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WSKAZÓWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, jako 
komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. uznaje, że Azję zamieszkuje największa liczba ludności na świecie i znajdują się tam 
najszybciej rozwijające się gospodarki; uważa, że polityka handlowa powinna mieć 
zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia celów strategii dotyczącej łączenia UE i Azji oraz 
że UE powinna nadać priorytet zwiększeniu skutecznej i trwałej łączności między UE i 
Azją, wraz z otwartym, opartym na zasadach wielostronnym systemem handlowym, 
który zapewnia równe warunki działania, zrównoważony wzrost gospodarczy, 
multilateralizm, przejrzystość, normy międzynarodowe i zasadę wzajemności, i który 
odgrywałby kluczową rolę w globalnej stabilności, regionalnym dobrobycie i we 
wzajemnym wzroście gospodarczym; uważa, że wzajemnie korzystna integracja będzie 
stanowić istotny czynnik w wychodzeniu z trwającej pandemii COVID-19;

2. ubolewa, że kilka krajów w Azji nadal stosuje w niektórych sektorach nieuzasadnioną 
protekcjonistyczną politykę gospodarczą, tworząc niesprawiedliwe warunki działania 
dla europejskich przedsiębiorstw; podkreśla, że strategia dotycząca łączenia powinna 
iść w parze z wysiłkami na rzecz zwiększenia dostępu do odnośnych rynków, w tym do 
zamówień publicznych, oraz promować otwarte i przejrzyste środowisko inwestycyjne 
odblokowujące możliwości i przyczyniające się do globalnej konkurencyjności; 
zauważa, że umożliwienie swobodnego przepływu towarów wzmacnia odporność 
gospodarczą i dostępność produktów dzięki dywersyfikacji łańcuchów dostaw, a także 
wzmacnia integrację regionalną; podkreśla potrzebę wzmocnienia współpracy w 
zakresie należytej staranności, przepisów dotyczących własności intelektualnej i 
oznaczeń geograficznych; przypomina, że UE i Azja są ważnymi partnerami działań na 
rzecz zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza w realizacji Agendy 2030 ONZ, oraz że 
propagowanie skutecznej i zrównoważonej łączności stanowi, wraz z handlem, 
zasadniczy element szerszego partnerstwa strategicznego z partnerami z Azji; zauważa, 
że kraje europejskie i azjatyckie powinny w miarę możliwości kontynuować 
wielostronne wysiłki i dialog między regionami w celu wspierania zrównoważonych i 
opartych na zasadach sieci gospodarczych w Eurazji; jest zdania, że Komisja i 
Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) powinny przyjąć bardziej 
strategiczne podejście do ogólnego systemu preferencji taryfowych (GSP), w tym 
poprzez intensyfikację działań na najwyższym szczeblu politycznym w celu 
zwiększenia jego skuteczności w odniesieniu do standardów praw człowieka, 
międzynarodowych norm pracy, ochrony środowiska i dobrych rządów;

3. uważa, że w ramach strategii Komisji dotyczącej otwartej strategicznej autonomii 
odporność łańcucha dostaw zostanie wzmocniona dzięki zaufanej sieci podmiotów, 
które mogą być wiarygodnymi partnerami, w celu opracowania wspólnych 
mechanizmów koordynacji ryzyka, metod i norm dotyczących oceny, wymiany 
informacji i oczekiwań oraz prowadzenia aktywnego dialogu z rządami, 
przedsiębiorstwami i inwestorami; jest zdania, że skuteczne i zrównoważone połączenia 
i sieci między Europą a Azją poprzez priorytetowe korytarze transportowe, w tym 
transport powietrzny, morski i lądowy, oraz połączenia sieciowe o wysokiej 
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przepustowości, a także skuteczniejsze i bardziej niezawodne procedury celne oparte na 
cyfryzacji i uproszczeniu administracyjnym, zwiększą w zrównoważony sposób 
przepływy handlowe i przekazywanie danych między UE a Azją; uważa, że 
postanowienia dotyczące handlu elektronicznego i handlu cyfrowego w umowach 
handlowych powinny służyć celom cyfrowego filaru strategii łączności; zauważa, że 
jeśli chodzi o przepływy danych, strona unijna przedłożyła już stosowne propozycje w 
negocjacjach z Indonezją, Australią, Nową Zelandią i Chile, które powinny być również 
elementami składowymi innych fakultatywnych lub wielostronnych inicjatyw zgodnie z 
ochroną danych i rozporządzeniem o ochronie danych (RODO); zauważa, że decyzja 
dotycząca Japonii stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony stanowi przykład dalszego 
pogłębiania integracji cyfrowej; dostrzega istnienie luki inwestycyjnej w zakresie 
łączności i uznaje potrzebę mobilizacji i wzmocnienia współpracy z inwestorami 
prywatnymi, instytucjami krajowymi i międzynarodowymi oraz wielostronnymi 
bankami rozwoju i innymi zainteresowanymi stronami, także w celu określenia 
konkretnych inicjatyw przewodnich; podkreśla, że ułatwienie handlu między UE a 
partnerami azjatyckimi poprzez poprawę łączności powinno również służyć 
usprawnieniu funkcjonowania służb celnych i zarządzania nimi, zwłaszcza w zakresie 
egzekwowania praw własności intelektualnej, jako narzędzia zwalczania oszustw i 
zapobiegania wprowadzaniu podrabianych towarów na jednolity rynek;

