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WSKAZÓWKI

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

1. przypomina, że szkody dla różnorodności biologicznej planety są niemal bezpowrotne i 
że utrata różnorodności biologicznej sprzyja rozprzestrzenianiu się takich 
odzwierzęcych czynników chorobotwórczych jak COVID-19; zwraca uwagę na 
dowody naukowe dotyczące roli handlu w utracie różnorodności biologicznej, w 
szczególności w odniesieniu do handlu minerałami, biomasą i niektórymi towarami 
rolnymi, a także na utratę różnorodności biologicznej spowodowaną zmianami sposobu 
użytkowania gruntów, inwazyjnymi gatunkami obcymi, nadmierną eksploatacją 
zasobów i zanieczyszczeniem;

2. podkreśla, jak ważne jest systematyczne włączanie wymiaru różnorodności biologicznej 
do wszystkich, popartych solidną metodyką ocen oddziaływania na zrównoważony 
rozwój, zgodnie z propozycjami zawartymi w dostępnych badaniach Komisji, oraz 
apeluje o konsekwentne uwzględnianie kwestii związanych z różnorodnością 
biologiczną; zwraca się do Komisji o zapewnienie odpowiednich środków finansowych 
na przeprowadzenie takich analiz dotyczących różnorodności biologicznej; wzywa do 
przeprowadzania ocen oddziaływania na zrównoważony rozwój w ramach analizy 
zakresu przyszłych umów o wolnym handlu oraz do ich regularnego aktualizowania w 
miarę postępów negocjacji w celu odpowiedniego określania możliwych zagrożeń i 
reagowania na nie na jak najwcześniejszym etapie oraz w celu kształtowania 
odpowiednich zobowiązań dwustronnych ustalonych w negocjacjach; podkreśla 
znaczenie systematycznego przeprowadzania ocen oddziaływania ex post w celu 
zapewnienia spójności z międzynarodowymi zobowiązaniami UE w zakresie 
różnorodności biologicznej; apeluje, aby rozdziały dotyczące handlu i zrównoważonego 
rozwoju zawierały określone w czasie plany działania z weryfikowalnymi 
zobowiązaniami i celami, które będą regularnie monitorowane w ramach ocen 
oddziaływania na zrównoważony rozwój ex post, oraz aby uzależnić od nich obniżenie 
barier (poza)taryfowych; zwraca się do Komisji o odpowiednią aktualizację istniejących 
rozdziałów;

3. uważa za kluczowe, aby Komisja wspierała podejście oparte na procesach i metodach 
produkcji niezwiązanych z produktem w celu wspierania środków, które mają 
zapobiegać dalszej utracie różnorodności biologicznej, na podstawie art. XX układu 
ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu;

4. uważa, że celem polityki handlowej UE i zielonej dyplomacji powinno być pilne 
wycofanie paliw kopalnych i dotacji szkodliwych dla środowiska, zgodnie z 
zobowiązaniami podjętymi na szczycie G20 w Pittsburghu w 2009 r.; zachęca Komisję 
do uzgodnienia z każdym partnerem handlowym objętym umową handlową planu 
działania zawierającego kluczowe etapy oraz do odgrywania roli lidera na 
odpowiednich forach międzynarodowych;

5. zwraca się do Rady, by w projekcie mandatu dotyczącego przyszłych umów oraz przy 
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okazji przeglądu istniejących umów uczyniła Konwencję o różnorodności biologicznej 
(CBD), wraz z porozumieniem paryskim, zasadniczym elementem umów o wolnym 
handlu;

6. wzywa UE, by przyjęła białą listę gatunków zagrożonych w celu skutecznego 
zwalczania nielegalnego handlu nimi, usprawniła szkolenia funkcjonariuszy celnych 
oraz wsparła stworzenie mechanizmu zakazującego wywozu zagrożonych gatunków 
objętych ochroną w krajach pochodzenia;

7. wzywa Komisję, by zbadała możliwość dodania protokołu dotyczącego przestępstw 
przeciwko dzikiej przyrodzie do Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko 
międzynarodowej przestępczości zorganizowanej;

8. z zadowoleniem przyjmuje wyrażony przez Komisję zamiar przedstawienia wiosną 
2021 r. wniosku ustawodawczego zakazującego wprowadzania do obrotu w UE 
produktów związanych z wylesianiem lub degradacją lasów; wzywa Komisję do 
przyjęcia moratorium na przywóz dzikich zwierząt z obszarów, na których wykryto 
nowe ogniska chorób zakaźnych;

9. wzywa Komisję, by priorytetowo potraktowała budowanie zdolności krajów 
beneficjentów do wdrażania CBD w ramach Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy 
Międzynarodowej i Rozwojowej, jak również pomocy na rzecz wymiany handlowej.


