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WSKAZÓWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Spraw Konstytucyjnych, jako 
komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. podkreśla, że wspólna polityka handlowa powinna pozostać podstawowym filarem 
polityki zagranicznej Unii, mającym bezpośredni wpływ na życie obywateli, który musi 
pomóc jej dostosować się do nowej roli na świecie, ponieważ o główną pozycję na szczeblu 
międzynarodowym rywalizuje wiele podmiotów; wzywa Radę, Komisję i Europejską Służbę 
Działań Zewnętrznych do współpracy w dążeniu do tego celu w następujących dziedzinach:

a) umocnienie wspólnej polityki handlowej dzięki włączeniu jej do szerszych ram 
politycznych; odgrywanie czołowej roli w światowej polityce handlowej na szczeblu 
wielostronnym i dwustronnym; zacieśnianie współpracy z dwustronnymi, 
strategicznymi i regionalnymi partnerami handlowymi oraz z wielostronnymi 
organizacjami, takimi jak Konferencja Narodów Zjednoczonych do spraw Handlu i 
Rozwoju (UNCTAD), Program Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska 
(UNEP), Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP), a w szczególności Światowa 
Organizacja Handlu (WTO), dzięki odgrywaniu aktywnej roli w jej koniecznej 
reformie, tak aby była bardziej skuteczna i reagowała na nowe globalne wyzwania, w 
tym agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i porozumienie paryskie w 
sprawie zmian klimatu, a także zwiększyła swoją legitymację; wzmocnienie 
przywództwa UE i polityki handlowej UE w promowaniu opartej na wartościach polityki 
handlowej przez wzmocnienie wymiaru praw człowieka w handlu oraz przyjęcie 
najwyższych europejskich standardów;

b) przewodzenie obronie otwartego, opartego na zasadach, sprawiedliwego i 
zrównoważonego światowego systemu handlu ukierunkowanego na rozwój, co pozwoli 
zapewnić skuteczne wdrażanie międzynarodowych przepisów i umów, takich jak 
porozumienia dotyczące środowiska i klimatu, konwencje MOP, a także postanowienia 
dotyczące zwalczania korupcji oraz porozumienia w sprawie przejrzystości finansowej, 
przeciwdziałania praniu pieniędzy i współpracy podatkowej; zagwarantowanie, że 
przedsiębiorstwa z UE będą mogły działać globalnie na równych warunkach, 
przewidywalnych zasadach, w warunkach uczciwej konkurencji i w ramach określonych 
obowiązków, co powinno obejmować konstruktywne działanie na rzecz wspólnego 
stanowiska Unii w międzyrządowych negocjacjach ONZ w sprawie odpowiedzialności za 
łamanie praw człowieka oraz promowanie odpowiedzialności przedsiębiorstw i wiążących 
obowiązków w zakresie należytej staranności w odniesieniu do łańcuchów dostaw i 
produkcji;

c) wyczerpujące i natychmiastowe informowanie Parlamentu o negocjacjach i 
mandacie Rady już w trakcie wdrażania umów międzynarodowych w celu 
zagwarantowania, żeby był on w stanie wykonywać swoje uprawnienia i prerogatywy; 
uproszczenie i skrócenie procesu negocjacji oraz nasilenie kontroli Parlamentu w całym 
procesie; większa przejrzystość w stosunku do obywateli UE, dzięki publikowaniu 
wytycznych negocjacyjnych (mandatu) dotyczących umów handlowych przed 
rozpoczęciem negocjacji, aby zwiększyć również przewidywalność i pewność prawa dla 
podmiotów gospodarczych, umożliwiając im szersze i terminowe korzystanie z 
możliwości, jakie stwarza UE; pełne poszanowanie postanowień Traktatu oraz 
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najnowszego orzecznictwa UE, które uznaje wspólną politykę handlową za wyłączną 
kompetencję Unii;

d) dostosowanie polityki handlowej do globalnych tendencji w zakresie 
automatyzacji, cyfryzacji, serwicyzacji, rozwoju globalnych łańcuchów wartości i 
wzajemnych powiązań w handlu towarami i usługami przez działania na rzecz 
włączenia do dwustronnych i wielostronnych umów handlowych odpowiednich 
postanowień zapewniających przekazywanie danych, konkurencyjne ceny towarów 
pośrednich i zliberalizowany handel usługami;

e) wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w pełnym korzystaniu ze 
wspólnej polityki handlowej; zwiększenie inwestycji w badania i rozwój technologiczny 
oraz w innowacje, zwłaszcza z myślą o dekarbonizacji gospodarki; wspieranie 
przedsiębiorstw europejskich, aby uczynić je liderami tego sektora na szczeblu 
globalnym, a tym samym zwiększyć konkurencyjność i liczbę miejsc pracy; podkreślanie, 
że zrównoważony rozwój nie powinien być postrzegany jako bariera dla inwestycji; 
domaganie się współpracy międzynarodowej i międzynarodowego procesu 
uczestnictwa, w szczególności na kontynencie afrykańskim, który mógłby promować 
zrównoważone cykle gospodarcze na szczeblu regionalnym, prowadzić do tworzenia 
nowych miejsc pracy i wspierać rozwój polityki ochrony socjalnej;

