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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie standardów w zakresie praw człowieka oraz standardów socjalnych 
i środowiskowych w międzynarodowych umowach handlowych 
(2009/2219(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 2, 3, 6 i 21 Traktatu o Unii Europejskiej;

– uwzględniając art. 153, 191, 207 i 218 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 12, 21, 28, 29, 31 i 32 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej,

– uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka (1948) i inne instrumenty 
Organizacji Narodów Zjednoczonych w dziedzinie praw człowieka, w szczególności Pakt 
praw obywatelskich i politycznych (1966), Pakt praw gospodarczych, społecznych 
i kulturalnych (1966), Konwencję w sprawie zniesienia wszelkich form dyskryminacji 
rasowej (1965), Konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet 
(1979) oraz Konwencję o prawach dziecka (1989),

– uwzględniając porozumienie z Marrakeszu ustanawiające Światową Organizację Handlu 
(WTO) oraz deklarację przyjętą przez Czwartą Konferencję Ministerialną, która odbyła 
się w listopadzie 2001 r. w Ad-Dausze, w szczególności jej ustęp 31,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 20 września 1996 r. w sprawie komunikatu Komisji 
na temat uwzględniania przestrzegania zasad demokracji i praw człowieka w umowach
zawieranych przez Wspólnotę z państwami trzecimi (COM(1995)0216)1 oraz swoją 
rezolucję z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie klauzuli dotyczącej praw człowieka 
i demokracji w umowach zawieranych przez Unię Europejską2,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 października 2001 r. w sprawie otwartości 
i demokracji w handlu międzynarodowym3 żądającą przestrzegania przez WTO 
podstawowych standardów socjalnych Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) oraz 
uznania przez Unię Europejską decyzji MOP, w tym ewentualnych wezwań do nałożenia 
sankcji, związanych z poważnym naruszeniem podstawowych standardów socjalnych;

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie komunikatu Komisji 
dla Rady i Parlamentu Europejskiego dotyczącego roli Unii Europejskiej w propagowaniu 
praw człowieka i demokratyzacji w krajach trzecich (COM(2001)0252)4,

– uwzględniając komunikat Komisji „Społeczny wymiar globalizacji – wkład polityki 
unijnej w rozszerzenie korzyści na wszystkich” (COM(2004)0383),

                                               

1 Dz.U. C 320 z 28.10.1996, s. 261.
2 Dz.U. C 295E z 29.11.2006, s. 107.
3 Dz.U. C 112 E z 9.5.2002, s. 326.
4 Dz.U. C 131 E z 5.6.2003, s. 24. s. 147.
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– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie społecznego 
wymiaru globalizacji1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie wykorzystywania dzieci 
i pracy dzieci w krajach rozwijających się ze szczególnym zwróceniem uwagi na pracę
dzieci2,

– uwzględniając konkluzje Rady na temat pracy dzieci z dnia 14 czerwca 2010 r.3,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie sprawiedliwego handlu 
i rozwoju4,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie Europy w czasach 
globalizacji: zewnętrznych aspektów konkurencyjności5 w odpowiedzi na komunikat 
Komisji do Rady i Parlamentu europejskiego na temat globalnego wymiaru Europy –
konkurowanie na światowym rynku i wkład w strategię wzrostu gospodarczego 
i zatrudnienia UE (COM(2006)0567),

– uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Upowszechnianie godnej pracy dla 
wszystkich – wkład Unii w realizację programu godnej pracy na świecie” 
(COM(2006)0249),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie upowszechniania godnej 
pracy dla wszystkich6, domagającą się uwzględniania standardów socjalnych tytułem 
upowszechniania godnej pracy w umowach handlowych zawieranych przez Unię 
Europejską, w szczególności w umowach dwustronnych,

– uwzględniając opracowany przez MOP program działań na rzecz godnej pracy i globalny 
pakt na rzecz miejsc pracy MOP, przyjęte na podstawie globalnego konsensusu dnia 
19 czerwca 2009 r. na Międzynarodowej Konferencji Pracy,

– uwzględniając konwencję brukselską z 1968 r. w wersji ujednoliconej w rozporządzeniu 
Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania 
orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych7,

