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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu)

Poprawki do projektu aktu

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 
kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą 
w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 
kursywą w prawej kolumnie.

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 
rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 
odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 
nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz wskazujący obowiązujący akt i 
czwarty wiersz wskazujący przepis tego aktu, którego dotyczy poprawka. 

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 
Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu 
▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego 
tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie 
zastąpionego tekstu. 
Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 
wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu.
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie ochrony Unii i jej państw członkowskich przed stosowaniem wymuszenia 
ekonomicznego przez państwa trzecie
(COM(2021)0775 – C9-0000/2021 – 2021/0406(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2021)0775),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 207 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 
Komisję (C9-0000/2021),

– uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej,

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie zastosowania aktów delegowanych,

– uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo 
właściwą na podstawie art. 74 ust. 4 Regulaminu, zobowiązanie Komisji do przyjęcia 
stanowiska Parlamentu oraz przekazane pismem z dnia 14 grudnia 2021 r. 
zobowiązanie przedstawiciela Rady do zatwierdzenia tego stanowiska, zgodnie 
z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 59, 40 i 41 Regulaminu,

– uwzględniając opinię przedstawioną przez Komisję Spraw Zagranicznych,

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

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny 
wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3. zobowiązuje swoją przewodniczącą do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji oraz parlamentom narodowym.
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Zgodnie z art. 1 Karty Narodów 
Zjednoczonych cele Organizacji Narodów 
Zjednoczonych obejmują rozwój 
przyjaznych relacji między narodami, 
opartych na poszanowaniu zasady równych 
praw.

(3) Zgodnie z art. 1 Karty Narodów 
Zjednoczonych cele Organizacji Narodów 
Zjednoczonych obejmują rozwój 
przyjaznych relacji między narodami, 
opartych na poszanowaniu zasady równych 
praw. Ponadto zgodnie z Deklaracją zasad 
prawa międzynarodowego dotyczących 
przyjaznych stosunków i współdziałania 
państw zgodnie z Kartą Narodów 
Zjednoczonych, stosunki międzynarodowe 
powinny być prowadzone zgodnie z 
zasadami suwerennej równości i 
nieinterwencji.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Międzynarodowe prawo dotyczące 
odpowiedzialności państw za niezgodne 
z prawem międzynarodowym działania 
zostało skodyfikowane przez Komisję 
Prawa Międzynarodowego przy 
Organizacji Narodów Zjednoczonych w 
2001 roku1a i powinno przyświecać 
działaniom Unii w przypadku, gdy spotyka 
się ona z wymuszeniem ekonomicznym ze 
strony państwa trzeciego, które stanowi 
działanie niezgodne z prawem 
międzynarodowym. „Deklaracja zasad 
prawa międzynarodowego dotyczących 
przyjaznych stosunków i współdziałania 
państw zgodnie z Kartą Narodów 
Zjednoczonych” 1b stanowi, że żadne 
państwo nie może wykorzystywać ani 
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zachęcać do wykorzystywania środków 
ekonomicznych, politycznych lub 
jakichkolwiek innych rodzajów środków w 
celu wywarcia nacisku na inne państwo, 
aby uzyskać od niego podporządkowanie 
wykonywania jego suwerennych praw i 
zapewnić mu jakiekolwiek korzyści. Te 
skodyfikowane zasady zwyczajowego 
prawa międzynarodowego są wiążące.
__________________
1a Artykuły o odpowiedzialności państw za 
niezgodne z prawem międzynarodowym 
działania, przyjęte przez Komisję Prawa 
Międzynarodowego przy Organizacji 
Narodów Zjednoczonych podczas jej 53. 
posiedzenia, które miało miejsce 
w 2001 r., o których mowa w rezolucji 
56/83 Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
1b Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego 
Narodów Zjednoczonych nr 2625 (XXV) z 
24 października 1970 r. 

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Istotne jest, aby działając zawsze 
w ramach prawa międzynarodowego, Unia 
posiadała odpowiedni instrument 
odstraszający państwa trzecie od 
stosowania wymuszenia ekonomicznego 
i przeciwdziałający stosowaniu takich 
środków w celu ochrony swoich praw 
i interesów oraz praw i interesów swoich 
państw członkowskich. Jest to szczególnie 
ważne w przypadku, gdy państwa trzecie 
wprowadzają środki wpływające na handel 
lub inwestycje, które ingerują w prawnie 
uzasadnione suwerenne wybory Unii lub 
jej państwa członkowskiego, ponieważ 
mają na celu zapobieżenie zaprzestaniu 

(6) Istotne jest, aby działając zawsze 
w ramach prawa międzynarodowego, Unia 
posiadała odpowiedni instrument 
odstraszający państwa trzecie od 
stosowania wymuszenia ekonomicznego 
i przeciwdziałający stosowaniu takich 
środków w celu ochrony swoich praw 
i interesów oraz praw i interesów swoich 
państw członkowskich. Jest to szczególnie 
ważne w przypadku, gdy państwa trzecie 
wprowadzają środki wpływające na handel 
lub inwestycje, które ingerują w prawnie 
uzasadnione suwerenne wybory Unii lub 
jej państwa członkowskiego, nie 
wprowadzają takich środków lub grożą 



PE703.008v01-00 8/38 PR\1245607PL.docx

PL

stosowania, zmianie lub przyjęciu 
określonego działania przez Unię lub jej 
państwo członkowskie bądź 
doprowadzenie do zaprzestania 
stosowania, zmiany lub przyjęcia takiego 
działania. Takie środki wpływające na 
handel lub inwestycje mogą obejmować 
nie tylko działania podejmowane i mające 
skutki na terytorium państwa trzeciego, ale 
również działania podejmowane przez 
państwo trzecie, w tym za pośrednictwem 
podmiotów kontrolowanych lub 
zarządzanych przez to państwo trzecie 
i prowadzących działalność w Unii, które 
powodują szkodę dla działalności 
gospodarczej w Unii.

ich wprowadzeniem, ponieważ mają na 
celu zapobieżenie zaprzestaniu stosowania, 
zmianie lub przyjęciu określonego 
działania przez Unię lub jej państwo 
członkowskie bądź doprowadzenie do 
zaprzestania stosowania, zmiany lub 
przyjęcia takiego działania, w tym 
jakiejkolwiek formy określonego wyboru 
polityki lub stanowiska w odniesieniu do 
wyboru polityki, takiego jak rezolucje 
Parlamentu Europejskiego. Takie środki 
wpływające na handel lub inwestycje lub 
groźby wprowadzenia takich środków, 
mogą obejmować nie tylko działania 
podejmowane, zaniechanie działań lub 
groźbę działań, i mające skutki na 
terytorium państwa trzeciego, ale również 
działania podejmowane przez państwo 
trzecie lub groźby ich wprowadzenia, 
w tym za pośrednictwem podmiotów 
kontrolowanych lub zarządzanych przez to 
państwo trzecie i prowadzących 
działalność w Unii, które powodują szkodę 
dla działalności gospodarczej w Unii.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Niniejsze rozporządzenie 
uzupełnia prawo Unii w dziedzinie 
handlu, takie jak rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2021/1671a. Powinno ono mieć 
zastosowanie wyłącznie w przypadku 
wymuszenia ze strony państw trzecich, do 
których nie mają zastosowania inne 
instrumenty prawa Unii.
__________________
1a Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2021/167 z 
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dnia 10 lutego 2021 r. zmieniające 
rozporządzenie (UE) nr 654/2014 
dotyczące wykonywania praw Unii w 
zakresie stosowania i egzekwowania zasad 
handlu międzynarodowego (Dz.U. L 49 z 
12.2.2021, s. 1). 

