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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie nowej, perspektywicznej i innowacyjnej 

przyszłej strategii w dziedzinie handlu i inwestycji 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie stanu negocjacji 

dauhańskiej agendy rozwoju i przygotowań przed 10. konferencją ministerialną WTO1, 

– uwzględniając swoje zalecenia dla Komisji dotyczące negocjacji w sprawie 

transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego oraz porozumienia w sprawie 

handlu usługami odpowiednio z dnia 8 lipca 2015 r. i z dnia 3 lutego 2016 r., 

 uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Handel z korzyścią dla wszystkich – 

W kierunku bardziej odpowiedzialnej polityki handlowej i inwestycyjnej”, 

– uwzględniając program działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030, 

przyjęty na Szczycie ONZ w sprawie Zrównoważonego Rozwoju w Nowym Jorku w 

2015 roku, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie drugiej rocznicy 

zawalenia się budynku Rana Plaza oraz postępów w realizacji porozumienia na rzecz 

stałej poprawy praw pracowniczych i bezpieczeństwa w fabrykach w przemyśle 

konfekcyjno-dziewiarskim w Bangladeszu2, 

 uwzględniając sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 

2/2014 pt. „Czy preferencyjne uzgodnienia handlowe są odpowiednio zarządzane?”, 

 uwzględniając wytyczne Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) 

w sprawie przedsiębiorstw wielonarodowych oraz trójstronną deklarację zasad 

dotyczących przedsiębiorstw wielonarodowych i polityki społecznej Międzynarodowej 

Organizacji Pracy (MOP), 

                                                 
1 Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0415. 
2 Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0175. 
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– uwzględniając rozporządzenie UE w sprawie nielegalnie pozyskanego drewna, 

dyrektywę UE w sprawie ujawniania informacji niefinansowych, wniosek KE 

dotyczący rozporządzenia w sprawie minerałów z regionów ogarniętych konfliktami, 

klauzulę dotyczącą przejrzystości w łańcuchach dostaw, która stanowi część ustawy o 

współczesnym niewolnictwie obowiązującej w Zjednoczonym Królestwie, oraz 

francuską ustawę o obowiązku dochowania należytej staranności, 

 uwzględniając swoją rezolucję z dnia 27 września 2011 r. w sprawie nowej polityki 

handlowej dla Europy w ramach strategii „Europa 2020”1, 

 uwzględniając swoją rezolucję z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie strategii „Europa 

2020”2, 

 uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie międzynarodowej 

polityki handlowej w kontekście nadrzędnych potrzeb związanych ze zmianami 

klimatu3, 

 uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie praw człowieka 

oraz norm społecznych i środowiskowych w międzynarodowych umowach 

handlowych4, 

 uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie społecznej 

odpowiedzialności przedsiębiorstw w międzynarodowych umowach handlowych5, 

– uwzględniając wytyczne Unii Europejskiej na rzecz promowania i ochrony wszystkich 

praw człowieka przysługujących lesbijkom, gejom, osobom biseksualnym, 

transpłciowym i interseksualnym, przyjęte przez Radę do Spraw Zagranicznych w dniu 

24 czerwca 2013 r., 

– uwzględniając konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 7–8 lutego 2013 r., 

konkluzje Rady Europejskiej w sprawie handlu z dnia 21 listopada 2014 r. oraz 

konkluzje Rady do Spraw Zagranicznych z dnia 27 listopada 2015 r., 

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia 

nowych ram partnerstwa z państwami trzecimi w ramach Europejskiego programu w 

zakresie migracji (COM(2016)0385), 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych PE w sprawie 

przejrzystości, rozliczalności i rzetelności w instytucjach UE (2015/2041(INI)), 

 uwzględniając Porozumienie z Marrakeszu ustanawiające Światową Organizację 

Handlu, 

 uwzględniając art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), 

                                                 
1 Dz.U. C 56E z 26.2.2013, s. 87. 
2 Dz.U. C 188E z 28.6.2012, s. 42. 
3 Dz.U. C 99E z 3.4.2012, s. 94. 
4 Dz.U. C 99E z 3.4.2012, s. 31. 
5 Dz.U. C 99E z 3.4.2012, s. 101. 
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 uwzględniając art. 207, 208 i 218 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

(TFUE), 

– uwzględniając art. 24 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2015/478 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu, 

– uwzględniając zasadę spójności polityki na rzecz rozwoju określoną w TFUE, 

 uwzględniając art. 52 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz opinie Komisji 

Spraw Zagranicznych, Komisji Rozwoju, Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, 

Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a 

także Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A8-0000/2016), 

A. mając na uwadze, że handel nie jest celem samym w sobie, lecz sposobem na 

osiągnięcie dobrobytu, równości, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, postępu 

społecznego i wzajemnego zrozumienia kulturowego, a także na promowanie 

możliwości biznesowych, zwiększenie zatrudnienia oraz poprawę warunków życia; 

B. mając na uwadze, że wspólna polityka handlowa przeszła gruntowną zmianę od wejścia 

w życie traktatu lizbońskiego w grudniu 2009 r.; mając na uwadze, że handlu nie można 

rozpatrywać w odosobnieniu, gdyż jest on powiązany z wieloma innymi strategiami 

politycznymi, od których jest zależny;  

C. mając na uwadze, że w Unii Europejskiej nie podjęto dotychczas poważnej debaty na 

temat kosztów prowadzenia polityki wolnego handlu (takich jak dostosowania w 

przemyśle, likwidacja zakładów przemysłowych, utrata miejsc pracy w sektorze 

wytwórczym, przenoszenie całych sektorów przemysłu do państw trzecich, 

zanieczyszczenie, eksploatacja zasobów i zwiększone deficyty handlowe) oraz ogólnej 

analizy kosztów i korzyści polityki wolnego handlu; mając na uwadze, że brak takiej 

uczciwej debaty prowadzi do kwestionowania przez różne zainteresowane strony logiki 

i kierunku polityki handlowej UE i strategii politycznych UE w ogóle; 