– uwzględniając ogólny system preferencji obowiązujący od 1 stycznia 2006 r. 
przewidujący zwiększenie liczby produktów zwolnionych z opłat celnych lub 
podlegających zmniejszonym opłatom, jak również nową zachętę dla szczególnie 
narażonych państw o specyficznych potrzebach handlowych, finansowych lub 
rozwojowych, 

– uwzględniając umowy zawarte przez Unię Europejską z państwami trzecimi, 

                                               
1 Dz.U. C 280 E z 18.11.2006, s. 65.
2 Dz.U. C 157 E z 6.7.2006, s. 84.
3 Konkluzje Rady na temat pracy dzieci z dnia 14.06.2010 r., 10937/1/10.
4 Dz.U. C 303 E z 13.12.2006, s. 865.
5 Dz.U. C 102 E z 24.4.2008, s. 128.
6 Dz.U. C 102 E z 24.4.2008, s. 321.
7 Dz.U. L 12 z 16.1.2001, s. 1.
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– uwzględniając umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów 
i Pacyfiku (AKP) a Unią Europejską podpisaną w Kotonu w dniu 23 czerwca 2000 r. oraz 
zmiany do tej umowy z 2005 i 2010 r.

– uwzględniając swoje rezolucje w sprawie umów o partnerstwie gospodarczym z krajami 
i regionami AKP, szczególnie rezolucje z 26 września 2002 r.1, 23 maja 2007 r.2 i 12 
grudnia 2007 r.3, 

– uwzględniając zakończenie negocjacji pomiędzy UE a Kolumbią i Peru w sprawie 
wielostronnego porozumienia handlowego,

– uwzględniając wysłuchanie na temat „Stosowanie norm społecznych oraz w zakresie 
ochrony środowiska w negocjacjach handlowych” zorganizowane przez Parlament 
Europejski dnia 14 stycznia 2010 r.,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego i opinie Komisji Spraw 
Zagranicznych, Komisji Rozwoju, Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz Komisji 
Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A7 
0000/2010),

A. mając na uwadze, że związek między wymiana handlową, prawami człowieka 
i standardami socjalnymi i środowiskowymi stał się kluczowym elementem stosunków 
gospodarczych i handlowych oraz stanowi zasadniczą część negocjacji umów o wolnym 
handlu,

B. mając na uwadze, że coraz częściej pojawiają się zakłócenia konkurencji i ryzyko 
dumpingu środowiskowego i socjalnego,

C. mając na uwadze, że wzajemność powinna ponownie stać się zasadą w stosunkach między 
Unią Europejską a państwami trzecimi w celu stworzenia warunków dla sprawiedliwej 
i uczciwej konkurencji międzynarodowej,

D. mając na uwadze, że fora dwustronne stały się głównym miejscem osiągania celów 
politycznych, tym bardziej że perspektywy ustanowienia wielostronnych zasad 
regulujących stosunki między wymianą handlową, pracą i środowiskiem w WTO nie są 
zbyt obiecujące, 

E. mając na uwadze, że jest jednak bardzo ważne, by dążyć do ponownego osiągnięcia 
równowagi między prawem handlowym a prawami podstawowymi oraz do wzmożenia 
dialogu między głównymi organizacjami międzynarodowymi, w szczególności między 
MOP a WTO, w celu większej spójności międzynarodowych strategii politycznych 
i lepszego globalnego zarządzania,

F. mając na uwadze, że przyczyny wprowadzania postanowień dotyczących praw człowieka 
                                               
1 Dz.U. C 273 E z 14.11.2003, s. 305.
2 Dz.U. C 102 E z 24.4.2008, s. 301.
3 Dz.U. C 323 E z 18.12.2008, s. 361.



PE445.733v01-00 6/14 PR\823959PL.doc

PL

i standardów socjalnych i środowiskowych do międzynarodowych umów handlowych są 
różnorakie, od pragnienia ustanawiania sprawiedliwego i uczciwego handlu oraz 
zapewniania równych warunków w wymianie handlowej („level playing field”) do 
pobudek bardziej natury normatywnej – obrony uniwersalnych Unii Europejskiej 
i realizacji spójnych europejskich strategii politycznych,

G. mając na uwadze, że Traktat z Lizbony potwierdza, że działania zewnętrzne Unii 
Europejskiej, a wymiana handlowa jest ich integralną częścią, powinny być prowadzone 
według tych samych zasad, które leżały u podstaw utworzenia Unii; mając na uwadze, że 
europejski model społeczny, łączący zrównoważony wzrost gospodarczy i lepsze warunki 
pracy i życia, może być także wzorem dla innych partnerów; mając na uwadze, że umowy 
handlowe powinny między innymi być spójne z innymi zobowiązaniami i umowami 
międzynarodowymi, których państwa-strony podjęły się przestrzegać, zgodnie z ich 
prawem wewnętrznym, 