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Zgodnie z zasadą proporcjonalności 
w celu utworzenia skutecznych 
i kompleksowych ram działania Unii 
przeciwko wymuszeniu ekonomicznemu, 
konieczne i właściwe jest ustanowienie 
przepisów dotyczących badania 
i stwierdzenia istnienia środków 
wymuszenia ekonomicznego stosowanych 
przez państwa trzecie oraz 
przeciwdziałania takim środkom. 
W szczególności przed zastosowaniem 
unijnych środków reagowania należy 
zbadać fakty, stwierdzić istnienie 
wymuszenia ekonomicznego, 
a w stosownych przypadkach podjąć 
starania w celu wypracowania rozwiązania 
we współpracy z odnośnym państwem 
trzecim. Wszelkie środki wprowadzone 
przez Unię powinny być współmierne do 
szkody spowodowanej przez środki 
wymuszenia ekonomicznego stosowane 
przez państwo trzecie. Kryteria określania 
unijnych środków reagowania powinny 
uwzględniać w szczególności potrzebę 
unikania lub minimalizowania skutków 
pobocznych, obciążeń administracyjnych 
i kosztów nakładanych na unijne podmioty 
gospodarcze, a także interes Unii. 
W związku z tym niniejsze rozporządzenie 
nie wykracza poza to, co jest konieczne do 
osiągnięcia założonych celów, zgodnie 

(9) Zgodnie z zasadą proporcjonalności 
w celu utworzenia skutecznych 
i kompleksowych ram działania Unii 
przeciwko wymuszeniu ekonomicznemu, 
konieczne i właściwe jest ustanowienie 
przepisów dotyczących badania 
i stwierdzenia istnienia środków 
wymuszenia ekonomicznego stosowanych 
przez państwa trzecie oraz 
przeciwdziałania takim środkom. 
W szczególności przed zastosowaniem 
unijnych środków reagowania należy 
zbadać fakty, stwierdzić istnienie 
wymuszenia ekonomicznego, 
a w stosownych przypadkach podjąć 
starania w celu wypracowania rozwiązania 
we współpracy z odnośnym państwem 
trzecim. Wszelkie środki wprowadzone 
przez Unię powinny być współmierne do 
szkody spowodowanej przez środki 
wymuszenia ekonomicznego stosowane 
przez państwo trzecie. Kryteria określania 
unijnych środków reagowania powinny 
uwzględniać w szczególności potrzebę 
unikania lub minimalizowania ryzyka 
eskalacji w międzynarodowych 
stosunkach handlowych, skutków 
pobocznych, obciążeń administracyjnych 
i kosztów nakładanych na unijne podmioty 
gospodarcze, a także interes Unii. 
W związku z tym niniejsze rozporządzenie 
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z art. 5 ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej. nie wykracza poza to, co jest konieczne do 
osiągnięcia założonych celów, zgodnie 
z art. 5 ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Komisja powinna z własnej 
inicjatywy lub w następstwie informacji 
otrzymanych z dowolnego źródła, w tym 
od osób prawnych i fizycznych lub od 
państwa członkowskiego, zbadać, czy 
środki stosowane przez państwa trzecie 
stanowią wymuszenie. Po 
przeprowadzeniu takiego badania Komisja 
powinna stwierdzić w drodze decyzji, czy 
dany środek państwa trzeciego stanowi 
wymuszenie. Komisja powinna 
powiadomić odnośne państwo trzecie 
o każdym stwierdzeniu istnienia 
wymuszenia ekonomicznego, jednocześnie 
żądając zaprzestania jego stosowania oraz, 
w stosownych przypadkach, naprawienia 
ewentualnej szkody.

(13) Komisja może i, zwłaszcza w 
przypadku uzasadnionej skargi, powinna 
z własnej inicjatywy lub w następstwie 
informacji otrzymanych z dowolnego 
źródła, w tym od osób prawnych 
i fizycznych lub od państwa 
członkowskiego, zbadać, czy środki 
stosowane przez państwa trzecie stanowią 
wymuszenie. Po przeprowadzeniu takiego 
badania Komisja powinna stwierdzić 
w drodze decyzji, czy dany środek państwa 
trzeciego stanowi wymuszenie. Komisja 
powinna powiadomić odnośne państwo 
trzecie o każdym stwierdzeniu istnienia 
wymuszenia ekonomicznego, jednocześnie 
żądając zaprzestania jego stosowania oraz, 
w stosownych przypadkach, naprawienia 
ewentualnej szkody.

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Unia powinna wspierać państwa 
trzecie odczuwające skutki takich samych 
lub podobnych środków wymuszenia 
ekonomicznego lub inne zainteresowane 

(14) Unia powinna współpracować z 
państwami trzecimi odczuwającymi skutki 
takich samych lub podobnych środków 
wymuszenia ekonomicznego lub innymi 
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państwa trzecie oraz powinna z nimi 
współpracować. Unia powinna 
uczestniczyć w międzynarodowej 
koordynacji na forach dwustronnych, 
fakultatywnych lub wielostronnych, 
których celem jest zapobieganie 
stosowaniu wymuszenia ekonomicznego 
lub jego eliminowanie.

zainteresowanymi państwami trzecimi. 
Unia powinna uczestniczyć 
w międzynarodowej koordynacji na 
wszelkich forach dwustronnych, 
fakultatywnych lub wielostronnych, które 
są odpowiednie do zapobiegania 
stosowaniu wymuszenia ekonomicznego 
lub jego eliminowania.

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Unia powinna wprowadzać środki 
przeciwdziałania tylko wówczas, gdy inne 
środki, takie jak negocjacje, mediacja lub 
rozstrzyganie, nie prowadzą do szybkiego 
i skutecznego zaprzestania stosowania 
wymuszenia ekonomicznego ani do 
naprawienia szkody wyrządzonej Unii lub 
jej państwom członkowskim wskutek 
wymuszenia, oraz gdy działanie jest 
niezbędne do zapewnienia ochrony 
interesów i praw Unii i jej państw 
członkowskich i leży w interesie Unii. 
W rozporządzeniu należy określić mające 
zastosowanie zasady i procedury 
wprowadzania i stosowania unijnych 
środków reagowania oraz umożliwić 
podjęcie szybkich działań, jeżeli jest to 
konieczne do zachowania skuteczności 
wszelkich unijnych środków reagowania.

