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Streszczenie 

 
 Główne kontrowersje wokół negocjowanego od 2013 

roku przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone 

Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu 

i Inwestycji (Transatlantic Trade and Investment 

Partnership, TTIP) dotyczą kwestii ochrony demokra-

tycznych standardów.  

 

 Za budzące największe kontrowersje uznaje się 

kwestie niejawności procesu negocjacyjnego przy 

jednoczesnym dopuszczeniu do niego lobbystów 

wielkiego biznesu oraz planowane ułatwienia dla in-

westorów, które znacząco mogą zawęzić możliwość 

demokratycznego stanowienia prawa.  

  

 Sprzeciw wobec TTIP zgłaszają w całej Europie 

przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego. Za-

wiązana przez nich oddolna i niezależna ogólnoeu-

ropejska koalicja „Stop TTIP” zebrała w całej Europie 

już ponad 1,5 miliona podpisów. 
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TTIP:  
zamach na demokrację? 

 
 

W debacie wokół szans i zagrożeń wynikają-

cych z negocjowanej obecnie między Unią Eu-

ropejską a Stanami Zjednoczonymi transatlan-

tyckiej umowy handlowej TTIP, która z pewnym 

opóźnieniem względem Europy Zachodniej 

odbija się również w Polsce coraz szerszym 

echem, nie chodzi tylko o ekonomiczny bilans 

zysków i strat. Wiele wskazuje na to, że przy 

tajnym stole negocjacyjnym ważą się losy eu-

ropejskiej demokracji.  
 
 
 
W ramach procesu integracji europejskiej od lat mamy 

do czynienia z problemem deficytu demokracji. Coraz 

więcej kompetencji i decyzji politycznych przenoszonych 

jest na poziom unijny. Tym samym pozbawiane są one 

parlamentarnej kontroli, jakiej podlegają w poszczegól-

nych państwach. Na poziomie wspólnotowym nie nastą-

piła bowiem ciągle prawdziwa demokratyzacja. Parla-

ment Europejski pozostaje słaby, a centralne instytucje 

unijne jak Europejski Bank Centralny oraz Komisja Eu-

ropejska nie podlegają demokratycznej kontroli Europej-

czyków. Jednocześnie wystawione są one na niebywale 

skuteczny lobbing świata biznesu. Tak długo jak utrzy-

muje się taki stan rzeczy, każde przekazanie kompeten-

cji politycznych na poziom unijny oznacza de facto stop-

niowy demontaż demokracji w Europie. Projekt TTIP jest 

jednocześnie produktem jak i kolejnym etapem tego 

procesu. 

 

Niedemokratyczne procedury  
 

Na mocy traktatu lizbońskiego kompetencje do prowa-

dzenia polityki handlowej zostały uwspólnotowione, co 

pozwala Komisji Europejskiej na negocjowanie umów  

o wolnym handlu, takich jak TTIP, w imieniu państw 

członkowskich. Zamyka to w ogromnej mierze możliwo-

ści efektywnej kontroli i wpływu na proces negocjacyjny 

przez obywateli. Zamiast woli wyborców narzędziem 

wpływu na Komisję stają się tajne konsultacje z przed-

stawicielami prywatnych firm, koncernów i banków. Sto-

warzyszenia lobbystów, takie jak Business Europe, któ-

rego członkiem jest również polska Konfederacja Lewia-

tan, były od początku niezwykle mocno zaangażowane 

w przygotowania negocjacji z USA. Głos przedstawicieli 

społeczeństwa obywatelskiego, organizacji zajmujących 

się ochroną środowiska i konsumentów czy związków 

zawodowych był natomiast ledwo słyszalny. Na jedno 

spotkanie w kwestii TTIP, jakie Komisja odbyła z grupa-

mi reprezentującymi interes publiczny, przypadało 20 

narad z lobbystami biznesu. Po stronie amerykańskiej 

nie jest inaczej. 600 lobbystów zostało mianowanych 

oficjalnymi doradcami delegacji rządu Stanów Zjedno-

czonych i tym samym uzyskało bezpośredni oraz wy-

łączny dostęp zarówno do dokumentów, jak i ucha ne-

gocjatorów. 

 

Elity gospodarcze i finansowe Unii Europejskiej i USA 

znajdują się więc w wyjątkowo komfortowej pozycji, aby 

forsować swoje interesy. Z drugiej strony, udział demo-

kratycznie wybranych przedstawicieli parlamentów  

w negocjacjach jest zredukowany do minimum. Zarówno 

członkowie Parlamentu Europejskiego jak i parlamentów 

narodowych posiadają jedynie dalece ograniczony do-

stęp do części dokumentów, o których treści nie mogą 

informować opinii publicznej. Parlamentarzyści nie od-

grywają również aktywnej roli w procesie negocjacyjnym. 

