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WSKAZÓWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i 
Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności, jako komisji przedmiotowo właściwych, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla, że polityka handlowa UE, w szczególności po jej obecnym procesie 
przeglądu, może odegrać ważną rolę w przejściu na bardziej zrównoważone i odporne 
systemy rolno-spożywcze, zgodnie z celami Europejskiego Zielonego Ładu i jego 
zasadą „nie szkodzić”, porozumieniem paryskim i Europejskim Zielonym Ładem oraz 
celami zrównoważonego rozwoju ONZ, z myślą o zapewnieniu pełnej zgodności z 
celem ograniczenia globalnego ocieplenia i utraty różnorodności biologicznej;

2. przyznaje, że rolnictwo w UE odpowiada za 1 % całkowitych emisji gazów 
cieplarnianych na świecie1 i uznaje starania sektora rolnictwa na rzecz przeciwdziałania 
zmianie klimatu; podkreśla, że należy w dalszym ciągu odpowiednio wspierać rolników 
w UE, a w szczególności drobnych producentów rolnych, aby zapewnić zgodność z 
normami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju, konkurencyjności, tętniących życiem 
obszarów wiejskich, godziwych dochodów i odpowiedniego poziomu życia europejskiej 
społeczności rolniczej; apeluje o skuteczną, sprawiedliwą transformację, w tym poprzez 
wielostronne zaangażowanie i współpracę międzynarodową, w kierunku 
zrównoważonego pod względem środowiskowym, społecznym i gospodarczym 
globalnego systemu żywnościowego, który zapewni równe warunki działania, nie 
pozostawiające nikogo w tyle; 

3. zauważa, że rynek wewnętrzny UE jest największym na świecie importerem i 
eksporterem produktów rolno-spożywczych; jest przekonany, że UE powinna 
wykorzystać swoją obecną znaczącą pozycję na arenie światowej, aby ustalić poziom 
odniesienia oraz bezpośrednie normy międzynarodowe dla zrównoważonych systemów 
żywnościowych, w oparciu o poszanowanie praw człowieka, praw pracowniczych i 
uczciwej konkurencji, a także zasadę ostrożności, ochronę środowiska i dobrostan 
zwierząt, zgodnie z zasadami Światowej Organizacji Handlu (WTO); uważa, że ochrona 
norm w tych obszarach powinna stanowić integralną część wszystkich rozdziałów 
umów handlowych oraz że wielostronna i regulacyjna współpraca mogłaby w 
większym stopniu przyczynić się do osiągnięcia celów strategii „od pola do stołu”;

4. uważa, że zrównoważona produkcja powinna być kluczową cechą produktów rolno-
spożywczych oraz porozumień handlowych UE oraz że należy ją szerzej promować 
poprzez rozszerzenie pojęcia jakości na aspekty społeczne i środowiskowe oraz 
dopilnowanie, aby koncepcja zrównoważonej produkcji – oprócz ugruntowanej 
międzynarodowej reputacji jakości produktów rolno-spożywczych jako bezpiecznych 
i zdrowych – obejmowała globalny ślad klimatyczny i środowiskowy oraz zużycie 
zasobów na kilogram produktu; podkreśla w związku z tym, że wysokiej jakości unijne 

1 Europejska Agencja Środowiska, dane pobrane we wrześniu 2017 r. (z wyłączeniem emisji i pochłaniania 
gazów cieplarnianych w wyniku działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów 
i leśnictwem (LULUCF)).
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systemy i oznaczenia geograficzne w połączeniu z ambitną, zorientowaną na rynek i 
kompleksową polityką promocyjną UE powinny być traktowane jako atut w kontekście 
celu, jakim jest wspieranie zrównoważonego handlu; 