H. mając na uwadze, że uwzględnianie praw człowieka i standardów socjalnych 
i środowiskowych w umowach handlowych może stanowić wartość dodaną w takich 
umowach, pozwalając także na większą interakcję społeczeństwa obywatelskiego, 
większe wsparcie stabilności politycznej i społecznej, co tworzy klimat bardziej 
sprzyjający wymianie handlowej,

I. mając na uwadze, że ogólny system preferencji ma na celu upowszechnianie 
przestrzegania międzynarodowych standardów pracy poprzez dodatkowe preferencje 
taryfowe i fakt, że nieprzestrzeganie tych warunków może pociągać za sobą zawieszenie 
systemu handlu,

1. w związku z tym oczekuje, aby w przyszłej strategii handlowej Unii Europejskiej 
utrzymano europejskie interesy handlowe oraz aby Unia i jej partnerzy handlowi 
wzajemnie przestrzegali stosowania i wykonywania klauzuli dotyczących praw człowieka 
i standardów socjalnych i środowiskowych; jest zdania, że zasadą Unii w negocjacjach 
powinno być pozytywne podejście; podkreśla, że uwzględnianie postanowień dotyczących 
zrównoważonego rozwoju, szczególnie w umowach dwustronnych, jest z korzyścią dla 
wszystkich stron;

Prawa człowieka oraz standardy socjalne i środowiskowe w wielostronnych stosunkach 
handlowych

2. zachęca do zacieśnienia współpracy wielostronnej między WTO i głównymi instytucjami 
ONZ w dziedzinie praw człowieka; jest zdania, że szczególnie korzystne dla zapewnienia 
wielostronnych ram handlowych przyczyniających się do przestrzegania praw człowieka 
byłyby ściślejsze powiązania z Wysokim Komisarzem ONZ ds. Praw Człowieka oraz 
z procedurami specjalnymi; ponadto należy skorzystać z fachowej wiedzy Wysokiego 
Komisarza w panelach WTO i organu odwoławczego w przypadku stwierdzenia 
przypadków poważnych naruszeń praw człowieka;

3. ocenia, że powszechny okresowy przegląd praw człowieka w Radzie Praw Człowieka 
mógłby być przydatnym narzędziem do monitorowania przestrzegania postanowień 
międzynarodowych umów handlowych dotyczących praw człowieka;
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4. podkreśla, że zasadnicze znaczenie ma zacieśnienie współpracy z MOP, organem 
właściwym do określania i negocjowania międzynarodowych norm prawa pracy 
i nadzorowania ich stosowania w prawie i w praktyce, podobnie jak pełne uczestnictwo 
MOP w pracach WTO;

a) wzywa do przyznania w tym celu MOP statusu obserwatora w WTO i prawa 
zabierania głosu podczas konferencji ministerialnych WTO; 

b) proponuje utworzenie komitetu handlu i godnej pracy w WTO, na wzór komitetu 
handlu i środowiska;

c) proponuje, by przedstawiać MOP i Wysokiemu Komisarzowi  ONZ ds. Praw 
Człowieka, odpowiednie sprawy, w których podczas sporu handlowego pojawia się 
naruszenie międzynarodowych konwencji pracy;

d) proponuje, by istniała droga odwoławcza w MOP, w przypadku gdy państwo 
należące do WTO uważa decyzję organu rozstrzygania sporów za kwestionowanie 
decyzji MOP w sprawie naruszenia konwencji pracy;

5.  potwierdza, że cele polegające z jednej strony na utrzymaniu i zachowaniu otwartego i 
niedyskryminującego wielostronnego systemu handlowego, a z drugiej na działaniu na 
rzecz ochrony środowiska i promowaniu zrównoważonego rozwoju powinny się 
nawzajem wzmacniać; podkreśla, że zgodnie z art. 20 układu GATT państwa 
członkowskie mogą podejmować środki handlowe mające na celu ochronę środowiska 
pod warunkiem uniknięcia nadużywania tych środków w celach protekcjonistycznych;

