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Jestem ogromnie wdzięczna wszystkim tym, którzy się przyczynili do tego, że mamy 
tę debatę poświęconą umowie o wolnym handlu między UE a USA TTiP. Jestem po 
tej samej stronie, co i Państwo w przekonaniu, że za mało na ten temat rozmawiamy, 
nie tylko w Europie, ale także i w Polsce.  

Mam nadzieję, że za dzisiejszą debatą, która prawdopodobnie będzie raczej ogólna, 
pójdą następne debaty, być może bardziej skoncentrowane na wybranych sprawach.  

Ciągle jednak obracamy się w środowisku warszawskim. To jest oczywistą słabością 
dyskusji na temat TTIP, które do tej pory miały miejsce w Polsce.  

Chciałabym po pierwsze powiedzieć, że należę do tych, którzy uważają, że TTIP ma 
wielki ekonomiczny i polityczny sens i, potencjalnie, wielkie znaczenie dla naszej 
przyszłości.  

Mamy za sobą, jako Europa, jako poszczególne państwa członkowskie, długą 
historię budowania relacji ze Stanami Zjednoczonymi, długą historie rozmów, 
tworzenia struktur, które umożliwiają tę współpracę. Jest wiele relacji o charakterze 
instytucjonalnym między Komisją Europejską i administracją amerykańską, między 
Parlamentem Europejskim i Kongresem. Dyskusje, które poprzedzały pojawienie się 
koncepcji TTIP, toczyły się na bardzo wielu forach i w bardzo różnych środowiskach. 
Znaczenie tej nowej umowy, która, miejmy nadzieję, dojdzie do skutku, wypływa z 
faktu, że razem ze Stanami Zjednoczonymi stanowimy bardzo istotną część handlu 
międzynarodowego, inwestycji światowych, gospodarki światowej, ale też wynika ze 
wzajemnego znaczenia tej współpracy dla każdej ze stron. 

Kryzys uświadomił nam, że jest jeszcze duży niewykorzystany potencjał w relacjach 
handlowych i w transatlantyckich relacjach związanych z wzajemnymi inwestycjami. 
Nie było jednak do tej pory woli politycznej, żeby wyjść poza bardzo wąskie, 
sektorowe relacje.  

Po raz pierwszy w kontekście kryzysu i w kontekście tego, co się dzieje w świecie, 
zaistniała potrzeba, żeby spróbować zbudować wzajemne relacje gospodarcze na 
bardziej solidnej podstawie. Rosnąca rola porozumień regionalnych takich, jak TTiP, 
wynika także z braku sukcesu w budowaniu wielostronnego systemu globalnego. 
Świat poszedł w kierunku regionalnych porozumień. Na tle różnych regionalnych 
porozumień dwie strony Atlantyku mogą zbudować porozumienie, które będzie miało 
znaczenie dla całego świata. Kryzys uświadomił nam, że potencjał 
niewykorzystanych relacji wzajemnych może być także siłą napędową wzrostu. Dla 
mnie TTIP może być długookresowym bodźcem rozwojowym. 
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Kilka słów na temat samego samego procesu. Zgodnie z Traktatem Komisja 
Europejska negocjuje międzynarodowe porozumienia. Wynika to z faktu, że Unia ma 
wyłączne kompetencje w sprawie handlu międzynarodowego. Warto pamiętać, że 
mandat do negocjacji umowy został przyjęty przez Radę, czyli wszystkie państwa 
członkowskie i przyjęty jednomyślnie 14 czerwca 2013 r. Został także zaaprobowany 
przez Parlament Europejski. W negocjacjach, które rozpoczęły się w czerwcu 2013 
r., mamy już za sobą siedem rund. Ósma sesja odbędzie się w lutym tego roku. 
Rozmowy toczą się na różnych szczeblach, są rozmowy techniczne, 
przygotowawcze, między negocjatorami, także na wyższym, politycznym szczeblu.  