Przedstawiony im będzie jedynie końcowy wynik roz-

mów, aby mogli oni dokonać ratyfikacji całości umowy 

lub ją odrzucić. Nie posiadają oni zatem prawa ani do 

decydowania o kształcie porozumienia, ani o ewentual-

nym zawetowaniu poszczególnych jej części. Każdemu 

z nich pozostanie jedynie podniesienie ręki "za" lub 

"przeciw" umowie o objętości tysiąca stron, której całość 

w swojej złożoności wydaje się niemożliwa do ogarnięcia 

przez jedną osobę.  

 

Zgodnie z ustaleniami austriackiego Greepeace należy 

również spodziewać się, że niektóre z zapisów umowy 

wejdą wstępnie w życie już w trakcie długotrwałego pro-

cesu ratyfikacyjnego. Dotyczy to zwłaszcza kontrower-

syjnych mechanizmów dotyczących ochrony inwestorów. 

Podobne ustalenia znalazły się w umowie wolnego han-

dlu pomiędzy UE a Peru i Kolumbią z 2012 roku oraz 

przewidziane są w projekcie umowy CETA z Kanadą. 

Wówczas nawet w wypadku ewentualnego sprzeciwu, 

parlamenty staną przed faktami dokonanymi, które będą 

praktycznie nieodwracalne. 

 

Ograniczenie wpływu społeczeństwa na kształt umowy 

nie kończy się jednak tylko na odcięciu parlamentarzy-

stów od negocjacji. Podobny los spotkał organizatorów 

Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej sprzeciwiającej się 

TTIP, której rejestracji odmówiła Komisja Europejska, 

kryjąc się za wątpliwymi argumentami proceduralnymi. 

Wprowadzona w traktacie lizbońskim EIO jest pierwszym 
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i dotychczas jedynym instrumentem demokracji bezpo-

średniej przewidzianym w unijnym traktacie. W sytuacji 

w której co najmniej milion obywateli Unii opowie się za 

daną sprawą i w przynajmniej w siedmiu państwach 

członkowskich osiągnięte zostanie określone kworum, 

Komisja ma obowiązek rozpatrzyć inicjatywę i wziąć 

udział w wysłuchaniu publicznym na forum Parlamentu 

Europejskiego. Odmowa rejestracji uwolniła Komisję od 

tego przykrego obowiązku.  

 

Ułatwienia dla inwestorów 
 

Kolejnym punktem, który budzi zastrzeżenia społeczeń-

stwa obywatelskiego, są uprawnienia, jakie TTIP ma 

przyznać inwestorom. 

 

Najczęściej przytaczanym przykładem zagrożenia dla 

demokracji, jakie niesie za sobą TTIP, jest mechanizm 

arbitrażu pomiędzy inwestorami a państwami (Investor-

to-State-Dispute-Settlement, ISDS). Umożliwia on kon-

cernom domaganie się od państw odszkodowań, jeżeli 

nowe regulacje prawne zmniejszą ich spodziewany zysk 

lub jeżeli nie zostaną one potraktowane „sprawiedliwie  

i korzystnie”. Oznacza to, że jeśli dane państwo zdecy-

duje się na podniesienie standardów pracy czy ochrony 

środowiska może narazić się na pozwy ze strony korpo-

racji, w których interesy nowe regulacje mogę uderzyć.  

Spory takie nie są rozstrzygane przed niezależnymi są-

dami, jakie znamy z demokratycznych państw prawa, 

lecz prywatnych trybunałów arbitrażowych.  

 

Przykładów skarg na podstawie podobnych umów  

o wolnym handlu jest wiele. Egipt został pozwany za 

ustanowienie płacy minimalnej, Australia za wprowadze-

nie ostrzeżeń zdrowotnych na paczkach papierosów, 

Grecja z powodu restrukturyzacji długu w czasie kryzysu 

w strefie Euro, Ekwador za cofnięcie firmie łamiącej 

prawo koncesji na wydobycie ropy w Amazonii, Niemcy 

z powodu rezygnacji z energii atomowej, a Kanada  

z powodu moratorium w sprawie szkód środowiskowych 

spowodowanych przez fracking. W zdecydowanej więk-

szości znanych wniosków o odszkodowania doszło do 

wypłat na rzecz koncernów lub wprowadzenia zmian  

w planowanych ustawach i regulacjach.  

