA mogą uczynić spory krok naprzód, 
jeżeli chodzi o wzajemne uznawanie norm dotyczących produktów lub wypracowanie 
norm transatlantyckich, to UE nie poświęci europejskich standardów w zakresie 
bezpieczeństwa, zdrowia, ochrony socjalnej i ochrony danych osobowych czy 
różnorodności kulturowej, przy czym podkreślił, że kwestie bezpieczeństwa naszej 
żywności oraz ochrony danych osobowych Europejczyków nie będą podlegać 
negocjacjom;

I. mając na uwadze, że w swoich wytycznych politycznych przewodniczący Jean-Claude 
Juncker wyraźnie zaznaczył również, że nie zgodzi się, by właściwość sądów państw 
członkowskich UE w zakresie sporów między inwestorami była ograniczona 
jakimikolwiek specjalnymi procedurami; mając na uwadze, że dostępne są już wyniki 
konsultacji społecznych w sprawie ochrony inwestycji i rozstrzygania sporów między 
inwestorem a państwem w związku z TTIP, a teraz potrzebny jest proces refleksji nad 
tym, jak najlepiej zapewnić ochronę inwestycji i równe traktowanie inwestorów, 
przeprowadzony z uwzględnieniem krytycznych i konstruktywnych uwag wewnątrz 
trzech instytucji europejskich oraz między nimi;

J. mając na uwadze, że liczne głosy krytyczne w ramach debaty publicznej wskazują na 
potrzebę prowadzenia negocjacji w sprawie TTIP w sposób bardziej przejrzysty i 
dopuszczenia udziału wielu stron, przy uwzględnieniu obaw zgłaszanych przez 
obywateli europejskich; mając na uwadze, że Parlament w pełni popiera decyzję Rady o 
odtajnieniu wytycznych negocjacyjnych oraz inicjatywę Komisji Europejskiej w 
zakresie przejrzystości;

K. mając na uwadze, że rozmowy między USA a UE są prowadzone od lipca 2013 r., 
jednak do tej pory nie osiągnięto porozumienia w sprawie wspólnego tekstu, oraz że 
nadszedł odpowiedni moment, aby zastanowić się nad stanem negocjacji; 



PR\1049287PL.doc 7/14 PE549.135v01-00

PL

1. w związku z trwającymi negocjacjami w sprawie TTIP kieruje do Komisji następujące 
zalecenia:

a) w odniesieniu do zakresu i szerszego kontekstu:

(i) należy dopilnować, aby negocjacje w sprawie TTIP prowadziły do zawarcia 
pogłębionej, kompleksowej, ambitnej i wyważonej umowy handlowo-
inwestycyjnej, spełniającej wysokie standardy, która będzie promować 
zrównoważony wzrost, wspierać tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy dla 
pracowników europejskich, zapewniać bezpośrednie korzyści dla konsumentów 
europejskich, zwiększać międzynarodową konkurencyjność i stwarzać nowe 
możliwości dla przedsiębiorstw unijnych, a w szczególności dla MŚP; treść tej 
umowy jest ważniejsza niż tempo negocjacji;

(ii) należy podkreślić, że choć negocjacje w sprawie TTIP obejmują negocjacje w 
trzech głównych obszarach: ambitnej poprawy wzajemnego dostępu do rynku (dla 
towarów, usług, inwestycji i zamówień publicznych na wszystkich szczeblach 
sprawowania rządów), zmniejszenia barier pozataryfowych i zwiększenia 
zgodności systemów regulacyjnych oraz opracowania wspólnych zasad mających 
na celu wyjście naprzeciw wspólnym wyzwaniom i możliwościom, jakie daje 
handel światowy, to wszystkie te obszary są jednakowo ważne i powinny być w 
równym stopniu uwzględnione w kompleksowym pakiecie; TTIP powinno być 
ambitne i wiążące na wszystkich szczeblach sprawowania rządów po obu stronach 
Atlantyku, prowadzić do trwałej i autentycznej wzajemnej otwartości rynku oraz 
do ułatwień w dziedzinie handlu dla ogółu społeczeństwa, a także szczególnie 
uwzględniać środki strukturalne mające na celu osiągnięcie ściślejszej współpracy 
transatlantyckiej przy jednoczesnym utrzymaniu standardów regulacyjnych i 
zapobieganiu dumpingowi socjalnemu oraz ekologicznemu;