Parlament Europejski odgrywa szczególną rolę w tym procesie. Wynika to z faktu, że 
Traktat Lizboński wzmocnił rolę Parlamentu w relacjach międzynarodowych, 
szczególnie w negocjacjach umów międzynarodowych. Parlament kontroluje więc 
cały proces, nie tylko akceptuje mandat na początku i ratyfikuje po zakończeniu 
negocjacji. Ma także prawo i obowiązek monitorowania całego procesu. Stąd też 
główny negocjator przed każdą sesją negocjacyjną i po jej zakończeniu udziela 
parlamentarzystom informacji o ich przebiegu. W Parlamencie Europejskim odbywa 
się bardzo dużo różnego typu spotkań i przesłuchań z różnymi stronami, instytucjami, 
aktorami, którzy są w jakiś sposób zaangażowani w tę umowę, zarówno 
Europejczykami jak i Amerykanami. Bardzo wszechstronna debata o TTIP odbywa 
się więc już od ponad dwóch lat. 

Po stronie amerykańskiej głównym dzisiaj wyzwaniem politycznym jest problem 
instytucjonalny. Kongres powinien w pierwszej połowie tego roku udzielić 
Prezydentowi prawa do wykorzystania tzw. szybkiej ścieżki. Proces ten postawi 
przed Kongresem możliwość albo przyjęcia albo odrzucenia umowy, bez możliwości 
wprowadzenia do niej zmian. Wydaje się, że Republikanie są bardziej otwarci na 
relacje z Europą i na tego typu porozumienie niż Demokraci. Generalnie jednak, 
przyznanie Prezydentowi prawa do szybkiej ścieżki wymaga zgody dwóch Izb 
Kongresu.   

TTIP jest umową szczególną, która ma charakter mieszany. Dotyka kompetencji i 
polityk nie tylko europejskich, ale też ważnych spraw, które leżą w kompetencjach 
narodowych. Decyzja nie została jeszcze podjęta, ale najprawdopodobniej to 
porozumienie będzie wymagało ratyfikacji zarówno przez Parlament Europejski, jaki i 
przez parlamenty narodowe. Decyzja na ten temat może zapaść dopiero po 
zakończeniu negocjacji.  

Warto się też zastanowić, jak negocjacje mogą przebiegać w czasie. Okienko otwarte 
na dokończenie negocjacji to mniej więcej połowa przyszłego roku. Potem proces 
wyborczy w Stanach uniemożliwi prowadzenie negocjacji.  

Powiedziałam, że jest to porozumienie dość szczególne. Tworzy ono właściwie nową 
generację międzynarodowych porozumień gospodarczych. Obejmuje nie tylko to, co 
jest tradycją umów handlowych, czyli politykę celną, ale przede wszystkim zmierza 
do zmniejszenia obniżenia luki regulacyjnej między porządkami prawnymi po obu 
stronach Atlantyku.  

Przedmiotem negocjacji jest dwadzieścia obszarów. Z różnych badań ekspertów 
wynika, że zasadnicze korzyści z tego porozumienia wiążą się z obszarem 
związanym z regulacjami, a nie z cłami. Gdyby udało się dalej obniżyć te cła, które 
dziś średnio nie przekraczają 4 %, ale w niektorych produktach siegaja ciagle 20-
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40%, to korzyści z tym związane nie przekroczyłyby 20 % całości korzyści z TTiP. 80 
% korzyści, które ta umowa może przynieść, dotyczą konwergencji regulacyjnej, stąd 
jest ona taka ważna. Gdyby nie udało się doprowadzić do usunięcia tych barier poza 
taryfowych, korzyści z TTIP byłyby znacznie mniejsze.  

Obszarami, w których są jeszcze taryfy celne, które ograniczają handel, są obszary, 
które od wielu lat mają dość wysokie taryfy celne. Grupy interesów są tak silne, ze 
nie pozwalają na eliminację czy obniżenie ceł. Dotyczy to tekstyliów, odzieży, butów, 
stali, ciężarówek, przemysłu chemicznego. To pokazuje, że osiągnęliśmy pewien 
próg nie do pokonania, jeśli chodzi o podnoszenie korzyści z wzajemnych stosunków 
gospodarczych ze Stanami Zjednoczonymi poprzez dalsze obniżanie taryf. Korzyści 
leżą w obszarze związanym z regulacjami.  

