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1a. zatwierdza wspólne oświadczenia 
Parlamentu, Rady i Komisji załączone do 
niniejszej rezolucji;

Or. en

Tytułem informacji, tekst oświadczeń brzmi następująco:

Wspólne oświadczenie Komisji, Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie instrumentu 
zniechęcającego państwa trzecie do stosowania środków przymusu i przeciwdziałającego 

stosowaniu takich środków

Komisja przyjmuje do wiadomości zastrzeżenia Parlamentu i państw członkowskich 
dotyczące praktyk niektórych państw trzecich mających na celu zmuszenie Unii lub jej 
państw członkowskich do wprowadzenia lub wycofania określonych środków polityki 
handlowej. Komisja podziela pogląd, że tego rodzaju praktyki mogą budzić poważne 
zastrzeżenia. Komisja potwierdza, że zamierza dokładniej zbadać instrument, który mógłby 
zostać przyjęty w celu zniechęcenia państw trzecich do stosowania środków przymusu lub 
skompensowania takich środków i który umożliwiałby szybkie przyjęcie środków zaradczych 
w przypadku takich działań państw trzecich. Komisja zamierza kontynuować swoją ocenę i na 
tej podstawie, uwzględniając wszystkie istotne okoliczności, przyjąć wniosek ustawodawczy 
ustanawiający mechanizm pozwalający na zniechęcanie do podejmowania takich działań lub 
na ich skompensowanie w sposób zgodny z prawem międzynarodowym. Zgodnie z 
zapowiedzią zawartą w liście intencyjnym przewodniczącej Komisji do przewodniczącego 
Parlamentu i urzędującego przewodniczącego Rady z dnia 16 września 2020 r., Komisja 
zobowiązuje się do przyjęcia takiego wniosku do końca 2021 r. lub wcześniej, jeżeli 
zaistnieje taka potrzeba w wyniku zastosowania środków przymusu przez państwo trzecie. 

Rada i Parlament Europejski odnotowują, że Komisja zamierza przedstawić wniosek 
dotyczący instrumentu zniechęcającego państwa trzecie do stosowania środków przymusu i 
przeciwdziałającego stosowaniu takich środków. Obie instytucje są zdecydowane wywiązać 
się z przypadającej im roli współprawodawców i rozpatrzyć ten wniosek w odpowiednim 
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terminie z uwzględnieniem zobowiązań Unii wynikających z międzynarodowego prawa 
publicznego i prawa WTO, a także istotnych zmian w handlu międzynarodowym.

Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji

Unia w dalszym ciągu opowiada się za wielostronnym podejściem do międzynarodowego 
rozstrzygania sporów, handlu opartego na zasadach i współpracy międzynarodowej służącej 
osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. Unia 
będzie uczestniczyć we wszystkich działaniach mających na celu zreformowanie mechanizmu 
rozstrzygania sporów WTO, który może zapewnić skuteczne funkcjonowanie Organu 
Apelacyjnego WTO.


