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WSKAZÓWKI

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

1. podkreśla, że równe warunki działania w skali światowej w ramach wielostronnego 
systemu handlowego opartego na zasadach mają kluczowe znaczenie dla 
przedsiębiorstw europejskich, w tym MŚP, dla pobudzenia wzrostu gospodarczego, 
zapewnienia stabilnego i przewidywalnego otoczenia oraz utrzymania konkurencyjności 
przedsiębiorstw, a także dla ochrony istniejących i tworzenia nowych miejsc pracy w 
UE, ponieważ coraz większa liczba miejsc pracy zależy od globalnych łańcuchów 
wartości; 

2. podkreśla, że MŚP odgrywają kluczową rolę w handlu międzynarodowym i wedle 
szacunków odpowiadają za 30 % wywozu towarów z UE do reszty świata1; 
przypomina, że polityka handlowa i polityka konkurencji UE powinny wspierać 
tworzenie środowiska handlowego sprzyjającego MŚP, aby pomóc im w radzeniu sobie 
z coraz poważniejszymi wyzwaniami związanymi z wchodzeniem na nowe rynki i 
umożliwić konkurowanie za pomocą własnych osiągnięć;

3. wzywa Komisję do zadbania o to, by polityka konkurencji UE promowała na szczeblu 
unijnym i światowym sprawiedliwą konkurencję i warunki wymiany handlowej oparte 
na wzajemności w celu wzmocnienia naszego własnego przemysłu w UE; w związku z 
tym apeluje o skuteczne rozwiązanie problemu nieuczciwych praktyk handlowych w 
drodze pełnego wykorzystania dostępnych instrumentów, opracowania nowych, 
efektywnych narzędzi oraz przeciwdziałania zakłócającemu wpływowi udziałów 
państw trzecich i dotacji na rynku wewnętrznym, w szczególności gdy chodzi o 
finansowanie ze środków UE; w tym kontekście z zadowoleniem przyjmuje zamiar 
wzmocnienia przez Komisję mechanizmu monitorowania bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych oraz wzywa do wznowienia dyskusji na temat unijnego instrumentu 
dotyczącego udzielania zamówień publicznych w kontekście międzynarodowym;

4. ponadto wzywa Komisję do dalszego zacieśnienia światowej współpracy w dziedzinie 
konkurencji lub zapewnienia uczciwych warunków konkurencji za pośrednictwem 
dwustronnych umów handlowych i na forach międzynarodowych; w pełni popiera 
wysiłki Komisji podejmowane w kontekście trwającej reformy Światowej Organizacji 
Handlu (WTO), zmierzające do aktualizacji zasad wielostronnych dotyczących 
subsydiów lub inicjatyw sektorowych w celu odpowiedniego rozwiązania kwestii 
subsydiów na szczeblu międzynarodowym;

5. wzywa Komisję, aby we wszystkich przyszłych umowach handlowych nadal 
negocjowała ambitne i możliwe do wyegzekwowania przepisy dotyczące konkurencji i 
pomocy państwa w ramach całościowej i ambitnej polityki handlowej UE;

6. wzywa Komisję do dopilnowania, aby reguły konkurencji były zgodne z nowoczesną 
gospodarką i jak najlepiej służyły konsumentom europejskim dzięki pełnemu 

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods_by_enterprise_size
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uwzględnieniu wpływu cyfryzacji gospodarki na funkcjonowanie rynków światowych; 
w tym kontekście z zadowoleniem przyjmuje trwające negocjacje wielostronne WTO w 
sprawie handlu elektronicznego mające na celu zagwarantowanie, że przedsiębiorstwa 
będą mogły konkurować na całym świecie na równych warunkach w oparciu o zasady 
handlu światowego.