Warto pamiętać, że Stany Zjednoczone nie są stroną wszystkich konwencji, które 
wyznaczają standardy w różnych obszarach, których stronami są państwa 
członkowskie Unii Europejskiej.  Komisja Ekonomiczna Narodów Zjednoczonych w 
Genewie od lat zajmuje się tworzeniem standardów globalnych w sferze 
bezpieczeństwa samochodowego. Stany Zjednoczone nie są stroną tych ustaleń. Nie 
są też stroną konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy. Z tego wynikają po 
części różnice norm i standardów w różnych dziedzinach. 

Jest wiele norm i standardów, które dotyczą bezpieczeństwa produktów, np. normy 
techniczne dla żarówek samochodowych, drzwi, hamulców, pasów bezpieczeństwa, 
siedzeń, które dają ten sam poziom bezpieczeństwa. Chodzi więc o wzajemne 
uznanie norm, których efekty dla konsumenta są takie same. Największy potencjał 
korzyści kryje się we współpracy w zakresie bezpieczeństwa produktów. Badania 
pokazują, że 75 % całości korzyści z tej potencjalnej umowy wystąpi w czterech 
sektorach, są to: sektor samochodowy, chemia, kosmetyki i farmaceutyki; żywność i 
używki, maszyny elektryczne, wliczając w to urządzenia medyczne.  Niektóre 
obszary gospodarki mają większe znaczenie, jeśli chodzi o potencjalne korzyści, 
przede wszystkim w postaci obniżenia kosztów dla producentów i eksporterów oraz 
zwiększenia dostępu do rynku. 

Dla Europy bardzo ważnym obszarem negocjacji jest dostęp dla naszych firm do 
rynku zamówień publicznych w Stanach Zjednoczonych. Jest to ogromny rynek. 
Pamiętamy, że dostęp do rynku zamówień publicznych był bardzo ważnym źródłem 
korzyści dla inwestorów przy naszym przystępowaniu do Unii Europejskiej. Dostęp 
do rynku w Stanach Zjednoczonych jest o tyle trudny, że istniejące normy prawne 
mają często charakter stanowy, jedynie część jest negocjowana na poziomie 
federalnym. 

Drugi obszar ważny dla nas, ale, na negocjowanie którego nie ma dzisiaj apetytu po 
stronie amerykańskiej, to sektor usług finansowych, a w szczególności jego wymiar 
regulacyjny. Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych (the Treasury) nie 
wyobraża sobie, żeby można było uczynić ten sektor przedmiotem negocjacji w 
umowie handlowej. Dla Stanów Zjednoczonych z kolei bardzo ważne jest to, co 
dzisiaj budzi wielkie emocje, czyli ochrona inwestorów i klauzula regulująca 
rozwiązywanie sporów między inwestorem a państwem goszczącym – ISDS. Jest to 
warunek negocjacyjny dla Amerykanów, dla nas jest to obecnie problem polityczny. 
Ta klauzula jest przykładem spraw, które wymagają dyskusji publicznej i wyjaśnienia. 
Jest jeszcze czas i miejsce na przedstawienie nowej koncepcji tej klauzuli przez 
Komisję Europejską. 
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Spraw, które budzą emocje jest oczywiście dużo więcej. Jest powszechne 
przekonanie, że przedmiotem negocjacji są organizmy genetycznie modyfikowane, 
co jest nieprawdą. Występuje również niesłuszne przekonanie, że również 
przedmiotem negocjacji są warunki pracy, system socjalny, czy rynek pracy. Istnieje 
przekonanie, że możliwe będzie obniżenie standardów zrównoważonego rozwoju, 
ochrony środowiska, usług publicznych. Wokół tych spraw tworzy się wiele obaw, 
niepokojów. Istnieje obawa, co do zagrożenia dla różnorodności kulturowej. Krążą 
informacje, że nie możliwe będzie subwencjonowanie produkcji filmów. Jest wiele 
takich obaw, które pojawiają się w różnych środowiskach.  Trzeba te wątpliwości i 
lęki rozwiewać, wyjaśniać, informować.  

