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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie aspektów handlowych pandemii COVID-19 i jej konsekwencji dla handlu
(2020/2117(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 18 lutego 2021 r. zatytułowany „Przegląd 
polityki handlowej – otwarta, zrównoważona i asertywna polityka handlowa” 
(COM(2021)0066),

– uwzględniając białą księgę Komisji z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie 
wyrównywania szans w związku z subsydiami zagranicznymi (COM(2020)0253);

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 27 maja 2020 r. zatytułowany „Decydujący 
moment dla Europy: naprawa i przygotowanie na następną generację” 
(COM(2020)0456),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 20 maja 2020 r. zatytułowany „Strategia »od 
pola do stołu« na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska 
systemu żywnościowego” (COM(2020)0381),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 27 maja 2020 r. zatytułowany „Dostosowany 
program prac Komisji na 2020 r.” (COM(2020)0440) oraz list intencyjny 
przewodniczącej Ursuli von der Leyen do przewodniczącego Davida Marii Sassolego 
i kanclerz Angeli Merkel z dnia 16 września 2020 r. zatytułowany „Orędzie o stanie 
Unii 2020”,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 20 maja 2020 r. zatytułowany „Unijna 
strategia na rzecz bioróżnorodności 2030: Przywracanie przyrody do naszego życia” 
(COM(2020)0380),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 11 marca 2020 r. zatytułowany „Nowy plan 
działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym na rzecz czystszej i bardziej 
konkurencyjnej Europy” (COM(2020)0098),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 10 marca 2020 r. zatytułowany „Nowa 
strategia przemysłowa dla Europy” (COM(2020)0102),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 10 marca 2020 r. zatytułowany „Strategia 
MŚP na rzecz zrównoważonej i cyfrowej Europy” (COM(2020)0103),

– uwzględniając wspólny komunikat Komisji i wysokiego przedstawiciela Unii do spraw 
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa z dnia 9 marca 2020 r. zatytułowany 
„W kierunku kompleksowej strategii współpracy z Afryką” (JOIN(2020)0004),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 19 lutego 2020 r. zatytułowany 
„Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy” (COM(2020)0067),
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– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie Europejskiego 
Zielonego Ładu (COM(2019)0640),

– uwzględniając wspólny komunikat Komisji i wysokiego przedstawiciela Unii do spraw 
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa z dnia 2 grudnia 2020 r. zatytułowany „Nowa 
agenda UE–USA na rzecz globalnych zmian” (JOIN(2020)0022),

– uwzględniając dokument roboczy służb Komisji z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie 
informacji zwrotnych i przyszłych działań w zakresie poprawy wdrażania 
i egzekwowania rozdziałów dotyczących handlu i zrównoważonego rozwoju 
w zawieranych przez UE umowach o wolnym handlu oraz zawierający 15 punktów plan 
działania w sprawie rozdziałów dotyczących handlu i zrównoważonego rozwoju,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 14 października 2015 r. zatytułowany „Handel 
z korzyścią dla wszystkich – W kierunku bardziej odpowiedzialnej polityki handlowej 
i inwestycyjnej” (COM(2015)0497),

– uwzględniając porozumienie przyjęte podczas 21. Konferencji Stron Ramowej 
Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (porozumienie 
paryskie),

– uwzględniając Agendę ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i cele 
zrównoważonego rozwoju ONZ, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 10 marca 2021 r. zatytułowaną „ W kierunku 
unijnego mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 
zgodnego z zasadami WTO”1, rezolucję z dnia 10 marca 2021 r. zawierającą zalecenia 
dla Komisji dotyczące należytej staranności i odpowiedzialności przedsiębiorstw2 
i rezolucję z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie nowego planu działania dotyczącego 
gospodarki o obiegu zamkniętym3 oraz przyszłe rezolucje w sprawie kształtowania 
cyfrowej przyszłości Europy: usunięcie barier w funkcjonowaniu jednolitego rynku 
cyfrowego i poprawa wykorzystania AI przez europejskich konsumentów, w sprawie 
strategii „od pola do stołu” na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla 
środowiska systemu żywnościowego oraz w sprawie unijnej strategii na rzecz 
bioróżnorodności 2030: przywracanie przyrody do naszego życia,

– uwzględniając swoje rezolucje z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przeglądu polityki 
handlowej UE4, z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie nowej strategii przemysłowej dla 
Europy5, z dnia 7 października 2020 r. w sprawie realizacji wspólnej polityki handlowej 
– roczne sprawozdanie za 2018 r.6, z dnia 16 września 2020 r. w sprawie roli UE 
w ochronie i odtwarzaniu światowych lasów7, z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 
alarmującej sytuacji klimatycznej i środowiskowej8, z dnia 12 grudnia 2017 r. pt. 

