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Cho  odsun ła si  od Unii Europejskiej wizja 
podpisania transatlantyckiej umowy han-
dlowej z USA znanej, jako TTIP (Transatlantic 
Trade and Investment Partnership), to war-
to patrze  co dzieje si  na drugiej stronie 
globu. Tam narasta coraz wi cej kontrower-
sji dotycz cych podobnej umowy handlo-
wej ‒ Partnerstwa Trans-Pacyfi cznego (TPP). 
Została ona podpisana w pa dzierniku 2015 r. 
przez rz dy 12 pa stw szeroko poj tego ba-
senu Oceanu Spokojnego. Jednak e rok temu 
Donald Trump, po obj ciu prezydentury USA 
postanowił wycofa  ten kraj z porozumienia. 
W rezultacie, pozostali sygnatariusze zmienili 
nazw  umowy na dumnie brzmi c : Cało cio-
we i Post powe Partnerstwo Trans-Pacyfi czne
(CPTPP) i podpisali j  ponownie w marcu 
2018 r. W niczym to jednak nie wpłyn ło na 
zgłaszane od samego pocz tku negocjacji 
krytyczne podej cie zwi zków zawodowych 
przede wszystkim z Australii, Nowej Zelandii 
i Kanady. Krytyka dotyczyła zarówno tre ci, jak 
i samego sposobu negocjacji, które z chwil , 
gdy USA zacz ły sygnalizowa , e si  z nich 
wycofuj , przybrały charakter tajnych usta-
le , niedost pnych dla ogółu społecze stw. 

Negocjacje transpacyfi czne były wi c oce-
niane jako dokładnie tak samo nieprzejrzyste 
i niedost pne dla reprezentacji społecze -
stwa obywatelskiego jak TTIP w Europie.

Jedn  z głównych obaw zwi zanych z umo-
w  jest wł czenie do niej procedur rozstrzyga-
nia sporów mi dzy inwestorem a pa stwem, 
za po rednictwem których inwestorzy mog  
pozwa  rz dy, zasadniczo ustanawiaj c sys-
tem równoległy do krajowych systemów 
wymiaru sprawiedliwo ci i de facto pomija-
j cy go (tzw. ISDS). Chocia  istniej  pewne 
ograniczenia tych procedur - na przykład nie 
maj  one zastosowania do inwestycji mi dzy 
Australi  a Now  Zelandi  ‒ zwi zki zawo-
dowe w regionie s  gł boko zaniepokojone 
tym, e ten, a tak e inne aspekty umowy na-
kładaj  ograniczenia na zdolno  rz dów do 
podejmowania działa  regulacyjnych. Warto 
zwróci  uwag , e wła nie ta kwestia była klu-
czowym elementem protestu europejskich 
zwi zków zawodowych przeciwko porozu-
mieniu transatlantyckiemu TTIP.
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