6. z zadowoleniem przyjmuje prace Komitetu WTO ds. Handlu i Środowiska, który jest 
istotnym forum działania na rzecz dalszej integracji i zacieśnienia związku między 
środowiskiem i handlem;

7. podkreśla znaczenie lepszego dostępu do produktów i technologii ekologicznych dla 
osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju i zachęca wszystkie strony uczestniczące w 
negocjacjach do zwielokrotnienia wysiłków na rzecz rychłego zakończenia negocjacji w 
sprawie likwidacji barier taryfowych i pozataryfowych w odniesieniu do towarów i usług 
związanych ze środowiskiem, aby wesprzeć sposobności rozwoju dla wszystkich gałęzi 
przemysłu europejskiego;

8. podkreśla konieczność postępów w negocjacjach nad pozostałymi punktami art. 31 
deklaracji dauhańskiej, dotyczącymi powiązań między obecnymi zasadami WTO i 
szczegółowymi zobowiązaniami handlowymi podjętymi w wielostronnych umowach w 
sprawie środowiska (MEA), oraz potrzebę wspierania ściślejszej współpracy między 
sekretariatami obsługującymi te umowy i komitetami WTO, stanowiącej istotny czynnik 
zapewnienia spójnej ewolucji systemu handlowego i systemu środowiskowego;

9. uważa, że najlepszym instrumentem zagwarantowania internalizacji negatywnych 
środowiskowych efektów zewnętrznych w odniesieniu do CO2 byłaby umowa 
wielostronna obejmująca wszystkich głównych emitentów CO2, ale sądzi, że nie ma 
dużych szans na zawarcie takiej umowy w najbliższej przyszłości; uważa w związku z 
tym, że Unia Europejska powinna kontynuować analizę możliwości wdrożenia 
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odpowiednich instrumentów środowiskowych, a zwłaszcza „mechanizmu 
uwzględniającego koszty emisji dwutlenku węgla”, który umożliwiłby, w poszanowaniu 
zasad WTO, z jednej strony zwalczanie ryzyka transferów emisji CO2 do krajów, które nie 
dążą do osiągnięcia tych samych celów co Unia pod względem redukcji emisji gazów 
cieplarnianych, a z drugiej strony byłby bodźcem w negocjacjach międzynarodowych, 
mającym na celu skłonienie wszystkich państw do podjęcia stanowczych zobowiązań w 
tej dziedzinie;

10. proponuje, by po wynegocjowaniu i podpisaniu międzynarodowego porozumienia w 
sprawie klimatu można było stworzyć prawdziwą Światową Organizację Środowiska, 
która czuwałaby nad wypełnianiem podjętych zobowiązań i przestrzeganiem standardów 
środowiskowych; przykładowo do tej przyszłej organizacji obowiązkowo odwoływano by 
się w zakresie dumpingu środowiskowego;

Prawa człowieka oraz standardy socjalne i środowiskowe w dwustronnych stosunkach 
handlowych

11. zdecydowanie popiera praktykę włączania klauzul dotyczących praw człowieka do umów 
międzynarodowych Unii Europejskiej, lecz przypomina, że nadal dużym wyzwaniem są 
działania następcze i wdrażanie tych klauzul; powtarza, że klauzule te muszą również być 
włączane do wszystkich umów handlowych i sektorowych, wraz z czytelnym i 
precyzyjnym mechanizmem konsultacji na wzór art. 96 umowy z Kotonu; z 
zadowoleniem stwierdza w związku z tym, że taka klauzula została włączona do umowy o 
wolnym handlu z Kolumbią;

12. podkreśla, że takie samo podejście polegające na systematycznym wprowadzaniu klauzuli 
powinno również być stosowane do umów dwustronnych na poziomie rozdziałów 
dotyczących zrównoważonego rozwoju; uważa niemniej, że wymóg stosowania 
standardów mógłby się różnić odpowiednio do krajów, w zależności od ich sytuacji 
gospodarczej, oraz że konieczne jest zatem stosowanie ich w stopniowy i elastyczny 
sposób, z uwzględnieniem w negocjacjach zdolności partnera;

13. podkreśla, że w ramach umów o wolnym handlu można by było rozważyć warunkową 
liberalizację, obejmującą skrócenie harmonogramu znoszenia ceł lub dostęp do 
dodatkowego rynku, w razie przestrzegania lub nie standardów środowiskowych i 
socjalnych;