(iii) należy pamiętać o ogólnym znaczeniu strategicznym stosunków gospodarczych 
między UE a USA oraz o szczególnym znaczeniu strategicznym TTIP, m.in. jako 
możliwości propagowania zasad i wartości wyznawanych i podzielanych przez 
UE i USA oraz wypracowania wspólnego podejścia do światowego handlu, 
inwestycji oraz kwestii związanych z handlem, takich jak wysokie standardy, 
normy i przepisy, w celu kształtowania szerszej wizji transatlantyckiej i 
wspólnego zestawu celów strategicznych;

(iv) mając szczególnie na uwadze niedawne pozytywne wydarzenia w Światowej 
Organizacji Handlu (WTO), należy dopilnować, by umowa ze Stanami 
Zjednoczonymi była punktem wyjścia do szerzej zakrojonych negocjacji 
handlowych oraz by nie postrzegano jej jako alternatywy dla procesu WTO; 
dwustronne umowy handlowe zawsze są rozwiązaniem drugorzędnym i nie mogą 
prowadzić do zahamowania postępów w systemie wielostronnym;

b) w odniesieniu do dostępu do rynku:

(i) należy zapewnić, aby opcje dostępu do rynku w poszczególnych obszarach były 
jednakowo ambitne i odzwierciedlały oczekiwania obydwu stron, ponieważ 
dostęp do rynku w przypadku towarów przemysłowych, produktów rolniczych, 
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usług i zamówień publicznych jest jednakowo ważny we wszystkich przypadkach 
i należy zachować równowagę między różnymi propozycjami w tych obszarach;

(ii) należy dążyć do zniesienia wszystkich ceł, przy poszanowaniu produktów 
wrażliwych po obu stronach;

(iii) należy pamiętać, że UE ma ważne interesy ofensywne w sektorze usług, np. 
inżynieryjnych, telekomunikacyjnych czy transportowych; 

(iv) należy zwiększać dostęp do rynku usług na podstawie „wykazu pozytywnego”, na 
którym jednoznacznie wymienione będą usługi, które mogą świadczyć firmy 
zagraniczne, a z którego wyłączane są nowe usługi, przy jednoczesnym 
dopilnowaniu, aby ewentualne klauzule zawieszające i zapadkowe dotyczyły 
jedynie przepisów dotyczących niedyskryminacji oraz zapewniały elastyczność 
wystarczającą do przywrócenia kontroli publicznej nad usługami;

(v) w ramach negocjacji należy konkretnie poruszyć kwestię obecnych ograniczeń 
amerykańskich w zakresie usług transportu morskiego i powietrznego 
świadczonych przez przedsiębiorstwa europejskie, w tym w odniesieniu do 
zagranicznej własności linii lotniczych, a także wzajemności w przypadku 
kabotażu oraz kontroli bezpieczeństwa ładunku w transporcie morskim;

(vi) należy odpowiednio wyodrębnić usługi wrażliwe, takie jak usługi publiczne i 
komunalne (w tym systemy zaopatrzenia w wodę, opiekę zdrowotną, systemy 
zabezpieczenia społecznego i edukację), aby dać władzom krajowym i lokalnym 
wystarczająco duże możliwości przyjmowania przepisów w interesie publicznym; 
bardzo pomocne w tym względzie byłoby wspólne oświadczenie 
odzwierciedlające wyraźne zobowiązanie negocjatorów do wykluczenia tych 
sektorów z negocjacji;

(vii) należy powiązać negocjacje dotyczące dostępu do rynku usług finansowych z 
ujednoliceniem regulacji sektora finansowego na najwyższym szczeblu, aby 
wspierać przyjęcie niezbędnych przepisów na rzecz zapobiegania kryzysom 
finansowym oraz wspierać aktualne wysiłki na rzecz współpracy na innych forach 
międzynarodowych, takich jak Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego;

(viii) należy zapewnić, aby dorobek prawny UE dotyczący ochrony danych nie był 
narażony na szwank poprzez liberalizację przepływów danych, w szczególności w 
obszarze handlu elektronicznego i usług finansowych; należy dopilnować, aby 
przed wejściem w życie europejskich przepisów dotyczących ochrony danych nie 
podejmowano żadnych zobowiązań dotyczących przepływów danych;

(ix) należy zapewnić, aby europejskie prawo konkurencji było odpowiednio 
przestrzegane, w szczególności w świecie cyfrowym; 