5. z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie Komisji do promowania globalnego 
wycofywania pestycydów, które nie są już zatwierdzane w UE, oraz do dopilnowania, 
aby niebezpieczne pestycydy, których stosowanie jest zakazane w UE, nie były 
wywożone poza Unię; zwraca się do Komisji, by jak najszybciej przedstawiła w tym 
celu wniosek ustawodawczy; z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź Komisji dotyczącą 
przeglądu tolerancji importowych dla substancji spełniających kryteria graniczne i 
wzywa Komisję do przyjęcia polityki zerowej tolerancji wobec pozostałości tych 
substancji; zachęca Komisję do wprowadzenia norm zapobiegających szkodliwemu 
wpływowi pestycydów na pracowników i mieszkańców;

6. wzywa Komisję, by wzmocniła aspekty handlowe strategii „od pola do stołu” w celu 
zapewnienia spójności między wspólną polityką handlową, planem działania na rzecz 
unii celnej, wspólną polityką rolną i polityką rybołówstwa oraz celami strategii „od pola 
do stołu”, unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej na 2030 r. i innych 
powiązanych polityk UE; wzywa również Komisję, aby dążyła do tych celów w sposób 
stopniowy poprzez opracowanie skutecznych zielonych sojuszy na wszystkich 
odpowiednich dwustronnych, regionalnych i wielostronnych forach, w tym na szczycie 
ONZ w sprawie systemów żywnościowych w 2021 r., a także poprzez ambitną rewizję 
swojej polityki handlowej, poprzez stworzenie specjalnych ram dla zrównoważonych 
systemów i produktów rolno-spożywczych w przyszłych umowach handlowych, 
zwłaszcza za pomocą klauzuli o nieobniżaniu poziomu ochrony, oraz poprzez położenie 
kresu przywozowi produktów, które przekraczają maksymalne limity pozostałości w 
środkach ochrony roślin, zgodnie z zasadami WTO; wzywa Komisję do promowania 
lepszej koordynacji między wszystkimi zainteresowanymi stronami publicznymi 
i prywatnymi, aby osiągnąć te cele; uważa, że UE powinna ponownie potwierdzić 
mandat Komitetu ds. Światowego Bezpieczeństwa Żywnościowego jako 
międzynarodowej platformy politycznej dotyczącej bezpieczeństwa żywnościowego 
i żywienia;

7. zwraca uwagę, że częściowo z powodu zakłóceń w światowych łańcuchach produkcji i 
zwiększonej zmienności cen spowodowanej pandemią COVID-19 należy rozwijać 
otwartą autonomię strategiczną UE, aby zapewnić dostęp do kluczowych rynków i 
zmniejszyć zależność od przywozu krytycznych towarów, takich jak źródła białka 
roślinnego; przypomina, że systemy rolno-spożywcze należy uznać za kluczowy aspekt 
otwartej autonomii strategicznej UE, tak aby zapewnić wystarczającą dostępność 
bezpiecznej i dobrej jakości żywności oraz utrzymać funkcjonujące i odporne łańcuchy 
dostaw żywności i przepływów handlowych podczas przyszłych kryzysów, zgodnie z 
art. 2 ust. 1 porozumienia paryskiego;

8. podkreśla znaczenie poprawy przejrzystości łańcucha dostaw żywności oraz lepszej 
identyfikowalności wszystkich procesów produkcji i dystrybucji zgodnie z prawem 
konsumentów europejskich do uzyskania większej ilości informacji na temat 
pochodzenia i metod produkcji spożywanych przez nich produktów spożywczych; 
zauważa, że innowacyjne narzędzia cyfrowe, takie jak łańcuch bloków i odpowiednie 
obowiązkowe oznaczanie pochodzenia produktów spożywczych, mogą znacznie 
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przyczynić się do zwiększenia przejrzystości i identyfikowalności, a tym samym do 
zwalczania oszustw i nielegalnych metod produkcji, a także do zwiększenia zaufania 
konsumentów; wzywa do promowania rynków lokalnych i zrównoważonych łańcuchów 
dostaw żywności w celu zachowania specyfiki produkcji i specyfiki produktów UE;