1 Teksty przyjęte, P9_TA(2021)0071.
2 Teksty przyjęte, P9_TA(2021)0073.
3 Teksty przyjęte, P9_TA(2021)0040.
4 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0337.
5 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0321.
6 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0252.
7 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0212.
8 Teksty przyjęte, P9_TA(2019)0078.
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„W kierunku strategii w zakresie handlu elektronicznego”9 oraz z dnia 5 lipca 2016 r. 
w sprawie nowej, perspektywicznej i innowacyjnej przyszłej strategii w dziedzinie 
handlu i inwestycji10,

– uwzględniając art. 54 Regulaminu,

– uwzględniając opinie przedstawione przez Komisję Rozwoju oraz Komisję Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego (A9-0000/2021),

Handel i zrównoważony rozwój

1. z zadowoleniem przyjmuje uwzględnienie Europejskiego Zielonego Ładu 
w komunikacie w sprawie przeglądu polityki handlowej i wzywa do opracowania 
konkretnego planu działania, aby urzeczywistnić te ambicje; 

2. z zadowoleniem przyjmuje włączenie porozumienia paryskiego jako podstawowego 
elementu do wszystkich umów handlowych, inwestycyjnych i umów o partnerstwie; 
podkreśla, że ratyfikacja podstawowych konwencji Międzynarodowej Organizacji 
Pracy (MOP) i poszanowanie praw człowieka są warunkami zawierania umów 
o wolnym handlu; zwraca się o włączenie ambitnych rozdziałów dotyczących 
równouprawnienia płci oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) do wszystkich 
umów handlowych;

3. podkreśla, że odbudowa po pandemii COVID-19 jest wyjątkową okazją do ustalenia 
programu na rzecz zrównoważonego wzrostu gospodarczego; w związku z tym wzywa 
Komisję do niezwłocznego przedstawienia przeglądu 15-punktowego planu działania 
w sprawie rozdziałów dotyczących handlu i zrównoważonego rozwoju; oczekuje 
zajęcia się w ramach przeglądu w trybie pilnym wykonalnością zobowiązań w zakresie 
handlu i zrównoważonego rozwoju, ponieważ obecnie kwestia ta nie jest uwzględniana; 
przypomina w związku z tym nieoficjalny dokument Niderlandów i Francji na temat 
handlu, skutków społeczno-gospodarczych i zrównoważonego rozwoju11; sugeruje, aby 
przynajmniej niedawne postępy w zakresie zapewnienia wykonalności miały 
zastosowanie do polityki handlowej UE, mianowicie zdolność do przeciwdziałania 
nieprzestrzeganiu przepisów przez partnerów poprzez jednostronne sankcje, w tym 
wprowadzenie ceł lub kontyngentów na określone produkty lub krzyżowe zawieszenie 
innych części umowy;

4. zwraca uwagę, że elektronika użytkowa nadal jest traktowana preferencyjnie 
w stosunku do towarów związanych z przemysłem ekologicznym, a taryfy i bariery 
handlowe są sprzeczne z zasadami zrównoważonego handlu; domaga się, aby Komisja 
opracowała instrumenty pozwalające zaradzić tym zakłóceniom i urzeczywistniła 

9 Dz.U. C 369 z 11.10.2018, s. 22.
10 Dz.U. C 101 z 16.3.2018, s. 30.
11 Nieoficjalny dokument Niderlandów i Francji na temat handlu, skutków społeczno-gospodarczych 
i zrównoważonego rozwoju, dostępny na stronie „the Netherlands at International Organisations 
(permanentrepresentations.nl)”.

https://www.permanentrepresentations.nl/documents/publications/2020/05/08/non-paper-from-nl-and-fr-on-trade-social-economic-effects-and-sustainable-development
https://www.permanentrepresentations.nl/documents/publications/2020/05/08/non-paper-from-nl-and-fr-on-trade-social-economic-effects-and-sustainable-development
https://www.permanentrepresentations.nl/documents/publications/2020/05/08/non-paper-from-nl-and-fr-on-trade-social-economic-effects-and-sustainable-development
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Zielony Ład poprzez wdrażanie go we wszystkich aspektach polityki handlowej; 

5. zwraca uwagę, że wysokie koszty początkowe, które zwracają się dopiero z czasem, 
oraz brak wiedzy fachowej i sprzętu uniemożliwiają obecnie krajom rozwijającym się 
podejmowanie proekologicznych działań; domaga się, aby Komisja wykorzystała 
wszystkie dostępne jej instrumenty handlowe w celu zwiększenia wsparcia 
finansowego, pomocy technicznej, transferu technologii i rozpowszechniania cyfryzacji, 
aby wzmocnić pozycję krajów rozwijających się i umożliwić im osiągnięcie trwałej 
odporności; 

6. apeluje do UE, aby przejęła wiodącą rolę na szczeblu wielostronnym w celu zniesienia 
dotacji o szkodliwych skutkach, opowiadając się za przejrzystością oraz surowymi 
regulacjami i zasadami w umowach handlowych oraz w Światowej Organizacji Handlu 
(WTO); podkreśla znaczenie sporządzania ocen wpływu na zrównoważony rozwój na 
zasadzie ex ante, śródokresowej i ex post; podkreśla potrzebę opracowania 
kompleksowych ram zawierających konkretne cele, aby realizować założenia wskazane 
w celach zrównoważonego rozwoju, Zielonym Ładzie i programie godnej pracy MOP 
w ramach umów handlowych i inwestycyjnych; podkreśla, że nowe umowy należy 
zawierać dopiero po osiągnięciu tych celów, a istniejące umowy należy odpowiednio 
zmienić;