(x) należy pamiętać, że umowa nie może zagrozić różnorodności kulturowej i 
językowej Unii, w tym w dziedzinie handlu usługami kulturalnymi i 
audiowizualnymi, oraz że istniejące i przyszłe przepisy i strategie polityczne 
wspierające sektor kulturalny, zwłaszcza w świecie cyfrowym, nie będą podlegać 
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negocjacjom;

(xi) należy dopilnować, aby uwzględniono rozbieżności w otwartości rynków 
zamówień publicznych po obu stronach Atlantyku oraz ogromne zainteresowanie 
części europejskich firm zamówieniami publicznymi w USA zarówno na szczeblu 
federalnym, jak i stanowym, np. w zakresie usług budowlanych, infrastruktury 
drogowej oraz towarów i usług, przy jednoczesnym poszanowaniu kryteriów 
zrównoważonego rozwoju w systemie zamówień publicznych po obu stronach, 
m.in. nowego unijnego pakietu dotyczącego zamówień publicznych i koncesji 
wchodzącego w życie w 2016 r.;

(xii) należy wspierać współpracę między UE i USA na szczeblu międzynarodowym w 
celu propagowania standardów zrównoważonego rozwoju w systemie zamówień 
publicznych, m.in. przy wdrażaniu zmienionego ostatnio Porozumienia w sprawie 
zamówień rządowych;

(xiii) należy dopilnować, aby stany USA były włączone do procesu negocjacyjnego w 
celu osiągnięcia znaczących rezultatów, jeżeli chodzi o otwarcie amerykańskiego 
systemu zamówień publicznych dla przedsiębiorstw z UE;

(xiv) należy zapewnić, aby celem negocjacji w sprawie reguł pochodzenia było 
pogodzenie stanowiska UE ze stanowiskiem USA; z uwagi na zakończenie 
negocjacji w sprawie kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA) 
między UE a Kanadą oraz potencjalne udoskonalenie umowy o wolnym handlu 
między UE a Meksykiem należy rozważyć możliwość i zakres kumulacji;

c) w odniesieniu do barier pozataryfowych:

(i) należy dopilnować, aby w rozdziale na temat współpracy regulacyjnej wspierano 
efektywne środowisko ekonomiczne o charakterze prokonkurencyjnym przez 
ułatwianie handlu i inwestycji, a jednocześnie opracowywanie i zapewnianie 
wysokiego poziomu przepisów dotyczących ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, 
konsumentów, pracy i środowiska naturalnego, a także istniejącej w UE 
różnorodności kulturowej; negocjatorzy z obu stron muszą określić i jasno 
sprecyzować, w oparciu o doświadczenie wyniesione z rozmów prowadzonych od 
półtora roku, które przepisy i standardy mają podstawowe znaczenie i nie można 
ich zmieniać, które mogą być przedmiotem wspólnego stanowiska, które dotyczą 
obszarów, gdzie wzajemne uznawanie oparte na wspólnych wysokich standardach 
i silnym systemie nadzoru rynkowego byłoby pożądane, a dla których możliwa 
jest wyłącznie usprawniona wymiana informacji; 

(ii) negocjacje w zakresie środków sanitarnych i fitosanitarnych oraz barier 
technicznych w handlu należy opierać na podstawowych zasadach wielostronnych 
umów dotyczących środków sanitarnych i fitosanitarnych oraz barier 
technicznych w handlu; w pierwszym rzędzie należy dążyć do zwiększenia 
przejrzystości i otwartości, wzmocnienia dialogu między organami regulacyjnymi 
oraz zacieśnienia współpracy w międzynarodowych organach normalizacyjnych; 
w negocjacjach w sprawie środków sanitarnych i fitosanitarnych oraz barier 
technicznych w handlu należy uznać prawo obu stron do zarządzania ryzykiem na 
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takim poziomie, który każda ze stron uznaje za właściwy w celu ochrony życia 
lub zdrowia ludzi, zwierząt i roślin; należy uwzględniać wrażliwe obszary i 
zapewniać poszanowanie wartości podstawowych dla każdej ze stron, jak np. 
stosowaną w UE zasadę ostrożności;