14. podkreśla znaczenie stałego monitorowania wdrażania umowy w ramach otwartego i 
integracyjnego podejścia na wszystkich etapach:

a) przyjmuje z zadowoleniem wykorzystywanie badań wpływu na zrównoważony 
rozwój, lecz uważa, że powinny one być również przeprowadzane w okresie po 
zawarciu umowy, a nie tylko ex ante, aby zapewnić stałą ocenę tego wpływu; 
podkreśla również znaczenie działania w pełnej zgodności z ich ustaleniami,

b) zwraca się do Komisji, by przeprowadziła badania wpływu na prawa człowieka w 
celu uzupełnienia badań wpływu na zrównoważony rozwój czytelnymi wskaźnikami 
handlowymi, opartymi na prawach człowieka oraz standardach środowiskowych i 
socjalnych,
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c) wzywa obie strony do systematycznego przedstawiania sprawozdań z ogólnych 
postępów w wypełnianiu wszelkich zobowiązań podjętych w ramach umowy,

d) podkreśla wagę zaangażowania obywateli na wszystkich etapach negocjacji oraz 
podczas monitorowania wdrażania umowy i zwraca się w związku z tym o stworzenie 
forów zrównoważonego rozwoju lub grup konsultacyjnych służących do 
przeprowadzania konsultacji z partnerami społecznymi i przedstawicielami 
niezależnego społeczeństwa obywatelskiego;

15. uznaje, że rozdział obecnie negocjowanych dwustronnych umów dotyczący 
zrównoważonego rozwoju jest wiążący, lecz że mógłby być bardziej rygorystyczny, 
gdyby przewidywał:

a) procedurę składania skarg, dostępną dla partnerów społecznych oraz dla
społeczeństwa obywatelskiego,

b) odwoływanie się w celu rozwiązywania sporów do niezależnej instancji – takiej jak 
grupa ekspertów, wybranych na podstawie ich fachowej wiedzy z zakresu praw 
człowieka, prawa pracy i prawa w dziedzinie ochrony środowiska; zalecenia tej 
instancji powinny stanowić element dokładnie zdefiniowanego procesu, wraz z 
przepisami regulującymi ich wdrażanie,

c) odwoływanie się do mechanizmu rozwiązywania sporów, na równi z pozostałymi 
stronami umowy, przewidującego kary mające na celu poprawę sytuacji w danych 
sektorach;

16. podkreśla znaczenie uzupełnienia umów o środki towarzyszące, w tym instrumenty 
pomocy technicznej i programy współpracy, mające na celu poprawę zdolności w zakresie 
wdrażania, a w szczególności o najważniejsze konwencje z zakresu praw człowieka oraz o 
standardy socjalne i środowiskowe;

Prawa człowieka oraz standardy socjalne i środowiskowe w wielostronnych stosunkach 
handlowych: GSP i GSP +

17. uważa, że 27 konwencji, których ratyfikacja jest wymagana, by móc korzystać z GSP +, 
stanowi jedyne w swoim rodzaju połączenie konwencji w zakresie praw człowieka, prawa 
pracy, zrównoważonego rozwoju i dobrego rządzenia; podkreśla, że dotychczas system 
GSP + miał widoczny pozytywny wpływ z uwagi na ratyfikację tych konwencji, lecz w 
mniejszym stopniu jeśli chodzi o ich wprowadzanie w życie, a zatem pragnie położyć 
większy nacisk na środki towarzyszące mające posłużyć poprawie zdolności wdrażania 
konwencji;

18. uważa, że można by było wprowadzić ściślejsze powiązanie między prawami człowieka i 
systemem GSP + w umowach Unii Europejskiej z krajami trzecimi, w szczególności w 
odniesieniu do działań następczych;

19. zachęca Komisję, by w procesie przeglądu systemu GSP + dostosowała kryteria 
korzystania z tego systemu, aby zagwarantować, że rzeczywiście służy on państwom 
najmniej rozwiniętym, oraz by opracowała elementy porównawcze, mechanizmy i 
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kryteria przejrzystości zarówno udzielania, jak i cofania preferencji w ramach tego 
systemu; domaga się pełnego udziału Parlamentu Europejskiego we wszystkich etapach 
tego procesu;

20. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 
i Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.
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UZASADNIENIE

