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WSKAZÓWKI 

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, 

jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu 

rezolucji następujących wskazówek: 

1. z zadowoleniem przyjmuje ogólne założenia przyszłej strategii handlowej przedstawione 

przez Komisję w komunikacie do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 

Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów zatytułowanym „Handel z 

korzyścią dla wszystkich. W kierunku bardziej odpowiedzialnej polityki handlowej i 

inwestycyjnej”1, a w szczególności jej ukierunkowanie na oparte na wartościach podejście 

mające na celu ochronę europejskiego modelu społecznego i regulacyjnego w wymiarze 

wewnętrznym oraz wykorzystywanie umów handlowych i preferencyjnych programów 

handlowych jako instrumentu promowania na całym świecie europejskich wartości, takich 

jak zrównoważony rozwój, prawa człowieka, sprawiedliwy i etyczny handel oraz walka z 

korupcją; zachęca Komisję do rozszerzenia i modernizacji unijnych umów o wolnym 

handlu z krajami spoza UE zgodnie z podejściem opartym na wartościach, ponieważ 

wywóz UE zapewnia około 31 mln miejsc pracy w Unii, co oznacza, że co siódme 

miejsce pracy w UE zależy od wywozu; wzywa Komisję, aby zapewniła UE wiodącą rolę 

na świecie w rozwoju nowej kultury sprawiedliwych umów handlowych; podkreśla 

znaczenie ambitnych, zrównoważonych i wszechstronnych umów, które odnoszą się do 

długotrwałych, niepotrzebnych barier rynkowych, z korzyścią dla konsumentów, 

obywateli, pracowników i przedsiębiorstw; 

2. podkreśla, że przyszłe umowy handlowe powinny uwzględniać rezolucje Parlamentu w 

sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP) i porozumienia 

w sprawie handlu usługami, które pozostają ważne dla przyszłych negocjacji handlowych, 

zwłaszcza jeżeli chodzi o wyłączenie usług świadczonych w interesie ogólnym oraz usług 

świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (w tym m.in. zaopatrzenia w wodę, 

opieki zdrowotnej, usług społecznych, systemów zabezpieczenia społecznego i edukacji) 

oraz ochronę praw pracowników; przypomina, że jakość, dostępność, przystępność 

cenowa oraz niedyskryminacyjny i równy dostęp do tych usług nie mogą być narażone na 

szwank przez umowy handlowe; 

3. nalega, aby Komisja przeprowadziła prawdziwą debatę demokratyczną z Parlamentem 

oraz zintensyfikowała dialog z partnerami społecznymi i społeczeństwem obywatelskim w 

celu lepszego wyjaśnienia, określenia parametrów i zapewnienia przejrzystości mandatu 

negocjacyjnego dotyczącego wszelkich umów handlowych; wzywa do przejrzystych 

negocjacji oraz do umożliwienia Parlamentowi Europejskiemu, parlamentom państw 

członkowskich, europejskim partnerom społecznym i społeczeństwu obywatelskiemu 

wniesienia znaczącego wkładu w proces negocjacyjny; 

4. uważa, że w negocjacjach w sprawie dalszej liberalizacji rynku należy pamiętać o 

potrzebie ogólnounijnej współpracy w celu zapewnienia warunków pracy zgodnych z 

odnośnymi przepisami pracowniczymi i socjalnymi oraz układami zbiorowymi 

obowiązującymi w UE; 
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5. zachęca do negocjowania umów handlowych raczej na szczeblu wielostronnym niż 

dwustronnym; 

6. podkreśla potrzebę skutecznego mechanizmu ochrony europejskich inwestycji za granicą; 

apeluje o ocenę istniejących ram w celu zagwarantowania skuteczności i prawidłowego 

wdrażania; 

7. nalega, zgodnie z Porozumieniem międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego 

stanowienia prawa, uzgodnionym niedawno przez Parlament Europejski i państwa 

członkowskie, aby Komisja zapewniła przeprowadzenie ocen skutków, w tym ocen 

wpływu na zrównoważony rozwój, w trakcie negocjacji handlowych w celu dokonania 

oceny wpływu społecznego, gospodarczego, środowiskowego i w zakresie praw 

człowieka, jaki wywrą przyszłe umowy handlowe, z rozróżnieniem wpływu na 

poszczególne sektory, regiony i narody; wzywa do publikowania prognoz statystycznych 

w celu zapewnienia, że każda umowa przyczynia się w sprawiedliwy i znaczący sposób 

do tworzenia miejsc pracy; wzywa Komisję do monitorowania skutków umów 

handlowych, co umożliwi zarówno ocenę ex ante, jak i ex post; domaga się, aby partnerzy 

społeczni oraz społeczeństwo obywatelskie mieli możliwość uczestniczenia w 

opracowywaniu i wdrażaniu ocen wpływu na zrównoważony rozwój; przypomina, że 

przyszła strategia handlowa musi respektować regionalne struktury produkcyjne w krajach 

rozwijających się w przypadkach, w których z oceny wpływu na zrównoważony rozwój 

wynika, że struktury te mogą być zagrożone w wyniku umów handlowych; 

