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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie nowej, perspektywicznej i innowacyjnej 

przyszłej strategii w dziedzinie handlu i inwestycji 

Parlament Europejski, 

– 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 czwarte sprawozdanie niezależnego eksperta przy Radzie Praw 

Człowieka ONZ Alfreda-Maurice’a de Zayasa dla Zgromadzenia Ogólnego ONZ oraz 

sprawozdanie byłego specjalnego sprawozdawcy ONZ ds. prawa do pożywienia 

Oliviera De Schuttera dla Zgromadzenia Ogólnego ONZ,  

– uwzględniając rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 29 kwietnia 2016 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 Bangladeszu1, 

 uwzględniając sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 

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

– 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 

                                                 
1 Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0175. 



 

AM\1099668PL.doc  PE585.314v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

współczesnym niewolnictwie obowiązującej w Zjednoczonym Królestwie, oraz 

francuską ustawę o obowiązku dochowania należytej staranności, 

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

polityki handlowej w kontekście nadrzędnych potrzeb związanych ze zmianami 

klimatu1, 

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

oraz norm społecznych i środowiskowych w międzynarodowych umowach 

handlowych2, 

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

odpowiedzialności przedsiębiorstw w międzynarodowych umowach handlowych3, 

– 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 mandat udzielony otwartej międzyrządowej grupie roboczej ONZ w 

czerwcu 2014 r. w związku z opracowaniem prawnie wiążącego instrumentu 

dotyczącego korporacji transnarodowych i innych przedsiębiorstw, 

– uwzględniając opinię Komisji Handlu Międzynarodowego w sprawie sprawozdania w 

sprawie przejrzystości, rozliczalności i rzetelności w instytucjach UE, 

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

– uwzględniając zasadę spójności polityki na rzecz rozwoju określoną w Traktacie o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), 

 uwzględniając art. 52 Regulaminu, 

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

osiągnięcie dobrobytu i stabilności społecznej, gospodarczej i politycznej, 

zrównoważonego rozwoju gospodarczego, postępu społecznego, różnorodności 

kulturowej oraz miejsc pracy wysokiej jakości, a także na poprawę warunków życia; 

B. mając na uwadze, że handel w XXI wieku musi zostać zreorganizowany i 

zrestrukturyzowany ze względu na znaczny wpływ globalnych łańcuchów wartości na 

gospodarkę krajową, regionalną i międzynarodową, dalekosiężne zmiany w produkcji i 

usługach w związku z nowymi technologiami oraz cyfryzację produkcji przemysłowej i 

rolnej, która zmieniła ramy zrównoważonego rozwoju gospodarczego we wszystkich 

regionach świata, stając się tym samym niezbędnym instrumentem przezwyciężania 

rosnącej współzależności globalnej i ochrony różnych interesów społeczeństw w 

                                                 
1 Dz.U. C 99E z 3.4.2012, s. 94. 
2 Dz.U. C 99E z 3.4.2012, s. 31. 
3 Dz.U. C 99E z 3.4.2012, s. 101. 
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poszczególnych regionach świata; 

C. mając na uwadze, że coraz większa liczba obywateli zdecydowanie krytykuje, a nawet 

odrzuca umowy o wolnym handlu, które nie są odpowiednim środkiem do 

przezwyciężenia wszystkich tych wyzwań oraz głębokich i długofalowych 

konsekwencji dla krajowego i regionalnego rozwoju partnerów handlowych i ich 

potencjału do rozwijania własnych zdolności produkcyjnych w celu zagwarantowania 

trwałych zrównoważonych wyników gospodarczych, które przyczyniają się do rozwoju 

gospodarczego i dobrobytu społeczeństw, w tym obecnych negatywnych konsekwencji 

dla stosunków i warunków makro- i mikroekonomicznych, które bardzo często 

prowadzą do likwidacji zakładów przemysłowych i MŚP, utraty miejsc pracy, 

przenoszenia całych sektorów przemysłu do państw trzecich, dumpingu 

środowiskowego i socjalnego, zaniku rodzinnych i średnich gospodarstw, ograniczania 

dostępu do podstawowych usług publicznych i różnorodności kulturowej oraz nasilania 

się negatywnych tendencji, takich jak szkodliwa zmiana klimatu i utrzymujące się 

ubóstwo w krajach rozwijających się i uprzemysłowionych; 