7. podkreśla, że przejrzystość i dialog mają kluczowe znaczenie dla wspierania polityki 
handlowej; podkreśla, że rola i obowiązki społeczeństwa obywatelskiego i krajowych 
grup doradczych muszą być wyraźnie określone w umowach międzynarodowych UE 
oraz że pomocy finansowej powinny towarzyszyć środki służące budowaniu zdolności, 
aby umożliwić jej skuteczne funkcjonowanie; 

Sprawiedliwe, odporne i ekologiczne łańcuchy wartości

8. podkreśla znaczenie sprawiedliwych łańcuchów wartości, które zapewniają 
poszanowanie praw człowieka i praw pracowniczych oraz przestrzeganie norm 
środowiskowych; przypomina, że obowiązkowa należyta staranność w całym łańcuchu 
dostaw jest niezbędnym instrumentem do osiągnięcia tego celu; podkreśla, że należy 
zwrócić większą uwagę na niekorzystną pozycję mikroprzedsiębiorstw oraz małych 
i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), zwłaszcza w krajach rozwijających się, ponieważ 
duże przedsiębiorstwa posiadają większą zdolność do radzenia sobie z nagłym 
spadkiem popytu; 

9. zauważa, że globalne łańcuchy wartości często wiążą się z nierównomiernym 
rozkładem ryzyka, zwłaszcza w sektorze odzieżowym; ubolewa nad faktem, że podczas 
pandemii ten nierówny rozkład spowodował przerzucanie przez europejskie 
przedsiębiorstwa kosztów niższego popytu na producentów w krajach rozwijających się 
poprzez anulowanie zamówień na towary już wyprodukowane, a w niektórych 
przypadkach nawet wysłane; wzywa Komisję do współpracy z samorządami lokalnymi, 
sektorem prywatnym i społeczeństwem obywatelskim w celu osiągnięcia 
sprawiedliwszego rozkładu ryzyka w całym łańcuchu dostaw; 

10. podkreśla znaczenie zapewnienia europejskim przedsiębiorstwom uczciwej konkurencji 
i równych warunków działania zarówno na rynku wewnętrznym, jak i na rynkach 
państw trzecich; podkreśla w związku z tym znaczenie instrumentów ochrony handlu 
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i apeluje, by Komisja niezwłocznie uzupełniła unijny zestaw narzędzi ochrony handlu 
poprzez wnioski ustawodawcze w 2021 r., nadając priorytet instrumentowi służącemu 
zwalczaniu zakłóceń spowodowanych przez zagraniczne subsydia i przedsiębiorstwa 
państwowe, oraz by zakończyła negocjacje w sprawie instrumentu dotyczącego 
udzielania zamówień publicznych w kontekście międzynarodowym12; 

11. jest przekonany, że otwartość powinna iść w parze z ochroną naszych strategicznych 
sektorów i powinna być ściśle związana z ambitną, perspektywiczną polityką 
przemysłową zgodną z Zielonym Ładem i strategią cyfrową, przyczyniając się do 
tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy i zapewnienia, aby Europa odgrywała 
kluczową rolę w produkcji innowacyjnych towarów i świadczeniu przyszłych usług; 

12. wyraża przekonanie, że UE jest zbyt zależna od ograniczonej liczby dostawców 
kluczowych towarów i usług; nalega, aby UE przezwyciężyła te niepożądane zależności 
poprzez kombinację strategii politycznych zachęcających przedsiębiorstwa do 
gromadzenia zapasów, dywersyfikacji strategii zaopatrzenia i promowania przenoszenia 
produkcji do krajów bliżej położonych, co mogłoby stworzyć nowe możliwości 
handlowe dla partnerów z wschodniego i południowego sąsiedztwa;

13. odnotowuje, że łańcuchy dostaw żywności funkcjonowały podczas pandemii; zauważa, 
że system informacji o rynkach rolnych (AMIS), który skupia główne kraje prowadzące 
handel towarami rolnymi w celu zwiększenia przejrzystości rynku żywności i reakcji 
politycznej na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego, można uznać za przykład dobrej 
praktyki; wzywa Komisję do zbadania, czy ten model można zastosować również 
w innych łańcuchach wartości;

14. wzywa Komisję do przedstawienia strategii w zakresie handlu cyfrowego w celu 
zwiększenia dostępu europejskich przedsiębiorstw do rynku i ochrony praw obywateli 
UE wynikających z RODO13; podkreśla przyspieszenie rewolucji cyfrowej w związku 
z COVID-19 oraz znaczenie przejęcia przez UE wiodącej roli w wyznaczaniu 
standardów zrównoważonej gospodarki światowej opartej na technologii cyfrowej 
i utrzymaniu otwartości międzynarodowego przepływu danych; 