4. jest skłonny rozważyć, w niektórych szczególnych przypadkach, w których zasady UE 
nie są naruszane, współpracę z chińską strategią rozwoju opartą na koncepcji „Jeden pas 
i jeden szlak” (BRI) w celu zbudowania łączności w różnych korytarzach 
gospodarczych, w tym nawiązanie współpracy z Chinami w celu zapewnienia 
zgodności BRI z międzynarodowymi standardami; podkreśla, że zasadnicze znaczenie 
ma zapewnienie uczciwej konkurencji na rynkach państw trzecich poprzez utrzymanie 
wielostronnych praktyk zarządzania gospodarczego; jest zdania, że Komisja powinna 
dokonać dalszej analizy potencjalnych synergii z Chinami i Japonią w zakresie 
połączenia ich wysiłków w badaniach nad korytarzami transeuropejskiej sieci 
transportowej (TEN-T), aby zapobiec ewentualnym wąskim gardłom i ograniczeniom w 
transporcie; podkreśla znaczenie strategicznych stosunków UE z Chinami oraz wzywa 
państwa członkowskie i instytucje UE do przemawiania jednym głosem i przyjęcia 
skoordynowanego podejścia wobec Chin; ponownie wzywa Chiny do kontynuowania 
ambitnej reformy Światowej Organizacji handlu (WTO), w tym ustanowienia 
kompleksowych zasad dotyczących subsydiów w dziedzinie przemysłu, oraz dostrzega 
obawy dotyczące zakłócających rynek praktyk stosowanych przez chińskie 
przedsiębiorstwa państwowe, przymusowego transferu technologii i lokalizacji danych, 
nadwyżek mocy produkcyjnych i związanego z tym wywozu towarów po cenach 
dumpingowych oraz innych nieuczciwych praktyk handlowych; uważa, że rozszerzenie 
równych warunków działania na rynki państw trzecich ma ogromne znaczenie dla 
długoterminowych możliwości przedsiębiorstw europejskich;

5. przypomina o potencjale nowych arktycznych szlaków żeglugowych umożliwiających 
skrócenie czasu i odległości między Europą a Azją nawet o 40 %, dzięki czemu 
powstaną nowe węzły handlowe, co może mieć znaczący wpływ na przepływy 
handlowe; podkreśla, że za pomocą kompleksowej strategii arktycznej UE musi 
aktywnie angażować się w regionie Arktyki, wspierając jednocześnie zrównoważony 
rozwój i cele środowiskowe, oraz zapewniając, że nowe szlaki są zgodne z 
międzynarodowymi zasadami i normami, tak aby nie wywierać żadnej dodatkowej 
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presji na ekosystem Arktyki;