D. mając na uwadze, że handel międzynarodowy nie powinien być nadal postrzegany jako 

klucz do ożywienia gospodarki UE, ponieważ należy przede wszystkim dokonać 

przeglądu podstawowych założeń polityki oszczędnościowej; mając na uwadze, że 

handel może być czynnikiem pozytywnym jedynie wówczas, gdy pozwala osiągać 

konkretne i wymierne rezultaty w zapewnianiu godnych miejsc pracy, zrównoważonego 

dobrobytu gospodarczego, zrównoważonej emisji dwutlenku węgla i równości zarówno 

w UE, jak i w państwach trzecich;  

E. mając na uwadze, że polityka handlowa nowej generacji musi reagować na obawy 

obywateli dotyczące przejrzystości i uczestnictwa, dobrobytu i zatrudnienia, na walkę z 

ubóstwem, ochronę klimatu i różnorodności biologicznej, a także na potrzebę 

zapewnienia bardziej zrównoważonej dystrybucji zysków pochodzących z handlu; 

F. mając na uwadze, że negocjacje handlowe, np. w sprawie umowy handlowej dotyczącej 

zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA), transatlantyckiego partnerstwa 
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handlowo-inwestycyjnego (TTIP), kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej 

(CETA) i porozumienia w sprawie handlu usługami (TiSA), zwróciły uwagę opinii 

publicznej na unijną politykę handlową, a także mając na uwadze, że coraz więcej 

obywateli jest zaniepokojonych, że wspólna polityka handlowa może osłabiać unijne i 

krajowe regulacje i standardy; mając na uwadze, że obecnie liberalizacja handlu 

dotyczy przede wszystkim znoszenia tak zwanych barier regulacyjnych, czyli przepisów 

i regulacji przyjętych przez demokratycznie wybrane organy i będących wyrazem 

wyborów dokonanych przez społeczeństwo; mając na uwadze coraz większe obawy o 

to, że negocjacje handlowe mogą przeważyć nad demokratycznym stanowieniem prawa 

oraz nie są prowadzone przede wszystkim w interesie publicznym; mając na uwadze, że 

poprawa przejrzystości w znikomym stopniu zrównoważy wzrost nieufności wobec 

negocjacji handlowych; 

G. mając na uwadze jednoznaczne zobowiązanie Komisji, że żadne negocjacje handlowe 

nie będą prowadzić do obniżenia poziomu ochrony regulacyjnej, że jeżeli umowa 

handlowa ma zmieniać poziom ochrony, to tylko na lepszy, oraz że prawo do 

przyjmowania regulacji będzie zawsze chronione; mając jednak na uwadze, że Komisja 

w ostatnim czasie wstrzymała prace nad niektórymi podstawowymi przepisami w 

zakresie ochrony środowiska, które mają związek z negocjacjami handlowymi;  

H. mając na uwadze, że współpraca regulacyjna musi zapewniać najwyższy poziom 

ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zgodnie z zasadą ostrożności określoną w art. 191 

TFUE; 

I. mając na uwadze, że obywatele UE, a także unijne przedsiębiorstwa oraz MŚP wyrażają 

wątpliwości, czy duże stowarzyszenia przemysłowe rzeczywiście reprezentują interesy 

obywateli UE, unijnych przedsiębiorstw i Unii Europejskiej w ogóle;  

J. mając na uwadze, że unijną politykę handlową i inwestycyjną należy wzmocnić nie 

tylko poprzez zapewnienie korzystnych rezultatów pod względem tworzenia miejsc 

pracy i dobrobytu dla obywateli i przedsiębiorstw, ale także poprzez wzmocnienie praw 

środowiskowych i społecznych, zagwarantowanie najwyższego poziomu przejrzystości, 

zaangażowania i rozliczalności, prowadzenie stałego dialogu ze społeczeństwem 

obywatelskim, konsumentami, partnerami społecznymi, wszystkimi zainteresowanymi 

stronami, władzami lokalnymi i regionalnymi, a także poprzez określenie jasnych 

wytycznych w negocjacjach; 

K. mając na uwadze, że internacjonalizacja światowego systemu produkcji przyniosła 

nowe możliwości dla rozwoju gospodarczego i przezwyciężenia ubóstwa dla setek 

milionów ludzi; mając jednak na uwadze, że według MOP około 780 milionów 

czynnych zawodowo kobiet i mężczyzn zarabia zbyt mało, by wyjść z ubóstwa; mając 

na uwadze, że rozwój globalnych łańcuchów wartości stworzył możliwości 

zatrudnienia, ale słabe egzekwowanie istniejących przepisów prawa pracy i norm 

bezpieczeństwa pracy w krajach, w których pozyskuje się siłę roboczą, to nadal 

problem wymagający pilnego rozwiązania, aby zapewnić pracownikom ochronę przed 

wyczerpującymi godzinami pracy i niedopuszczalnymi warunkami; 

L. mając na uwadze, że prowadząc swoją politykę handlową oraz negocjacje handlowe, 

UE musi brać pod uwagę narażenie pewnych sektorów pod względem otwarcia rynku, 
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w tym sektora rolnego, a także rozważyć ich wyłączenie; 

M. mając na uwadze, że według prognoz do 2050 r. 28 państw członkowskich UE będzie 

wytwarzać 15% światowego PKB w porównaniu z 23,7% w 2013 r., a od 2015 r. 90% 

światowego wzrostu jest wytwarzane poza Europą;  mając jednak na uwadze, że tempo 

wzrostu gospodarek wschodzących znacząco maleje;  

N. mając na uwadze, że według ostatnich szacunków przy utrzymaniu bieżących tendencji 

gospodarczych do 2050 r. nastąpi wzrost emisji nawet o 250% w przypadku transportu 

morskiego i 270% w przypadku lotnictwa; 

O. mając na uwadze, że Komisja powinna uszanować stanowisko określone w rezolucjach 

Parlamentu, w tym w sprawie TTIP i TiSA, odpowiednio dostosowując swoje 

stanowisko negocjacyjne oraz dokonując przeglądu mandatów negocjacyjnych z Radą; 