9. z zadowoleniem przyjmuje ambitny cel strategii „od pola do stołu”, polegający na 
zapewnieniu egzekwowalnych rozdziałów dotyczących handlu i zrównoważonego 
rozwoju we wszystkich umowach handlowych zawieranych przez UE jako sposób 
zagwarantowania, że zaproponowane bardziej ambitne cele regulacyjne są spójne z 
polityką handlową UE i przestrzegane przez państwa trzecie, które podpisały umowy 
handlowe z UE; podkreśla, że należy wzmocnić możliwość wyegzekwowania 
rozdziałów dotyczących handlu i zrównoważonego rozwoju w umowach handlowych, 
w tym w ostateczności za pomocą opartych o sankcje mechanizmów rozstrzygania 
sporów, tak aby promować globalne podejście do kwestii klimatu i różnorodności 
biologicznej, wspierać bardziej zrównoważoną produkcję rolno-spożywczą, 
powstrzymać proces globalnego wylesiania oraz podnieść normy pracy zgodnie 
z głównymi ośmioma konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP); 
sugeruje, że rozdziały dotyczące handlu i zrównoważonego rozwoju powinny również 
uwzględniać równoważne normy produkcji, takie jak dobrostan zwierząt, 
identyfikowalność, oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe i stosowanie środków 
ochrony roślin, które to normy powinny być systematycznie poświadczane przez 
niezależne organy kontroli i certyfikacji na wszystkich etapach produkcji i dystrybucji, 
a także plany działania zawierające kluczowe etapy podlegające ocenie ex post; apeluje 
do Komisji, aby udzieliła wsparcia krajom rozwijającym się w promowaniu 
bezpieczeństwa żywnościowego i w dostosowywaniu do europejskich standardów 
dotyczących zrównoważonych systemów rolno-spożywczych; oczekuje, że główny 
urzędnik Komisji ds. egzekwowania przepisów handlowych w pełni wywiąże się ze 
swojej roli polegającej na zagwarantowaniu właściwego stosowania przedmiotowych 
umów poprzez zajęcie się zakłóceniami na rynku, wzmocnienie egzekwowania 
rozdziałów dotyczących handlu i zrównoważonego rozwoju oraz zaangażowanie w 
konstruktywny dialog z rządami i zainteresowanymi stronami; 

10. zauważa, że rozdziały dotyczące handlu i zrównoważonego rozwoju nie dotyczą 
potencjalnego negatywnego wpływu umów handlowych na zmianę użytkowania 
gruntów, wylesianie lub zmianę klimatu; uważa, że europejskie i międzynarodowe 
normy w dziedzinie środowiska, bezpieczeństwa i dobrostanu zwierząt oraz normy 
społeczne powinny być kompleksowo stosowane we wszystkich rozdziałach umów 
handlowych, aby uniemożliwić podważanie tych norm przez jakiekolwiek inne przepisy 
handlowe;

11. jest przekonany, że przepisy dotyczące obowiązkowej horyzontalnej due diligence na 
szczeblu UE w całym łańcuchu dostaw dla przedsiębiorstw z UE i zagranicznych 
działających na jednolitym rynku są niezbędne do osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju, promowania dobrych rządów, zwiększenia identyfikowalności 
i odpowiedzialności w globalnych łańcuchach dostaw;