D. mając na uwadze, że zasada ostrożności została określona w art. 191 TFUE i ma 

obowiązkowe zastosowanie; 

E. mając na uwadze, że konieczne jest zachowanie przejrzystości i uczestnictwa, oraz 

mając na uwadze, że nie ma powodu, by odmawiać obywatelom dostępu do wszystkich 

głównych dokumentów z negocjacji handlowych; 

F. mając na uwadze, że Unia Europejska, prowadząc swoją politykę handlową oraz 

negocjacje handlowe, musi brać pod uwagę narażenie pewnych sektorów pod względem 

otwarcia rynku – w szczególności sektora rolnego, ale także takich gałęzi przemysłu, 

jak przemysł stalowy, oraz znaczenie zamówień publicznych dla krajowych i 

regionalnych MŚP; 

G. mając na uwadze, że migrację powodują nie tylko konflikty i nieudane, błędne 

koncepcje dotyczące użycia środków wojskowych w celu osiągnięcia długotrwałych 

rozwiązań tych konfliktów, wojny, nierówności ekonomiczne i społeczne, zawirowania 

w państwach lub regionach bądź też między nimi, ciągły wpływ zmiany klimatu na 

warunki życia w coraz większej liczbie krajów, ale także narzucanie niezrównoważonej, 

nieuczciwej i bardzo często szkodliwej neoliberalnej logiki wolnego handlu; 

1. głęboko ubolewa nad tym, że – pomimo powszechnego i coraz większego sprzeciwu 

wyrażanego przez obywateli wobec obecnej polityki UE dotyczącej handlu 

międzynarodowego, która charakteryzuje się liberalizacją, deregulacją, jest 

odpowiedzialna za obniżenie standardów, przenoszenie i masową utratę miejsc pracy 

oraz likwidację zakładów przemysłowych i MŚP, a także wiąże się z drastycznymi 

oszczędnościami – nowa strategia Komisji pt. „Handel z korzyścią dla wszystkich – 

W kierunku bardziej odpowiedzialnej polityki handlowej i inwestycyjnej” nie obejmuje 

istotnej zmiany strategii w kierunku uczciwego i alternatywnego handlu, który 

rzeczywiście przyczynia się do „handlu z korzyścią dla wszystkich”; 

2. odrzuca transatlantyckie partnerstwo handlowo-inwestycyjne (TTIP), kompleksową 

umowę gospodarczo-handlową (CETA) między UE a Kanadą i porozumienie w sprawie 
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handlu usługami (TiSA) oraz wzywa Komisję, aby skupiła się na konsolidacji 

uczciwych stosunków handlowych z partnerami zainteresowanymi rozwijaniem 

komplementarności i współpracy z myślą o budowaniu pokojowego i 

wielobiegunowego świata, wzmacnianiem praw i standardów socjalnych i 

środowiskowych, różnicowaniem ich gospodarek i tworzeniem miejsc pracy wysokiej 

jakości, upowszechnianiem zrównoważonego rozwoju (przynajmniej osiągnięciem 

celów zrównoważonego rozwoju), skutecznym zwalczaniem zmiany klimatu, 

umożliwieniem stosowania zasady ostrożności, zapewnieniem ochrony i rozwoju 

podstawowych usług publicznych i wspólnych dóbr, bezpieczeństwa i suwerenności 

żywnościowej oraz różnorodności kulturowej, zamiast koncentrować się na budowaniu 

ogromnego bloku handlowego z USA i innymi państwami Organizacji Współpracy 

Gospodarczej i Rozwoju (OECD), na którym skorzystają i zwiększą swoją potęgę 

korporacje ponadnarodowe, sektory finansowe i międzynarodowi inwestorzy; 

