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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. wzywa Unię Europejską do przestrzegania zasad sterowanego i uczciwego handlu, które 
charakteryzowały rozwój jej państw członkowskich i pomyślnie rozwijających się krajów, 
w tym „azjatyckich tygrysów”, przy odrzuceniu protekcjonizmu i wszelkich prób 
podważania uzasadnionej przewagi konkurencyjnej krajów rozwijających się, które nie 
naruszają praw człowieka, praw pracowniczych i praw związków zawodowych, ale 
z zastosowaniem odmiennych od obecnych interpretacji art. XXIV WTO w celu 
umożliwienia w uzasadnionych przypadkach wyłączenia z umów handlowych wrażliwej 
produkcji i innych sektorów;

2. potwierdza, że wszystkie umowy handlowe muszą wymagać ratyfikowania, wdrożenia 
i skutecznego wykonywania przez wszystkie strony najważniejszych konwencji deklaracji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej podstawowych zasad i praw w pracy, 
a także tego samego wiążącego statusu dla rozdziału dotyczącego zrównoważonego 
rozwoju, jaki nadano przepisom dotyczącym dostępu do rynku, oraz objęcia 
wymienionego rozdziału tym samym mechanizmem rozstrzygania sporów;

3. podkreśla, że skutecznie współpracując z MOP i innymi organami traktatowymi, Komisja 
powinna w dalszym ciągu wypełniać obowiązek oceny wpływu negocjacji handlowych na 
prawa społeczne oraz prawa dotyczące środowiska i prawa człowieka, zwracając 
szczególną uwagę na promowanie godnej pracy dla wszystkich, w sposób przejrzysty 
zasięgając przy tym rady związków zawodowych jako uznanych partnerów społecznych, 
a także środowiskowych i społecznych organizacji pozarządowych pochodzących z UE 
i krajów trzecich, na wszystkich etapach całego procesu negocjowania i wdrażania umów 
handlowych, gwarantując im przy tym zdecydowane prawo do zgłaszania zastrzeżeń czy 
sprzeciwów do rozpatrzenia przez samą Komisję i podjęcia przez nią działań;

4. wzywa do przezwyciężenia istniejących braków w zakresie spójności, przejrzystości 
i uczciwości postępowania w kontekście przyszłych umów handlowych i przeglądu 
rozporządzenia GSP + dzięki stosowaniu przejrzystych kryteriów i wskaźników z zakresu 
poszanowania w krajach partnerskich prawa pracy i prawa z zakresu ochrony środowiska 
oraz praw człowieka, w tym w razie potrzeby specjalnych zaleceń dotyczących 
usprawnień;

5. z zadowoleniem przyjmuje stosowanie ocen oddziaływania na trwały rozwój, ale ubolewa 
nad brakiem pełnego działania opartego na wynikach tych ocen, jak w przypadku krajów 
Afryki Zachodniej, krajów śródziemnomorskich i Kolumbii oraz szerszych regionów 
Ameryki; wzywa do większego skupienia się na wykorzystywaniu efektu dźwigni UE 
sprzyjającego dalszym konkretnym postępom w zakresie poszanowania praw człowieka, 
norm pracy, trwałego rozwoju i dobrych rządów, czynionym przed finalizowaniem umów 
handlowych, jak również w trakcie ich późniejszej realizacji;

6. przyznaje, że obecne i przyszłe umowy handlowe negocjuje się w sytuacji kryzysu 
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gospodarczego, który – jak się uważa – w ciągu dwóch lat spowoduje wzrost liczby osób 
bezrobotnych w krajach OECD o osiem milionów; uważa, że delokalizacja (offshoring) 
jest odpowiedzialna za wysoki odsetek przypadków utraty miejsc pracy, np. w Irlandii 
i Portugalii (jedno na cztery), Danii (jedno na sześć) oraz Estonii i Słowenii (jedno na 
siedem); stwierdza, że polityka handlowa UE powinna dążyć do zapobiegania 
nieproporcjonalnemu lub zbyt szybkiemu spadkowi udziału rynkowego UE oraz poziomu 
zatrudnienia w dowolnym sektorze i w razie potrzeby zapewnić eksporterom z UE 
większy dostęp do rynku; wzywa do zawierania umów handlowych przy uwzględnieniu 
możliwości europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji w zakresie zapewnienia 
odpowiedniego poziomu pomocy na rzecz restrukturyzacji ważnych dziedzin;