 

Polska należy do czołówki państw pozywanych w ra-

mach ISDS – zajmuje w tym rankingu niechlubne ósme 

miejsce – również przez firmy amerykańskie, choć sto-

sunki handlowe z Polską stanowią zaledwie niewielki 

ułamek wymiany handlowej Stanów Zjednoczonych. 

Podstawą roszczeń jest umowa handlowa zawarta przez 

obydwa państwa w 1990 roku, która wprowadziła bardzo 

szeroko zakrojone zasady ochrony inwestorów. Stąd,  

w nadziei, że na mocy TTIP ustanowione zostaną ła-

godniejsze zasady arbitrażu, polski rząd opowiada się za 

włączeniem mechanizmu ISDS do transatlantyckiego 

porozumienia. Ma to wzmocnić Polskę w konfliktach  

z amerykańskimi firmami. Trudno jednak zgodzić się  

z taką logiką. Nie ma bowiem gwarancji, że zapisy TTIP 

będą korzystniejsze niż te z dwustronnej umowy polsko-

amerykańskiej. Aby chronić narodowe interesy, polski 

rząd powinien wypowiedzieć klauzulę arbitrażową  

z umowy ze Stanami Zjednoczonymi, a nie dążyć do 

narzucenia jej wszystkim państwom Unii.  

 

Praktyka realizacji podobnych umów jak choćby NAFTA 

między USA, Kanadą i Meksykiem pokazuje, że szanta-

żowane groźbą arbitrażu państwa rezygnują z wielu 

inicjatyw, jeszcze zanim dojdzie do ich faktycznego 

przyjęcia jako aktów prawnych. Nie trudno przecież wy-

obrazić sobie sytuację, w której w obawie przed miliar-

dowymi pozwami – pomimo sprzeciwu społeczeństwa  

i uzasadnionego ryzyka dla ludzi i środowiska – polski 

rząd godzi się na wydobycie gazu ziemnego za pomocą 

frackingu.  

 

Jednak ISDS to zaledwie jeden z wielu przykładów 

ograniczenia demokracji przez TTIP. Podobnie rzecz ma 

się z planowaną współpracą regulacyjną. Projekt umowy 

przewiduje bowiem powołanie specjalnej rady, której 

zadaniem ma być wzięcie pod lupę obecnych  

i przyszłych regulacji prawnych ingerujących w działanie 

rynku, pod kątem tego, czy aby na pewno są one ko-

nieczne i korzystne dla rozwoju transatlantyckiej wymia-

ny handlowej. Oznacza to w praktyce, że promocja han-

dlu zajmie uprzywilejowaną pozycję względem praw 

człowieka, praw pracowniczych czy ochrony środowiska 

naturalnego. Niejako przy okazji likwidacji uległaby silnie 

zakorzeniona w Europie zasada ostrożności. Obecnie 

powszechną praktyką jest, że produkty, sposoby pro-

dukcji czy wykorzystanie tworzyw podlegają regulacji lub 

są zabraniane, jeżeli istnieje podejrzenie, że są szkodli-

we – zasada ta dotyczy choćby żywności modyfikowanej 

genetycznie. W Stanach Zjednoczonych jest odwrotnie. 

Tam każdy produkt dopuszczony jest na rynek. Dopiero, 

gdy udowodniona zostanie jego szkodliwość, wkracza 

państwo. Współpraca regulacyjna siłą rzeczy musiałaby 

podążyć ścieżką amerykańską i tym samym utorować 

drogę ku likwidacji europejskiego prawa ochrony kon-

sumentów. 

 

Jednocześnie projekt umowy obwarowany jest szere-

giem klauzul, które na lata mają zabetonować reguły gry 

wprowadzone przez TTIP. Zgodnie z zasadą stand still 
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raz wprowadzone deregulacje nie mogą być cofnięte. 

Przyjęcie podejścia „wykazu negatywnego” zakłada  

z kolei, że wszystkie produkty i usługi podlegają reżimo-

wi TTIP, o ile explicite nie zostały spod niego wyjęte. 

Wszystkie branże, które mogłyby powstać w przyszłości, 

również mają być objęte TTIP. Tym samym będą one 

wyjęte spod kontroli społeczeństwa, gdyż z góry niemoż-

liwa będzie ich regulacja. Nie należy również spodzie-

wać się, że w porozumieniu zawarta zostanie klauzula 

dotycząca jego wypowiedzenia. To wszystko ma zagwa-

rantować swobodne funkcjonowanie TTIP przez dekady 

i stanowić swoiste zabezpieczenie przed zmianami na 

scenie politycznej. 