(15) Zachęca się Unię do aktywnego 
wykorzystywania wszystkich dostępnych 
środków angażowania się w sprawy 
danego państwa trzeciego, takich jak 
negocjacje, mediacja lub rozstrzyganie, w 
szczególności w ramach mechanizmu 
rozstrzygania sporów Światowej 
Organizacji Handlu, lub mediacja, oraz 
do nakładania środków w przypadkach, 
gdy środki te nie prowadzą do szybkiego 
i skutecznego zaprzestania stosowania 
wymuszenia ekonomicznego ani do 
naprawienia szkody wyrządzonej Unii lub 
jej państwom członkowskim wskutek 
wymuszenia, oraz gdy działanie jest 
niezbędne do zapewnienia ochrony 
interesów i praw Unii i jej państw 
członkowskich i leży w interesie Unii. 
W rozporządzeniu należy określić mające 
zastosowanie zasady i procedury 
wprowadzania i stosowania unijnych 
środków reagowania oraz umożliwić 
podjęcie szybkich działań, jeżeli jest to 
konieczne do zachowania skuteczności 
wszelkich unijnych środków reagowania

Or. en



PE703.008v01-00 12/38 PR\1245607PL.docx

PL

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Unijne środki reagowania przyjęte 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem 
należy wybrać i opracować na podstawie 
obiektywnych kryteriów, które obejmują: 
skuteczność środków w nakłanianiu 
państw trzecich do zaprzestania stosowania 
wymuszenia; potencjał środków w zakresie 
udzielania wsparcia podmiotom 
gospodarczym działającym w obrębie Unii 
i odczuwającym skutki środków 
wymuszenia ekonomicznego stosowanych 
przez państwa trzecie; cel polegający na 
uniknięciu lub minimalizowaniu 
negatywnego wpływu gospodarczego lub 
innego dla Unii; oraz unikanie 
nieproporcjonalnej złożoności 
administracyjnej i kosztów. Kluczowe 
znaczenie ma również uwzględnianie przy 
wyborze i opracowaniu unijnych środków 
reagowania interesu Unii. Unijne środki 
reagowania należy wybierać spośród 
szerokiego wachlarza możliwości, aby 
umożliwić przyjęcie najodpowiedniejszych 
środków w poszczególnych przypadkach.

(16) Unijne środki reagowania przyjęte 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem 
należy wybrać i opracować na podstawie 
obiektywnych kryteriów, które obejmują: 
skuteczność środków w nakłanianiu 
państw trzecich do zaprzestania stosowania 
wymuszenia i naprawienia wyrządzonej 
szkody; potencjał środków w zakresie 
udzielania wsparcia podmiotom 
gospodarczym działającym w obrębie Unii 
i odczuwającym skutki środków 
wymuszenia ekonomicznego stosowanych 
przez państwa trzecie; cel polegający na 
uniknięciu lub minimalizowaniu 
negatywnego wpływu gospodarczego lub 
innego dla Unii; oraz unikanie 
nieproporcjonalnej złożoności 
administracyjnej i kosztów. Kluczowe 
znaczenie ma również uwzględnianie przy 
wyborze i opracowaniu unijnych środków 
reagowania interesu Unii. Unijne środki 
reagowania należy wybierać spośród 
szerokiego wachlarza możliwości, aby 
umożliwić przyjęcie najodpowiedniejszych 
środków w poszczególnych przypadkach.

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Ważne jest zapewnienie skutecznej 
komunikacji oraz wymiany poglądów 
i informacji między Komisją, z jednej 
strony, a Parlamentem Europejskim i Radą, 
z drugiej strony, w szczególności na temat 

(21) Ważne jest zapewnienie skutecznej 
komunikacji oraz wymiany poglądów 
i informacji między Komisją, z jednej 
strony, a Parlamentem Europejskim i Radą, 
z drugiej strony, w szczególności na temat 
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rozmów prowadzonych z odnośnym 
państwem trzecim w celu zbadania 
możliwości doprowadzenia do zaprzestania 
stosowania wymuszenia ekonomicznego 
oraz na temat kwestii, które mogą 
prowadzić do przyjęcia unijnych środków 
reagowania na podstawie niniejszego 
rozporządzenia.

rozmów prowadzonych z odnośnym 
państwem trzecim w celu zbadania 
możliwości doprowadzenia do zaprzestania 
stosowania wymuszenia ekonomicznego 
lub naprawienia wyrządzonej szkody oraz 
na temat kwestii, które mogą prowadzić do 
przyjęcia unijnych środków reagowania na 
podstawie niniejszego rozporządzenia, w 
tym na temat etapów badania środków 
stosowanych przez państwa trzecie oraz 
ustaleń w odniesieniu do środków 
wymuszania ekonomicznego.

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie określa 
zasady i procedury służące zapewnieniu 
skutecznej ochrony interesów Unii i jej 
państw członkowskich w przypadku gdy 
państwo trzecie za pomocą środków 
wpływających na handel lub inwestycje 
stara się zmusić Unię lub jej państwo 
członkowskie do przyjęcia lub 
powstrzymania się od przyjęcia 
określonego aktu. Niniejsze 
rozporządzenie wprowadza ramy 
umożliwiające Unii reagowanie w takich 
sytuacjach w celu odstraszenia państwa 
trzeciego od takich działań lub zmuszenia 
go do ich zaprzestania, a jednocześnie 
zapewniające Unii możliwość – 
w ostateczności – przeciwdziałania takim 
działaniom.

1. Niniejsze rozporządzenie określa 
zasady i procedury służące zapewnieniu 
skutecznej ochrony interesów Unii i jej 
państw członkowskich w przypadku gdy 
państwo trzecie za pomocą jakiejkolwiek 
formy działania, zaniechania działania 
lub groźby jego wprowadzenia oraz 
wpływających na handel lub inwestycje 
stara się zmusić Unię lub jej państwo 
członkowskie do przyjęcia lub 
powstrzymania się od przyjęcia 
określonego aktu, w tym określonego 
wyboru polityki, aktu prawnego lub 
stanowiska w odniesieniu do wyboru 
polityki. Niniejsze rozporządzenie 
wprowadza ramy umożliwiające Unii 
reagowanie w takich sytuacjach w celu 
odstraszenia państwa trzeciego od takich 
działań doprowadzenia do zaprzestania 
takich działań lub naprawienia 
wyrządzonej szkody, zaprzestania, 
a jednocześnie zapewniające Unii 
możliwość – w ostateczności – 
przeciwdziałania takim działaniom.



PE703.008v01-00 14/38 PR\1245607PL.docx

PL

Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wszelkie działania podejmowane 
na podstawie niniejszego rozporządzenia 
muszą być spójne z zobowiązaniami Unii 
wynikającymi z prawa międzynarodowego 
i prowadzone zgodnie z zasadami i celami 
działań zewnętrznych Unii.

2. Wszelkie działania podejmowane 
na podstawie niniejszego rozporządzenia 
muszą być spójne z zobowiązaniami Unii 
wynikającymi z prawa międzynarodowego.