Wprowadzenie klauzuli dotyczącej praw człowieka czy zastosowanie standardów socjalnych i 
środowiskowych w ramach negocjacji handlowych to złożone kwestie, które dzielą 
społeczność międzynarodową. Z jednej strony kraje Północy skarżą się na dumping socjalny i 
środowiskowy praktykowany przez kraje rozwijające się, stanowiący zakłócenie konkurencji 
w zakresie wymiany handlowej, a z drugiej kraje Południa podejrzewają kraje Północy o chęć 
zahamowania ich rozwoju gospodarczego i wprowadzenia, poprzez stosowanie tych 
standardów, pewnej formy ukrytego protekcjonizmu.
Łatwo zatem zrozumieć niesłychaną trudność w traktowaniu bez namiętności kwestii 
standardów na szczeblu instytucji wielostronnych, a tym bardziej w ramach WTO, i to 
właśnie teraz, gdy klauzula społeczna coraz częściej pojawia się w dwustronnych umowach 
handlowych.

Można dziś stwierdzić, że istnieje obecnie rosnąca nierównowaga między zasadami handlu 
międzynarodowego i pozostałymi normami prawa międzynarodowego, konieczne jest zatem 
wytyczenie nowych kierunków rozważań, w szczególności na rzecz rzeczywistej koordynacji 
działań organizacji międzynarodowych (WTO i MOP).
Unia Europejska ma do odegrania decydującą rolę w poszukiwaniu nowego globalnego ładu i 
musi w tym celu sprzyjać spójności strategii politycznych realizowanych przez instytucje 
międzynarodowe.

W związku z tym stwierdzeniem w czasie przeglądu swojej strategii handlowej Unia 
Europejska musi zastanowić się nad polityką handlową, jaką chciałaby prowadzić. Jeżeli chce 
dać wyraźny sygnał przeciw protekcjonizmowi, musi również dopilnować, żeby handel 
międzynarodowy był sprawiedliwy, a korzyści wzajemne.
Poprzez realizowane strategie polityczne, a szczególnie poprzez politykę handlową, Unia 
musi starać się o obronę swoich interesów handlowych przy jednoczesnym przestrzeganiu 
i egzekwowaniu przyświecających jej zasad i wartości.
Ta refleksja powinna pomóc różnym instytucjom europejskim w zapoczątkowaniu 
i prowadzeniu nowej polityki handlowej, polityki ambitnej, opartej na solidności i dialogu.

Nie należy w istocie zapominać, że przedsiębiorstwa przemysłowe i handlowe w Europie 
muszą ściśle przestrzegać norm socjalnych i środowiskowych. Jeżeli Unia Europejska 
przestrzega rygorystycznych przepisów, powinna również być w stanie wymagać od swych 
partnerów handlowych wzajemności, zwłaszcza od krajów wschodzących, oraz wspierać 
wymogi dotyczące jakości i zrównoważonego rozwoju, w szczególności w przypadku 
produktów spożywczych wwożonych na jej terytorium, tak aby zachować uczciwy 
i sprawiedliwy charakter handlu.
Podobnie wymagające normy europejskiego rynku wewnętrznego w dziedzinie zdrowia, 
bezpieczeństwa, środowiska oraz ochrony pracowników i konsumentów składają się na 
specyficzny model europejski, który musi służyć za inspirację na szczeblu międzynarodowym 
i w organizacjach wielostronnych, a także znaleźć odzwierciedlenie w prowadzonych obecnie 
dwustronnych negocjacjach handlowych. W ten sposób Unia zyskałaby pewność w bardziej 
globalnym wymiarze, że strategie polityki zewnętrznej, które realizuje poprzez swoją politykę 
handlową i politykę na rzecz rozwoju, rzeczywiście przyczyniają się do rozwoju społecznego 
w krajach trzecich, z którymi utrzymuje stosunki handlowe.
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Znalezienie elementów odpowiedzi i przedstawienie kilku propozycji w zakresie tej 
problematyki pozwoli więc przyczynić się do przywrócenia pozytywnego postrzegania 
polityki handlowej Unii przez obywateli (obecnie negocjacje handlowe spotykają się 
z odrzuceniem lub obawami) oraz do udziału w debacie o uczciwości wymiany („level 
playing field”). Wiadomo, że społeczeństwo akceptuje otwarcie wymiany handlowej 
i pozytywnie do niego się odnosi, pod warunkiem że wymiana ta będzie mogła przyczynić się 
w poprawie stopy życiowej. Podobnie przychylnie postrzega się rozwój wymiany handlowej 
i liberalizm, jeżeli nie podważają praw socjalnych i środowiskowych. Zatem Unia musi 
znaleźć równowagę między rygorystycznym a liberalnym podejściem w dziedzinie handlu, 
a także kompromis między ochroną interesów handlowych i wymogiem przestrzegania 
wartości uniwersalnych, takich jak stosowanie wiążących norm socjalnych i środowiskowych.

