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WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie 
w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. jest zdania, że przy zawieraniu międzynarodowych umów handlowych należy 
podejmować działania na rzecz przestrzegania istotnych norm środowiskowych 
i zdrowotnych, a także uwzględniać aspekty dotyczące zdrowia zwierząt; 

2. wzywa Komisję Europejską, aby dążyła do umownego ustalania norm środowiskowych 
i zdrowotnych w dwustronnych umowach handlowych; 

3. jest zdania, że Światowa Organizacja Handlu musi nadzorować przestrzeganie 
odnośnych zobowiązań;

4. jest przeciwna harmonizacji norm środowiskowych i zdrowotnych;

5. domaga się powołania organu rozstrzygania sporów posiadającego wiążące 
uprawnienia;

6. opowiada się za przyznawaniem preferencji krajom o wschodzących gospodarkach;

7. domaga się, aby Komisja wezwała Światową Organizację Handlu (WTO) do 
uwzględniania w swoich decyzjach dotyczących przypadków spornych nie tylko 
aspektów polityki handlowej; dopuszczalność działań transgranicznych na rzecz 
ochrony środowiska i zdrowia nie powinna zależeć od tego, czy zdaniem WTO 
interwencje te prowadzą do zaburzeń wolnego handlu, czy też nie;

8. stwierdza, że podczas zawierania przyszłych umów handlowych należałoby 
uwzględniać obecny kryzys finansowy; nie może to jednak prowadzić do 
zaniedbywania norm społecznych i środowiskowych z myślą o osiągnięciu innych 
celów;

9. wzywa Komisję do regularnego oceniania umów handlowych; należy przy tym zadbać 
o współpracę ze związkami zawodowymi i organizacjami pozarządowymi, tak aby 
zagwarantować przestrzeganie norm środowiskowych, zdrowotnych i społecznych;

10. podkreśla, że dziedzina handlu i ochrona praw człowieka oraz norm społecznych 
i środowiskowych mają istotne znaczenie dla zapewnienia pokoju i dobrobytu na 
świecie, nie mogą jednak stanowić rozwiązania wszystkich problemów między 
państwami świata;

11. wzywa Komisję, aby na podstawie porozumienia ramowego w sprawie stosunków 
między Parlamentem Europejskim a Komisją zawsze kompleksowo informowała 
Parlament o wszelkich istotnych zagadnieniach podczas negocjacji dotyczących 
międzynarodowych umów handlowych;

12. wzywa Komisję do zagwarantowania skutecznego przepływu informacji w świetle 
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poszerzonych uprawnień Parlamentu wynikających z traktatu lizbońskiego oraz do 
przyznania Parlamentowi statusu stałego obserwatora poprzez oddelegowanych 
przedstawicieli, gwarantując tym samym dostęp do wszelkich istotnych posiedzeń 
i dokumentów.