Or. en

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 1a
Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia 
stosuje się następujące definicje:
a) „wymuszenie” oznacza każde 
działanie lub środek państwa trzeciego, 
które ingerują w prawnie uzasadnione 
suwerenne wybory Unii lub jej państwa 
członkowskiego, przez dążenie do 
zapobieżenia zaprzestaniu stosowania, 
zmianie lub przyjęciu określonego 
działania przez Unię lub jej państwo 
członkowskie bądź doprowadzenia do 
zaprzestania stosowania, zmiany lub 
przyjęcia takiego działania;
b)  „działanie lub środek państwa 
trzeciego” oznacza każdy rodzaj środka, 
formę działania, zaniechanie działania 
lub groźbę jego wprowadzenia, które 
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można przypisać danemu państwu 
trzeciemu; 
c) „wymuszenie ekonomiczne” 
oznacza wymuszenie wynikające z 
działania lub środka państwa trzeciego 
mającego wpływ na handel lub 
inwestycje;
d) „określone działanie” oznacza 
określony wybór polityki, akt prawny lub 
stanowisko w odniesieniu do wyboru 
polityki Unii lub państwa członkowskiego;
e)  „szkoda” oznacza negatywne 
skutki poniesione przez Unię lub państwo 
członkowskie, w tym przez unijne 
podmioty gospodarcze; 
f) „unijny środek reagowania” 
oznacza każdy środek zgodny z 
międzynarodowymi zobowiązaniami Unii 
lub dozwolony na mocy prawa 
międzynarodowego wobec państwa 
trzeciego odpowiedzialnego za stosowanie 
wymuszenia ekonomicznego, który jest 
proporcjonalny do szkody poniesionej 
przez Unię lub państwo członkowskie i ma 
na celu doprowadzenie do zaprzestania 
stosowania wymuszenia ekonomicznego 
lub naprawienia wyrządzonej szkody;
g) „interes Unii” oznacza przede 
wszystkim potrzebę zachowania 
przestrzeni politycznej Unii lub jej państw 
członkowskich, umożliwiającej 
podejmowanie uzasadnionych 
suwerennych decyzji, a także strategiczne 
interesy gospodarcze Unii, w tym spójność 
gospodarczą i społeczną. 

Or. en

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ma 
zastosowanie w przypadku gdy państwo 
trzecie:

1. Niniejsze rozporządzenie ma 
zastosowanie wyłącznie w przypadku 
wymuszenia ekonomicznego. 

Or. en

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— ingeruje w prawnie uzasadnione 
suwerenne wybory Unii lub jej państwa 
członkowskiego, przez dążenie do 
zapobieżenia zaprzestaniu stosowania, 
zmianie lub przyjęciu określonego 
działania przez Unię lub jej państwo 
członkowskie bądź doprowadzenia do 
zaprzestania stosowania, zmiany lub 
przyjęcia takiego działania;

skreśla się

Or. en

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – tiret 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— przez zastosowanie lub grożenie 
zastosowaniem środków wpływających na 
handel lub inwestycje.

skreśla się

Or. en
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Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów niniejszego rozporządzenia takie 
działania państw trzecich nazywa się 
środkami wymuszenia ekonomicznego.

skreśla się

Or. en

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W celu stwierdzenia, czy warunki 
określone w ust. 1 są spełnione, 
uwzględnia się następujące kwestie:

2. W celu stwierdzenia wymuszenia 
ekonomicznego Komisja bierze pod uwagę 
następujące kwestie:

Or. en

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) intensywność, wagę, częstotliwość, 
czas trwania, zasięg i skalę środka 
stosowanego przez państwo trzecie oraz 
wynikającej z niego presji;

a) intensywność, wagę, częstotliwość, 
czas trwania, zasięg i skalę środka 
stosowanego przez państwo trzecie lub 
zaniechania działania oraz wynikającej 
z niego presji; Komisja ocenia, czy presja 
ta jest wystarczająca do przyjęcia unijnego 
środka reagowania;

Or. en



PE703.008v01-00 18/38 PR\1245607PL.docx

PL

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) to, czy państwo trzecie angażuje się 
w ingerencję mającą na celu 
doprowadzenie do przyjęcia przez Unię, jej 
państwa członkowskie lub inne państwa 
określonych aktów;

b) to, czy państwo trzecie angażuje się 
w wyraźną ingerencję mającą na celu 
doprowadzenie do przyjęcia przez Unię, jej 
państwa członkowskie lub inne państwa 
określonych aktów;

Or. en

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zakres, w jakim środek państwa 
trzeciego narusza suwerenność Unii lub jej 
państw członkowskich;

c) zakres, w jakim środek lub 
zaniechanie działania państwa trzeciego 
narusza suwerenność Unii lub jej państw 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) to, czy państwo trzecie działa 
w oparciu o uzasadnione obawy uznawane 
na arenie międzynarodowej;

d) to, czy państwo trzecie działa 
w oparciu o obawy uznawane za 
uzasadnione na mocy prawa 
międzynarodowego;

Or. en
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Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja może zbadać wszelkie 
środki państwa trzeciego w celu 
stwierdzenia, czy spełniają one warunki 
określone w art. 2 ust. 1. Komisja sprawnie 
podejmuje działania.

1. Komisja może zbadać lub, w 
przypadku należycie uzasadnionej skargi, 
bada wszelkie środki państwa trzeciego 
lub groźby ich wprowadzenia w celu 
stwierdzenia, czy spełniają one warunki 
określone w art. 2. Komisja sprawnie 
podejmuje działania

Or. en

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może przeprowadzić 
badanie, o którym mowa w ust. 1, 
z własnej inicjatywy lub w następstwie 
informacji otrzymanych z jakiegokolwiek 
źródła. Komisja zgodnie z art. 12 zapewnia 
ochronę informacji poufnych, które mogą 
obejmować tożsamość dostawcy 
informacji.

2. Komisja przeprowadza badanie, 
o którym mowa w ust. 1 w oparciu o 
uzasadnione informacje zebrane z własnej 
inicjatywy lub otrzymane z jakiegokolwiek 
wiarygodnego źródła. Komisja zgodnie 
z art. 12 zapewnia ochronę informacji 
poufnych, które mogą obejmować ukrycie 
tożsamości dostawcy informacji.

Or. en

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może publikować w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub za 
pośrednictwem innych odpowiednich 

Komisja informuje Parlament Europejski 
i Radę o wszelkich zmianach w bieżącej 
analizie środków wprowadzanych przez 
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środków komunikacji publicznej 
zawiadomienie zawierające zaproszenie do 
przedłożenia informacji w określonym 
terminie. W takim przypadku Komisja 
zawiadamia odnośne państwo trzecie 
o wszczęciu badania.

państwa trzecie. Komisja może 
publikować w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej i za pośrednictwem innych 
odpowiednich środków komunikacji 
publicznej zawiadomienie zawierające 
zaproszenie do przedłożenia informacji 
w określonym terminie oraz wskazanie 
terminu dokonania ustaleń, o którym 
mowa w art. 4, który nie może przekroczyć 
sześciu miesięcy. W takim przypadku 
Komisja zawiadamia odnośne państwo 
trzecie o wszczęciu badania.

Or. en

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po przeprowadzeniu badania zgodnie 
z art. 3 Komisja przyjmuje decyzję, 
w której stwierdza, czy środek odnośnego 
państwa trzeciego spełnia warunki 
określone w art. 2 ust. 1. Komisja sprawnie 
podejmuje działania.

Po przeprowadzeniu badania zgodnie 
z art. 3 Komisja przyjmuje decyzję, 
w której stwierdza, czy środek odnośnego 
państwa trzeciego spełnia warunki 
określone w art. 2. Komisja sprawnie 
podejmuje działania. Komisja publikuje tę 
decyzję w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej oraz za pomocą innych 
odpowiednich środków komunikacji 
publicznej.

