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WSKAZÓWKI

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

1. zaznacza, że w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) poszerzono zakres 
wyłącznych kompetencji Unii w obszarze wspólnej polityki handlowej, które obejmują 
obecnie nie tylko wszystkie aspekty handlu, ale także bezpośrednie inwestycje 
zagraniczne; podkreśla, że Parlament dysponuje obecnie pełnymi kompetencjami, by we 
współpracy z Radą podejmować decyzje w zakresie stanowienia prawa i zatwierdzania 
umów handlowych i inwestycyjnych; zauważa, że od wejścia w życie TFUE Parlament 
okazał się zaangażowanym i odpowiedzialnym współustawodawcą, natomiast interakcja 
między Parlamentem a Komisją była w przeważającej mierze pozytywna i oparta na 
płynnej komunikacji i współpracy;

2. podkreśla znaczenie lojalnej i skutecznej współpracy między instytucjami UE, w ramach 
ich odpowiednich kompetencji, podczas opracowywania przepisów i umów 
międzynarodowych z myślą o przewidywaniu tendencji handlowych i gospodarczych, 
określaniu priorytetów i alternatyw, ustalaniu średnio- i długoterminowych strategii, 
wyznaczaniu mandatów dotyczących umów międzynarodowych, 
analizowaniu/opracowywaniu i przyjmowaniu przepisów oraz monitorowaniu trwałych 
inicjatyw w zakresie wspólnej polityki handlowej; podkreśla znaczenie kontynuowania 
procesu rozwijania skutecznych zdolności, w tym przydzielania niezbędnego personelu i 
zasobów finansowych z myślą o osiągnięciu celów politycznych w dziedzinie handlu i 
inwestycji, przy jednoczesnym zapewnieniu pewności prawa, spójności działań 
zewnętrznych UE i poszanowania zasad i celów przewidzianych w traktatach; w tym 
kontekście przykłada wielką wagę do włączenia do umów międzynarodowych klauzul 
praw człowieka oraz do uwzględnienia rozdziałów o zrównoważonym rozwoju w 
umowach handlowych i inwestycyjnych oraz wyraża zadowolenie z powodu kluczowej 
roli, jaką Parlament odgrywa w odniesieniu do przyjęcia towarzyszących temu 
przedsięwzięciu planów działania; przypomina Komisji o konieczności uwzględniania 
opinii i rezolucji Parlamentu i przekazywania informacji zwrotnych na temat 
wykorzystania takich opinii i rezolucji w procesie tworzenia umów i przepisów 
międzynarodowych; wyraża ubolewanie z powodu faktu, że instrumenty rozwoju nowej 
polityki inwestycyjnej UE nie zostały jeszcze uruchomione;

3. ponownie przypomina o konieczności podejmowania przez instytucje wspólnych działań 
w zakresie wdrażania traktatów, prawa wtórnego i porozumienia ramowego1; podkreśla 
potrzebę zapewnienia ciągłego przepływu aktualnych, dokładnych, kompleksowych i 
bezstronnych informacji umożliwiających wysokiej jakości analizę niezbędną do 
podniesienia kompetencji decydentów Parlamentu i zwiększenia ich poczucia 
odpowiedzialności oraz do uzyskania lepszej międzyinstytucjonalnej synergii w 
dziedzinie wspólnej polityki handlowej; potwierdza potrzebę podejmowania przez 
Komisję niezależnych i przejrzystych działań przez cały proces przygotowania, przyjęcia i 
wdrożenia przepisów w dziedzinie wspólnej polityki handlowej, a rolę Komisji w tym 

                                               
1 Dz.U. L 304 z 20.11.10, s. 47.
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procesie uważa za kluczową;

4. wzywa Komisję, by wraz z Parlamentem podjęła konstruktywne rozważania na temat 
istniejącego porozumienia ramowego i jego wdrażania, skupiając się zwłaszcza na 
kwestiach związanych z negocjowaniem, przyjmowaniem i wdrażaniem umów 
międzynarodowych; uważa, że niezbędne jest przekazywanie Parlamentowi pełnych i 
dokładnych informacji na wszystkich etapach oraz aktywne działanie Komisji i 
dokładanie przez nią wszelkich starań z myślą o zapewnieniu takiego przepływu 
informacji; ubolewa z powodu faktu, że Parlament wielokrotnie otrzymywał istotne 
informacje za pośrednictwem alternatywnych kanałów, a nie od Komisji;

5. wzywa instytucje, aby w odniesieniu do aktów delegowanych i wykonawczych ściśle ze 
sobą współpracowały; rozumie, że akty delegowane mogą stanowić elastyczne i skuteczne 
narzędzie, jednak podkreśla potrzebę pełnego poszanowania prerogatyw i obowiązków 
Parlamentu, w tym poprzez przestrzeganie postanowień aktu podstawowego i 
przekazywanie Parlamentowi aktualnych i kompletnych informacji w celu umożliwienia
mu odpowiedniej kontroli aktów delegowanych; w tym kontekście zauważa, że 
przyjmowanie aktów delegowanych bez zapewnienia odpowiedniego informowania, pod 
presją czasu lub zbiorczo mogłoby utrudnić Parlamentowi sprawowanie kontroli; z drugiej 
strony z zadowoleniem przyjmuje uczestnictwo Parlamentu w spotkaniach ekspertów 
przewidzianych w postanowieniu ramowym; nalega, aby wykorzystywanie aktów 
wykonawczych zostało ograniczone do przypadków, kiedy takie działanie jest prawnie 
uzasadnione i nie stanowi alternatywy względem aktów delegowanych; wyraża 
ubolewanie z powodu znacznych opóźnień w dostosowywaniu przepisów w dziedzinie 
prawa handlowego do nowego systemu aktów delegowanych lub wykonawczych;

6. ostrzega przed ryzykiem obchodzenia prawa Parlamentu do ustanawiania przepisów 
poprzez uwzględnianie we wnioskach w sprawie aktów Rady postanowień, które powinny 
podlegać zwykłej procedurze ustawodawczej, poprzez korzystanie jedynie z wytycznych 
Komisji lub niemających zastosowania aktów wykonawczych lub delegowanych lub 
poprzez niezaproponowanie przepisów koniecznych do wdrożenia wspólnej polityki 
handlowej lub międzynarodowych umów handlowych i inwestycyjnych;

7. w odniesieniu do umów międzynarodowych przypomina prerogatywę Parlamentu, 
zgodnie z którą może on zwracać się do Rady o nieudzielenie upoważnienia do otwarcia 
negocjacji przed zaprezentowaniem przez Parlament jego stanowiska w sprawie 
proponowanego mandatu negocjacyjnego, i uważa, że należy rozważyć zawarcie 
porozumienia ramowego z Radą; przypomina Komisji, że w celu zapewnienia pełnej 
zgodności z zasadą lojalnej współpracy i uniknięcia niepewności prawa w odniesieniu do 
podmiotów należy wstrzymać tymczasowe stosowanie umów handlowych w 
przypadkach, gdy Parlament nie wyraził jeszcze zgody na ich zawarcie; uważa, że 
Parlament powinien przyjąć niezbędne środki na rzecz regularnego monitorowania 
wdrażania umów międzynarodowych i wypełniania zobowiązań ustanowionych w takich 
umowach.