8. wzywa Komisję do dopilnowania, by ewentualne koszty dostosowawcze na rynku pracy 

w UE były równoważone odpowiednio wczesną interwencją Komisji w celu wsparcia 

odnośnych sektorów, regionów lub państw członkowskich; uważa, że wsparcie to można 

zapewnić w postaci finansowania ze środków UE, w tym dostosowanego Europejskiego 

Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) dysponującego odpowiednim budżetem; 

9. uważa, że propozycja Komisji dotycząca wykorzystania EFG w celu ograniczenia 

niekorzystnych skutków międzynarodowych umów handlowych nie jest zadowalająca ze 

względu na słabą zdolność finansową funduszu oraz brak zdolności w zakresie 

zapobiegania negatywnym skutkom globalizacji i zwalczania ich; 

10. podkreśla, że zasadnicze znaczenie ma poszerzenie prerogatyw EFG, a w konsekwencji 

zapewnienie mechanizmu przewidywania ryzyka i dostosowanie sektorowych, 

regionalnych i krajowych struktur produkcyjnych w przypadkach, w których z oceny 

wpływu na zrównoważony rozwój wynika, że struktury te mogą być zagrożone w wyniku 

umów handlowych; 

11. apeluje do Komisji o zagwarantowanie uczciwej konkurencji w przypadku usługodawców 

z państw trzecich wchodzących na rynek pracy UE, poprzez zapewnienie wszystkim 

pracownikom, niezależnie od ich kraju pochodzenia, korzystania z takich samych praw 

pracowniczych jak obywatele kraju przyjmującego oraz zapewnienie obowiązywania 

zasady równej płacy i niedyskryminacji; uważa, że pozostaje to bez uszczerbku dla 

korzystniejszych przepisów prawodawstwa lub umów w kraju pochodzenia; podkreśla, że 

muszą być zagwarantowane przepisy prawa socjalnego i prawa pracy zarówno na 

szczeblu europejskim, jak i krajowym, a także układów zbiorowych; 

12. apeluje o gwarancje zasadniczo zapewniające, że umowy handlowe w żadnym wypadku 
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nie będą prowadziły do osłabienia, omijania lub unieważnienia standardów państw 

członkowskich lub UE w następujących obszarach: prawa pracowników, warunki pracy 

(w tym wynagrodzenie), bezpieczeństwo socjalne, integracja społeczna i ochrona 

socjalna, bezpieczeństwo i higiena pracy, szkolenia zawodowe, kwalifikacje zawodowe, 

swoboda przemieszczania się pracowników i emerytów, dialog społeczny oraz 

przeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy i na rynku pracy; wzywa Komisję do 

dopilnowania, aby prawo do działań zbiorowych nie było podważane przez 

przedsiębiorstwa, które wykorzystują pracowników z państw trzecich, podczas negocjacji 

w sprawie układów zbiorowych oraz sporów pracowniczych; wzywa Komisję do 

dopilnowania, aby normy pracy były wyłączone z pojęcia barier pozataryfowych i barier 

technicznych; zwraca się do Komisji o zagwarantowanie jak największej przejrzystości i 

zachowanie czujności przy zapewnieniu zrównoważonego zaangażowania 

zainteresowanych podmiotów w organach współpracy regulacyjnej, a także o 

dopilnowanie, by współpraca regulacyjna nie ograniczała prawa rządów i Parlamentu 

Europejskiego do stanowienia prawa w interesie publicznym oraz nie prowadziła do 

blokady regulacyjnej lub do osłabienia norm pracy, w tym norm dotyczących zdrowia i 

bezpieczeństwa; 