3. wzywa Komisję, aby z powodu wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE i poważnych 

konsekwencji tego zdarzenia dla unijnego handlu wewnętrznego i zewnętrznego 

natychmiast wstrzymała ratyfikację CETA, umowy o wolnym handlu UE-Singapur oraz 

jeszcze nieratyfikowanych umów o partnerstwie gospodarczym, a także zawiesiła 

negocjacje w sprawie innych umów o wolnym handlu, takich jak TTIP, TiSA oraz 

umowy UE-Japonia i Mercosur-UE, do momentu przeprowadzenia debaty o 

przyczynach wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, takich jak neoliberalna polityka UE, w 

tym coraz większa liczba umów o wolnym handlu i ich skutki polegające na 

przenoszeniu i utracie miejsc pracy, a także o wpływie wyjścia Wielkiej Brytanii z UE 

na zewnętrzną politykę handlową; 

4. wzywa Komisję, by przyjmowała istotne regulacje i dyrektywy, jakich domagają się 

obywatele i Parlament, np. regulacje dotyczące organizmów zmodyfikowanych 

genetycznie (GMO), dyrektywę o jakości paliwa oraz regulacje dotyczące zaburzeń 

funkcjonowania układu hormonalnego spowodowanych stosowaniem pestycydów, 

których to regulacji Komisja obecnie nie przyjmuje, gdyż mogłyby one spowodować 

trudności w negocjacjach w sprawie TTIP; 

5. przypomina, że według prawa ONZ i UE prawa człowieka mają nadrzędny charakter w 

stosunku do handlu i inwestycji; 

6. zwraca uwagę, że powszechny dostęp do wysokiej jakości usług publicznych i 

wspólnych dóbr, takich jak woda i infrastruktura sanitarna, edukacja, opieka zdrowotna 

i leki, ma kluczowe znaczenie dla zdolności państw członkowskich do zagwarantowania 

praw człowieka i praw społecznych, demokracji i ochrony środowiska; w związku z 

tym apeluje do Komisji i państw członkowskich o powstrzymanie się przed włączaniem 

do umów handlowych wykazów negatywnych oraz klauzul zawieszających i 

zapadkowych, które grożą obniżeniem poziomów liberalizacji osiągniętych przez 

państwa; 

Demokracja i przejrzystość 

7. wzywa Komisję do poszanowania demokracji i do powstrzymania się od przedstawiania 

umów o wolnym handlu, takich jak CETA, TiSA i TTIP, jako umów, do zawierania 

których UE ma wyłączne kompetencje, co narusza prawo parlamentów narodowych do 
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wyrażania stanowiska w sprawie ratyfikacji umów handlowych mających istotny wpływ 

na codzienne życie obywateli; sprzeciwia się tymczasowemu stosowaniu umów 

handlowych, w tym rozdziałów poświęconych handlowi będących częścią układów o 

stowarzyszeniu, do czasu wydania zgody przez Parlament Europejski i parlamenty 

narodowe; 

8. wzywa Komisję i Radę, by zagwarantowały przejrzystość i otwartość na wszystkich 

etapach negocjacji handlowych poprzez otwartą dyskusję na temat mandatu 

negocjacyjnego oraz zwrócenie się do parlamentów narodowych i Parlamentu 

Europejskiego o przedyskutowanie i przegłosowanie go przed jego przyjęciem, a także 

poprzez zapewnienie dostępu do wszystkich głównych dokumentów negocjacyjnych 

wszystkim posłom do Parlamentu Europejskiego, posłom do parlamentów narodowych 

i obywatelom; 

9. wzywa Radę do opublikowania niezwłocznie wszystkich dotychczasowych mandatów 

negocjacyjnych oraz do publikowania wszystkich przyszłych mandatów; 