6. podkreśla znaczenie istniejącej sieci dwustronnych, regionalnych i wielostronnych 
umów handlowych oraz dwustronnej współpracy między UE a partnerami azjatyckimi, 
przy czym udane przykłady partnerstw strategicznych to Japonia, Korea Południowa, 
Wietnam i Singapur; uznaje, że ponieważ region ASEAN jest trzecim co do wielkości – 
po USA i Chinach – partnerem handlowym UE poza Europą, eksporterzy z UE odniosą 
znaczne korzyści z zapewnienia lepszego dostępu do rynku i zacieśnienia współpracy 
poprzez kompleksowe umowy o partnerstwie; z zadowoleniem przyjmuje nową umowę 
o ochronie oznaczeń geograficznych oraz możliwość rozwoju ściślejszej współpracy z 
Chinami, np. poprzez kompleksową umowę w sprawie inwestycji; wzywa Komisję do 
rozpoczęcia analizy zakresu i oceny skutków oraz rozpoczęcia negocjacji w sprawie 
dwustronnej umowy inwestycyjnej z Tajwanem; przyjmuje do wiadomości decyzję o 
zawieszeniu systemu „wszystko oprócz broni’ (EBA) z Kambodżą i podkreśla swoje 
zaniepokojenie sytuacją w zakresie praw człowieka w tym kraju; apeluje do Komisji o 
przedstawienie jasnej strategii w tym zakresie i wzywa Kambodżę do współpracy z 
Komisją oraz do zajęcia się kluczowymi obszarami budzącymi niepokój, aby ponownie 
umożliwić udział tego kraju w programie;

7. wyraża ubolewanie, że strategia UE dotycząca łączenia Europy i Azji nie przyciągnęła 
takiej samej uwagi jak koncepcja „Jeden pas i jeden szlak” w Azji Środkowej pod 
względem łączności w regionie; popiera wysiłki Komisji na rzecz zniesienia barier 
handlowych dzięki dążeniu do zrównoważonej i opartej na zasadach łączności, co 
obejmuje również usunięcie niefizycznych i regulacyjnych barier w przepływie, a także 
w zakresie infrastruktury; przyznaje, że kraje Azji Środkowej odniosły znaczne korzyści 
dzięki ściślejszej integracji z gospodarką światową w ciągu ostatnich dwóch dekad; 
uważa, że UE powinna odgrywać znacznie większą rolę i stać się jednym z głównych 
podmiotów w regionie, wykorzystując handel i inwestycje jako siłę napędową wzrostu i 
przyczyniając się do wspólnego dobrobytu; wyraża zaniepokojenie, że projektom 
finansowanym przez Chiny w Azji Środkowej brakuje przejrzystości w odniesieniu do 
procedur przetargowych i że są one w przeważającej mierze realizowane przez chińskie 
przedsiębiorstwa, które są znacznie mniej otwarte na przedsiębiorstwa lokalne lub 
międzynarodowe; wzywa Chiny do zwiększenia wzajemności, zwłaszcza w sektorze 
infrastruktury, oraz do poprawy przejrzystości, do priorytetowego traktowania 
wysokich norm pracy i ochrony środowiska oraz do zapewnienia długookresowej 
zdolności do obsługi długu;

8. wzywa Komisję do zapewnienia właściwego wdrażania umów handlowych oraz do 
uczynienia istniejących umów bardziej ambitnymi poprzez wzmocnienie przepisów 
dotyczących normalizacji za pomocą przejrzystej współpracy regulacyjnej oraz poprzez 
promowanie zrównoważonych norm unijnych i międzynarodowych norm 
środowiskowych, norm w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz norm społecznych w 
świetle przeglądu 15-punktowego planu działania1 Komisji oraz dyskusji w Radzie na 
temat handlu i zrównoważonego rozwoju; wzywa Komisję do pełnego wdrożenia 
instrumentów ochrony handlu w celu zagwarantowania, że przedsiębiorstwa europejskie 
nie będą narażone na nieuczciwe praktyki handlowe, do przeciwdziałania zakłóceniom 
cenowo-kosztowym, które nie są wynikiem działania sił wolnorynkowych, oraz do 

1 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/february/tradoc_156618.pdf

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/february/tradoc_156618.pdf
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skutecznego wdrażania rozdziałów dotyczących handlu i zrównoważonego rozwoju 
zgodnie z porozumieniem paryskim, celami zrównoważonego rozwoju ONZ i 
konwencjami MOP, aby opracować strategię dotyczącą łączenia i dążyć do 
zrównoważonej integracji.
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