Or. en

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przed przyjęciem decyzji Komisja może 
zaprosić odnośne państwo trzecie do 
przedłożenia uwag.

Przed przyjęciem decyzji Komisja może 
zaprosić odnośne państwo trzecie do 
przedłożenia uwag w określonym terminie, 
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który nie opóźni nadmiernie decyzji 
Komisji.

Or. en

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy Komisja zadecyduje, że 
dany środek odnośnego państwa trzeciego 
spełnia warunki określone w art. 2 ust. 1, 
zawiadamia o swojej decyzji odnośne 
państwo trzecie, żądając zaprzestania 
stosowania wymuszenia ekonomicznego 
oraz, w stosownych przypadkach, 
naprawienia szkody wyrządzonej Unii lub 
jej państwom członkowskim.

W przypadku gdy Komisja zadecyduje, że 
dany środek odnośnego państwa trzeciego 
spełnia warunki określone w art. 2 ust. 1, 
zawiadamia o swojej decyzji odnośne 
państwo trzecie, żądając zaprzestania 
stosowania wymuszenia ekonomicznego 
oraz, w stosownych przypadkach, 
naprawienia szkody wyrządzonej Unii lub 
jej państwom członkowskim w określonym 
terminie.

Or. en

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja zachowuje otwartość na 
prowadzenie w imieniu Unii rozmów 
z odnośnym państwem trzecim w celu 
przeanalizowania możliwości 
doprowadzenia do zaprzestania stosowania 
wymuszenia ekonomicznego. Możliwości 
te mogą obejmować:

Komisja zachowuje otwartość na 
prowadzenie w imieniu Unii rozmów 
z odnośnym państwem trzecim w celu 
przeanalizowania możliwości 
doprowadzenia do zaprzestania stosowania 
wymuszenia ekonomicznegooraz, w 
stosownych przypadkach, naprawienia 
szkody, jaką wymuszenie to wyrządziło 
Unii lub jej państwom członkowskim. 
Możliwości te mogą obejmować:

Or. en
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Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – tiret 1 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- poddanie sprawy pod 
międzynarodowe rozstrzygnięcie.

Or. en

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – tiret 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

— poddanie sprawy pod 
międzynarodowe rozstrzygnięcie.

skreśla się

Or. en

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja stale informuje Parlament 
Europejski i Radę o istotnych postępach 
w tym zakresie.

Komisja stale i w odpowiednim czasie 
informuje Parlament Europejski i Radę 
o wszystkich postępach w zakresie 
stosunków z danym państwem trzecim.

Or. en

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja w imieniu Unii prowadzi 
konsultacje lub współpracuje z dowolnym 
innym państwem trzecim odczuwającym 
skutki takich samych lub podobnych 
środków wymuszenia ekonomicznego lub 
z dowolnym zainteresowanym państwem 
trzecim w celu doprowadzenia do 
zaprzestania stosowania wymuszenia. 
W stosownych przypadkach może to 
obejmować koordynację na odpowiednich 
forach międzynarodowych i koordynację 
w reagowaniu na wymuszenie.

Komisja w imieniu Unii prowadzi 
konsultacje lub współpracuje z dowolnym 
innym państwem trzecim odczuwającym 
skutki takich samych lub podobnych 
środków wymuszenia ekonomicznego lub 
z dowolnym zainteresowanym państwem 
trzecim w celu doprowadzenia do 
zaprzestania stosowania wymuszenia. 
W stosownych przypadkach może to 
obejmować koordynację na odpowiednich 
forach międzynarodowych i koordynację 
w reagowaniu na wymuszenie. Współpraca 
taka nie może nadmiernie opóźniać 
stosowania niniejszego instrumentu.

Or. en

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja przyjmuje akt 
wykonawczy określający wprowadzenie 
unijnego środka reagowania w przypadku 
gdy:

1. Komisja przyjmuje akt 
wykonawczy dotyczący podjęcia unijnego 
środka reagowania na następujących 
warunkach:

Or. en

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) działanie na podstawie art. 4 i 5 nie 
spowodowało zaprzestania stosowania 
wymuszenia ekonomicznego i naprawienia 
szkody wyrządzonej Unii lub jej państwu 

a) działanie na podstawie art. 4 i 5 nie 
spowodowało zaprzestania stosowania 
wymuszenia ekonomicznego i, w 
stosownych przypadkach, naprawienia 
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członkowskiemu wskutek tego środka 
w rozsądnym terminie;

szkody wyrządzonej Unii lub jej 
państwach członkowskich wskutek tego 
środka w terminie określonym w decyzji, o 
której mowa w art. 4;

Or. en

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) działanie leży w interesie Unii. c) działanie leży w interesie Unii w 
określonym przypadku.

Or. en

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W akcie wykonawczym Komisja określa 
również odpowiednią reakcję Unii, 
wybierając spośród środków 
przewidzianych w załączniku I. Takie 
środki mogą również mieć zastosowanie 
w odniesieniu do osób fizycznych lub 
prawnych wskazanych zgodnie z art. 8. 
Komisja może ponadto przyjmować środki, 
które może wprowadzać zgodnie z innymi 
instrumentami prawnymi.

W akcie wykonawczym, o którym mowa w 
akapicie pierwszym, Komisja uzasadnia, 
że warunki, o których mowa w lit. a), b) i 
c), zostały spełnione. Komisja określa 
również i uzasadnia odpowiednią reakcję 
Unii, wybierając spośród środków 
przewidzianych w załączniku I. Takie 
środki mogą również mieć zastosowanie 
w odniesieniu do osób fizycznych lub 
prawnych wskazanych zgodnie z art. 8. 
Komisja może ponadto przyjmować środki, 
które nie są wymienione w Załączniku I, 
zgodnie z innymi instrumentami 
prawnymi. Każde takie przyjęcie środków 
musi być skoordynowane i spójne z 
działaniami podejmowanymi na mocy 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en



PR\1245607PL.docx 25/38 PE703.008v01-00

PL

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 15 ust. 2.

Akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 15 ust. 2. Komisja publikuje tę 
decyzję w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej oraz za pomocą innych 
odpowiednich środków komunikacji 
publicznej.

Or. en

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Unijne środki reagowania mają 
zastosowanie od określonego dnia po 
przyjęciu aktu wykonawczego, o którym 
mowa w ust. 1. Komisja ustala tę datę 
rozpoczęcia stosowania, biorąc pod uwagę 
okoliczności, tak aby umożliwić 
zawiadomienie odnośnego państwa 
trzeciego zgodnie z ust. 3 i aby umożliwić 
temu państwu zaprzestanie stosowania 
wymuszenia ekonomicznego.

2. Unijne środki reagowania mają 
zastosowanie od określonego dnia po 
przyjęciu aktu wykonawczego, o którym 
mowa w ust. 1. Komisja ustala tę datę 
rozpoczęcia stosowania, biorąc pod uwagę 
okoliczności, tak aby umożliwić 
zawiadomienie odnośnego państwa 
trzeciego zgodnie z ust. 3 i aby umożliwić 
temu państwu zaprzestanie stosowania 
wymuszenia ekonomicznego oraz, w 
stosownych przypadkach, naprawienie 
wyrządzonej szkody.