 

Społeczeństwo obywatelskie  

przeciwko TTIP 

 

Dotychczas ograniczanie demokratycznych praw w Eu-

ropie dotyczyło przeniesienia politycznych kompetencji  

z narodowych parlamentów – a więc wyborców – na 

technokratyczne instytucje europejskie. Te często służy-

ły nie interesom zwykłych obywateli Europy, lecz elitom 

finansowym i gospodarczym. Wprowadzenie TTIP  

w życie sprawi, że owe elity będą już same – bez zbęd-

nych pośredników – w stanie przeforsować swoje intere-

sy bez oglądania się na wolę większości Europejczyków. 

 

Wbrew tytułowi jednej z analiz Polskiego Instytut Spraw 

Międzynarodowych, kwestia TTIP nie jest więc burzą  

w szklance wody
1
. Dlatego też przeciwko proponowa-

nemu kształtowi TTIP zawiązała się międzynarodowa 

koalicja „Stop TTIP”. Mimo braku zgody ze strony Komi-

sji Europejskiej na rejestrację EIO, oddolnej inicjatywie 

obywatelskiej udało się podjąć ogólnoeuropejską kam-

panię. Dotychczas zebrano już ponad 1,5 miliona podpi-

sów, a w dwunastu państwach uzyskano wymagane 

przez Komisję kworum. Gdyby więc petycja została do-

puszczona, już teraz osiągnęłaby sukces. Siłę sprzeciwu 

europejskiego społeczeństwa obywatelskiego pokazują 

również opublikowane przez Komisję Europejską  

w ostatnich dniach wyniki otwartych konsultacji w spra-

wie mechanizmu ISDS. Z 150 tysięcy opinii, jakie wpły-

nęły do Brukseli w tej sprawie, 97 procent jednoznacznie 

odrzucało wprowadzenie specjalnych prawnych przywi-

lejów dla wielkich korporacji. 

 

Jednak oddolna i organizowana niezależnie inicjatywa 

                                                                   
1
 Maya Rostowska, Storm in a TTIP-Cup The EU Debate on 

ISDS, PISM Bulletin No. 124/2014 (źródło:  

http://www.pism.pl/files/?id_plik=18525les/?id_plik=18525, 

data dostępu: 1 marca 2015). 

musi znacząco przekroczyć oficjalne progi, aby wywrzeć 

wystarczającą presję polityczną. W obliczu jednoznacz-

nie pozytywnego stanowiska rządu Ewy Kopacz wobec 

TTIP szczególnie ważny w tym kontekście byłby zdecy-

dowany głos sprzeciwu polskiego społeczeństwa obywa-

telskiego, tak jak ma to miejsce w Niemczech, Francji, 

Wielkiej Brytanii, Austrii czy Finlandii. Zebranie w całej 

Europie dwóch lub nawet trzech miliony podpisów  

i przekroczenie wymaganego kworum w większości 

państw Unii (w Polsce wynosi ono niecałe 40 tysięcy), 

mogłoby wymusić na Komisji Europejskiej podjęcie rze-

czywistej debaty na temat TTIP oraz korekty lub odrzu-

cenia obecnego projektu.  

 

 

 

 

 

 

W Polsce zebrano dotychczas niecałe pięć tysięcy pod-

pisów, co stanowi 12% wymaganego kworum.  

Oddolną Europejską Inicjatywę Obywatelską można 

wesprzeć na stronie: www.stop-ttip.org. 
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Global.Lab jest niezależnym 
think-tankiem zajmującym 
się sprawami międzynaro-
dowymi. 

 

Celem naszej działalności jest poszerzanie wie-
dzy na temat globalnych problemów politycz-
nych, społecznych, ekonomicznych i ekologicz-
nych. Poprzez swoją działalność chcemy wspie-
rać rozwój polskiego społeczeństwa obywatel-
skiego i świadomości społecznej na temat 
współczesnych stosunków międzynarodowych, 
zwłaszcza w wymiarze pozaeuropejskim. 
Szczególną uwagę przywiązujemy do promowa-
nia takich rozwiązań w polityce międzynarodo-
wej, które charakteryzują się poszanowaniem 
praw i godności każdego człowieka, różnorod-
ności kulturowej oraz idei zrównoważonego 
rozwoju. 

 

Autorzy ponoszą odpowiedzialność za swoje 
wypowiedzi zawarte w tej publikacji. Tezy i opi-
nie zawarte w tej publikacji niekoniecznie odpo-
wiadają oficjalnemu stanowisku Global.Lab. 
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www.globallab.org.pl 
biuro@globallab.org.pl 
facebook.com/GlobalLabPL 
 

Wszystkie Analizy Global.Lab są udostępniane 
na zasadzie licencji CC BY-SA 3.0. 
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