(iii) w odniesieniu do rozdziału dotyczącego horyzontalnej współpracy regulacyjnej 
należy nadać priorytet nawiązywaniu współpracy dwustronnej między organami 
regulacyjnymi poprzez zintensyfikowaną wymianę informacji oraz wspierać 
przyjmowanie, wzmacnianie i terminowe wdrażanie instrumentów 
międzynarodowych na podstawie pozytywnych doświadczeń międzynarodowych, 
takich jak normy ISO lub Światowe Forum na rzecz Harmonizacji Regulaminów 
Dotyczących Pojazdów (WP.29) Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów 
Zjednoczonych (EKG ONZ); należy ustalić, że wcześniejsze oceny wpływu aktu 
regulacyjnego określone w przepisach horyzontalnych dotyczących współpracy 
regulacyjnej oprócz wpływu na handel i inwestycje powinny również badać 
wpływ na konsumentów i środowisko naturalne; do możliwości wspierania 
zgodności regulacyjnej należy odnosić się z dużą ostrożnością i jedynie bez 
narażania uzasadnionych celów regulacyjnych i politycznych;

(iv) w kontekście przyszłej współpracy regulacyjnej należy jasno określić, które 
środki dotyczą barier pozataryfowych oraz zbędnych obciążeń i formalności 
administracyjnych, a które są powiązane z podstawowymi standardami i 
przepisami, w związku z czym nie powinny być zmieniane;

(v) podczas tworzenia ram przyszłej współpracy należy w pełni respektować systemy 
regulacyjne ustanowione po obu stronach Atlantyku oraz rolę Parlamentu 
Europejskiego w procesie podejmowania decyzji w UE i sprawowaną przezeń 
demokratyczną kontrolę nad procesami stanowienia prawa w UE, a jednocześnie 
zwrócić uwag na zrównoważone zaangażowanie zainteresowanych stron w 
konsultacje przy opracowywaniu projektu aktu regulacyjnego;

d) w odniesieniu do przepisów:

(i) należy powiązać negocjacje w sprawie dostępu do rynku i współpracy 
regulacyjnej z ustanowieniem ambitnych zasad i reżimów dotyczących m.in. 
zrównoważonego rozwoju, energii, MŚP, inwestycji oraz własności 
intelektualnej;

(ii) należy dopilnować, aby celem rozdziału dotyczącego zrównoważonego rozwoju 
była pełna i skuteczna ratyfikacja, wdrożenie i egzekwowanie ośmiu 
podstawowych konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) i ich 
postanowień, programu godnej pracy MOP oraz najważniejszych światowych 
porozumień w sprawie ochrony środowiska naturalnego; jego postanowienia 
powinny zapewnić lepszy poziom przestrzegania norm w zakresie pracy i 
środowiska; ambitny rozdział dotyczący handlu i zrównoważonego rozwoju 
powinien również zawierać przepisy dotyczące społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw bazujące na wytycznych dla przedsiębiorstw międzynarodowych 
wydanych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), a 
także wyraźnego i zorganizowanego zaangażowania społeczeństwa 
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obywatelskiego;

(iii) należy dopilnować, aby normy w zakresie pracy i środowiska nie były 
uwzględnione tylko w rozdziale dotyczącym handlu i trwałego rozwoju, ale 
również w innych częściach umowy, m.in. obejmujących inwestycje, handel 
usługami, współpracę regulacyjną i zamówienia publiczne;

(iv) w oparciu o pozytywne doświadczenia ze stosowania umowy o wolnym handlu 
między UE a Koreą oraz dobre i skuteczne praktyki zapisane w amerykańskich 
umowach o wolnym handlu i przepisach krajowych należy dopilnować, aby 
normy w zakresie pracy i środowiska były egzekwowalne;

(v) należy zapewnić, aby pracownicy przedsiębiorstw transatlantyckich mieli dostęp 
do informacji i konsultacji zgodnie z dyrektywą w sprawie ustanowienia 
europejskiej rady zakładowej;

(vi) należy dopilnować, aby ekonomiczny, społeczny i środowiskowy wpływ TTIP 
został zbadany w ramach gruntownej oceny wpływu handlu na zrównoważony 
rozwój, przy wyraźnym udziale zainteresowanych stron i społeczeństwa 
obywatelskiego;

(vii) należy dopilnować, aby w trakcie negocjacji obie strony przeanalizowały metody 
usprawnienia eksportu gazu ziemnego i ropy, tak aby TTIP zniosło wszelkie 
istniejące ograniczenia eksportowe w zakresie energetyki między oboma 
partnerami handlowymi, wspierając tym samym dywersyfikację źródeł energii;

(viii) należy dopilnować, aby prawo każdego z partnerów do poszukiwania i 
eksploatacji źródeł energii pozostało nienaruszone przez jakąkolwiek umowę, ale 
by po podjęciu decyzji o eksploatacji była stosowana zasada niedyskryminacji; 
dostęp do surowców oraz energii również powinien być udzielany w sposób 
niedyskryminacyjny, zarówno przedsiębiorstwom z UE, jak i z USA, należy 
również przestrzegać norm jakościowych dotyczących produktów 
energetycznych;

