
 

Oświadczenie 

POPARCIE DLA TRANSATLANTYCKIEGO PARTNERSTWA  

W DZIEDZINIE HANDLU I INWESTYCJI  

 

Tallin, 9 września 2016 r. 

 

Przewodniczący Komisji ds. Unii Europejskiej parlamentów narodowych Estonii, Litwy, Łotwy 

oraz Polski  

 

- uznają potrzebę kompleksowego i zrównoważonego porozumienia o wolnym handlu między Unią 

Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki i tym samym wyrażają poparcie dla Transatlantyckiego 

Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji; 

 

- podkreślają, że tylko ambitne porozumienie, uwzględniające zarówno indywidualne interesy każdego 

państwa członkowskiego, jak i Unii Europejskiej jako całości, przyczyni się do zwiększenia naszej 

konkurencyjności na arenie międzynarodowej, a także wzrostu gospodarczego, zwiększenia ilości 

miejsc pracy oraz korzyści dla europejskich konsumentów; 

 

- uznają rolę Komisji Europejskiej w negocjacjach ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki i wzywają 

Komisję Europejską, aby kontynuowała strategię negocjacyjną, która zagwarantuje równy 

i sprawiedliwy dostęp do rynków w Stanach Zjednoczonych Ameryki i Unii Europejskiej 

dla przedsiębiorstw i indywidualnych konsumentów; 

 

- podkreślają geopolityczne znaczenie Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji 

w zmienionych warunkach bezpieczeństwa, odwołując się do porozumienia jako praktycznego 

przykładu doskonałej współpracy transatlantyckiej, stanowiącego potwierdzenie stosunków 

sojuszniczych w zakresie bezpieczeństwa Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki; 

 

- w dalszym ciągu wspierają politykę przejrzystości negocjacji Transatlantyckiego Partnerstwa 

w dziedzinie Handlu i Inwestycji prowadzoną przez Komisję Europejską i przypominają, że tylko 

przejrzyste negocjacje po obu stronach Atlantyku umożliwią lepsze zrozumienie oraz uzyskanie 

większego poparcia dla tego porozumienia; 

 

- podkreślają znaczenie współpracy z parlamentami narodowymi, które odgrywają decydującą rolę 

w procesie ratyfikacji Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji jako umowy 

mieszanej; 

 

- potwierdzają duże zainteresowanie opinii publicznej Transatlantyckim Partnerstwem w dziedzinie 

Handlu i Inwestycji i zachęcają rządy w całej Unii Europejskiej do reagowania na obawy społeczeństw, 

poprzez wyjaśnianie przyszłego wpływu porozumienia na gospodarkę europejską; 

 

- podkreślają kluczową rolę, jaką parlamenty narodowe, jako organy bliskie obywatelom, mogą odegrać 

w objaśnianiu społeczeństwom znaczenia porozumienia. 
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