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WSKAZÓWKI

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

– uwzględniając wytyczne z dnia 14 czerwca 2013 r. w zakresie negocjacji dotyczących 
transatlantyckiego partnerstwa w sprawie handlu i inwestycji między Unią Europejską 
a Stanami Zjednoczonymi Ameryki,

– uwzględniając art. 206 i 207 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie negocjacji UE 
dotyczących handlu i inwestycji ze Stanami Zjednoczonymi1,

– uwzględniając petycje: 1221-13, 1635-13, 1960-13, 2694-13, 2721-13, 2859-13, 0149 14, 
0184-14, 0195-14, 0242-14, 0589-14, 0706-14, 0722-14, 0738-14, 0783-14, 0949-14, 
0973-14,1032-14,1122-14,1336-14,1575-14, 1649-14, 2062-14, 2143-14, 2268-14, 2314 
14, 2328-14, 2647-14 i 0033-15,

– uwzględniając dochodzenie Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie 
przejrzystości negocjacji dotyczących transatlantyckiego partnerstwa w sprawie handlu i 
inwestycji oraz udziału społeczeństwa w tych negocjacjach (OI/10/2014/RA),

A. mając na uwadze, że Komisja prowadzi obecnie w imieniu Unii Europejskiej negocjacje 
dotyczące szeroko zakrojonego transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego 
ze Stanami Zjednoczonymi (transatlantyckie partnerstwo handlowo-inwestycyjne, TTIP);

B. mając na uwadze, że celem TTIP jest zwiększenie handlu i inwestycji między Unią
Europejską i Stanami Zjednoczonymi;

C. mając na uwadze, że negocjacje spotkały się z bezprecedensowym zainteresowaniem 
opinii publicznej ze względu na potencjalne skutki gospodarcze, społeczne i polityczne 
TTIP;

D. mając na uwadze, że Komisja Petycji otrzymała wiele petycji od osób zaniepokojonych 
porozumieniem handlowym UE-USA (TTIP); mając na uwadze, że składający petycje 
niepokoili się głównie zagrożeniami związanymi z jakością importowanej żywności, 
informacjami rzekomo gromadzonymi przez USA o osobach fizycznych i prawnych 
(prawo obywateli UE do cyfrowego samostanowienia), przejrzystością, skutkami 
gospodarczymi oraz ochroną inwestorów za pomocą mechanizmu rozstrzygania sporów 
między inwestorem a państwem;

1. podkreśla znaczenie rozwoju stosunków handlowych i dwustronnych inwestycji między 
Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi służących wsparciu wzrostu i zatrudnienia 
oraz stworzeniu nowych możliwości gospodarczych;

                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0227.
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2. z zadowoleniem przyjmuje cel ograniczenia zbędnych różnic regulacyjnych między UE i 
USA w odniesieniu do towarów i usług, takich jak podwójne procedury, niespójne 
wymogi dotyczące produktów oraz podwójne testowanie;

3. zauważa, że zgodność regulacyjna nie narusza prawa do regulacji w zależności od 
poziomu ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, konsumentów, pracy i środowiska oraz 
różnorodności kulturowej, odpowiadającego każdej ze stron;

4. podkreśla znaczenie pakietu dotyczącego mobilności, uznając ułatwienia wizowe dla 
europejskich dostawców usług i towarów za jeden z najważniejszych elementów w 
zakresie pełnego wykorzystania potencjału porozumienia TTIP;

5. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja dołożyła rzeczywistych starań, aby 
zwiększyć przejrzystość procesu negocjacji TTIP, zwłaszcza w świetle publikacji 
europejskich wytycznych dotyczących negocjacji TTIP (1103/13 CL 1);

6. sugeruje, że bardziej proaktywne podejście do przejrzystości ze strony Komisji mogłoby 
nadać procesowi negocjacji bardziej prawowity charakter w oczach obywateli, i zachęca 
Komisję do publikowania dokumentów i udostępniania informacji z posiedzeń;

7. zwraca się do Komisji o dopilnowanie, aby lista dokumentów dotyczących TTIP 
dostępnych na jej specjalnej stronie internetowej poświęconej polityce handlowej była 
pełna i wyczerpująca;

8. uważa, że TTIP nie może podważać prawa obywateli UE do cyfrowego samostanowienia 
lub zgodności z europejskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych;

9. podkreśla delikatny charakter niektórych obszarów negocjacji, takich jak sektor rolnictwa, 
w przypadku których Unia Europejska i Stany Zjednoczone różnie postrzegają kwestię 
organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO), klonowania i zdrowia konsumenta;

10. podkreśla, że ochrona konsumenta oraz zgodność żywności i towarów z bardziej 
rygorystycznymi europejskimi normami jakości muszą stanowić rdzeń negocjacji 
dotyczących TTIP.