15. apeluje o zachęty dla przedsiębiorstw UE do skracania lub dostosowywania swoich 
łańcuchów dostaw, gdy jest to korzystne, w celu zapewnienia pełnego wliczenia w cenę 
zewnętrznych kosztów społecznych, środowiskowych i ekonomicznych zgodnie ze 
strategiami politycznymi UE, takimi jak strategia „od pola do stołu”, plan działania UE 
dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, strategia na rzecz bioróżnorodności oraz 
intensyfikacja działań UE na rzecz ochrony i odtwarzania lasów na świecie; 

Polityka handlowa dotycząca krytycznych produktów zdrowotnych: wnioski z kryzysu 

12 Zmieniony wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 stycznia 2016 r. 
w sprawie dostępu towarów i usług z państw trzecich do rynku wewnętrznego Unii w zakresie zamówień 
publicznych oraz procedur wspierających negocjacje dotyczące dostępu unijnych towarów i usług do rynków 
zamówień publicznych państw trzecich (COM(2016)0034).

13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).
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związanego z COVID-19

16. podkreśla, że zarządzanie handlem międzynarodowym ma do odegrania istotną rolę 
w szybkim rozwoju leczenia i szczepionek, sprawnym zwiększaniu produkcji, rozwoju 
odpornych globalnych łańcuchów wartości i zapewnieniu sprawiedliwego dostępu do 
rynku na całym świecie; podkreśla w tym kontekście, że pandemia COVID-19 musi 
zostać wykorzystana do nadania impetu bardziej skoordynowanej współpracy 
międzynarodowej i zwiększenia globalnej gotowości na stany zagrożenia zdrowia;

17. podkreśla w związku z tym szkodliwe skutki jednostronnych środków, takich jak 
ograniczenia i zakazy wywozu, a także brak przejrzystości światowych zapasów 
i późniejsze spekulacje cenowe w odniesieniu do rzadkich podstawowych towarów, 
zwłaszcza w krajach o niskim i średnim dochodzie; w związku z tym wzywa do 
przyjęcia inicjatywy WTO „Handel i Zdrowie” do końca 2021 r. oraz do zapewnienia 
większej przejrzystości dostaw i produkcji podstawowych produktów i usług 
medycznych;

18. jest zaniepokojony niedawnym wzrostem ograniczeń wywozu szczepionek przez 
główne kraje produkujące szczepionki, takie jak Stany Zjednoczone, Zjednoczone 
Królestwo, Chiny i Indie oraz UE, i podkreśla, że zagraża to szybkiemu wzrostowi 
zdolności produkcyjnych szczepionek na świecie; wzywa Komisję do współpracy 
z krajami produkującymi szczepionki w celu szybkiego usunięcia barier wywozowych 
i zastąpienia mechanizmu wydawania zezwoleń na wywóz wymogiem powiadamiania 
o wywozie i przywozie; nalega na terminowy i wszechstronny dostęp do takich danych;

19. podkreśla, że szczepionki przeciwko COVID-19 i jego wariantom są globalnym dobrem 
publicznym i że należy skoncentrować wielostronne wysiłki na zwiększaniu 
światowych zdolności produkcyjnych i transferze technologii, w tym w krajach 
o niskim i średnim dochodzie; w związku z tym z dużym zadowoleniem przyjmuje 
światowy szczyt w sprawie łańcucha dostaw i produkcji szczepionek C19, który odbył 
się w dniach 8 i 9 marca 2021 r., i wzywa do ustanowienia platform strukturalnych 
w celu szybkiego zwiększenia produkcji szczepionek w większej liczbie krajów;

20. podkreśla, że międzynarodowa polityka handlowa musi odgrywać aktywną rolę w tym 
przedsięwzięciu poprzez umożliwienie handlu surowcami, łagodzenie niedoborów 
wykwalifikowanego i doświadczonego personelu, rozwiązywanie problemów łańcucha 
dostaw i spowodowanie przeglądu globalnych ram praw własności intelektualnej na 
wypadek przyszłych pandemii; nalega w związku z tym na konstruktywny dialog na 
temat tymczasowego odstąpienia od Porozumienia w sprawie handlowych aspektów 
praw własności intelektualnej (TRIPS) w celu zagwarantowania, że państwa nie 
spotkają się z odwetem za naruszenia patentów związanych z COVID-19 podczas 
pandemii; 

Multilateralizm i geopolityczne miejsce Europy na świecie

21. zachęca Komisję do określenia konkretnych i szczegółowych działań oraz planu 
działania w celu wdrożenia koncepcji otwartej strategicznej autonomii; podkreśla, że 
pozycja rynkowa UE, jej wartości i przywiązanie do współpracy, sprawiedliwości 
i handlu opartego na zasadach powinny stanowić podstawę takiej otwartości; 
zdecydowanie zaleca, aby UE poszukiwała partnerstw z partnerami o podobnych 
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poglądach; podkreśla jednak, że w przypadkach, w których współpraca nie jest 
możliwa, UE powinna realizować swoje interesy za pomocą autonomicznych środków 
służących ochronie jej wartości i zwalczaniu nieuczciwych praktyk handlowych;