12. podkreśla ryzyko postawienia unijnego sektora rolno-spożywczego w niekorzystnej 
sytuacji konkurencyjnej ze względu na brak globalnej konwergencji norm, a także 
ryzyko zwiększenia kosztów dla konsumentów; przypomina, że oceny skutków są 
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integralną częścią unijnego procesu stanowienia prawa oraz że należy uwzględnić 
skutki gospodarcze, społeczne i środowiskowe; wzywa Komisję, aby sporządziła 
kompleksową, naukową i łączną ocenę skutków ex ante w oparciu o konsultacje 
publiczne z przedstawicielami łańcucha rolno-spożywczego i innymi zainteresowanymi 
stronami oraz aby publikowała regularne oceny działań następczych wraz z poziomami 
odniesienia i okresami odniesienia dla celów przewidzianych w strategii „od pola do 
stołu”, a także proporcjonalne środki, odpowiednie ramy czasowe dla mechanizmów 
dostosowawczych i kompensacyjnych, aby utrzymać konkurencyjność, wydajność i 
odporność społeczną unijnego sektora rolno-spożywczego oraz aby zapobiec 
eksternalizacji i przenoszeniu produkcji rolnej i wynikającego z niej śladu 
środowiskowego do państw trzecich, w szczególności przez zapewnienie wzajemności 
standardów dotyczących wszystkich produktów rolno-spożywczych i leśnych 
przywożonych do UE; 

13. podkreśla, że skoordynowane i zharmonizowane podejście do praktyk nieuczciwej 
konkurencji oraz potrzeba wprowadzenia równoważnych norm żywnościowych, z 
należytym uwzględnieniem zasady ostrożności, mają zasadnicze znaczenie dla 
zapewnienia nieprzerwanych dostaw żywności we wszystkich państwach 
członkowskich oraz skutecznych i wydajnych kontroli bezpieczeństwa i kontroli 
celnych, w tym poprzez zniesienie barier pozataryfowych w państwach trzecich, 
rozbieżności w poziomie i jakości kontroli oraz różnic w procedurach celnych i polityce 
sankcji w miejscach wjazdu na obszar unii celnej UE; wzywa Komisję do wzmocnienia 
kontroli celnych za pomocą bezpośrednich, ujednoliconych mechanizmów kontroli w 
koordynacji z państwami członkowskimi i w pełnej zgodności z zasadą pomocniczości 
w celu zapobiegania oszustwom w branży spożywczej, fałszowaniu i przywozowi 
produktów przekraczających maksymalny dopuszczalny limit pozostałości substancji 
czynnych, w szczególności substancji spełniających unijne kryteria graniczne, do 
wzmocnienia ochrony praw własności intelektualnej, w szczególności oznaczeń 
geograficznych, do zapewnienia przestrzegania unijnych norm produkcji, takich jak 
dobrostan zwierząt, odporność na środki przeciwdrobnoustrojowe i stosowanie środków 
ochrony roślin, a także do unikania ewentualnego wprowadzenia agrofagów roślin 
i zwierząt do UE, tak aby zapewnić najwyższy poziom ochrony sanitarnej 
i fitosanitarnej;

14. przypomina, że umowy handlowe muszą gwarantować aktywny udział zaangażowanych 
stron w promowaniu zasad zrównoważonego rozwoju oraz zgodność norm 
międzynarodowych z ambicjami UE w zakresie ochrony środowiska i klimatu; uważa 
ponadto, że umowy te powinny uwzględniać wiążący charakter zgodności z 
porozumieniem paryskim w celu zapewnienia globalnego przejścia na zrównoważone 
systemy żywnościowe;

15. zwraca się do Komisji o opracowanie strategii „od pola do stołu” przy uwzględnieniu 
faktu, że każdy sektor stosuje różne metody produkcji, które są w mniejszym lub 
większym stopniu zrównoważone; zwraca się do Komisji o podkreślanie, że 
zbilansowana dieta powinna obejmować wszystkie grupy żywności;