Unia musi rozpocząć dialog ze swoimi partnerami i znaleźć wspólną przestrzeń podzielania 
jej wartości, żeby pracować nad należytą realizacją tego kompromisu. Parlament Europejski 
ma tu do odegrania kluczową rolę poprzez wysiłek w dziedzinie przejrzystości i dialogu 
w związku z nowymi kompetencjami, jakie przyznał mu traktat lizboński. Podobnie 
Parlament musi udzielić na potrzeby negocjacji mandatu politycznego i moralnego. Ponadto 
musi wypowiedzieć się w kwestii, że Unia powinna koniecznie chronić swoje interesy 
handlowe, a jednocześnie opowiadać się za koniecznością stworzenia ram normatywnych.
Parlament musi wspierać otwarte i „obywatelskie” dyskusje. Jako instytucja musi stwierdzić, 
że poszanowanie życia ludzkiego, przyzwoitej pracy tak samo obowiązuje wszędzie 
i wszystkich, że znaczenie praw środowiskowych i socjalnych (prawa związków 
zawodowych, zwalczanie pracy dzieci itp.) zawiera aspekt uniwersalny.

Do przedstawionej powyżej problematyki można podchodzić na różnych płaszczyznach: 
wielostronnej, dwustronnej i jednostronnej.

I. Prawa człowieka oraz normy socjalne i środowiskowe w wielostronnych stosunkach 
handlowych

Jak wskazano powyżej, zasadnicze znaczenie ma sprzyjanie spójności strategii politycznych 
realizowanych przez instytucje międzynarodowe oraz ustanowienie nowego zarządzania 
światowego koordynowanego przez Międzynarodową Organizację Handlu, Międzynarodową 
Organizację Pracy i (przyszłą?) Światową Organizację Środowiska. Wiadomo, ile trudności 
sprawia włączenie do przepisów regulujących handel międzynarodowy norm wykraczających 
poza dziedzinę handlu. Także pewne podstawowe zasady dotyczące przestrzegania norm 
socjalnych będzie można wziąć pod uwagę w sposób konkretniejszy poprzez nasilenie 
dialogu z MOP. Podobnie istnieje potrzeba wzmocnienia roli MOP i wyposażenia jej w organ 
dokonujący wykładni przepisów. Poza zaleceniem nadania wszystkim głównym przepisom 
MOP wiążącego charakteru organizacja ta powinna również być instancją właściwą dla spraw 
z zakresu podstawowych uprawnień przewidzianych prawem pracy w ramach rozstrzygania 
sporów międzynarodowych, w tym sporów handlowych (forma pytania prejudycjalnego 
WTO do MOP).

O ile kwestia uwzględniania w handlu norm socjalnych wciąż pozostawia wiele do życzenia, 
to w dziedzinie ochrony środowiska wydaje się, że środki w dziedzinie handlu wymagane 
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przez wielostronne umowy o środowisku dla osiągnięcia celów środowiskowych uznawanych 
za „uzasadnione” na podstawie wielostronnego konsensusu, które nie są zwykłym, „ukrytym” 
ograniczeniem handlu, są obecnie uważane za wynikające z wyjątków przewidzianych 
w art. XX umowy GATT. 
Wreszcie wskazane by było utworzenie wyspecjalizowanej organizacji światowej w sprawach 
ochrony środowiska. Organizacja ta, pod nazwą Światowej Organizacji Środowiska (OME), 
mogłaby być właściwa dla określania i wdrażania norm środowiskowych, jeżeli jej mandat 
zostanie należycie określony i wyjaśniony w stosunku do innych organizacji 
międzynarodowych, jak ma to miejsce w przypadku WTO, oraz jeżeli ten mandat umożliwi 
jej działanie na podstawie wspólnie przyjętych zasad.  Można by było wówczas odwoływać 
się do OME w celu rozstrzygania spraw o dumping środowiskowy. 