10. wzywa Komisję do zapewnienia silnego i zrównoważonego zaangażowania 

społeczeństwa obywatelskiego i partnerów społecznych na wszystkich etapach 

negocjacji w sprawie międzynarodowych umów handlowych lub horyzontalnych 

procedur wprowadzających prawo, tak aby udoskonalić unijną politykę handlową i 

ukierunkować ją na obronę praw obywateli; 

11. jest przeciwny zarówno dodawaniu klauzul o współpracy regulacyjnej, jak i tworzeniu 

jakiegokolwiek organu ds. współpracy regulacyjnej, który pozwoliłby 

przedsiębiorstwom ingerować w proces ustawodawczy i ograniczyłby przestrzeń 

polityczną rządów i parlamentów; uważa, że nie jest konieczna umowa o wolnym 

handlu, ponieważ istnieją już dwustronne i międzynarodowe mechanizmy pozwalające 

wykrywać i eliminować niepotrzebne techniczne bariery w handlu oraz powielone lub 

zbędne obciążenia administracyjne i formalności, w tym mechanizmy uzgodnione i 

przyjęte na szczeblu ONZ czy Światowej Organizacji Handlu (WTO); 

12. z głębokim zaniepokojeniem obserwuje efekty liberalizacji i deregulacji handlu, 

połączone z reformami strukturalnymi lub aktualnymi strategiami oszczędnościowymi, 

oraz wykorzystywanie zadłużenia zagranicznego w celu koncentracji bogactwa, co 

prowadzi do pogłębienia ubóstwa i zwiększenia przepaści dzielącej bogatych i biednych 

w większości krajów rozwijających się, jak również w Europie i innych państwach 

OECD;  

13. apeluje do Komisji, aby umożliwiła tym krajom rozwijającym się lub krajom sąsiednim, 

które są niechętne negocjowaniu umów o wolnym handlu (takich jak umowy o 

partnerstwie gospodarczym czy układy o stowarzyszeniu) lub pogłębionych i 

kompleksowych umów o wolnym handlu, nawiązywanie stosunków handlowych i 

gospodarczych, które stwarzają alternatywę dla układów o wolnym handlu z UE i 

uwzględniają ich potrzeby;    

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

zobowiązania dotyczące praw pracowniczych oparte na podstawowych konwencjach 

MOP oraz zasady społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w tym zasady OECD 
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dotyczące przedsiębiorstw wielonarodowych oraz zasady ONZ dotyczące biznesu i 

praw człowieka, są normami minimalnymi, powinny mieć wiążący charakter i muszą 

stanowić istotną część unijnych umów handlowych, przybierając formę 

egzekwowalnych zobowiązań; apeluje do Komisji o wyjście poza obecne niewiążące i 

dobrowolne podejście do przedsiębiorstw i praw człowieka oraz o aktywne wspieranie 

otwartej międzyrządowej grupy roboczej ONZ w opracowaniu prawnie wiążącego 

instrumentu dotyczącego korporacji transnarodowych i innych przedsiębiorstw; 

15. podkreśla znaczenie skutecznych mechanizmów zabezpieczających w umowach 

handlowych; równocześnie wzywa do włączenia skutecznego mechanizmu 

egzekwowania praw pracowniczych i środowiskowych, do których nie ma zastosowania 

klauzula praw człowieka; wzywa do wprowadzenia mechanizmu, zgodnie z którym 

Parlament oraz organizacje praw człowieka i społeczeństwa obywatelskiego mogą 

domagać się od Komisji rozpoczęcia dochodzenia w sprawie naruszenia przez stronę 

trzecią zobowiązań wynikających z klauzuli dotyczącej zasadniczych elementów z 

uwzględnieniem decyzji podjętych na szczeblu ONZ; 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; 

16. 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 polityka handlowa UE to instrument 

dyplomacji gospodarczej, który może również przyczyniać się do zwalczania 

pierwotnych przyczyn terroryzmu; podkreśla, że skuteczne przepisy dotyczące kontroli 

eksportu 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 celów UE; 

