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WSKAZÓWKI 

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Prawnej, jako komisji 

przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek: 

1. zwraca uwagę na znaczenie wspólnej polityki handlowej, w której UE może wzmocnić 

swoją skalę w celu zapewnienia maksymalnego efektu w trakcie negocjacji, oraz 

stosunków gospodarczych UE z państwami trzecimi i organizacjami regionalnymi dla 

wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w UE; w związku z tym jest zdania, że również w 

tych obszarach polityki należy przestrzegać zasad proporcjonalności i, w stosownych 

przypadkach, pomocniczości, zwłaszcza kiedy układy handlowe mają mieć mieszany 

charakter; z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji polegającą na dążeniu do 

jasności w kwestii mieszanego charakteru umów handlowych, któremu dowodzi 

przekazanie umowy o wolnym handlu UE–Singapur do Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej; ma nadzieję, że opinia Trybunału będzie stanowić właściwy krok w 

kierunku większej jasności dotyczącej tego, które aspekty negocjacji handlowych UE 

dotykają kwestii odpowiedzialności państw członkowskich; podkreśla, że jasność 

powinna stanowić podstawę bardziej skutecznego stanowiska negocjacyjnego UE oraz 

szybszej procedury ratyfikacji umów handlowych pomiędzy UE a państwami trzecimi; 

podkreśla w związku z tym fundamentalne znaczenie przejrzystości, z jaką powinny być 

prowadzone negocjacje handlowe; 

2. podkreśla potrzebę wyjaśnienia podziału kompetencji w odniesieniu do zasady 

pomocniczości w przypadkach, w których polityka handlowa ma wpływ na inwestycje 

inne niż bezpośrednie inwestycje zagraniczne, a mianowicie inwestycje portfelowe, z 

uwagi na utrzymujące się kontrowersje w aktualnej wersji umów o wolnym handlu; 

odnotowuje w szczególności ostatnie dyskusje na temat rozwiązania sporu pomiędzy 

inwestorem a państwem (ISDS) oraz propozycje Komisji dotyczące aktualizacji i reformy 

dotychczasowego modelu; podkreśla przy tym, że państwa członkowskie powinny przyjąć 

również odpowiedzialność za swój udział w tym procesie z uwagi na swoje istniejące 

zobowiązania podjęte na podstawie umów dwustronnych zawartych z państwami trzecimi; 

wzywa do poszanowania zasady proporcjonalności przy negocjowaniu i wykonywaniu 

dwustronnych klauzul ochronnych; przypomina, że art. 3 TFUE określa wspólną politykę 

handlową jako stanowiącą integralny obszar wyłącznej kompetencji Unii, która powinna 

się opierać na jednolitych zasadach; zauważa w związku z tym, że zasady pomocniczości 

nie stosuje się do wspólnej polityki handlowej; 

3. apeluje o wyjaśnienie, czy instrumenty handlowe, takie jak ISDS, mogą zagrażać zasadzie 

pomocniczości w odniesieniu do kompetencji państw członkowskich; wzywa państwa 

członkowskie do odblokowania konwencji Narodów Zjednoczonych UNCITRAL 

dotyczącej przejrzystości w umownych postępowaniach arbitrażowych między 

inwestorem a państwem w celu podpisania tej konwencji przez Komisję w imieniu całej 

Unii; ubolewa nad obecną sytuacją, w której niektóre państwa członkowskie są stroną 

konwencji, zaś inne nie; uważa, że przykład ten wyraźnie ukazuje potrzebę jasności ze 

wszystkich stron w kwestii zasięgu wyłącznej kompetencji Unii w zakresie bezpośrednich 

inwestycji zagranicznych; przypomina, że odmienne strategie polityczne w zakresie 
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ochrony inwestycji wprowadzone przez poszczególne państwa członkowskie 

doprowadziły do obecnej sytuacji, w której państwa członkowskie są stroną około 1 400 

dwustronnych umów inwestycyjnych zawierających miejscami rozbieżne postanowienia, 

co mogło prowadzić do zakłóceń na jednolitym rynku oraz nierównego traktowania 

inwestorów z UE za granicą; 

4. w odniesieniu do pomocy finansowej UE dla państw trzecich, tj. pomocy 

makrofinansowej, wzywa do przeprowadzenia dogłębniejszej oceny ex ante oraz ex post 

dotyczącej proporcjonalności proponowanych środków, tak aby pomoc była skuteczna i 

naprawdę korzystna dla partnerów UE, którzy jej potrzebują; podkreśla konieczność 

wprowadzenia większej warunkowości wypłat pomocy oraz właściwej kontroli 

wykorzystania funduszy, w tym środków dotyczących zapobiegania nadużyciom i 

korupcji oraz zwalczania tych dwóch zjawisk, a także szczegółowej kontroli ze strony 

Parlamentu; apeluje o zdecydowaną integrację zewnętrznych instrumentów UE łączących 

handel, rozwój oraz politykę zagraniczną i politykę bezpieczeństwa; podkreśla, że 

państwa członkowskie muszą wykazać większe zaangażowanie w tym zakresie; 

5. zauważa, że obowiązujące preferencyjne umowy handlowe okazały się przynosić korzyści 

gospodarce europejskiej i przyczyniają się do rozwoju oraz tworzenia miejsc pracy; 

podkreśla, że skutki umów handlowych zależą od wyników negocjacji oraz że z tego 

powodu prognozy wpływów zawsze opierają się na pewnych założeniach; wzywa 

Komisję do przeprowadzenia ocen wpływu na zrównoważony rozwój przed rozpoczęciem 

negocjacji umów handlowych w czasie opracowania szerszej oceny wpływu ex ante w 

celu oceny wpływu gospodarczego, społecznego oraz środowiskowego na obywateli UE i 

unijne przedsiębiorstwa, zwłaszcza MŚP; podkreśla, że państwa członkowskie powinny 

także odgrywać kluczową rolę przy ocenie potencjalnych korzyści i skutków 

preferencyjnych umów handlowych dla własnej gospodarki; 

6. podkreśla, że dla polityki handlowej najbardziej kluczowe znaczenie mają odpowiednie 

konsultacje, dialog i zaangażowanie obywateli, przedsiębiorstw (konkretnie MŚP) i 

społeczeństwa obywatelskiego w proces decyzyjny UE. 
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