1. odnotowuje nową strategię Komisji pt. „Handel z korzyścią dla wszystkich – W 

kierunku bardziej odpowiedzialnej polityki handlowej i inwestycyjnej” i przyjmuje z 

zadowoleniem, że poświęcono w niej uwagę takim nowym elementom jak 

odpowiedzialne zarządzanie łańcuchami dostaw, sprawiedliwy i etyczny handel oraz 

koszty społeczne liberalizacji handlu; przypomina, że konieczne jest odpowiednie 

prowadzenie polityki handlowej w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju; 

ubolewa jednak, że Komisja nadal nie podejmuje odważnych działań, by ukierunkować 

tę politykę na takie poważne obecne wyzwania jak kryzys multilateralizmu, zmiana 

klimatu, rosnące globalne nierówności czy niezrównoważone światowe łańcuchy 

dostaw; 

2. przypomina, że wspólna polityka handlowa powinna być prowadzona w kontekście 

zasad i celów działań zewnętrznych UE określonych w art. 21 TUE i art. 208 TFUE 

oraz powinna być w pełni spójna z wartościami określonymi w art. 2 TUE, na których 

straży stoi UE; przypomina, że należy zachować spójność między strategiami polityki 

zewnętrznej i wewnętrznej o wymiarze zewnętrznym; podkreśla, że UE ma prawny 

obowiązek przestrzegania praw człowieka oraz powinna wspierać zrównoważony 

rozwój gospodarczy, społeczny i środowiskowy partnerów handlowych; uważa, że w 

tym kontekście międzynarodowe zobowiązania w zakresie praw człowieka powinny 

być nadrzędne wobec sprzecznych postanowień umów handlowych i inwestycyjnych; 

3. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki Komisji na rzecz zwiększenia przejrzystości i 

otwartości na wszystkich etapach negocjacji handlowych, ale uważa, że nadal pozostaje 

wiele do zrobienia, zanim zapewniona zostanie prawdziwa przejrzystość; w związku z 

tym wzywa do rozszerzenia inicjatywy Komisji na rzecz zapewnienia pełnej 

przejrzystości i kontroli publicznej na wszystkie toczące się i przyszłe negocjacje 

handlowe; podkreśla, że znacząca przejrzystość może zwiększyć globalne wsparcie na 

rzecz handlu opartego na zasadach; wzywa Komisję do wdrożenia zaleceń 

Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich z lipca 2015 r., ze szczególnym 

uwzględnieniem dostępu do dokumentów dotyczących wszystkich negocjacji; ubolewa 

z powodu braku znaczących postępów ze strony Rady w odniesieniu do przejrzystości i 

wzywa ją do niezwłocznego rozpoczęcia publikacji wszystkich dotychczasowych i 

przyszłych mandatów negocjacyjnych; 
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4. wzywa Komisję do zapewnienia wyraźnego zaangażowania społeczeństwa 

obywatelskiego i partnerów społecznych w celu reorientacji polityki handlowej na 

obronę praw obywateli, zwiększając tym samym jej zasadność; 

5. wyraża przekonanie, że okazało się, iż negocjacje handlowe nie są właściwymi 

instytucjonalnymi mechanizmami osiągania zbieżności regulacyjnej przy zachowaniu 

podstawowej funkcji regulacji polegającej na dbaniu o interes publiczny, 

bezpieczeństwo i ochronę przed ryzykiem; podkreśla, że konieczna jest współpraca 

regulacyjna na forach międzynarodowych poza negocjacjami handlowymi, aby 

zapewnić zabezpieczenie podstawowych norm i regulacji, norm UE w dziedzinie 

zdrowia, bezpieczeństwa, konsumentów, pracy, prawodawstwa socjalnego i 

środowiskowego oraz różnorodności kulturowej, zasady ostrożności oraz autonomii 

regulacyjnej organów krajowych, regionalnych i lokalnych; 

6. jest zdania, że UE ma obowiązek podejmowania wszelkich starań koniecznych do 

przewidywania, zapobiegania i łagodzenia wszelkich niekorzystnych skutków 

wywołanych przez wspólną politykę handlową, przeprowadzając regularnie oceny ex 

ante i ex post wpływu na prawa człowieka i zrównoważony rozwój, a następnie 

dokonując w razie potrzeby przeglądów umów handlowych; przypomina, że jedynie 

sprawiedliwy i właściwie uregulowany handel, jeśli będzie dostosowany do celów 

zrównoważonego rozwoju i zasady spójności polityki na rzecz rozwoju, mógłby 

ograniczyć nierówności i pobudzić rozwój, i w związku z tym wzywa Komisję do 

zwiększenia mocy wiążącej tych celów; przypomina, że cele zrównoważonego rozwoju 

obejmują kilka celów związanych z handlem w szeregu obszarów polityki, a jeden z 

najbardziej wyrazistych celów dotyczy zwiększenia eksportu z krajów rozwijających się 

z zamiarem podwojenia udziału krajów najsłabiej rozwiniętych w globalnym eksporcie 

do roku 2020; 

7. jest przekonany, że system wielostronny pozostaje jedynym narzędziem w ramach 

polityki handlowej umożliwiającym osiągnięcie zrównoważonego i trwałego 

globalnego rozwoju gospodarczego dla wszystkich; wzywa Komisję do odgrywania 

wiodącej roli w reformie WTO w celu zapewnienia spójności zasad WTO z normami 

wynikającymi z systemu ONZ, w szczególności w odniesieniu do praw człowieka, praw 

pracowniczych, zmiany klimatu, różnorodności biologicznej i rozwoju z myślą o 

uczynieniu polityki handlowej czynnikiem globalnego zarządzania i instrumentem 

reagowania na palące światowe wyzwania; nalega w szczególności, by zobowiązania i 

cele wynikające z takich wielostronnych umów środowiskowych jak Ramowa 

konwencja ONZ w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) miały nadrzędny charakter w 

stosunku do wąskiej interpretacji zasad handlowych oraz by zapewnić możliwość 

rozróżniania produktów ze względu na procesy i metody ich produkcji; uważa, że 

reformy te są szczególnie pilne w kontekście nowych ram ustanowionych 

porozumieniem paryskim; 