17. ubolewa nad faktem, że Komisja nie podejmuje w swoim komunikacie pt. „Handel z 

korzyścią dla wszystkich” tematu aspektu płci w umowach handlowych, zwłaszcza w 

odniesieniu do wpływu polityki handlowej na prawa kobiet i dziewcząt, w tym na 

prawo do zdrowia i prawa pokrewne, np. związane ze zdrowiem reprodukcyjnym, 

dostęp do edukacji, szkolenia, żywność, pracę, bezpieczne warunki pracy i wodę; 

wzywa Komisję do zwiększenia wysiłków w celu wykorzystywania negocjacji 

handlowych jako narzędzia promowania równości płci na świecie oraz zadbania o to, by 

zarówno kobiety, jak i mężczyźni mogli czerpać korzyści z handlu oraz cieszyć się 

ochroną 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; zwraca się do Komisji o monitorowanie 

skutków obowiązujących umów handlowych pod względem aspektu płci; 

18. ubolewa nad osłabieniem ogólnego systemu preferencji taryfowych (GSP) i 

zmniejszeniem jego zakresu oraz wzywa do cofnięcia tej polityki; odrzuca ograniczenie 

jednostronnych udogodnień handlowych jako formę szantażu w celu wymuszenia na 

krajach rozwijających się podpisania umów o wolnym handlu z UE; 
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Łańcuchy wartości oraz podstawowe wartości i standardy 

19. 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; 

zachęca Komisję do wspierania inicjatyw dotyczących norm w zakresie należytej 

staranności, które wykraczają poza istniejące zobowiązania o niewiążącym charakterze; 

wzywa Komisję do ścisłej współpracy z Międzynarodową Organizacją Pracy (MOP) i 

Konferencją NZ do spraw Handlu i Rozwoju (UNCTAD) w celu opracowania 

globalnego podejścia do poprawy warunków pracy, zwłaszcza w przemyśle 

konfekcyjnym; podkreśla znaczenie identyfikacji i oceny nowych możliwości 

sektorowych lub geograficznych dla dodatkowych i odpowiedzialnych inicjatyw w 

łańcuchu dostaw; oczekuje na komunikat Komisji w sprawie społecznej 

odpowiedzialności przedsiębiorstw; 

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

ukierunkowane na wzmacnianie pozycji ubogich producentów oraz mikro- i małych 

przedsiębiorstw, równość i wzmacnianie pozycji kobiet oraz wzmacnianie pozycji 

spółdzielni, aby zwiększyć ich korzyści z handlu na rynkach lokalnych i regionalnych; 

21. apeluje do Komisji o opracowanie prawodawstwa w celu zakazania przywozu 

wszelkich towarów wytwarzanych przy wykorzystaniu jakiejkolwiek formy dumpingu 

socjalnego lub środowiskowego, pracy przymusowej lub współczesnego niewolnictwa 

oraz o wzmocnienie w międzyczasie kontroli przywozu i łańcuchów dostaw ze 

względów etycznych; 

22. podkreśla, że konieczne jest zrównoważenie ochrony praw własności intelektualnej w 

kierunku elastycznego, innowacyjnego i skutecznego podejścia w celu ułatwiania 

innowacji, łącznie z aspiracjami w zakresie innowacji krajów rozwijających się, m.in. w 

celu dalszej integracji z  globalnymi łańcuchami wartości;  apeluje, aby połączyć to 

zrównoważenie ze strategiami na rzecz skutecznego dostępu do leków, transferu 

technologii do państw trzecich oraz ochrony praw ludów tubylczych pod względem 

różnorodności biologicznej ich terytoriów i ich wiedzy tradycyjnej; 

23. 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 w deklaracji dauhańskiej w sprawie porozumienia TRIPS i zdrowia 

publicznego, którą przyjęto w dniu 14 listopada 2001 r., aby umożliwić dostęp do 

podstawowych leków po przystępnych cenach w ramach programów ochrony zdrowia 

publicznego obowiązujących w tych krajach; w związku z tym wzywa Radę do 

spełnienia zobowiązań związanych z deklaracją dauhańską przez zagwarantowanie, że 