Or. en

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Po przyjęciu aktu wykonawczego 
Komisja zawiadamia odnośne państwo 
trzecie o unijnych środkach reagowania 
przyjętych zgodnie z ust. 1. 
W zawiadomieniu Komisja w imieniu Unii 
wzywa odnośne państwo trzecie do 
szybkiego zaprzestania stosowania 
wymuszenia ekonomicznego, proponuje 
podjęcie negocjacji w celu wypracowania 
rozwiązania i informuje odnośne państwo 
trzecie, że jeżeli nie zaprzestanie 
stosowania wymuszenia ekonomicznego, 
zastosowanie będą miały unijne środki 
reagowania.

3. Po przyjęciu aktu wykonawczego 
Komisja zawiadamia odnośne państwo 
trzecie o unijnych środkach reagowania 
przyjętych zgodnie z ust. 1. 
W zawiadomieniu Komisja w imieniu Unii 
wzywa odnośne państwo trzecie do 
szybkiego zaprzestania stosowania 
wymuszenia ekonomicznego, proponuje 
podjęcie negocjacji w celu wypracowania 
rozwiązania obejmującego naprawienie 
szkody wyrządzonej Unii i jej państwom 
członkowskim i informuje odnośne 
państwo trzecie, że jeżeli nie zaprzestanie 
stosowania wymuszenia ekonomicznego, 
zastosowanie będą miały unijne środki 
reagowania lub, w stosownych 
przypadkach, państwo to naprawi 
wyrządzoną szkodę.

Or. en

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W akcie wykonawczym, o którym 
mowa w ust. 1, stwierdza się, że 
w przypadku gdy Komisja dysponuje 
wiarygodnymi informacjami o tym, że 
dane państwo trzecie zaprzestało 
stosowania wymuszenia ekonomicznego 
przed rozpoczęciem stosowania przyjętych 
unijnych środków reagowania, 
zastosowanie unijnych środków 
reagowania zostanie odroczone na okres 
określony w tym akcie wykonawczym. 
W takim przypadku Komisja publikuje 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej zawiadomienie, w którym 
wskazuje, że otrzymała taką informację, 
i podaje datę, od której stosuje się 

4. W akcie wykonawczym, o którym 
mowa w ust. 1, stwierdza się, że 
w przypadku gdy Komisja dysponuje 
wiarygodnymi informacjami o tym, że 
dane państwo trzecie zaprzestało 
stosowania wymuszenia ekonomicznego 
lub, w stosownych przypadkach, 
naprawiło wyrządzoną szkodę przed 
rozpoczęciem stosowania przyjętych 
unijnych środków reagowania, 
zastosowanie unijnych środków 
reagowania zostanie odroczone na okres 
określony w tym akcie wykonawczym. 
W takim przypadku Komisja publikuje 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej zawiadomienie, w którym 
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odroczenie. Jeżeli państwo trzecie 
zaprzestanie stosowania wymuszenia 
ekonomicznego przed rozpoczęciem 
stosowania przyjętych unijnych środków 
reagowania, Komisja zakończy stosowanie 
unijnych środków reagowania zgodnie 
z art. 10.

wskazuje, że otrzymała taką informację, 
i podaje datę, od której stosuje się 
odroczenie. Jeżeli państwo trzecie 
zaprzestanie stosowania wymuszenia 
ekonomicznego lub, w stosownych 
przypadkach, naprawi wyrządzoną szkodę 
przed rozpoczęciem stosowania przyjętych 
unijnych środków reagowania, Komisja 
zakończy stosowanie unijnych środków 
reagowania zgodnie z art. 10.

Or. en

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. W należycie uzasadnionych, 
szczególnie pilnych przypadkach, aby 
uniknąć nieodwracalnej szkody dla Unii 
lub jej państw członkowskich 
spowodowanej środkami wymuszenia 
ekonomicznego, Komisja przyjmuje 
zgodnie z procedurą, o której mowa 
w art. 15 ust. 3, akty wykonawcze mające 
natychmiastowe zastosowanie 
wprowadzające unijne środki reagowania. 
Zastosowanie mają wymogi określone 
w ust. 2–5. Akty te pozostają w mocy 
przez okres nieprzekraczający trzech 
miesięcy.

6. W należycie uzasadnionych, 
szczególnie pilnych przypadkach, aby 
uniknąć nieodwracalnej szkody dla Unii 
lub jej państw członkowskich 
spowodowanej środkami wymuszenia 
ekonomicznego, Komisja przyjmuje 
zgodnie z procedurą, o której mowa 
w art. 15 ust. 3, akty wykonawcze, o 
których mowa w art. 7 ust. 1, jako akty 
wykonawcze mające natychmiastowe 
zastosowanie wprowadzające unijne środki 
reagowania. Zastosowanie mają warunki, 
o których mowa w ust. 1 z wyjątkiem lit. 
a), oraz wymogi określone w ust. 2–5. 
Akty te pozostają w mocy przez okres 
nieprzekraczający trzech miesięcy, po 
którym w stosownych przypadkach może 
zostać przyjęty akt wykonawczy, o którym 
mowa w art. 7 ust. 1. Komisja publikuje te 
akty wykonawcze w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej oraz za 
pomocą innych odpowiednich środków 
komunikacji publicznej.

Or. en
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Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja może przewidzieć w akcie 
wykonawczym, o którym mowa w art. 7 
ust. 1, lub w odrębnym akcie 
wykonawczym, że:

1. Komisja może przewidzieć w akcie 
wykonawczym, o którym mowa w art. 7 
ust. 1 i 6, lub w odrębnym akcie 
wykonawczym, że:

Or. en

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) skuteczność środków w nakłanianiu 
do zaprzestania stosowania wymuszenia 
ekonomicznego;

a) skuteczność środków w nakłanianiu 
państw trzecich do zaprzestania stosowania 
wymuszenia ekonomicznego i 
naprawienia wyrządzonej szkody;

Or. en

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może zadecydować 
o zastosowaniu unijnych środków 
reagowania zgodnie z art. 7 lub 8 
polegających na ograniczeniach w zakresie 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych 
lub handlu usługami również w odniesieniu 
do usług świadczonych w Unii lub 
inwestycji bezpośrednich dokonywanych 
w Unii przez co najmniej jedną osobę 
prawną mającą siedzibę w Unii i będącą 