22. z zadowoleniem przyjmuje potwierdzenie multilateralizmu w przeglądzie polityki 
handlowej i kompleksowe propozycje dotyczące koniecznej dogłębnej reformy WTO; 
podziela punkt widzenia Komisji na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju w jej 
wizji reformy WTO i nalega, aby Komisja dołożyła wszelkich starań w celu wdrożenia 
programu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju; podkreśla znaczenie 
kontynuowania inicjatywy WTO w sprawie handlu i klimatu; 

23. podkreśla, że ożywienie funkcji negocjacyjnej WTO odegra kluczową rolę w każdej 
istotnej reformie tej organizacji; zwraca uwagę w szczególności na potrzebę zajęcia się 
zakłóceniami konkurencji spowodowanymi przez subsydia przemysłowe 
i przedsiębiorstwa państwowe; wzywa Komisję do aktywnego poszukiwania 
rozwiązania problemu rozbieżności między poziomem rozwoju a liczbą zobowiązań 
podjętych w ramach międzynarodowego systemu handlowego; jest przekonany, że 
przywództwo UE ma kluczowe znaczenie dla powodzenia każdej znaczącej reformy 
WTO;

24. podziela sugestię zawartą w przeglądzie polityki handlowej, że grupa G-20 powinna 
współpracować i odgrywać wiodącą rolę w osiągnięciu neutralności pod względem 
emisji dwutlenku węgla na całym świecie; podkreśla jednak, że aby podejście to było 
skuteczne, niektórzy członkowie będą musieli zwiększyć swoje zobowiązania 
w zakresie redukcji emisji; 

25. popiera nową, perspektywiczną agendę transatlantycką opartą na wspólnych interesach 
i wartościach; wzywa Komisję i administrację USA do ścisłej współpracy w celu 
zapewnienia równych warunków działania, do uzgodnienia ambitnych norm 
społecznych i środowiskowych oraz do wzajemnego wykorzystywania doświadczeń 
w celu skuteczniejszego egzekwowania tych norm; apeluje o podejmowanie wspólnych 
wysiłków w celu przezwyciężenia pandemii, przyspieszenia odbudowy gospodarczej 
i ułatwienia handlu podstawowymi produktami leczniczymi; przypomina, że 
powinniśmy współpracować, aby osiągnąć znaczącą reformę WTO i znaleźć wspólne 
rozwiązania wspólnych problemów;

26. jest świadomy znaczenia wieloaspektowych stosunków handlowych UE z Chinami; 
wyraża głębokie przekonanie, że stosunki handlowe między UE a Chinami wymagają 
bardziej wyważonego i wzajemnego podejścia; podkreśla, że proces ratyfikacji 
kompleksowej umowy inwestycyjnej między UE a Chinami może rozpocząć się 
dopiero po wdrożeniu przez UE niezbędnych autonomicznych środków, w tym zakazu 
produktów wytwarzanych przy użyciu pracy przymusowej, ulepszonego zestawu 
narzędzi ochrony handlu i działającego mechanizmu sankcji za łamanie praw 
człowieka; domaga się, aby Komisja poczyniła postępy w zakresie umowy 
inwestycyjnej z Tajwanem;

27. z zadowoleniem przyjmuje zaangażowanie w przeglądzie polityki handlowej we 
współpracę z Afryką oraz wschodnim i południowym sąsiedztwem i oczekuje 
konkretnych działań w celu zacieśnienia stosunków UE z tymi partnerami; ponownie 
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podkreśla znaczenie strategicznego i trwałego partnerstwa z Azją Południowo-
Wschodnią, Indiami i Ameryką Łacińską;

°

° °

28. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 
i Komisji.
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UZASADNIENIE 

Pandemia COVID-19 spowodowała bezprecedensowy wstrząs na całym świecie – przyniosła 
nie tylko katastrofę humanitarną, lecz także jest czynnikiem zakłócającym nasze systemy 
gospodarcze i handlowe. Każdy kraj na świecie zmaga się z nieprzewidywalnymi 
konsekwencjami dla zdrowia swoich obywateli, systemów gospodarczych i społecznych. Gdy 
skutki pandemii uderzyły w globalne usługi i produkcję, ujawniły one ryzyko związane 
z długimi łańcuchami wartości, modelami produkcji „dokładnie na czas” i niepożądanymi 
zależnościami. Należy zająć się słabymi elementami w globalnych łańcuchach wartości UE, 
ponieważ w przyszłości prawdopodobnie wzrośnie liczba wstrząsów zewnętrznych, takich jak 
pandemie, ekstremalne zdarzenia pogodowe, konflikty polityczne i cyberataki.

Dodatkowym elementem obecnego kryzysu jest utrzymujące się rozczarowanie obywateli 
w Europie, które wiąże się ze zmieniającym się charakterem pracy i utratą miejsc pracy 
w przemyśle wytwórczym. Hiperglobalizacja wywołała negatywne skutki dla wynagrodzeń 
pracowników i środowiska pracy, wraz z (rzeczywistą lub domniemaną) utratą zdolności 
rządów do kształtowania gospodarki i polityki publicznej. Reakcje nacjonalistyczne i wojny 
handlowe nie wyprowadzą nas z tego kryzysu strukturalnego, należy jednak poważnie 
potraktować podstawowe obawy i uznać niepowodzenia neoliberalnej doktryny gospodarczej. 
Wspieranie wielostronnego systemu handlowego wiąże się z możliwością jego kształtowania.