Komisja wyraźnie zapewni dostęp do leków podczas negocjowania przepisów 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 wsparcie 

przez Komisję wniosku krajów najsłabiej rozwiniętych o przedłużenie okresu 

przejściowego w odniesieniu do praw własności intelektualnej w branży 
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farmaceutycznej, chociaż Parlament ubolewa nad ostateczną decyzją Rady dotyczącą 

handlowych aspektów praw własności intelektualnej w ramach WTO, by przedłużyć ten 

okres jedynie do 17 lat; wzywa Komisję do powstrzymania się od wdrożenia sankcji 

finansowych wobec krajów trzecich stosujących zasady zgodne z zasadami WTO 

dotyczącymi skarg; 

24. wzywa Komisję do dopilnowania, aby umowy handlowe sprzyjały konsolidacji 

systemów sprawiedliwego handlu w UE i w państwach trzecich; apeluje do Komisji o 

zapewnienie identyfikowalności produktów wzdłuż całego łańcucha dostaw; 

Ocena skutków i monitorowanie 

25. wzywa Komisję do poprawy jakości i dokładności ocen ex ante i ex post umów 

handlowych w oparciu o zmienioną metodologię i wykorzystanie bardziej 

niezawodnych modeli gospodarczych; podkreśla, że każda inicjatywa w dziedzinie 

polityki handlowej powinna być przedmiotem gruntownej i kompleksowej oceny 

wpływu na zrównoważony rozwój, w szczególności w świetle ostatniego zalecenia 

Rzecznika Praw Obywatelskich w odpowiedzi na skargę nr 1409/201/JN w sprawie 

umowy o wolnym handlu między UE a Wietnamem; uważa, że oceny te powinny 

obejmować przynajmniej wrażliwe sektory gospodarki, prawa człowieka, prawa 

socjalne i środowiskowe, rolnictwo i produkty lokalne w regionach najbardziej 

oddalonych, a także wyraża zaniepokojenie brakiem ocen okresowych i ex post oraz 

skrajnie niską jakością istniejących ocen, na co wskazano w sprawozdaniu specjalnym 

Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 02/2014; przypomina, że wszystkie 

umowy handlowe należy poddawać wyższej jakości ocenom okresowym i ex post, tak 

aby umożliwić decydentom politycznym, zainteresowanym stronom i europejskim 

podatnikom osądzenie, czy umowy handlowe przyniosły spodziewane rezultaty; 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 mających na celu zagwarantowanie, że kraje 

najsłabiej rozwinięte będą czerpać korzyści z unijnej polityki handlowej; apeluje do 

Komisji o wprowadzenie mechanizmu umożliwiającego zawieszenie umów o wolnym 

handlu i układów o stowarzyszeniu, w przypadku gdy strony naruszają prawa socjalne, 

środowiskowe lub prawa człowieka; 

WTO 

26. wzywa Komisję do odgrywania wiodącej roli w gruntownej reformie WTO – której 

głównym celem jest uczynienie funkcjonowania tej organizacji bardziej 

demokratycznym i efektywnym oraz ukierunkowania jej pracy na ponowną regulację 

globalizacji – poprzez zapewnienie pełnej spójności WTO z zestawem norm ONZ, w 

szczególności w odniesieniu do praw człowieka, praw pracowniczych, zmiany klimatu 

oraz rozwoju w celu uczynienia polityki handlowej czynnikiem globalnego zarządzania 

i instrumentem reagowania na palące światowe wyzwania; podkreśla, że zreformowany 

multilateralizm powinien być priorytetem polityki handlowej UE; wyraża 

zaniepokojenie, w tym kontekście, że stale poszerzany program dwustronny i 

wielostronny UE nie służy realizacji tego podstawowego celu, w związku z czym 
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wzywa Komisję do zawieszenia toczących się negocjacji w sprawie umów o wolnym 

handlu i powstrzymania się od otwierania nowych negocjacji; 