8. podkreśla, że zreformowany multilateralizm powinien być prawdziwym priorytetem 

polityki handlowej UE; w tym kontekście jest przekonany, że stale poszerzany program 

dwustronny i wielostronny UE nie służy realizacji tego podstawowego celu, w związku 

z czym wzywa Komisję, by rozważyła możliwość niezamykania toczących się 

negocjacji i powstrzymania się od otwierania nowych negocjacji w sprawie umów o 
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wolnym handlu; 

9. podkreśla, że w kontekście obecnych wyzwań należy skupić się szczególnie na ramach 

po wygaśnięciu umowy z Kotonu, z których należy usunąć kolonialne struktury, 

wzmocnić integrację regionalną i – w przypadku Afryki – zapewnić silne powiązania z 

rozwojem instytucjonalnym Unii Afrykańskiej; uważa, że należy rozważyć stworzenie 

kontynentalnej strefy wolnego handlu w Afryce jako siły napędowej stabilności, 

integracji regionalnej, wspierania lokalnej gospodarki, zatrudnienia, walki z ubóstwem, 

ochrony lokalnej kultury i demokracji oddolnej; przypomina, że UE powinna zapewnić 

stabilność we wschodnim i południowym sąsiedztwie, i apeluje o większą integrację 

handlową i gospodarczą, która umożliwi pełne i odpowiednie wdrożenie pogłębionych i 

kompleksowych umów o wolnym handlu (DCFTA) z Ukrainą, Gruzją i Republiką 

Mołdawii oraz prawdziwie asymetrycznej umowy z Tunezją; uważa, że w 

szczególności dla krajów partnerskich celem DCFTA musi być zapewnienie 

odczuwalnej i trwałej poprawy warunków życia zwykłych obywateli; 

10. odnotowuje wysiłki Komisji na rzecz umocnienia zrównoważonego rozwoju oraz 

propagowania praw człowieka, norm pracy, norm społecznych i zrównoważenia 

środowiskowego na całym świecie dzięki zawieranym przez nią umowom handlowym i 

inwestycyjnym, jednak nalega, aby podjąć zdecydowane wysiłki w celu pełnego 

wypełniania i egzekwowania odnośnych zobowiązań w praktyce; 

11. podkreśla, że przepisy dotyczące praw człowieka, normy społeczne i środowiskowe, 

zobowiązania dotyczące praw pracowniczych w oparciu o podstawowe konwencje 

MOP oraz społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, w tym wytyczne OECD dla 

przedsiębiorstw wielonarodowych oraz wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw 

człowieka, powinny mieć wiążący charakter i muszą stanowić istotną część umów 

handlowych UE w formie egzekwowalnych zobowiązań; apeluje do Komisji, by 

włączała do wszystkich unijnych umów handlowych i inwestycyjnych rozdziały 

dotyczące handlu i zrównoważonego rozwoju; uważa, że w celu nadania tym 

postanowieniom dotyczącym zrównoważonego rozwoju prawdziwie wiążącego i 

egzekwowalnego charakteru należy wprowadzić takie realne środki odstraszające jak 

wykorzystywanie ogólnego mechanizmu rozstrzygania sporów w ramach umowy w 

celu rozwiązywania konfliktów przez możliwość zawieszenia preferencji w dostępie do 

rynku; podkreśla, że normy pracy i normy środowiskowe nie ograniczają się tylko do 

rozdziałów dotyczących handlu i zrównoważonego rozwoju, ale muszą być stosowane 

we wszystkich obszarach umów handlowych; 

12. wzywa do wprowadzenia mechanizmu, zgodnie z którym Parlament może domagać się 

od Komisji rozpoczęcia dochodzenia w sprawie dotyczących praw człowieka naruszeń 

przez stronę trzecią zobowiązań wynikających z klauzuli dotyczącej zasadniczych 

elementów; apeluje do Komisji o ustanowienie zorganizowanego i odpolitycznionego 

procesu, w ramach którego konsultacje z partnerem odnoszące się do domniemanego 

naruszenia zobowiązań wynikających z rozdziałów dotyczących handlu i 

zrównoważonego rozwoju muszą być wszczynane na podstawie jednoznacznych 

kryteriów; 

13. wyraża zaniepokojenie, że nieuregulowane łańcuchy dostaw umożliwiły niektórym 
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dostawcom nieprzestrzeganie prawa pracy oraz przenoszenie działalności gospodarczej 

poza UE, zatrudnianie pracowników na niebezpiecznych i niedopuszczalnych 

warunkach, narzucanie wyczerpujących godzin pracy oraz odmawianie pracownikom 

korzystania z ich praw podstawowych; przypomina, że praktyki te stanowią nieuczciwą 

konkurencję wobec dostawców, którzy szanują prawo pracy oraz międzynarodowe 

normy pracy i normy środowiskowe, a także dla rządów, które chcą poprawić warunki 

płacy i standard życia; apeluje do Komisji o zbadanie wpływu rozwoju globalnych 

łańcuchów wartości oraz o przedstawienie konkretnych wniosków dotyczących 

poprawy panujących w nich warunków w ścisłej współpracy z MOP i OECD; 

podkreśla, że przy dalszym włączaniu UE w globalne łańcuchy wartości należy 

kierować się dwiema zasadami – ochroną europejskiego modelu społecznego i 

regulacyjnego oraz zabezpieczeniem i tworzeniem trwałego i równomiernego 

dobrobytu oraz godnych miejsc pracy w UE i innych częściach świata; 