13. zwraca uwagę na wysoki poziom mobilności zewnętrznej wysoko wykwalifikowanych 

specjalistów z państw członkowskich UE; uważa, że w polityce handlowej należy 

zachować ostrożność w odniesieniu do mobilności pracowników; wzywa Komisję do 

zapewnienia, że zobowiązania na mocy sposobu 4 mają zastosowanie wyłącznie do 

przepływu wysoce wykwalifikowanych specjalistów – takich jak osoby z dyplomem 

magisterskim uzyskanym na uniwersytecie lub w równoważnej instytucji lub zatrudnione 

na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla – dla ściśle określonego celu, na 

ograniczony czas i na konkretnych warunkach ustanowionych prawodawstwem krajowym 

państwa, w którym świadczona jest usługa, oraz na mocy kontraktu, który jest zgodny z 

tym prawodawstwem krajowym; podkreśla znaczenie monitorowania kategorii 

usługodawców w ramach sposobu 4 GATS, aby unikać nadużywania przepisów i 

wykorzystywania pracowników z państw trzecich; zwraca się w każdym razie o to, by 

umowy handlowe zawierały klauzule utrzymujące obowiązek prawny przestrzegania 

przez zagranicznych usługodawców prawa socjalnego i prawa pracy UE i państw 

członkowskich; 

14. domaga się niezwłocznego informowania Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

Parlamentu Europejskiego w przypadku, gdyby postanowienia umów handlowych 

zagrażały standardom obowiązującym w tych obszarach określonych w ust. 12 lub stały z 

nimi w sprzeczności, tak aby umożliwić dyskusję i podjęcie stosownych decyzji; 

15. z zadowoleniem odnotowuje, że niedawne umowy handlowe UE zawierają rozdział 

specjalnie poświęcony zrównoważonemu rozwojowi; oczekuje, że UE będzie odgrywać 

wiodącą rolę w realizacji celu ratyfikowania, wdrożenia i egzekwowania przez wszystkie 

strony ośmiu podstawowych konwencji MOP; wzywa Komisję do propagowania dalszych 

postanowień w dziedzinie pracy, w szczególności programu godnej pracy MOP mającego 

na celu podniesienie poziomu ochrony pracowników; podkreśla, że normy pracy nie 

powinny ograniczać się do rozdziałów poświęconych handlowi i zrównoważonemu 

rozwojowi, ale powinny być też uwzględnione w innych rozdziałach umów handlowych, 

dotyczących np. inwestycji, handlu usługami, współpracy regulacyjnej i zamówień 

publicznych; wzywa Komisję do dopilnowania, aby wdrożenie oraz zgodność z 
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przepisami dotyczącymi pracy podlegały skutecznemu procesowi monitorowania, w który 

zaangażowani będą partnerzy społeczni oraz przedstawiciele społeczeństwa 

obywatelskiego; uważa, że pojawiające się spory w zakresie postanowień dotyczących 

pracy powinny podlegać mechanizmowi rozstrzygania sporów, włącznie z możliwością 

nałożenia środków odstraszających, przy należytym rozważeniu przez organy nadzorcze 

MOP i z odniesieniem do jurysdykcji MOP; wzywa Komisję do uwzględnienia, po 

pierwsze, klauzuli przeglądowej ustanawiającej mechanizm umożliwiający danej stronie 

odstąpienie od umowy lub zawieszenie albo cofnięcie zobowiązań, szczególnie w 

przypadku naruszania norm społecznych, praw człowieka oraz praw pracowniczych i 

socjalnych, a po drugie, społecznej klauzuli ochronnej gwarantującej zapobieganie 

likwidacji prawa socjalnego i prawa pracy; 

16. jest zdania, że właśnie ze względu na zachowanie wysokich standardów socjalnych w 

handlu międzynarodowym wymaga to ustanowienia właściwych, międzynarodowych i 

pozasądowych organów mediacyjnych, które będą podlegać zasadom przejrzystości i 

kontroli demokratycznej; 

17. zaleca, aby wewnętrzne grupy doradcze, których zadania obejmują zajmowanie się 

naruszeniami klauzul społecznych umów handlowych oraz przypadkami nieprzestrzegania 

prawa pracy i norm socjalnych, otrzymały wystarczające środki finansowe umożliwiające 

im skuteczne działanie, aby ich skład gwarantował zrównoważoną reprezentację 

organizacji pracy i przedsiębiorców oraz innych organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego, aby wspólne posiedzenia wewnętrznych grup doradczych obu stron 

umowy handlowej były zinstytucjonalizowane, aby każda wewnętrzna grupa doradcza 

dysponowała własnym sekretariatem oraz aby wewnętrzne grupy doradcze miały 

możliwość korzystania z bardziej zaawansowanych mediów w celu ułatwienia udziału 

społeczeństwa obywatelskiego; 