7. wzywa do tego, aby podczas prowadzonych negocjacji handlowych UE promowała 
obowiązki, jak również prawa inwestorów i przedsiębiorców zgodnie z „procesem 
z Heiligendamm”, zainicjowanym przez byłą prezydencję niemiecką przy udziale MOP, 
OECD i ONZ; podkreśla, że – zachowując zgodność z nowymi zasadami 
odpowiedzialnego inwestowania opartymi na odpowiednich przepisach traktatu 
lizbońskiego – rozdział dotyczący zrównoważonego rozwoju musi zawierać wszystkie 
zasady dotyczące inwestowania, ustalone w umowach o wolnym handlu; uważa, że 
wszystkie umowy handlowe muszą wymagać zgodności z wytycznymi OECD w sprawie 
przedsiębiorstw wielonarodowych, przygotowaną przez MOP Trójstronną deklaracją 
zasad dotyczących przedsiębiorstw wielonarodowych i polityki społecznej, zasadami 
Global Compact pod egidą ONZ oraz zaleceniami specjalnego przedstawiciela ONZ ds. 
biznesu i praw człowieka;

8. wzywa, aby skargi dotyczące problemów społecznych były przedmiotem prawdziwie 
niezależnych decyzji ekspertów podejmowanych z udziałem reprezentatywnych 
organizacji pracowniczych i społecznych; przynajmniej jeden z zaangażowanych 
ekspertów powinien pochodzić z MOP; zalecenia ekspertów muszą być częścią 
określonego procesu, który umożliwia szybkie rozstrzyganie podniesionych kwestii w taki 
sposób, aby analizy eksperckie nie ograniczały się do przygotowywania sprawozdań 
i zaleceń, lecz prowadziły do przepisów o stałym monitorowaniu i przeglądach, 
w szczególności w celu utrzymania nacisku na wszelkie rządy, które pozwalają na 
naruszanie praw pracowniczych na swoim terytorium;

9. podkreśla, że wszelkie przypadki umieszczania w umowach handlowych „sposobu IV” 
dotyczącego tymczasowego przepływu pracowników powinny być uzależnione od 
zgodności z podstawowymi normami pracy, w tym zasadami regulującymi staż pracy, 
płace minimalne i zbiorowe układy zbiorowe dotyczące płac, krajowe normy pracy 
i układy zbiorowe w krajach partnerskich;

10. wzywa UE do wsparcia takiego rozszerzenia mechanizmu przeglądu polityki handlowej 
WTO, aby obejmował on związane z handlem aspekty trwałego rozwoju, w tym zgodność 
z podstawowymi normami pracy, oraz zmianę definicji subsydium w Porozumieniu WTO 
w sprawie subsydiów i środków wyrównawczych, z myślą o zapewnieniu przestrzegania 
podstawowych norm pracy i poszanowania praw człowieka w strefach przetwórstwa 
wywozowego; wzywa również delegaturę Unii w Genewie do odnowienia i dalszego 
prowadzenia nieformalnej grupy „przyjaciół pracy”, którą powołała w celu promowania 
norm pracy w WTO;
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11. wzywa do umieszczania we wszystkich przyszłych umowach handlowych zakazu 
wykorzystywania pracy dzieci, zwłaszcza przy wydobywaniu i obróbce minerałów, oraz 
do włączenia do tych umów jednolitego europejskiego systemu certyfikacji, który 
zagwarantuje, że wwożone minerały i ich produkty uzyskano bez wykorzystywania pracy 
dzieci w rozumieniu konwencji MOP 182, co da się wykazać w całym łańcuchu wartości.
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