14. jest zdania, że polityka handlowa musi przyczynić się do zagwarantowania 

przejrzystości procesu produkcji w całym łańcuchu wartości, a także zgodności z 

podstawowymi normami środowiskowymi i społecznymi oraz nomami bezpieczeństwa; 

wzywa Komisję do podjęcia inicjatyw dotyczących zrównoważonych łańcuchów 

dostaw i przedstawienia w tym celu wniosku ustawodawczego wprowadzającego w 

przypadku przedsiębiorstw obowiązek kontroli należytej staranności i 

wykorzystującego również wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka; z 

zadowoleniem przyjmuje wyrażaną przez Komisję chęć ścisłej współpracy z MOP i 

OECD w celu opracowania globalnego podejścia do poprawy warunków pracy, 

zwłaszcza w przemyśle konfekcyjnym; uważa, że koncepcja dobrowolnego charakteru 

społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw jest przestarzała i w znaczącym stopniu 

nieskuteczna i że społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw powinna zostać 

skutecznie wdrożona dzięki wprowadzeniu obowiązkowych zasad zapewniających 

odpowiedzialność w całym światowym łańcuchu dostaw oraz obejmujących dostęp do 

wymiaru sprawiedliwości dla ofiar naruszeń praw człowieka przez korporacje 

wielonarodowe; 

15. przypomina, że Stany Zjednoczone przyjęły niedawno ustawę o egzekwowaniu 

przepisów handlowych oraz ułatwieniach w handlu zakazującą towarów 

wyprodukowanych z wykorzystaniem pracy dzieci lub pracy przymusowej; wzywa 

Komisję do bezzwłocznego przedstawienia wniosku ustawodawczego zakazującego 

przywozu towarów wytwarzanych z wykorzystaniem jakiejkolwiek formy pracy 

przymusowej lub współczesnego niewolnictwa; 

16. odrzuca włączenie systemu sądów ds. inwestycji oraz ISDS do dwustronnych umów 

handlowych i inwestycyjnych w UE; jest zdania, że obecny system arbitrażu 

inwestycyjnego należy zastąpić międzynarodowym trybunałem inwestycyjnym 

ustanowionym w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych, przed którym także 

państwa, związki zawodowe oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego miałyby 

możliwość wszczęcia postępowania przeciwko inwestorom w przypadku 

niewywiązania się z obowiązków inwestora w obszarze praw człowieka, praw 

socjalnych i ochrony środowiska; 

17. wzywa UE i jej państwa członkowskie do wdrożenia zaleceń sformułowanych przez 



 

AM\1099667PL.doc  PE585.314v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

UNCTAD w kompleksowych ramach polityki inwestycyjnej na rzecz zrównoważonego 

rozwoju, aby dać impuls do bardziej odpowiedzialnych, przejrzystych i rozliczalnych 

inwestycji; 

18. wyraża ubolewanie, że nie udało się opracować wiarygodnej strategii przemysłowej dla 

UE; uważa, że chociaż usługi odpowiadają za ponad 70 % unijnego PKB, przemysł 

wytwórczy to jeden z zasadniczych elementów reindustrializacji UE, w związku z czym 

strategia handlowa UE powinna w większym stopniu koncentrować się na roli 

przemysłu wytwórczego we wspólnej polityce handlowej; 

19. podkreśla, że dalsze środki liberalizacji handlu – które mogłyby prowadzić do 

nieuczciwych praktyk handlowych oraz konkurencji między państwami pod względem 

wszelkiego rodzaju kwestii regulacyjnych, obejmujących prawa pracownicze, normy 

środowiskowe i dotyczące zdrowia publicznego – wymagają od UE, by była w stanie 

jeszcze skuteczniej reagować na nieuczciwe praktyki handlowe i zapewniać równe 

warunki działania; podkreśla, że instrumenty ochrony handlu muszą pozostać 

nieodłącznym elementem unijnej strategii handlowej, gdyż pozwalają one podnieść 

konkurencyjność Unii przez przywrócenie warunków dla uczciwej konkurencji; 

przypomina, że obowiązujące obecnie unijne prawodawstwo dotyczące ochrony handlu 

pochodzi z 1995 roku; podkreśla, że unijny system ochrony handlu wymaga pilnej 

modernizacji bez jednoczesnego osłabienia; zauważa, że prawo UE ukierunkowane na 

ochronę handlu musi być skuteczniejsze i łatwiej dostępne dla MŚP, dochodzenia 

muszą trwać krócej, a ponadto należy zadbać o większą przejrzystość i 

przewidywalność; ubolewa, że wniosek w sprawie modernizacji instrumentów ochrony 

handlu utknął w Radzie, która nie była w stanie zakończyć prac nad tym niezwykle 

istotnym aktem ustawodawczym, i wzywa Radę do pilnego przełamania impasu 

dotyczącego zmodernizowania instrumentów ochrony handlu w oparciu o stanowisko 

Parlamentu Europejskiego w pierwszym czytaniu; 

20. podkreśla wagę strategicznego partnerstwa UE z Chinami, w którym istotną rolę 

odgrywają handel i inwestycje; jest przekonany, że dopóki Chiny nie spełnią wszystkich 

pięciu kryteriów wymaganych do tego, aby uznać je za gospodarkę rynkową, UE 

powinna stosować niestandardową metodologię w dochodzeniach antydumpingowych i 

antysubsydyjnych wobec przywozu z Chin przy określaniu porównywalności cen, na 

mocy i przy pełnym zastosowaniu tych części sekcji 15. protokołu w sprawie 

przystąpienia Chin, które umożliwiają stosowanie niestandardowej metodologii; wzywa 

Komisję do przedstawienia wniosku, który byłby zgodny z tą zasadą, i przypomina o 

potrzebie ścisłej współpracy z innymi partnerami WTO w tej sprawie; 

21. zwraca uwagę na znaczenie zamówień publicznych jako narzędzia sprzyjającego 

zrównoważonym i zgodnym z kodeksem etycznym wzorcom produkcji; podkreśla, że w 

kontekście handlu państwa muszą mieć swobodę w zakresie przyjmowania w 

procedurach udzielania zamówień publicznych norm socjalnych i środowiskowych, 

takich jak kryteria oferty najkorzystniejszej ekonomicznie; uważa, że strategie 

dotyczące zamówień publicznych powinny być zgodne z konwencją nr 94 MOP; 

przypomina, że UE jest jedynym członkiem WTO, który domyślnie stosuje zasadę 

otwartości w przypadku procedur udzielania zamówień publicznych, i wzywa Komisję 

do poważnego rozważenia możliwości przyjęcia „Buy European Act” oraz „Small 
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Business Act”; 