To samo dotyczy przeciwdziałania skutkom zdrowotnym obecnej pandemii. Wirus nie zna 
granic, a globalną reakcję znacząco utrudniły ograniczenia wywozu i bariery handlowe, brak 
przejrzystości w zakresie dostępnych zapasów i produkcji podstawowych towarów oraz 
osłabienie instytucji międzynarodowych, które nie były przygotowane na kryzys tej 
wielkości. Musimy wyciągnąć wnioski z obecnej sytuacji i wzmocnić naszą międzynarodową 
gotowość na przyszłe kryzysy (zdrowotne). 

Reforma tradycyjnej polityki handlowej w świetle stojących przed nami wyzwań, uczynienie 
jej zrównoważoną i sprawiedliwą dla wszystkich, jest jedynym sposobem przyczynienia się 
do globalnych zmian, których domagają się nasi obywatele. Wyzwania należy przekształcić 
w możliwości i stworzyć zrównoważone, lepsze miejsca pracy dla naszych obywateli. Cele 
zrównoważonego rozwoju ONZ, z trzema filarami polityki gospodarczej, środowiskowej 
i społecznej, powinny działać jako punkt odniesienia. 

HANDEL I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Europa radykalnie zmieniła kurs, umieszczając Europejski Zielony Ład, cel osiągnięcia 
neutralności klimatycznej do 2050 r. i cele zrównoważonego rozwoju w centrum procesu 
kształtowania polityki oraz dążąc do ukierunkowania UE na stworzenie bardziej odpornego, 
zrównoważonego i sprawiedliwego społeczeństwa. Niemniej jednak emisje gazów 
cieplarnianych związane z przywozem do UE stale rosną i stanowią obecnie ponad 20 % 
naszych krajowych emisji dwutlenku węgla, co osłabia wysiłki Unii na rzecz zmniejszenia jej 
globalnego śladu i przeciwdziałania zmianie klimatu.

W przeglądzie polityki handlowej wyraźnie stwierdza się, żepolityka handlowa powinna być 
dostosowana do Zielonego Ładu. Z jednej strony oznacza to pełne przyjęcie zasady „nie 
szkodzić” i wyeliminowanie praktyk szkodliwych dla ludzi, zwierząt i planety oraz 
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podważających zrównoważoną politykę. Z drugiej strony wymaga wprowadzenia polityki 
handlowej, która przekształca wyzwania w możliwości i aktywnie przyczynia się do 
sprawiedliwej i zrównoważonej transformacji na całym świecie, zamiast działać przeciwko 
niej. Badania pokazują, że taryfy i bariery pozataryfowe są znacznie niższe w przypadku 
produktów i usług elektroniki użytkowej niż w przypadku ekologicznych produktów i usług. 
Jeśli UE ma urzeczywistnić Zielony Ład, powinna dążyć do tego, by dawać przykład 
i wykorzystać swoją pozycję drugiego pod względem wielkości rynku konsumenckiego na 
świecie w celu ustanowienia globalnego zielonego programu działań. 

Ponadto koszty środowiskowe nie są jedynymi, które należy uwzględnić w polityce 
handlowej – globalna dominacja gospodarcza dużych przedsiębiorstw wielonarodowych i ich 
strategie minimalizacji kosztów wpływają na nierówności dochodów funkcjonalnych na 
świecie, ponieważ szybki wzrost zysków obniża globalny udział pracy w uzyskanym 
dochodzie. Kluczowe jest, aby polityka handlowa uwzględniała kwestię outsourcingu 
kosztów społecznych nieodłącznie związanych z długimi łańcuchami wartości i modelami 
produkcji „dokładnie na czas”. W związku z tym UE powinna stosować kombinację polityki 
obejmującą środki należytej staranności i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, 
zwiększyć wykonalność rozdziałów dotyczących handlu i zrównoważonego rozwoju, 
wprowadzić bardziej regularne i kompleksowe oceny wpływu na zrównoważony rozwój oraz 
zakaz przywozu produktów wytwarzanych przy użyciu pracy przymusowej.

SPRAWIEDLIWE, ODPORNE I EKOLOGICZNE ŁAŃCUCHY WARTOŚCI

Chociaż większość globalnych łańcuchów wartości nadal funkcjonuje, nie można zaprzeczyć, 
że pandemia ujawniła niepożądane zależności w kluczowych sektorach, takich jak produkty 
lecznicze, produkty medyczne i środki ochrony indywidualnej. Podczas gdy niedobory 
dostaw były spowodowane nagłym wzrostem popytu i przerwami w globalnych łańcuchach 
wartości, niektóre strategiczne słabości, takie jak w sektorze farmaceutycznym, występowały 
oczywiście przed pandemią i należy je wyeliminować. Niemożliwe jest rozwiązanie problemu 
takich niedociągnięć jedynie w ramach polityki handlowej, ale powinna ona stanowić część 
dobrze przemyślanej kombinacji polityk, aby zachęcić przedsiębiorstwa do gromadzenia 
zapasów, dywersyfikacji strategii zaopatrzenia i promowania lokalnej produkcji. 
Dostosowanie standardów zamówień publicznych, zwiększenie dostępu do rynku 
w strategicznych sektorach, zawieranie strategicznych partnerstw handlowych 
i inwestycyjnych oraz utrzymanie rygorystycznych przepisów dotyczących bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych mogą być istotnymi narzędziami do osiągnięcia tego celu.