(ix) należy zapewnić, aby TTIP wspierało także wykorzystanie i promowanie 
produktów i usług ekologicznych, a tym samym znacznego potencjału zysków 
środowiskowych i gospodarczych oferowanych przez gospodarkę transatlantycką;

(x) należy dopilnować, aby TTIP służyło jako forum opracowywania wspólnych 
norm zrównoważonego rozwoju dla produkcji energii, przy czym zawsze 
uwzględniać należy normy już istniejące po obu stronach Atlantyku i przestrzegać 
ich;

(xi) należy dopilnować, aby TTIP zawierało szczególny rozdział poświęcony MŚP 
oraz by jego celem było stwarzanie nowych możliwości dla europejskich MŚP w 
USA, np. przez zniesienie wymogów w zakresie podwójnej certyfikacji, 
ustanowienie internetowego systemu informacyjnego na temat różnic 
regulacyjnych, wprowadzenie przyspieszonych procedur przy przekraczaniu 
granicy lub zniesienie niektórych wciąż istniejących wysokich taryf; w ramach 
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TTIP należy ustanowić mechanizmy umożliwiające obu stronom współpracę na 
rzecz ułatwienia udziału MŚP w handlu transatlantyckim, np. przez utworzenie 
punktów kompleksowej obsługi dla MŚP;

(xii) należy dopilnować, aby TTIP zawierało kompleksowy rozdział dotyczący 
inwestycji obejmujący przepisy w zakresie zarówno dostępu do rynku, jak i 
ochrony inwestycji; celem rozdziału dotyczącego inwestycji powinno być 
zapewnienie niedyskryminacyjnego traktowania w zakresie zakładania 
europejskich i amerykańskich przedsiębiorstw na terytorium drugiej strony, przy 
jednoczesnym uwzględnieniu wrażliwego charakteru niektórych konkretnych 
sektorów;

(xiii) należy zapewnić, aby postanowienia dotyczące ochrony inwestycji zostały 
ograniczone do przepisów obowiązujących po założeniu przedsiębiorstwa oraz by 
skupiały się na niedyskryminacji, sprawiedliwym i równym traktowaniu; należy 
precyzyjnie określić normy dotyczące ochrony oraz definicje inwestora i 
inwestycji; swobodny przepływ kapitału powinien być zgodny z postanowieniami 
traktatu UE oraz obejmować ostrożnościowe klauzule wyłączenia na wypadek 
kryzysu finansowego;

(xiv) należy dopilnować, aby zagraniczni inwestorzy byli traktowani w sposób 
niedyskryminacyjny i mieli równe możliwości wnoszenia skarg i uzyskania 
odszkodowania, bez konieczności stosowania mechanizmu rozstrzygania sporów 
między inwestorem a państwem; ze względu na rozwinięte systemy prawne UE i 
USA wprowadzanie takiego mechanizmu w TTIP nie jest konieczne; system 
rozstrzygania sporów między państwami oraz odwołanie się do sądów krajowych 
są najbardziej odpowiednimi narzędziami służącymi rozwiązaniu sporów 
dotyczących inwestycji;

(xv) należy dopilnować, aby TTIP zawierało ambitny rozdział na temat praw własności 
intelektualnej, obejmujący silną ochronę jasno i wyraźnie określonych obszarów 
praw własności intelektualnej, m.in. lepszą ochronę i uznawanie europejskich 
oznaczeń geograficznych, oraz aby odzwierciedlało sprawiedliwy i skuteczny 
poziom ochrony odpowiadający unijnym i amerykańskim przepisom dotyczącym 
wolnego handlu w tym zakresie, a zarazem stanowiło dalsze potwierdzenie 
elastyczności handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS), 
zwłaszcza w odniesieniu do zdrowia publicznego;

(xvi) należy dopilnować, aby rozdział na temat praw własności intelektualnej nie 
zawierał przepisów dotyczących sankcji karnych jako narzędzia egzekwowania, 
co zostało już wcześniej odrzucone przez Parlament Europejski;

e) w odniesieniu do przejrzystości, zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego oraz 
społecznego odbioru:

(i) należy kontynuować dotychczasowe wysiłki na rzecz zwiększenia przejrzystości 
w negocjacjach przez publiczne udostępnianie tworzenie większej liczby 
propozycji negocjacyjnych;
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(ii) należy przełożyć wysiłki na rzecz przejrzystości na znaczące rezultaty praktyczne, 
m.in. przez osiąganie znaczących porozumień ze stroną amerykańską mających na 
celu zwiększenie przejrzystości, w tym przez udostępnianie wszystkich 
dokumentów negocjacyjnych w celu umożliwienia posłom do Parlamentu oraz 
państwom członkowskim prowadzenie konstruktywnych dyskusji z 
zainteresowanymi stronami i opinią publiczną;

(iii) należy promować jeszcze większe zaangażowanie państw członkowskich w celu 
kształtowania ich aktywnego udziału w lepszym informowaniu obywateli 
europejskich o zakresie tej umowy i możliwych korzyściach z niej płynących oraz 
w celu umożliwienia w Europie prowadzenia szerokiej i opartej na faktach debaty 
publicznej na temat TTIP, dzięki czemu przeanalizowane zostaną autentyczne 
obawy związane z umową;

(iv) należy wzmocnić nieustanne zaangażowanie Parlamentu Europejskiego w 
procesie negocjacyjnym w oparciu o zasadę przejrzystości, z udziałem wielu 
zainteresowanych stron, w tym przedstawicieli przedsiębiorstw, organizacji 
środowiskowych, rolników, konsumentów, pracowników itp.; zachęca wszystkie 
zainteresowane strony do czynnego uczestnictwa oraz przedstawiania inicjatyw i 
informacji istotnych dla negocjacji; 

f) należy dążyć do jeszcze ściślejszej współpracy z Parlamentem, który będzie nadal 
dokładnie monitorował proces negocjacji oraz współpracował z Komisją, państwami 
członkowskimi, Kongresem USA i amerykańskim rządem oraz zainteresowanymi 
stronami po obu stronach Atlantyku, aby doprowadzić do korzystnego wyniku tych 
negocjacji dla obywateli UE, Stanów Zjednoczonych i innych państw; 

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji 
zawierającej zalecenia Parlamentu Europejskiego Komisji oraz, do wiadomości, Radzie, 
rządom i parlamentom państw członkowskich oraz rządowi i Kongresowi USA.
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UZASADNIENIE

Kiedy UE negocjuje umowę międzynarodową, jak np. TTIP, zgodnie z art. 108 ust. 4 
Regulaminu Parlament Europejski ma prawo, na dowolnym etapie negocjacji, wyrazić swoje 
stanowisko na temat tej umowy. Sprawozdawca pragnie skorzystać z tej możliwości, aby 
ocenić główne wyniki negocjacji po ponad półtorarocznych rozmowach, a także pragnie 
zaprezentować poglądy Parlamentu na temat zasadniczych obszarów, których ma dotyczyć 
potencjalna umowa TTIP. Sprawozdanie Parlamentu powinno przyczynić się do nowego 
otwarcia negocjacji po objęciu mandatu przez nową Komisję i po wyborach w połowie 
kadencji w USA.

Sprawozdanie to jest następstwem przyjętych w poprzedniej kadencji parlamentarnej rezolucji 
z października 2012 r. i maja 2013 r. w sprawie negocjacji dotyczących handlu i inwestycji ze 
Stanami Zjednoczonymi. Celem sprawozdawcy było jak najbardziej kompleksowe ujęcie 
tematu oraz umożliwienie posłom z różnych komisji Parlamentu włączenie się do tego 
procesu w wyraźny sposób. Parlament ma ostatnie słowo przy ratyfikacji umów handlowych 
między UE a państwami trzecimi: żadna umowa nie może wejść w życie bez uzyskania zgody 
Parlamentu. Odrzucenie ACTA (ochrona własności intelektualnej, m.in. w przestrzeni 
cyfrowej) udowodniło, że Parlament Europejski bardzo poważnie traktuje swoją rolę w 
dziedzinie polityki handlowej. 

Zważywszy na liczne krytyczne uwagi napływające ze strony społeczeństw europejskich oraz 
na słabą publiczną akceptację rzeczonej umowy będącej obecnie w fazie negocjacji, 
Parlament będzie nadal dążyć do jak najwyższego poziomu przejrzystości i będzie dbać o to, 
by przyjęte zostało jedynie dobre porozumienie, które szanuje europejskie wartości, pobudza 
trwały wzrost i przyczynia się do dobrobytu wszystkich obywateli.