Jednym z zarzutów, który pojawia się najczęściej w debatach publicznych, jest 
przejrzystość procesu. Zarzuca się, że odbywa się on za zamkniętymi drzwiami, że 
jest nieprzejrzysty, że nikt nic nie wie. Ci z Państwa, którzy kiedyś byli związani z 
negocjacjami międzynarodowymi tego typu wiedzą, że znalezienie dobrej równowagi 
między potrzebą poinformowania wszystkich, którzy będą odczuwali skutki 
negocjacji, a zapewnieniem skuteczności negocjacji jest trudne. Pilnowanie tego, 
abyśmy mogli jednocześnie skutecznie negocjować i tego, aby żaden z obywateli nie 
czuł się pomijany w dostępie do informacji, szczególnie w tych wrażliwych obszarach, 
jest od początku wielkim wyzwaniem.  

TTIP nie jest zwykłą umową handlową, gdzie negocjuje się obniżkę taryf celnych. 
Jest to umowa obejmująca to, co dzisiaj jest podstawowym źródłem korzyści z 
handlu, obniżkę kosztów przez zbliżenie regulacji, współpracy w tym obszarze, 
harmonizację, wzajemne uznawanie, dialog regulatorów. Zaryzykowałabym 
stwierdzenie, że nie pamiętam procesu negocjacji realizowanego przez Komisję 
Europejską, który byłby prowadzony w sposób tak otwarty, przy tak dużej dozie 
przekazywania informacji. Mimo to, dominuje opinia, ze przejrzystości jest za mało. 
Stąd powszechny krzyk w Europie wyrażany przez przedstawicieli różnych 
środowisk.  Ostatnie działania Komisji Europejskiej, bardzo rozszerzyły dostęp do 
informacji, także dla nas, parlamentarzystów.  

Osobiście uważam, że źle został wybrany przedmiot konsultacji publicznej, czyli 
klauzula ISDS, która jest klauzulą dotykającą przede wszystkim inwestorów i 
instytucji państwowych, które odpowiadają za porządek prawny. Wolałabym, żeby 
przedmiotem konsultacji społecznej były sprawy bardziej dotyczące obywateli. 
Jednak została wybrana kwestia, która nigdy w Europie nie była poddana dyskusji. 
Wierzę, że zmiana propozycji klauzuli pozwoli na jej przyjęcie przez Komisję 
Europejską.  

Europa i Stany Zjednoczone są dwoma ośrodkami współczesnego świata, które są, 
mimo różnic, najbardziej zbliżone do siebie, jeśli chodzi o normy, standardy 
określające bezpieczeństwo naszego życia, czy też wzajemną wymianę. Jeżeli my 
dzisiaj, będąc tak blisko i mając wielkie szanse tworzenia standardów 
odpowiadających naszym obywatelom, nie wynegocjujemy tej umowy, to za dziesięć 
lat porządek światowy w tej dziedzinie będzie ustalony przez wielkie wschodzące 
gospodarki. I nie sądzę, żeby z nami negocjowano standardy zupełnie inne, które ani 
nie odpowiadają naszym normom bezpieczeństwa, ani normom polityki rynku pracy 
czy praw pracowniczych, czy też zrównoważonego rozwoju.  

Pamiętajmy o wielkim znaczeniu strategicznym tej umowy, która nie jest tylko sumą 
wąskich interesów sektorowych. Na pewno musimy zrobić wszystko, aby zakończyć 
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te negocjacje w przekonaniu, że mamy dobry "deal", że wynegocjowaliśmy coś, co 
będzie nam służyć, co jest dla nas dobre. To samo będą musieli powiedzieć 
Amerykanie, którzy też mogą odrzucić umowę. Odrzucenie byłoby cofnięciem nas na 
wiele lat i niewykorzystaniem szans, które ta umowa daje.  

Minimum, które jako obywatele powinniśmy z siebie dać to domaganie się rozwiązań, 
które nam odpowiadają. Dlatego te debaty są tak bardzo ważne.  Musimy mieć 
zaufanie. Mandat negocjacyjny był zaakceptowany przez państwa członkowskie. 
Parlament Europejski chce lepszej przyszłości dla Europy i obywateli Unii. Mamy 
więc ludzi dobrej woli w tym procesie. Warto im zaufać.  

 