3. Komisja może zadecydować 
o zastosowaniu unijnych środków 
reagowania zgodnie z art. 7 lub 8 
polegających na ograniczeniach w zakresie 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych 
lub handlu usługami również w odniesieniu 
do usług świadczonych w Unii lub 
inwestycji bezpośrednich dokonywanych 
w Unii przez co najmniej jedną osobę 
prawną mającą siedzibę w Unii i będącą 
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własnością osób z odnośnego państwa 
trzeciego lub przez nie kontrolowaną, 
jeżeli jest to konieczne do osiągnięcia 
celów niniejszego rozporządzenia. Komisja 
może zadecydować o takim zastosowaniu, 
jeżeli unijne środki reagowania 
nieobejmujące takich sytuacji byłyby 
niewystarczające do skutecznego 
osiągnięcia celów niniejszego 
rozporządzenia, w szczególności jeżeli 
można by uniknąć takich środków. 
Oceniając, czy należy przyjąć taką decyzję, 
oprócz kryteriów określonych w ust. 1 i 2 
Komisja bierze pod uwagę między innymi:

własnością osób z odnośnego państwa 
trzeciego lub przez nie kontrolowaną, 
jeżeli jest to konieczne do osiągnięcia 
celów niniejszego rozporządzenia. Komisja 
może zadecydować o takim zastosowaniu, 
jeżeli unijne środki reagowania 
nieobejmujące takich sytuacji byłyby 
niewystarczające do skutecznego 
osiągnięcia celów niniejszego 
rozporządzenia, w szczególności jeżeli 
można by uniknąć lub ograniczyć skutki 
takich środków. Oceniając, czy należy 
przyjąć taką decyzję, oprócz kryteriów 
określonych w ust. 1 i 2 Komisja bierze 
pod uwagę między innymi:

Or. en

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) stopień, w jakim takie ograniczenia 
wewnątrzunijne skutecznie przyczyniają 
się do osiągnięcia celu, jakim jest 
zaprzestanie stosowania środka 
wymuszenia ekonomicznego;

b) potencjalny stopień, w jakim takie 
ograniczenia wewnątrzunijne skutecznie 
przyczyniają się do osiągnięcia celu, jakim 
jest zaprzestanie stosowania środka 
wymuszenia ekonomicznego;

Or. en

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli odnośne państwo trzecie 
zawiesi stosowanie wymuszenia 
ekonomicznego lub jeżeli jest to konieczne 
ze względu na interes Unii, Komisja może 
zawiesić stosowanie odpowiedniego 

2. Jeżeli odnośne państwo trzecie 
zawiesi stosowanie wymuszenia 
ekonomicznego, Komisja zawiesza 
stosowanie odpowiedniego unijnego 
środka reagowania na czas trwania 
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unijnego środka reagowania na czas 
trwania zawieszenia przez państwo trzecie 
lub tak długo, jak jest to konieczne ze 
względu na interes Unii. Komisja zawiesza 
unijne środki reagowania, jeżeli odnośne 
państwo trzecie zaproponuje zawarcie 
porozumienia o przekazaniu sprawy do 
wiążącego międzynarodowego 
rozstrzygnięcia przez osobę trzecią i Unia 
zawrze z tym państwem takie 
porozumienie, a ponadto państwo trzecie 
zawiesi stosowanie swoich środków 
wymuszenia ekonomicznego. Komisja 
podejmuje decyzję o zawieszeniu unijnych 
środków reagowania w drodze aktu 
wykonawczego. Takie akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 15 
ust. 2.

zawieszenia przez państwo trzecie lub jeśli 
jest to konieczne ze względu na interes 
Unii, Komisja może zawiesić stosowanie 
środka na tak długo, jak jest to konieczne. 
Komisja zawiesza unijne środki 
reagowania, jeżeli odnośne państwo trzecie 
zaproponuje zawarcie porozumienia 
o przekazaniu sprawy do wiążącego 
międzynarodowego rozstrzygnięcia przez 
osobę trzecią i Unia zawrze z tym 
państwem takie porozumienie, a ponadto 
państwo trzecie zawiesi stosowanie swoich 
środków wymuszenia ekonomicznego. 
Komisja podejmuje decyzję o zawieszeniu 
unijnych środków reagowania w drodze 
aktu wykonawczego. Takie akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 15 ust. 2.

Or. en

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W należycie uzasadnionych, 
szczególnie pilnych przypadkach Komisja 
przyjmuje akty wykonawcze mające 
natychmiastowe zastosowanie w celu 
zawieszenia, zmiany lub zakończenia 
stosowania unijnych środków reagowania 
przyjętych zgodnie z art. 7. Te akty 
wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą, o której mowa w art. 15 ust. 3, 
i pozostają one w mocy przez okres 
nieprzekraczający dwóch miesięcy.

5. W należycie uzasadnionych, 
szczególnie pilnych przypadkach Komisja 
przyjmuje akty wykonawcze mające 
natychmiastowe zastosowanie w celu 
zawieszenia lub zmiany stosowania 
unijnych środków reagowania przyjętych 
zgodnie z art. 7. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 15 ust. 3, i pozostają w mocy 
przez okres nieprzekraczający dwóch 
miesięcy, po którym to okresie może 
zostać przyjęty odpowiednio akt 
wykonawczy, o którym mowa w ust. 2, 3 
lub 4.

Or. en
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Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przed przyjęciem unijnych środków 
reagowania lub zmianą takich środków 
Komisja, odpowiednio przed zawieszeniem 
lub zakończeniem stosowania takich 
środków, zwraca się o informacje i opinie 
dotyczące wpływu gospodarczego na 
podmioty gospodarcze w Unii i interes 
Unii, w drodze zawiadomienia 
opublikowanego w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub za pośrednictwem 
innych odpowiednich środków 
komunikacji publicznej. W zawiadomieniu 
tym wskazuje się termin, w którym należy 
przedłożyć uwagi.

1. Przed przyjęciem unijnych środków 
reagowania lub zmianą takich środków 
Komisja, odpowiednio przed zawieszeniem 
lub zakończeniem stosowania takich 
środków, zwraca się o informacje i opinie 
dotyczące wpływu gospodarczego na 
podmioty gospodarcze w Unii, w drodze 
zawiadomienia opublikowanego 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub za pośrednictwem innych 
odpowiednich środków komunikacji 
publicznej. W zawiadomieniu tym 
wskazuje się termin, w którym należy 
przedłożyć uwagi.

Or. en

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wzajemnego oddziaływania między 
tymi środkami a odpowiednimi przepisami 
państw członkowskich;

b) wzajemnego oddziaływania między 
tymi środkami a odpowiednimi przepisami 
Unii i państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 4 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) interesu Unii. skreśla się
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Or. en

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja w jak największym 
stopniu uwzględnia informacje 
zgromadzone w trakcie procesu 
gromadzenia informacji. Projektowi aktu 
wykonawczego, gdy jest on przedkładany 
komitetowi w kontekście procedury 
sprawdzającej, o której mowa w art. 15 
ust. 2, towarzyszy analiza planowanych 
środków.

5. Komisja w jak największym 
stopniu uwzględnia informacje 
zgromadzone w trakcie procesu 
gromadzenia informacji. Projektowi aktu 
wykonawczego, gdy jest on przedkładany 
komitetowi w kontekście procedury 
sprawdzającej, o której mowa w art. 15 
ust. 2, towarzyszy analiza planowanych 
środków. Komisja informuje o tym 
Parlament Europejski zgodnie z art. 10 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

Or. en

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Przed przyjęciem aktu 
wykonawczego zgodnie z art. 7 ust. 6 lub 
art. 10 ust. 5 Komisja zwraca się w sposób 
ukierunkowany o informacje i opinie do 
odpowiednich zainteresowanych stron, 
chyba że w szczególnie pilnych 
przypadkach uzyskanie informacji 
i przeprowadzenie konsultacji nie jest 
możliwe lub nie jest konieczne z przyczyn 
obiektywnych, na przykład w celu 
zapewnienia zgodności 
z międzynarodowymi zobowiązaniami 
Unii.