18. zwraca uwagę na potrzebę zwiększenia skuteczności inspektoratów pracy i warunków 

socjalnych w państwach członkowskich, zacieśnienia współpracy między państwami 

członkowskimi a europejską platformą na rzecz przeciwdziałania pracy nierejestrowanej, 

zwiększenia w razie potrzeby zasobów inspektoratów, tak aby mogły one skutecznie 

monitorować normy pracy zgodnie z zaleceniami MOP, czuwać nad przestrzeganiem 

prawa pracy, zapewnić podstawową ochronę pracowników podczas wykonywania ich 

pracy oraz zapobiegać nadużyciom w tej dziedzinie lub maksymalnie ograniczyć ich 

występowanie; 

19. podkreśla znaczenie środków dotyczących należytej staranności w globalnym łańcuchu 

produkcji, a także ich zrównoważonego i przejrzystego charakteru; podkreśla znaczenie 

zachęcania do działań o dobrowolnym charakterze w obszarze społecznej 

odpowiedzialności przedsiębiorstw i wzywa Komisję do zaproponowania przepisów, 

ilekroć jest to właściwe i możliwe, w celu poprawy należytej staranności w globalnym 

łańcuchu produkcji; zwraca jednak uwagę, że MŚP mogłyby być zwolnione z 

obowiązkowych inicjatyw w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw; 

uważa, że społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw wymaga sprawiedliwej polityki 

podatkowej, a tym samym jest sprzeczna ze strategiami unikania opodatkowania; 

20. podkreśla, że instrumenty ochrony handlu pozwalają przeciwdziałać wszelkim formom 

nieuczciwej konkurencji; apeluje w związku z tym do Rady i do Komisji o odblokowanie 
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reformy instrumentów ochrony handlu, bez osłabiania ich, tak aby były one szybsze, 

skuteczniejsze i łatwiej dostępne dla małych i średnich przedsiębiorstw; podkreśla 

potrzebę zagwarantowania, że wszelkie zmiany w prawie antydumpingowym UE 

utrzymają zdolność Unii do podejmowania terminowego, koniecznego i skutecznego 

działania w celu zwalczania antykonkurencyjnych praktyk rynkowych ze strony jej 

partnerów handlowych, oraz zapewnienia, że przedsiębiorstwa UE nadal działają z 

równymi szansami na arenie globalnej; zauważa, że Chiny nie spełniają jak dotąd pięciu 

unijnych kryteriów technicznych definiujących gospodarkę rynkową, i w związku z tym 

sprzeciwia się przyznaniu Chinom statusu gospodarki rynkowej z uwagi na potrzebę 

zajęcia się nieuczciwymi praktykami konkurencyjnymi ze strony Chin; 

21. ubolewa nad tym, że jedynie 13% MŚP europejskich prowadzi działalność 

międzynarodową poza UE, i zwraca uwagę, że wiele z nich tego nie robi z powodu barier 

pozataryfowych; oczekuje, że konkretne przeszkody napotykane przez MŚP będą 

uwzględniane przy negocjowaniu nowych umów, tak aby zapewnić, że MŚP mogą 

skorzystać na nowych umowach handlowych; 

22. wzywa Komisję do zwiększenia koordynacji ex ante pomiędzy swoimi odpowiednimi 

służbami zajmującymi się handlem oraz zatrudnieniem i sprawami społecznymi; 

23. wzywa Komisję do zapewnienia rządom możliwości przyjęcia odpowiedzialnych pod 

względem społecznym i środowiskowym strategii w zakresie zamówień; podkreśla, że 

postanowienia dotyczące zamówień nie powinny uniemożliwiać rządom spełniania 

potrzeb społecznych i środowiskowych, a umowy nie mogą ograniczać możliwości 

stawiania żądań społecznych, jak określono w nowych dyrektywach UE w sprawie 

zamówień publicznych; sądzi ponadto, że strategie dotyczące zamówień publicznych 

powinny być spójne z konwencją nr 94 MOP dotyczącą postanowień o pracy w umowach 

zawieranych przez władze publiczne; 

24. wzywa Komisję, aby podjęła wyłącznie bardzo ograniczone zobowiązania co do 

przyszłych przepisów dotyczących usług świadczonych cyfrowo lub drogą elektroniczną, 

tak aby nie podważać wysokich norm i warunków pracy istniejących obecnie w UE w 

kontekście coraz bardziej zdigitalizowanej gospodarki. 
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