W odpowiedzi na uzasadnione obawy dotyczące niepożądanych zależności Komisja 
Europejska zapoczątkowała koncepcję „otwartej strategicznej autonomii”. Chociaż przegląd 
polityki handlowej zawiera pewne informacje na temat tej koncepcji, zalecane byłoby 
podjęcie konkretnych działań i opracowanie planu działania na rzecz jej wdrożenia. Nasza 
pozycja rynkowa, nasze wartości i przywiązanie do współpracy, sprawiedliwości i handlu 
opartego na zasadach powinny być podstawą naszej otwartości. 

„Otwarta strategiczna autonomia” powinna tworzyć synergie między polityką handlową 
a politykami wewnętrznymi, takimi jak ambitna polityka przemysłowa, cyfrowa i polityka 
ochrony środowiska. Połączenie otwartości, perspektywicznej polityki wewnętrznej i ochrony 
przed nieuczciwą konkurencją powinno zapewnić niezbędne warunki do zagwarantowania, że
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produkty przyszłości, czy to innowacyjny samochód elektryczny, cienkowarstwowe panele 
słoneczne czy rewolucyjne chemikalia, będą produkowane w UE. 

Mapowanie sektorów strategicznych UE, zgodnie z zapowiedzią w przeglądzie polityki 
handlowej, powinno pozwolić na lepsze zrozumienie mocnych i słabych stron ich łańcuchów 
dostaw. Na podstawie tego mapowania należy zidentyfikować sposoby zwiększenia 
odporności łańcuchów dostaw, na przykład poprzez dywersyfikację, gromadzenie zapasów 
lub repatriację produkcji (w tym sprowadzanie wcześniej delokalizowanej produkcji 
z powrotem do kraju i przenoszenie produkcji do krajów bliżej położonych), które mogą 
stworzyć nowe możliwości handlowe dla partnerów w europejskim sąsiedztwie.

HANDEL I ZDROWIE

Międzynarodowa polityka handlowa odgrywa decydującą rolę we wzmacnianiu produkcji, 
dystrybucji i sprawiedliwego dostępu do podstawowych produktów zdrowotnych. Od marca 
2020 r. światowa społeczność poczyniła niezwykłe postępy: zmniejszono niedobory środków 
ochrony indywidualnej, znacznie ograniczono bariery w przywozie i wywozie, a także 
podjęto globalne inicjatywy mające na celu zacieśnienie współpracy w zakresie produkcji 
i dostępu do rynku, takie jak systemy i platformy wspólnego udzielania zamówień w celu 
dopasowania producentów w całym łańcuchu dostaw. Przede wszystkim dzięki 
bezprecedensowej współpracy publiczno-prywatnej na całym świecie dysponujemy obecnie 
wieloma skutecznymi szczepionkami udostępnionymi w czasie krótszym niż jeden rok. Jeśli 
jednak naprawdę chcemy wyjść z tego kryzysu i ograniczyć zagrożenie związane z 
pojawieniem się niebezpiecznych wariantów wirusa, musimy nadal zacieśniać współpracę 
międzynarodową, wzmacniać zestawy narzędzi WTO i WHO oraz traktować szczepionki jako 
prawdziwie globalne dobro publiczne.

Nadal jesteśmy daleko od tego ideału: badania wskazują, że powszechna wyszczepialność nie 
zostanie osiągnięta przed 2023 r., a najbiedniejsze kraje będą musiały czekać na uzyskanie 
odporności populacyjnej co najmniej do 2024 r. Obecnie trudno jest przewidzieć, ile dawek 
można wyprodukować w ciągu roku. W 2020 r. producentom szczepionek udało się 
dostarczyć jedynie 3 % dawek, które początkowo przewidzieli, podczas gdy dotychczasowa 
produkcja szczepionek koncentrowała się wyłącznie w 13 krajach na całym świecie. Niedobór 
kilku komponentów, takich jak fiolki, lipidy i jednorazowe worki oraz filtry, nadal powoduje 
znaczące wąskie gardła produkcyjne. Jednocześnie istnieją dowody na to, że przynajmniej 
UE, Zjednoczone Królestwo, USA, Indie i Chiny stosują jakąś formę ograniczeń wywozu 
szczepionek, co spowalnia zwiększenie produkcji i może mieć negatywny wpływ na 
inwestycje.