f) systematyczne uwzględnianie handlu elektronicznego, MŚP, wiążących i 
egzekwowalnych rozdziałów dotyczących handlu i zrównoważonego rozwoju oraz 
przepisów dotyczących równości płci w umowach handlowych oraz odgrywanie 
przywódczej roli w tych kwestiach w wielostronnych dyskusjach; ochrona prywatności 
danych obywateli UE w pełnym zakresie zapisana w unijnym ogólnym rozporządzeniu o 
ochronie danych (rozporządzenie (UE) 2016/679) oraz promowanie zaostrzenia przepisów 
UE w zakresie ochrony konsumentów, ochrony danych i dostępu do rynku; dążenie do 
budowania globalnego sojuszu i wspieranie organów państw członkowskich w walce z 
cyberprzestępczością transgraniczną; opracowanie unijnej strategii cyfrowej, która 
obejmie inwestycje w infrastrukturę cyfrową i przedsiębiorstwa cyfrowe z korzyścią 
dla całego społeczeństwa;

g) ułatwienie procedury składania wniosków i dostępu do Europejskiego 
Funduszu Dostosowania do Globalizacji, aby uwzględnić negatywne skutki 
stopniowej i wzajemnej liberalizacji wymiany dóbr i usług; 

h) wzmocnienie spójności wspólnej polityki handlowej ze wspólną polityką 
zagraniczną i bezpieczeństwa (WPZiB), europejską polityką na rzecz rozwoju i 
polityką klimatyczną, aby zagwarantować przestrzeganie wartości i celów określonych 
w art. 3 ust. 5 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) oraz w art. 21, 207 i 208 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), przy pełnym poszanowaniu europejskiego 
konsensusu w sprawie rozwoju; 

i) przyznanie, że ogromne upolitycznienie umów handlowych UE może utrudniać 
handel;

j) podkreślanie strategicznej roli konstruktywnej polityki sąsiedztwa dzięki 
budowaniu sprawiedliwych stosunków handlowych i współpracy gospodarczej z 
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gospodarkami wschodniego i południowego sąsiedztwa Unii w celu wspierania ich 
dobrobytu gospodarczego i społecznego oraz tworzenia godziwych miejsc pracy;

k) przygotowanie na konsekwencje brexitu i zaproponowanie sposobów na 
złagodzenie negatywnych skutków gospodarczych dla Unii i jej obywateli, a także dla 
obywateli Zjednoczonego Królestwa mieszkających obecnie w Unii; 

l) poprawa strategii komunikacyjnej informującej o wspólnej polityce handlowej 
dzięki większej liczbie publicznych analiz potencjalnych skutków nowych umów 
handlowych przed przyjęciem wytycznych negocjacyjnych (mandatu); szersze 
informowanie obywateli i przedsiębiorstw o możliwościach, jakie oferuje handel; większa 
przejrzystość i pogłębienie dialogu z partnerami branżowymi i społecznymi oraz ze 
społeczeństwem obywatelskim, tak aby odpowiednio angażowały się w monitorowanie i 
wdrażanie umów handlowych, zwłaszcza za pomocą wspólnego dialogu i wewnętrznych 
grup doradczych ds. umów handlowych, oraz dzięki przeznaczeniu większych środków na 
te mechanizmy; pomoc obywatelom i podmiotom gospodarczym Unii w lepszym 
zrozumieniu zmieniającej się równowagi w architekturze globalnych stosunków 
gospodarczych i w dostosowaniu się do niej.



PE627.014v02-00 6/7 AD\1167398PL.docx

PL

INFORMACJE O PRZYJĘCIU W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia 5.11.2018

Wynik głosowania końcowego +:
–:
0:

30
3
1

Posłowie obecni podczas głosowania 
końcowego

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Salvatore Cicu, 
Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, 
Christophe Hansen, Heidi Hautala, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, 
France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Bernd Lange, 
David Martin, Emmanuel Maurel, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, 
Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, 
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, 
Joachim Schuster, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Zastępcy obecni podczas głosowania 
końcowego

Sajjad Karim, Sander Loones, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, 
Jarosław Wałęsa

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas 
głosowania końcowego

Georges Bach, Norbert Lins



AD\1167398PL.docx 7/7 PE627.014v02-00

PL

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI 
OPINIODAWCZEJ

30 +

ALDE Nadja Hirsch, Patricia Lalonde

ECR Sander Loones

EFDD Tiziana Beghin

GUE/NGL Helmut Scholz

NI David Borrelli, Emmanuel Maurel

PPE Georges Bach, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Christophe Hansen, Norbert Lins, 
Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, José Ignacio 
Salafranca Sánchez-Neyra, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David 
Martin, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim 
Schuster

VERTS/ALE Heidi Hautala, Yannick Jadot

3 -

ECR Sajjad Karim

ENF France Jamet

GUE/NGL Anne-Marie Mineur

1 0

GUE/NGL Eleonora Forenza

Objaśnienie używanych znaków:
+ : za
- : przeciw
0 : wstrzymało się


	1167398PL.docx