16. przypomina, że rolnictwo i rybołówstwo to sektory o zasadniczym znaczeniu dla 
rozwoju zrównoważonej działalności gospodarczej w regionach najbardziej 
oddalonych, oraz podkreśla wkład i wartość dodaną tych sektorów, jeśli chodzi o 
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zapewnianie bezpieczeństwa żywnościowego i odpowiadanie na zapotrzebowanie 
ludności na wystarczającą ilość bezpiecznych i wysokiej jakości produktów; wzywa do 
systematycznego uwzględniania strukturalnych ograniczeń agronomicznych 
i handlowych regionów najbardziej oddalonych, o których mowa w art. 349 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, podczas wdrażania strategii „od pola do stołu” oraz 
w kolejnych wnioskach ustawodawczych, tak aby umożliwić tym regionom 
konkurowanie na równych warunkach oraz zapewnić dostępność wykonalnych 
alternatywnych rozwiązań dla sektorów rolno-spożywczych, jeśli ich środki produkcji 
i przepływy handlowe są ograniczone;

17. podkreśla, że ważne jest, aby zapewnić równy dostęp do innowacji technologicznych i 
naukowych, w tym innowacji w zakresie hodowli roślin, zdolnych do zwiększenia 
odporności odmian i wspierania różnorodności zasobów genetycznych i systemów 
produkcji żywności, przy jednoczesnym zwracaniu szczególnej uwagi na odmiany 
lokalne, zgodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności, a w 
szczególności z zasadą ostrożności; podkreśla, że nawiązywanie bliskich stosunków z 
partnerami handlowymi w zakresie badań, rozwoju i transferu wiedzy w takich 
dziedzinach jak gospodarowanie gruntami, przystosowanie się do zmiany klimatu i 
łagodzenie jej skutków, agroekologia oraz sprawiedliwe i odporne łańcuchy wartości 
mogłoby być kluczowym czynnikiem wspierania bardziej zrównoważonej produkcji 
rolno-spożywczej przy jednoczesnej ochronie wydajności rolnictwa i wspieraniu 
konkurencyjności rolnictwa UE na rynkach światowych; zaleca, aby współpraca 
koncentrowała się również na drobnych rolnikach i drobnych producentach żywności, 
ponieważ oni najbardziej skorzystaliby na takiej współpracy;

18. z zadowoleniem przyjmuje proponowaną nową inicjatywę w sprawie klimatu i handlu 
w ramach WTO; podkreśla znaczenie wykorzystania tych ram do opracowania 
kompleksowego i zrównoważonego systemu rolno-spożywczego opartego na 
wspólnych i ambitnych normach produkcji; wzywa Komisję, aby brała czynny udział w 
ramach WTO, aby umożliwić transformację ekologiczną, zapewnić spójności polityki 
handlowej z celami zrównoważonego rozwoju, kontynuować negocjacje w sprawie 
przejrzystych zapasów bezpieczeństwa żywnościowego, a w szczególności zapobiegać 
sytuacjom, w których produkty rolno-spożywcze stają się zmienną dostosowawczą lub 
stanowią poboczną ofiarę konfliktów handlowych, przy jednoczesnym dalszym 
opracowywaniu ambitnej, zgodnej z zasadami WTO zrównoważonej polityki 
handlowej; 

19. odnotowuje badanie Komisji dotyczące skumulowanego wpływu gospodarczego umów 
handlowych UE na rolnictwo, które to badanie pokazuje, że zarówno 
w konserwatywnym, jak i ambitnym scenariuszu oczekuje się, że dzięki umowom 
handlowym UE osiągnięty zostanie dodatni ogólny bilans w zakresie handlu 
produktami rolno-spożywczymi i nastąpi wzrost wartości do 2030 r., co pokazuje, że 
umowy handlowe UE mają pozytywny wpływ na sektor rolny UE;

20. zwraca się do Komisji o zbadanie konieczności zastosowania szczególnych warunków 
i zwolnień w odniesieniu do niektórych kategorii żywności lub środków spożywczych, 
takich jak oliwa z oliwek, oraz tych objętych oznaczeniami geograficznymi, w ocenie 
zharmonizowanego oznakowania wartości odżywczej, przy uwzględnieniu ich 
kluczowej roli w unijnych umowach handlowych i ochronie wartości lokalnej na 
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poziomie globalnym;
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