Wreszcie w dziedzinie praw człowieka należałoby ustanowić wzmocnioną współpracę na 
szczeblu wielostronnym między WTO i głównymi instytucjami ONZ. Można na przykład 
skorzystać z fachowej wiedzy Wysokiego Komisarza w panelach WTO i organu 
odwoławczego w przypadku stwierdzenia przypadków poważnych naruszeń praw człowieka. 

II. Prawa człowieka oraz normy socjalne i środowiskowe w dwustronnych umowach 
handlowych

Kwestia obowiązkowego stosowania tych norm w ramach dwustronnych umów handlowych 
jest szczególnie delikatna i pokazuje zdolność Unii Europejskiej do egzekwowania 
stosowania i przestrzegania tych norm.

W zamkniętych ostatnio lub prowadzonych obecnie negocjacjach dwustronnych Unia obstaje 
przy włączaniu norm socjalnych do umów o wolnej wymianie, jednak spotyka się czasami 
z wrogością niektórych krajów zarzucających, że normy te stanowią protekcjonistyczne 
bariery. Unia natrafia także na trudności z krajami, które wprawdzie są sygnatariuszami 
konwencji MOP, ale nie przestrzegają praw związkowych.

Niemniej jednak zaobserwowano konkretne postępy w umowach o wolnej wymianie 
w postaci negocjacji nad rozdziałami o zrównoważonym rozwoju. W istocie podstawową 
zasadą niektórych umów o wolnym handlu jest zobowiązanie stron do przestrzegania praw 
człowieka oraz rozwój gospodarki opartej na zrównoważonym rozwoju, ochronie i wspieraniu 
praw pracowniczych i środowiskowych. 

Z drugiej strony żeby te rozdziały o zrównoważonym rozwoju mogły być przestrzegane przez 
obie strony, należałoby zastanowić się nad ustanowieniem mechanizmów wzajemnej kontroli 
i zachęt. Można np. rozważyć liberalizację warunkową w określonych dziedzinach, taką jak 
skrócenie harmonogramu znoszenia ceł czy dodatkowy dostęp do rynku w przypadku 
poszanowania określonej normy socjalnej lub środowiskowej. Potrzebny będzie również 
„zmienna” wymogów zależna od krajów i ich sytuacji gospodarczej, która umożliwi 
stopniowanie i uelastycznienie wymogu poszanowania norm socjalnych i środowiskowych. 

Przede wszystkim jednak należy wzmocnić grupy arbitrażu, fora wymiany i dialog, które 
umożliwią większe zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego i które ostatecznie pełnią 
rolę rzeczywistej dźwigni w odniesieniu do polityki wewnętrznej krajów partnerskich. Tak 
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zatem ustanowienie wspólnych „obserwatoriów” dwustronnych może stworzyć forum 
wymiany poglądów między rządami, Parlamentem Europejskim, partnerami społecznymi 
i społeczeństwem obywatelskim sensu largo. Podsumowując, trzeba zwrócić się do Komisji, 
żeby przeprowadziła badania wpływu na prawa człowieka, tak aby uzupełnić badania wpływu 
na zrównoważony rozwój jasnymi wskaźnikami gospodarczymi, opartymi na prawach 
człowieka i normach środowiskowych i socjalnych.

III. Prawa człowieka oraz normy socjalne i środowiskowe w jednostronnych stosunkach 
handlowych: GSP i GSP +

Instrumenty te pozwalają uwydatnić zasady i prawa podstawowe Unii Europejskiej. 
Tymczasem GSP, który pozwala Unii na jednostronne przyznanie preferencji handlowych, 
jest bardzo „zbiurokratyzowany” i oparty na mało przejrzystych kryteriach udzielania 
i cofania preferencji. Przy przeglądzie rozporządzenia o GSP Unia powinna również mieć 
możliwość lepszego nakierowania na beneficjentów, uwzględniając np. ich poziom rozwoju, 
oraz zapewnić monitorowanie zobowiązań tych krajów w dziedzinie praw człowieka i norm 
środowiskowych i socjalnych. Komisja mogłaby wreszcie zbadać możliwość ustanowienia 
ram współpracy między Unią i krajami korzystającymi z GSP, żeby ułatwić dochodzenia 
i monitorowanie sporów, a także wdrażanie większej liczby środków towarzyszących.


