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WSKAZÓWKI

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

A. mając na uwadze, że nie jest konieczne uwzględnienie w odnośnej umowie jakichkolwiek 
prywatnych mechanizmów rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem (ISDS) 
ze względu na systemy sądownictwa funkcjonujące zarówno w Unii Europejskiej, jak i w 
Stanach Zjednoczonych;

B. mając na uwadze, że Unia Europejska i Stany Zjednoczone posiadają skuteczne krajowe 
ramy prawne i kierują się praworządnością;

C. mając na uwadze, że porozumienia dotyczące handlu międzynarodowego i inwestycji 
międzynarodowych zawarte przez instytucje UE muszą być zgodne z prawami 
gwarantowanymi przez UE oraz zasadami leżącymi u podstaw ochrony tych praw w UE, 
takimi jak zasada ostrożności, którą stosuje się do ochrony środowiska, zdrowia i 
konsumentów;

D. mając na uwadze, że dziewięć państw członkowskich UE zawarło ze Stanami 
Zjednoczonymi dwustronne umowy inwestycyjne obejmujące ochronę inwestycji i 
przyznające amerykańskim przedsiębiorstwom prawo do wnoszenia skarg przeciwko tym 
państwom członkowskim oraz mając na uwadze, że w wielu dwustronnych umowach 
między państwami członkowskimi UE są zawarte pewne klauzule dotyczące rozstrzygania 
sporów między inwestorem a państwem, a rozporządzenie nr 912/2014 przewiduje zaś, że 
istniejące dwustronne umowy inwestycyjne podpisywane przez państwa członkowskie 
zostałyby zastąpione rozdziałem poświęconym inwestycjom zawartym w porozumieniu o 
transatlantyckim partnerstwie handlowo-inwestycyjnym (TTIP), który nie zawiera klauzul 
dotyczących rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem;

E. mając na uwadze, że odnośne negocjacje powinny skutkować podpisaniem ambitnej 
umowy chroniącej europejski model społecznej gospodarki rynkowej, który stanowi jeden 
z podstawowych celów traktatowych Unii Europejskiej; umowa powinna nieść ze sobą 
istotne zmiany na lepsze dla obywateli, pracowników i konsumentów, jak również 
powinno towarzyszyć jej otwarcie rynku dla przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, w tym 
MŚP;

F. mając na uwadze, że międzynarodowe umowy podlegają zasadzie pewności prawa i 
zasadzie przewidywalności oraz że znane są liczne przypadki, w których UE i inne 
państwa w ramach Światowej Organizacji Handlu pozwały Stany Zjednoczony do sądu, 
ponieważ te rzekomo nie dotrzymały swoich międzynarodowych zobowiązań;

G. mając na uwadze, że art. 1 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) stanowi, że: „Decyzje są 
podejmowane w sposób jak najbardziej otwarty i zbliżony do obywatela”; mając na 
uwadze, że zgodnie z art. 10 ust. 3 TUE: „Decyzje są podejmowane w sposób jak 
najbardziej otwarty i zbliżony do obywatela”; mając na uwadze, że zgodnie z art. 218 ust. 
10 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej „Parlament Europejski jest natychmiast i 
w pełni informowany na wszystkich etapach procedury” o negocjacjach oraz zawarciu 
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porozumienia między Unią a państwami trzecimi, oraz mając na uwadze, że Europejska 
Rzecznik Praw Obywatelskich w swojej decyzji zamykającej dochodzenie z inicjatywy 
własnej OI/10/2014/RA podkreśliła potrzebę przejrzystości w negocjacjach ws. TTIP i 
publicznego dostępu do dokumentów w sprawie TTIP;

1. formułuje następujące zalecenia dla Komisji:

a. wskazuje, że obawy obywateli powinny znaleźć odzwierciedlenie w negocjacjach 
dotyczących porozumienia o partnerstwie handlowo-inwestycyjnym;

b. zauważa, że opracowane w umowie gospodarczo-handlowej (CETA) zmiany w 
zakresie mechanizmów rozstrzygania sporów między państwami a inwestorami nie 
umożliwiają równego traktowania inwestorów lokalnych i zagranicznych;

c. zauważa, że inwestorom zagranicznym można zapewnić traktowanie wolne od 
dyskryminacji i równe możliwości wnoszenia skarg i uzyskania odszkodowania bez 
ujmowania w TTIP norm w zakresie ochrony inwestycji i mechanizmu rozstrzygania 
sporów między inwestorem a państwem; jest głęboko przekonany, że porozumienie 
TTIP nie powinno obejmować norm w zakresie ochrony inwestycji i mechanizmu 
rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem (ISDS), ponieważ obecny 
poziom ochrony inwestycji w UE i USA w pełni wystarcza do zagwarantowania 
pewności prawnej;