22. jest zdania, że coraz bardziej restrykcyjne egzekwowanie praw własności intelektualnej 

stwarza zagrożenie dla podstawowej wolności informacji, jak również tworzenia i 

upowszechniania produktów kreatywnych niezbędnych do rozwoju prosperującego 

sektora kulturalnego, i jest ono coraz częściej nadużywane w celu ograniczenia 

innowacyjności i zduszenia zdrowej konkurencji; sceptycznie odnosi się do koncepcji, 

że coraz większa ochrona i egzekwowanie praw własności intelektualnej w umowach o 

wolnym handlu i w ramach WTO automatycznie przełożą się na pozytywne wyniki 

ekonomiczne dla wszystkich stron, oraz podkreśla fakt, że korzyści z egzekwowania 

praw własności intelektualnej często nienależycie obciążają kraje rozwijające się; 

podkreśla, że jeśli chodzi o istotne produkty lecznicze, konieczne jest rozważenie 

wycofania niektórych środków egzekwowania, zwłaszcza w przypadkach gdy 

wykorzystuje się te środki, by uniemożliwić dostęp pacjentów w krajach rozwijających 

się do niezbędnych produktów leczniczych; 

23. uznaje znaczenie włączenia usług do negocjacji handlowych z uwagi na udział usług w 

gospodarce UE; podkreśla jednak, że sektor usług jest w dużym stopniu uregulowany i 

obejmuje wiele drażliwych kwestii, które należy dokładnie rozważyć, np. w obszarze 

usług publicznych; jest zatem zdania, że negocjacje powinny być prowadzone w 

oparciu o wykaz pozytywny bez klauzul zapadkowych i zawieszających; wzywa 

ponadto do wyłączenia, zgodnie z art. 14 i 106 TFUE i protokołem 26, aktualnych i 

przyszłych usług świadczonych w interesie ogólnym oraz usług świadczonych w 

ogólnym interesie gospodarczym z zakresu stosowania wszelkich umów, niezależnie od 

tego, czy usługi te są finansowane ze środków publicznych czy prywatnych, o co 

Parlament ubiegał się już w niedawno przyjętych rezolucjach; 

24. podkreśla, że ochrona danych to niepodlegające negocjacjom prawo podstawowe; 

wzywa Komisję do prowadzenia negocjacji w oparciu o pełne wyłączenie 

obowiązujących i przyszłych unijnych ram prawnych dotyczących ochrony danych 

osobowych w celu zapewnienia wymiany danych przy zachowaniu pełnej zgodności z 

obowiązującymi zasadami dotyczącymi ochrony danych w kraju pochodzenia podmiotu 

danych; 

25. wyraża zaniepokojenie, że włączenie do umów handlowych postanowień dotyczących 

usług finansowych może prowadzić do negatywnych skutków pod względem prania 

pieniędzy, uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania, a także 

nielegalnych przepływów finansowych; wzywa Komisję do zwalczania korupcji w 

krajach rozwiniętych i rozwijających się; uważa, że umowy handlowe i inwestycyjne 

mogłyby oferować większe możliwości zacieśnienia współpracy w walce z korupcją, 

praniem pieniędzy, oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania; 

uważa, że zobowiązania opierające się na normach międzynarodowych, obowiązkach 

sprawozdawczości w podziale na kraje oraz automatycznej wymianie informacji 

powinny zostać uwzględnione w odpowiednich umowach międzynarodowych jako 

warunek dalszej liberalizacji usług finansowych; 

26. uważa, że powiązania między umowami handlowymi i inwestycyjnymi a umowami o 

unikaniu podwójnego opodatkowania nie zostały dostatecznie zbadane, oraz wzywa 
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Komisję do dokładnego przeanalizowania wpływu takich narzędzi na siebie nawzajem 

oraz na szerszą politykę spójności w walce z uchylaniem się od opodatkowania; 

27. podziela pogląd Komisji, że UE ponosi szczególną odpowiedzialność za skutki jej 

polityki handlowej wobec krajów rozwijających się, a w szczególności krajów 

najsłabiej rozwiniętych; z zadowoleniem przyjmuje informację o spadku – w 

porównaniu z rokiem 1990 – liczby osób żyjących w ubóstwie bezwzględnym; 

podkreśla jednak, że konieczne jest dalsze ograniczanie nierówności i eliminowanie 

ubóstwa, zapobieganie negatywnym skutkom umów o wolnym handlu oraz 

stymulowanie prywatnych i publicznych inwestycji w krajach najsłabiej rozwiniętych w 

celu stworzenia ram instytucjonalnych i infrastrukturalnych, które pozwolą tym krajom 

lepiej wykorzystywać możliwości oferowane przez handel, pomagając dywersyfikować 

ich gospodarki i włączać do globalnych łańcuchów wartości, co pozwoli im na 

wyspecjalizowanie się w produktach o wyższej wartości dodanej; 

28. z zadowoleniem przyjmuje zamiar przeprowadzenia przez Komisję śródokresowego 

przeglądu ogólnego systemu preferencji taryfowych (GSP) w celu upewnienia się, że 

ten system, a także programy „wszystko oprócz broni” (EBA) i GSP+ to narzędzia 

umożliwiające utrzymanie podstawowych wartości, które wymagają skutecznego 

wdrożenia i monitorowania; 

29. przypomina, że polityka inwestycyjna UE, szczególnie w przypadku zaangażowania 

publicznych środków finansowych, musi przyczyniać się do osiągania celów 

zrównoważonego rozwoju; przypomina o konieczności zwiększenia przejrzystości i 

rozliczalności instytucji finansowania rozwoju, aby skutecznie śledzić i monitorować 

przepływy pieniężne, zdolność obsługi zadłużenia i wartość dodaną ich projektów w 

odniesieniu do zrównoważonego rozwoju; 

