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Szanowny Panie Przewodniczący!

W ramach procedury podanej w przedmiocie tego pisma Komisja Handlu Międzynarodowego 
postanowiła wydać opinię na użytek komisji, której Pan przewodniczy. Na posiedzeniu w 
dniu 24 września 2019 r. komisja podjęła decyzję o przedstawieniu tej opinii w formie pisma.

Na tymże posiedzeniu Komisja Handlu Międzynarodowego rozpatrzyła tę kwestię i 
postanowiła zwrócić się do Komisji Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o 
uwzględnienie w projekcie rezolucji poniższych wskazówek.

Z wyrazami szacunku

Bernd Lange
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WSKAZÓWKI

1. zwraca uwagę, że ambitny program działań Unii w dziedzinie handlu wymaga 
wystarczających zasobów, aby można było go wdrożyć; wobec tego podkreśla, że DG ds. 
Handlu powinna otrzymać odpowiednie środki finansowe, aby zagwarantować szybkie 
prowadzenie negocjacji i zawieranie umów handlowych oraz stosowne działania następcze po 
wdrożeniu zawartych umów handlowych i przepisów w dziedzinie handlu, a także aby 
zapewnić wystarczające środki finansowe umożliwiające nowemu głównemu organowi 
przestrzegania przepisów handlowych skuteczne wykonywanie jego nowej funkcji; wyraża 
poparcie w związku z faktem, że DG ds. Handlu otrzymała niezbędny przydział budżetowy w 
celu wdrożenia rozporządzenia w sprawie monitorowania bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych od jego wejścia w życie w październiku 2020 r.;

2. zwraca uwagę, że choć głównym celem polityki handlowej jest promowanie wzajemnie 
korzystnego wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju, m.in. poprzez 
zagwarantowanie lepszego dostępu do rynku i wprowadzanie międzynarodowych zasad 
dotyczących inwestycji, jest ona podstawowym narzędziem unijnej polityki zagranicznej, 
dzięki któremu możliwe jest upowszechnianie wartości UE na świecie, zwłaszcza takich jak 
poszanowanie praw człowieka, równouprawnienie płci, ochrona klimatu, praworządność i 
wdrażanie międzynarodowych norm pracy, a także doprowadzenie do realizacji celów 
zrównoważonego rozwoju w skali globalnej przy jednoczesnym zachęcaniu naszych 
partnerów handlowych do priorytetowego traktowania praw socjalnych i kwestii 
zrównoważoności w ramach strategii gospodarczych; domaga się zatem udostępnienia 
wystarczających środków finansowych, aby umożliwić odpowiednie monitorowanie, ocenę 
śródokresową i ocenę ex post przy wykorzystaniu danych segregowanych według kryterium 
płci, a także aby egzekwować zobowiązania podjęte przez państwa trzecie;

3. podkreśla, że akceptacja polityki handlowej UE wymaga aktywnego zaangażowania we 
współpracę z zainteresowanymi podmiotami i społeczeństwem obywatelskim; wobec tego 
zwraca uwagę, że należy przeznaczyć większe zasoby na działania komunikacyjne w zakresie 
polityki handlowej, dialog z obywatelami, punkty informacyjne, pomoc dla MŚP i 
konsumentów oraz dla krajowych grup doradczych, które są głównymi stymulatorami 
skutecznego zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego w egzekwowanie i 
monitorowanie rozdziałów dotyczących zrównoważonego handlu w umowach handlowych, a 
te z kolei stanowią istotny element struktur handlowych;

4. zwraca się o pełne wykorzystanie dostępnych funduszy, aby wspierać 
umiędzynarodowienie MŚP, przy czym należy się koncentrować na państwach 
członkowskich, które obecnie mają w tym względzie zaległości, oraz umożliwić tym 
państwom udział w procesie podejmowania decyzji dotyczących polityki handlowej;

5. podkreśla ważną rolę parlamentów w dyskusjach na temat globalnej polityki handlowej; 
zauważa, że Konferencja Parlamentarna ds. WTO jest w tym kontekście cennym narzędziem 
wymagającym odpowiedniego finansowania, aby można było w pełni wykorzystać jego 
potencjał; wobec powyższego podkreśla, że tak jak w 2019 r. należy udostępnić 
wystarczające zasoby umożliwiające Parlamentowi Europejskiemu udział w forum i 
zapewnienie odpowiedniej infrastruktury z myślą o organizacji konferencji. 