27. 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 w coraz większej mierze 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; wzywa Komisję do 

ponownego rozważenia swojego stanowiska w sprawie ochrony praw własności 

intelektualnej, w tym patentów, znaków towarowych, praw autorskich, wzorów 

przemysłowych, oznaczeń geograficznych, oznaczeń pochodzenia i produktów 

leczniczych; 

Walka z uchylaniem się od opodatkowania, unikaniem opodatkowania i korupcją 

28. uważa, że włączenie do umów handlowych postanowień dotyczących usług 

finansowych często miało negatywne skutki pod względem prania pieniędzy, uchylania 

się od opodatkowania i unikania opodatkowania; domaga się, aby umowy handlowe 

zacieśniały współpracę 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 w celu wsparcia wszelkiej dalszej 

liberalizacji usług finansowych; 

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

unikaniu podwójnego opodatkowania nie zostały dostatecznie zbadane, oraz wzywa 

Komisję do dokładnego przeanalizowania wpływu takich narzędzi na siebie nawzajem 

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

Potrzeby MŚP 

30. podkreśla, że perspektywiczna polityka handlowa musi zwracać większą uwagę na 

szczególne potrzeby mikroprzedsiębiorstw i MŚP, a także ostrzega przed umowami 

handlowymi takimi jak TTIP, CETA i TiSA, które otwierają rynek UE i znacznie 

ograniczają wymianę wewnątrz UE; zauważa, że zaledwie 13% europejskich MŚP 

prowadzi działalność na szczeblu międzynarodowym poza UE, choć odpowiadają one 

za jedną trzecią eksportu UE; 

31. podkreśla, że szybszy dostęp europejskich MŚP do postępowań antydumpingowych jest 

podstawowym narzędziem chroniącym te przedsiębiorstwa przed nieuczciwymi 
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praktykami handlowymi; podkreśla potrzebę zreformowania wielostronnych ram WTO, 

aby lepiej zaangażować MŚP i zapewnić szybsze rozstrzyganie sporów; 

32. wzywa Komisję do tego, by przed opracowaniem dalszych niezależnych działań 

wspierających umiędzynarodowienie MŚP przeprowadziła ocenę i udoskonaliła 

istniejące narzędzia dotyczące pomocniczości, niepowielania i komplementarności w 

odniesieniu do odnośnych programów państw członkowskich i europejskiej wartości 

dodanej; podkreśla, że Komisja powinna przedstawić Parlamentowi niezależną ocenę 

wszystkich istniejących programów; 

Inwestycje oraz rozstrzyganie sporów między inwestorem a państwem  

33. sprzeciwia się włączaniu mechanizmu rozstrzygania sporów między inwestorem a 

państwem (ISDS) (wcześniejsza nazwa), jak również jego nowej wersji (systemu sądów 

ds. inwestycji) do międzynarodowych umów handlowych między UE i krajami trzecimi 

lub między europejskimi krajami oraz uważa ustanawianie specjalnych organów 

sądowych wyłącznie dla inwestorów za całkowicie niedopuszczalne; 

34. 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 i partnerstw publiczno-prywatnych 

(PPP), aby skutecznie śledzić i monitorować przepływy pieniężne, zdolność obsługi 

zadłużenia i wartość dodaną ich projektów w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju; 

Handel i rolnictwo 

35. potwierdza, że należy koniecznie i obowiązkowo stosować zasadę ostrożności oraz 

podkreśla, że wysokie standardy europejskie w zakresie środowiska naturalnego, 

bezpieczeństwa żywności, dobrostanu zwierząt i warunków socjalnych mają ogromne 

znaczenie dla obywateli UE, zwłaszcza w odniesieniu do dobrych obyczajów w sferze 

publicznej, świadomych wyborów konsumentów, zrównoważonego rolnictwa, 

wysokiego poziomu identyfikowalności i oznakowania produktów, a także zadbania o 

to, by wszelkiego rodzaju przywóz był zgodny z obowiązującymi przepisami UE; 

wyklucza przywóz organizmów modyfikowanych genetycznie i stosowanie hormonów 

w produkcji żywności, i wzywa do ścisłego regulowania stosowania pestycydów i 

innych produktów chemicznych; kładzie nacisk na potrzebę bardziej rygorystycznych 

kontroli granicznych przywożonych towarów i wzmożenia kontroli warunków 

produkcji i wprowadzania towarów na rynek dokonywanych przez Biuro ds. Żywności i 