30. domaga się, by pomoc na rzecz wymiany handlowej i pomoc techniczna były 

ukierunkowane na wzmacnianie pozycji ubogich producentów, mikroprzedsiębiorstw i 

małych przedsiębiorstw, zapewnienie równości i wzmacnianie pozycji kobiet, a także 

na spółdzielnie, tak aby zwiększyć ich korzyści z handlu na rynkach lokalnych i 

regionalnych; 

31. apeluje do Komisji o wspieranie wszystkich krajów rozwijających się w pełnym i 

skutecznym wykorzystaniu wszelkich środków elastyczności przewidzianych w 

Porozumieniu w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS), 

uznanych i potwierdzonych w deklaracji dauhańskiej w sprawie porozumienia TRIPS i 

zdrowia publicznego, którą przyjęto w dniu 14 listopada 2001 r., aby dopilnować, że 

będą one w stanie zapewnić dostęp do podstawowych leków po przystępnych cenach w 

ramach swoich programów ochrony zdrowia publicznego; w związku z powyższym 

przypomina Radzie o powinności spełnienia przez nią zobowiązań związanych z 

deklaracją dauhańską przez zagwarantowanie, że Komisja wyraźnie wykluczy kwestię 

dostępu do leków z zakresu negocjowania powiązanych postanowień z dziedziny 

farmakologii w ramach przyszłych dwustronnych i regionalnych umów handlowych z 

krajami rozwijającymi się lub w przypadku, gdy kraje rozwijające się angażują się w 

proces przystępowania do WTO; z zadowoleniem przyjmuje poparcie przez Komisję 

wniosku krajów najsłabiej rozwiniętych o przedłużenie okresu przejściowego w 
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odniesieniu do praw własności intelektualnej w branży farmaceutycznej, jednak 

ubolewa nad ostateczną decyzją Rady dotyczącą handlowych aspektów praw własności 

intelektualnej w ramach WTO, by przedłużyć ten okres jedynie do 17 lat; 

32. jest poważnie zaniepokojony nowym podejściem Komisji przedstawionym w ramach 

partnerstwa z państwami trzecimi w kontekście Europejskiego programu w zakresie 

migracji, które opiera się na negatywnych zachętach, takich jak zawieszenie preferencji 

handlowych, będących środkiem nakłaniającym kraje rozwijające się do współpracy w 

zakresie zarządzania migracją lub w zakresie readmisji i powrotów migrantów o 

nieuregulowanym statusie; 

33. przypomina o znaczeniu przestrzegania europejskich i międzynarodowych przepisów o 

handlu bronią, zwłaszcza Traktatu ONZ o handlu bronią i Kodeksu postępowania UE w 

sprawie wywozu uzbrojenia; podkreśla, że skuteczne przepisy dotyczące kontroli 

wywozu również stanowią główny aspekt polityki handlowej UE; w związku z tym 

wzywa Komisję do aktualizacji przepisów UE o wywozie produktów i technologii 

podwójnego zastosowania, aby dążyć do osiągnięcia strategicznych celów i 

poszanowania uniwersalnych wartości UE; 

34. przypomina, że według szacunków MOP 865 milionów kobiet na świecie mogłoby w 

większym stopniu przyczyniać się do wzrostu gospodarczego, gdyby otrzymywały 

lepsze wsparcie; uważa, że polityka handlowa może mieć różne skutki w aspekcie płci 

w poszczególnych sektorach gospodarki oraz że należy zebrać więcej danych 

dotyczących kwestii płci i handlu; zwraca uwagę, że w swoim komunikacie 

zatytułowanym „Handel z korzyścią dla wszystkich” Komisja pomija aspekt płci w 

umowach handlowych; wzywa Komisję do wzmożenia wysiłków w celu 

wykorzystywania negocjacji handlowych jako narzędzia promowania równości płci na 

świecie oraz do zadbania o to, by zarówno kobiety, jak i mężczyźni mogli czerpać 

korzyści z handlu oraz być chronieni przed jego negatywnymi skutkami; uważa, że w 

tym celu Komisja powinna zagwarantować, aby aspekt płci był włączany – w wymiarze 

horyzontalnym – do wszystkich przyszłych umów handlowych, a także powinna 

monitorować wpływ obowiązujących umów handlowych na aspekt płci; 

35. z zadowoleniem przyjmuje propozycję Komisji dotyczącą pogłębionego partnerstwa z 

Parlamentem i z zainteresowanymi stronami na rzecz wdrożenia umów handlowych; 

podkreśla, że Parlament powinien uczestniczyć we wszystkich etapach tej procedury 

oraz być w pełni i w odpowiednim czasie informowany, w tym w ramach 

systematycznych konsultacji z Parlamentem przed opracowaniem mandatów 

negocjacyjnych; zwraca uwagę, że Komisja jest zobowiązana do informowania 

Parlamentu o działaniach, jakie podejmuje w dziedzinie wdrażania i monitorowania 

umów handlowych i inwestycyjnych oraz związanych z nimi działań następczych; 

36. apeluje do Komisji, aby nie wnioskowała o tymczasowe stosowanie umów handlowych, 

w tym rozdziałów poświęconych handlowi będących częścią układów o 

stowarzyszeniu, do czasu wydania zgody przez Parlament; przypomina i z 

zadowoleniem przyjmuje zobowiązania komisarz ds. handlu w tym zakresie, ale 

zdecydowanie zaleca sformalizowanie tej umowy w nowym porozumieniu 

międzyinstytucjonalnym; uważa jednak, że w związku z coraz szerszym zakresem 
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umów handlowych, obejmujących obecnie kwestie rozstrzygania sporów pomiędzy 

inwestorem a państwem oraz szeroki wachlarz zagadnień niezwiązanych z handlem, w 

przypadku umów o charakterze mieszanym nie należy stosować ich tymczasowo przed 

ratyfikacją przez wszystkie państwa członkowskie; 