Istnieje wyraźna pilna potrzeba dołożenia wszelkich starań, aby zwiększyć produkcję 
i zmniejszyć globalną koncentrację zdolności produkcyjnych. W tym celu należy szybko 
rozwinąć inicjatywę WTO „Handel i Zdrowie” zaproponowaną przez Grupę Ottawską. 
Zdecydowany polityczny impuls może pobudzić energię potrzebną do osiągnięcia 
porozumienia przed kolejną konferencją ministerialną WTO pod koniec 2021 r. Unia 
Europejska mogłaby odegrać kluczową rolę w zacieśnianiu globalnej współpracy handlowej, 
ale przedtem musi znieść swój mechanizm wydawania zezwoleń na wywóz i zachęcić do tego 
inne kraje produkujące szczepionki.
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Ponadto instytucje wielostronne mają do odegrania istotną rolę w zwiększaniu zdolności 
produkcyjnych krajów rozwijających się, czego przykładem jest światowy szczyt w sprawie 
łańcucha dostaw i produkcji szczepionek C19, który odbył się w dniach 8 i 9 marca 2021 r. 
W wyniku współpracy producentów z krajów rozwiniętych i rozwijających się, a także 
rządów, grup społeczeństwa obywatelskiego, organizacji międzynarodowych (takich jak 
WHO, GAVI i CEPI) i stowarzyszeń przedsiębiorców (takich jak Międzynarodowa Izba 
Handlowa) należy wzmocnić rolę krajów rozwijających się w przyszłej produkcji 
farmaceutycznej. Taka zwiększona dywersyfikacja łańcuchów dostaw medycznych mogłaby 
również przynieść korzyści strategicznej autonomii UE i być dodatkowo ułatwiona dzięki 
inteligentnej kombinacji polityk z wykorzystaniem dźwigni handlu i inwestycji, a także 
dźwigni zamówień publicznych.

Jednocześnie nie można ignorować wezwań do tymczasowego odstąpienia od porozumienia 
TRIPS w odniesieniu do podstawowych produktów zdrowotnych związanych z COVID-19, 
ponieważ groziłoby to zaostrzeniem niebezpiecznego podziału między Północą a Południem. 
Na całym świecie występuje wyraźne i głębokie zaniepokojenie dotyczące sprawiedliwego 
i równego dostęp do szczepionek oraz innych produktów medycznych. Tymczasowe 
odstąpienie prawdopodobnie nie doprowadzi automatycznie do zwiększenia produkcji, jednak 
WTO może podjąć działania w celu zagwarantowania, że państwa nie spotkają się z odwetem 
za naruszenia patentów związanych z COVID-19 podczas pandemii. Taka ugoda powinna iść 
w parze z zobowiązaniem do dokonania przeglądu porozumienia TRIPS i jego elastyczności, 
tak aby było lepiej przystosowane do przyszłych pandemii.

MIEJSCE EUROPY NA ŚWIECIE

Polityka handlowa jest najpotężniejszym instrumentem UE w globalnej geopolityce. Handel 
i geopolityka są ze sobą niezaprzeczalnie powiązane, zwłaszcza w erze po pandemii COVID-
19. Brakowało jednak wyraźnej geopolitycznej wizji naszych stosunków z innymi krajami, 
zwłaszcza w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych i Chin. Ponadto UE powinna nadal 
opracowywać klarowne, specyficzne dla regionu wizje swoich partnerstw z Ameryką 
Łacińską, Afryką, Azją Południowo-Wschodnią (w tym z Tajwanem), krajami wschodniego 
i południowego sąsiedztwa oraz Indiami.

Prowadząc działania w tym zakresie, UE powinna przyjąć odpowiedzialność wobec reszty 
świata, w szczególności krajów rozwijających się. Zbyt często niezrównoważona 
koncentracja na wywozie nie ułatwia rozwoju ani nie stymuluje gospodarki o wartości 
dodanej w krajach partnerskich. Innowacyjne technologie nie docierają do krajów 
rozwijających się, a dostęp do środków na finansowanie transformacji ekologicznej i cyfrowej 
pozostaje problematyczny. Niestety przegląd polityki handlowej nie zapewnia odpowiedzi na 
te kwestie. Polityka handlowa UE powinna wspierać tworzenie regionalnych łańcuchów 
wartości. Istotnym elementem umożliwiającym osiągnięcie tego celu jest ukierunkowana 
polityka inwestycyjna wobec krajów rozwijających się.

Wreszcie, aby wdrażanie tego nowego programu zrównoważonego rozwoju w handlu było 
wiarygodne, nie powinno pozostawiać miejsca na dwuznaczność. Na przykład do Zielonego 
Ładu i międzynarodowych standardów godnej pracy należy dostosować nie tylko przyszłe 
umowy o wolnym handlu lub umowy o wolnym handlu, które są poddawane przeglądowi, 
lecz także istniejące i będące w trakcie negocjacji umowy o wolnym handlu oraz umowy 
w fazie pomiędzy zasadniczym zawarciem a ratyfikacją. Ponadto przegląd polityki handlowej 
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nie zawiera przejrzystego harmonogramu realizacji zapowiadanych działań. Taki 
harmonogram byłby dowodem na to, że UE jest gotowa do ich urzeczywistnienia.