d. wzywa Komisję do udostępnienia opinii publicznej skonsolidowanej wersji tekstu 
obejmującej stanowiska UE i USA w zakresie proponowanej treści rozdziałów, dbając 
w ten sposób o równy dostęp do informacji dla wszystkich zainteresowanych 
podmiotów na wszystkich etapach negocjacji;

e. zauważa, że istniejące już mechanizmy rozstrzygania sporów wykazują pewne 
poważne proceduralne i materialne braki;

f. wzywa Komisję, by sprzeciwiała się włączeniu do TTIP mechanizmu rozstrzygania 
sporów między inwestorem a państwem, gdyż UE i USA posiadają rozwinięte 
systemy prawne, a system rozstrzygania sporów między państwami oraz odwoływanie 
się do sądów krajowych są najodpowiedniejszym narzędziami rozwiązywania sporów 
inwestycyjnych;

g. podkreśla, że koniecznie należy zwiększyć demokratyczne umocowanie polityki 
handlowej Unii Europejskiej; wzywa Komisję do uwzględnienia odpowiedzi 
udzielonych w ramach przeprowadzonych przez nią konsultacji społecznych, a w 
szczególności faktu, że 97% tych odpowiedzi wyrażało sprzeciw wobec mechanizmu 
rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem;

h. wzywa Komisję, aby dopilnowała, by zagraniczni inwestorzy nie byli 
dyskryminowani i mieli równe możliwości wnoszenia skarg i uzyskania 
odszkodowania, a jednocześnie nie korzystali z większych praw niż inwestorzy 
krajowi oraz aby sprzeciwiła się włączeniu do TTIP mechanizmu rozstrzygania 
sporów między inwestorem a państwem (ISDS), skoro istnieją inne możliwości 
skorzystania przez inwestorów z ochrony w ramach krajowych mechanizmów 
odwoławczych;
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i. wzywa Komisję, aby w razie przyjęcia mechanizmu rozstrzygania sporów zapewniła, 
aby decyzje podejmowane w indywidualnych przypadkach nie zastępowały lub 
unieważniały obowiązującego prawa krajowego partnerów handlowych oraz aby 
zmiany ustanawiane na mocy przyszłego ustawodawstwa – o ile nie będą one 
wprowadzane z mocą wstecz – nie mogły stać się przedmiotem odnośnego 
mechanizmu rozstrzygania sporów;

j. wzywa Komisję do dopilnowania, aby przy tworzeniu ram dla przyszłej współpracy w 
pełni uwzględnione zostały systemy regulacyjne funkcjonujące obecnie po obu 
stronach Atlantyku, jak również rola Parlamentu Europejskiego w procedurze 
decyzyjnej UE i prawo Parlamentu do nadzorowania procesów regulacyjnych w UE;

k. wzywa Komisję, by wyjaśniła partnerowi w negocjacjach, że zasada ostrożności jest 
jedną z podstawowych zasad europejskiej polityki ochrony środowiska, zdrowia i 
konsumentów oraz że zgodnie z tą zasadą działania są podejmowane we właściwym 
czasie i w sposób proaktywny negocjacje w celu unikania zagrożeń dla zdrowia ludzi, 
zwierząt i roślin lub niekorzystnego oddziaływania na środowisko, także by 
zapewniła, że negocjacje nie doprowadzą do naruszenia obowiązującej w UE zasady 
ostrożności, szczególnie w zakresie ochrony środowiska, zdrowia i konsumentów oraz 
bezpieczeństwa żywności;

l. wzywa Komisję do zagwarantowania, by proces tworzenia prawa krajowego nadal 
przebiegał wyłącznie za pośrednictwem prawowitych organów ustawodawczych UE, 
promując najwyższe normy ochrony obywateli, w tym ich zdrowia, bezpieczeństwa, 
środowiska naturalnego, praw konsumentów i pracowników, usług użyteczności 
publicznej; za szczególnie istotne uważa zadbanie o suwerenne prawo państw 
członkowskich do żądania wyłączenia z negocjacji w sprawie TTIP usług 
użyteczności publicznej i usług dla ogółu społeczeństwa, takich jak wodociągi, 
ochrona zdrowia, oświata, zabezpieczenia społeczne, kultura, media, jakość 
produktów i prawa samorządowe lokalnych władz miejskich i wiejskich; wzywa 
Komisję do dopilnowania, aby wszelkie procedury w kontekście współpracy 
regulacyjnej w pełni zapewniały poszanowanie uprawnień legislacyjnych Parlamentu 
Europejskiego i Rady zgodnie z Traktatami UE oraz aby nie opóźniały one, 
bezpośrednio lub pośrednio, europejskiego procesu legislacyjnego;