37. wzywa Komisję do poprawy jakości i dokładności ocen ex ante i ex post w oparciu o 

zmienioną metodologię; podkreśla, że inicjatywy w dziedzinie polityki handlowej 

powinny być zawsze przedmiotem gruntownej i kompleksowej oceny wpływu na 

zrównoważony rozwój, w szczególności w świetle ostatniego zalecenia Rzecznika Praw 

Obywatelskich w związku ze skargą nr 1409/201/JN w sprawie umowy o wolnym 

handlu między UE a Wietnamem; zaleca, by oceny te obejmowały co najmniej 

newralgiczne sektory gospodarki oraz prawa człowieka, prawa społeczne i 

środowiskowe; wyraża zaniepokojenie brakiem ocen okresowych i ocen ex post, a także 

niską jakością przeprowadzonych już ocen, na co wskazał Europejski Trybunał 

Obrachunkowy w swoim sprawozdaniu specjalnym nr 02/2014; przypomina, że 

wszystkie umowy handlowe należy poddawać ocenom okresowym i ocenom ex post 

wyższej jakości, tak aby umożliwić decydentom politycznym, zainteresowanym 

stronom i europejskim podatnikom osądzenie, czy umowy handlowe przyniosły 

zamierzone wyniki; zwraca się do Komisji o przedstawienie danych dotyczących 

skutków zawartych umów handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP, 

tworzenia godnych miejsc pracy, praw człowieka i środowiska – w tym również w 

krajach partnerskich – oraz o przedstawienie dodatkowych środków w celu zadbania o 

to, by kraje najsłabiej rozwinięte czerpały korzyści z naszej polityki handlowej; 

38. podkreśla, że wysokie standardy europejskie w zakresie środowiska naturalnego, 

bezpieczeństwa żywności, dobrostanu zwierząt i warunków socjalnych mają ogromne 

znaczenie dla obywateli UE, zwłaszcza w kontekście moralności publicznej i 

świadomych wyborów konsumentów; podkreśla potrzebę dopilnowania, by standardy 

unijne dotyczące bezpieczeństwa żywności i dobrostanu zwierząt były chronione dzięki 

zachowaniu zasady ostrożności, zrównoważonego rolnictwa oraz wysokiego poziomu 

identyfikowalności i oznakowania produktów, a także dzięki zadbaniu o to, by 

wszelkiego rodzaju przywóz był zgodny z obowiązującymi przepisami UE; zwraca 

uwagę na znaczne rozbieżności w międzynarodowych standardach w zakresie 

dobrostanu zwierząt; w związku z tym podkreśla potrzebę uregulowania kwestii 

wywozu żywych zwierząt gospodarskich zgodnie z obowiązującymi przepisami UE 

oraz normami określonymi przez Światową Organizację Zdrowia Zwierząt (OIE), aby 

zadbać o to, by wszystkie produkty zwierzęce przywożone z krajów rozwiniętych 

przestrzegały przepisów UE w zakresie dobrostanu zwierząt, a produkty przywożone z 

krajów rozwijających się spełniały obowiązkowo równorzędne standardy; 

39. zwraca uwagę, że strategia Komisji dotycząca rozpoczęcia wymiany handlowej z 

krajami rozwiniętymi o niższych niż w Europie standardach środowiskowych, 

gospodarczych, społecznych, sanitarnych i fitosanitarnych nieuchronnie doprowadzi do 

narażenia wrażliwych sektorów, takich jak sektor wołowiny, na wyższe kontyngenty 

taryfowe, co będzie miało poważne konsekwencje dla drobnych producentów rolnych 

prowadzących działalność w znajdujących się w trudnej sytuacji regionach w Europie; 

wzywa jednocześnie Komisję do ustanowienia reguł zapewniających wysoki poziom 

ochrony wszystkich oznaczeń geograficznych UE na rynkach państw trzecich, z 
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którymi prowadzone są negocjacje, a także do przyjęcia odpowiednich środków 

wykonawczych; 

40. podkreśla, jak ważne jest, aby w negocjacjach handlowych nie uwzględniać 

postanowień, które mogłyby mieć wpływ na gwarancje, jakie Unia zapewnia obecnie 

konsumentom w ramach sektora rolno-spożywczego, zwłaszcza w odniesieniu do 

stosowania produktów uzyskanych z GMO czy z klonowanych zwierząt; podkreśla, że 

szczególną uwagę należy zwrócić na stosowanie pestycydów, zwłaszcza na różnorakie 

podejścia do ich wykorzystywania, ponieważ standardy stosowania pestycydów są 

znacznie wyższe w UE niż w państwach trzecich; 

41. jest nadal poważnie zaniepokojony w związku z ostatnim gwałtownym wzrostem 

przestępstw przeciwko dzikiej faunie i florze oraz towarzyszącym im nielegalnym 

handlem, co ma nie tylko szkodliwy wpływ na różnorodność biologiczną oraz 

liczebność gatunków, ale również stanowi widoczne i aktualne zagrożenie dla 

warunków życia i lokalnych gospodarek, zwłaszcza w krajach rozwijających się; z 

zadowoleniem przyjmuje zaangażowanie UE na rzecz wyeliminowania nielegalnego 

handlu dziką fauną i florą stanowiące część odpowiedzi UE na program działań ONZ na 

rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030, a zwłaszcza 15. cel zrównoważonego 

rozwoju, w którym zwraca się uwagę nie tylko na konieczność wyeliminowania 

kłusownictwa i nielegalnego handlu chronionymi gatunkami flory i fauny, ale również 

porusza się kwestię popytu na nielegalne produkty z dzikiej fauny i flory oraz ich 

podaży; w związku z powyższym oczekuje, że Komisja – po okresie refleksji 

obejmującym konsultacje z Parlamentem i państwami członkowskimi – rozważy, w jaki 

sposób najlepiej uwzględnić przepisy dotyczące nielegalnego handlu dziką fauną i florą 

w całej polityce handlowej UE; 

42. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 

Komisji, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu, Komitetowi 

Regionów, UNCTAD i WTO. 
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