Weterynarii na terenie państw eksportujących do UE, tak aby zagwarantować zgodność 

z przepisami unijnymi; 

36. przypomina o znaczeniu oznaczeń geograficznych dla promowania tradycyjnych 

europejskich produktów rolno-spożywczych, ochrony przed szkodliwą niewłaściwą 

działalnością rynkową, gwarantowania praw i świadomych wyborów konsumentów 

oraz zabezpieczenia producentów wiejskich i rolników, ze szczególnym odniesieniem 

do MŚP; 

Zamówienia publiczne 
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37. zwraca uwagę na znaczenie zamówień publicznych dla MŚP 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; zwraca uwagę, że UE jest jednym z najbardziej otwartych rynków zamówień 

publicznych wśród wszystkich członków WTO, a także uważa, że UE powinna 

zrównoważyć tę sytuację i przyjąć instrumenty na wzór amerykańskiego Small 

Business Act, który umożliwia pozytywną dyskryminację na korzyść lokalnych 

podmiotów gospodarczych; 

Zasoby naturalne  

38. podkreśla, że zasoby naturalne są ograniczone i powinno się je wykorzystywać w 

sposób zrównoważony pod względem ekonomicznym i środowiskowym, nadając 

priorytet recyklingowi; uznaje ogromną zależność krajów rozwijających się, zwłaszcza 

krajów najsłabiej rozwiniętych, od zasobów naturalnych; 

39. podkreśla konieczność dążenia do gospodarki niskoemisyjnej i w związku z tym 

zachęca Komisję do zacieśnienia współpracy w zakresie badań, rozwoju i innowacji w 

dziedzinie energii, mającej na celu budowanie trwałych partnerstw energetycznych oraz 

zacieśnianie współpracy technologicznej, zwłaszcza w obszarze odnawialnych źródeł 

energii i efektywności energetycznej oraz zabezpieczeń, a także zapobieganie ucieczce 

emisji gazów cieplarnianych, aby osiągnąć cele uzgodnione podczas konferencji 

COP21; 

Walka z nielegalnym handlem dziką fauną i florą oraz produktami z dzikiej fauny i flory 

40. wyraża głębokie zaniepokojenie w związku z ostatnim gwałtownym wzrostem 

przestępstw przeciwko dzikiej faunie i florze oraz towarzyszącym im nielegalnym 

handlem, który nie tylko ma drastyczny 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 w ramach reakcji UE na program działań na rzecz 

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

który zwraca uwagę nie tylko na konieczność wyeliminowania kłusownictwa i 

nielegalnego handlu chronionymi gatunkami flory i fauny, ale również porusza kwestię 

popytu i podaży na nielegalne produkty z dzikiej fauny i flory; w tym kontekście 

oczekuje, że Komisja – po okresie refleksji z udziałem Parlamentu i państw 

członkowskich – rozważy, w jaki sposób najlepiej uwzględnić przepisy dotyczące 

nielegalnego handlu dziką fauną i florą we wszystkich przyszłych umowach 

handlowych zawieranych przez UE; 

41. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 

Komisji, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu, Komitetowi 

Regionów, Radzie Praw Człowieka ONZ, Konferencji Narodów Zjednoczonych do 

spraw Handlu i Rozwoju (UNCTAD) oraz Światowej Organizacji Handlu. 



 

AM\1099668PL.doc  PE585.314v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

Or. en 

 

 