m. podkreśla, że ani państwa członkowskie Unii Europejskiej ani sama Unia Europejska 
nie podjęły decyzji dotyczącej kompleksowej harmonizacji praw własności 
intelektualnej, w tym praw autorskich, praw ochronnych na znaki towarowe i praw do 
patentów, w związku z czym Komisja nie powinna negocjować uwzględnienia tych 
kwestii w umowach CETA lub TTIP;

n. uważa za szczególnie istotne, by UE i USA były nadal zaangażowane w toczące się na 
świecie na forum istniejących gremiów międzynarodowych wielostronne dyskusje 
poświęcone ujednoliceniu patentów, a co za tym idzie zachęca do zachowania 
ostrożności w próbach wprowadzania w TTIP przepisów w zakresie rzeczowego 
prawa patentowego, w szczególności w odniesieniu do kwestii związanych z 
możliwością opatentowania oraz okresami karencji;

o. wzywa Komisję do zadbania o to, by negocjacje nad TTIP zajęły się również potrzebą 
szerszego uznawania niektórych produktów, w przypadku których szczególne 
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znaczenia ma ich pochodzenie, oraz do utrzymania ich ochrony; dlatego podkreśla, że 
skuteczne zapewnienie stosowania oznaczeń geograficznych UE ma zasadnicze 
znaczenie dla zdolności do przestrzegania tych przepisów; w związku z tym wzywa 
Komisję do dopilnowania, by przepisy dotyczące wyjątku kulturalnego nie wchodziły 
w zakres mandatu negocjacyjnego;

p. w kontekście dostępu do rynku apeluje do Komisji o zapewnienie, że zostaną 
wprowadzone odpowiednie odstępstwa obejmujące usługi wrażliwe, takie jak usługi 
publiczne i komunalne (w tym systemy zaopatrzenia w wodę, opiekę zdrowotną,
systemy zabezpieczenia społecznego i edukację), aby zagwarantować władzom 
krajowym i lokalnym wystarczająco duże możliwości stanowienia prawa w interesie 
publicznym; w umowie należy zawrzeć wyraźne odstępstwa dotyczące tych usług –
zgodnie z art. 14 TFUE w powiązaniu z protokołem 26 – niezależnie od tego, przez 
kogo i w jakiej formie takie usługi będą świadczone i finansowane; bardzo pomocne w 
tym względzie byłoby wspólne oświadczenie odzwierciedlające wyraźne 
zobowiązanie negocjatorów do wykluczenia tych sektorów z negocjacji;

q. wzywa zwłaszcza Komisję do dopilnowania, by przepisy dotyczące wyjątku 
kulturalnego obejmowały wszystkie zagadnienia przynoszące korzyści europejskim 
artystom i producentom;

r. wzywa Komisję do zagwarantowania, że sektor wydawniczy zostanie objęty zakresem 
wyjątków kulturalnych;

s. zauważa, że w obszarze zamówień publicznych nie należy kwestionować społecznych 
i środowiskowych kryteriów udzielania zamówień oraz ich potencjalnej rozbudowy;

t. wzywa Komisję do zapewnienia, że obie umawiające się strony zobowiązują się do 
przestrzegania i wdrażania, w szczególności, podstawowych norm pracy MOP i 
wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych. W przypadku sprzeczności 
należy zagwarantować skuteczne przestrzeganie norm pracy i norm społecznych;

u. podkreśla, że w żadnym wypadku nie należy interpretować środowiska i 
konsumentów jako „pozataryfowych barier handlowych” w odniesieniu do prawa 
partycypacji, prawa do decydowania o ustroju przedsiębiorstwa i prawa do 
prowadzenia rokowań zbiorowych lub jakichkolwiek innych praw służących ochronie 
pracowników;

v. zauważa ponadto, że należy odrzucić niejasne definicje pojęć prawnych zawartych w 
umowach CETA i TTIP, takich jak „uczciwe i równe traktowanie” lub 
„wywłaszczenie pośrednie”.
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