6. Przed przyjęciem aktu 
wykonawczego zgodnie z art. 7 ust. 6 lub 
art. 10 ust. 5 Komisja zwraca się 
o informacje i opinie do odpowiednich 
zainteresowanych stron, chyba że 
w szczególnie pilnych przypadkach 
uzyskanie informacji i przeprowadzenie 
konsultacji nie jest możliwe lub nie jest 
konieczne z przyczyn obiektywnych, na 
przykład w celu zapewnienia zgodności 
z międzynarodowymi zobowiązaniami 
Unii.

Or. en
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Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Informacje uzyskane zgodnie 
z niniejszym rozporządzeniem są 
wykorzystywane wyłącznie do celów, 
w jakich o nie wystąpiono.

1. Informacje uzyskane zgodnie 
z niniejszym rozporządzeniem są 
wykorzystywane wyłącznie do celów, 
w jakich zostały one dostarczone, w jakich 
o nie wystąpiono lub w jakich je 
otrzymano.

Or. en

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dostawca informacji może zażądać, 
aby dostarczone informacje traktowano 
jako poufne. W takich przypadkach 
towarzyszy im niepoufne streszczenie lub 
oświadczenie o powodach, dla których 
informacje nie mogą zostać przedstawione 
w formie streszczenia. Komisja, Rada, 
Parlament Europejski, państwa 
członkowskie ani też ich urzędnicy nie 
ujawniają żadnych informacji o poufnym 
charakterze uzyskanych na podstawie 
niniejszego rozporządzenia bez uzyskania 
wyraźnej zgody dostawcy tych informacji.

2. Dostawca informacji może zażądać, 
aby dostarczone informacje traktowano 
jako poufne. W takich przypadkach 
towarzyszy im niepoufne i miarodajne 
streszczenie lub oświadczenie o powodach, 
dla których informacje nie mogą zostać 
przedstawione w formie streszczenia. 
Komisja, Rada, Parlament Europejski, 
państwa członkowskie ani też ich 
urzędnicy nie mają prawa ujawniać 
żadnych informacji o poufnym charakterze 
uzyskanych na podstawie niniejszego 
rozporządzenia bez uzyskania wyraźnej 
zgody dostawcy tych informacji.

Or. en
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Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Ust. 2 nie uniemożliwia Komisji 
ujawniania informacji ogólnych w formie 
streszczenia, które nie zawiera informacji 
pozwalających na zidentyfikowanie 
dostawcy informacji. Ujawnienie takie 
musi uwzględniać uzasadniony interes, jaki 
strony mają w nieujawnianiu informacji 
poufnych.

3. Ust. 2 nie uniemożliwia Komisji 
ujawniania informacji ogólnych w formie 
miarodajnego streszczenia, które nie 
zawiera informacji pozwalających na 
zidentyfikowanie dostawcy informacji. 
Ujawnienie takie musi uwzględniać 
uzasadniony interes, jaki strony mają 
w nieujawnianiu informacji poufnych.

Or. en

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Nie później niż w terminie trzech 
lat po przyjęciu pierwszego aktu 
wykonawczego na podstawie niniejszego 
rozporządzenia lub sześciu lat po wejściu 
w życie niniejszego rozporządzenia, 
w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, 
Komisja dokonuje przeglądu niniejszego 
rozporządzenia i jego wdrożenia oraz 
przedkłada stosowne sprawozdanie 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

2. Nie później niż w terminie trzech 
lat po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia Komisja dokonuje 
przeglądu niniejszego rozporządzenia 
i jego wdrożenia, w szczególności w 
świetle przeglądu statusu blokującego1a, 
oraz przedkłada stosowne sprawozdanie 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. 
Ponadto Komisja wspomina o wszelkich 
zmianach związanych z niniejszym 
rozporządzeniem przy okazji 
odpowiednich sprawozdań składanych 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
przez głównego urzędnika ds. 
egzekwowania przepisów handlowych.
__________________
1a Rozporządzenie Rady (WE) nr 2271/96 
z dnia 22 listopada 1996 r. 
zabezpieczające przed skutkami 
eksterytorialnego stosowania 
ustawodawstwa przyjętego przez państwo 



PR\1245607PL.docx 35/38 PE703.008v01-00

PL

trzecie oraz działaniami opartymi na nim 
lub z niego wynikającymi (Dz.U. L 309 z 
29.11.1996, s. 1).

Or. en
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UZASADNIENIE

UE pilnie potrzebuje instrumentu przeciwdziałania wymuszaniu ekonomicznemu, który 
wypełniłby niefortunną lukę w prawie unijnym: w obliczu przejścia od handlu 
międzynarodowego opartego na zasadach do handlu opartego na sile UE nie dysponuje 
obecnie żadnym narzędziem, które mogłoby zniechęcać do stosowania wymuszania 
ekonomicznego, a w razie potrzeby reagować na takie wymuszanie w celu ochrony 
uzasadnionych interesów Unii i jej państw członkowskich. 

Bodźce do zastosowania tego instrumentu muszą być szeroko zdefiniowane i neutralne 
w stosunku do państw. Wymuszanie ekonomiczne może przybierać różne formy, takie jak 
groźba Waszyngtonu, że podejmie działania odwetowe w związku z podatkiem cyfrowym 
kilku państw członkowskich UE, blokada importu z Litwy przez Chiny po otwarciu przez 
Tajwan faktycznej ambasady w Wilnie, „spontaniczny” bojkot zachodnich marek i zakaz 
wstępu na teren Parlamentu Europejskiego posłów krytycznych wobec Chin czy rosyjski 
zakaz importu towarów rolnych z państw członkowskich UE. 

W miarę możliwości UE powinna mieć możliwość szybszego interweniowania w sytuacji, 
gdy dane państwo, stosując środki wpływające na handel i inwestycje lub grożąc ich 
zastosowaniem, stara się wywrzeć nacisk na UE lub jej państwa członkowskie, aby dokonały 
one wyboru politycznego lub powstrzymały się od niego. Brak takiego narzędzia jest 
słabością naszego systemu prawnego, ponieważ przeciwdziałanie wymuszaniu 
ekonomicznemu jest dopuszczalne na mocy prawa międzynarodowego. Samo istnienie 
takiego narzędzia miałoby efekt odstraszający. Ponadto należy wziąć pod uwagę fakt, że nasi 
partnerzy handlowi dysponują już podobnymi instrumentami – UE nadrabia zaległości 
zamiast eskalować wyścig zbrojeń.

Ponadto należy pamiętać, że środki podejmowane w ramach instrumentu przeciwdziałania 
wymuszaniu ekonomicznemu są ostateczną reakcją UE na środki przymusu państwa 
trzeciego, a ich jedynym celem jest ochrona uzasadnionej przestrzeni politycznej Unii. Nie 
jest to narzędzie ofensywne, z którego UE może korzystać bez ograniczeń. 

W ostatnich latach doświadczyliśmy napięć w handlu światowym oraz wpływu pandemii 
COVID-19 na globalne łańcuchy dostaw, których słabe punkty zostały jeszcze bardziej 
uwidocznione po inwazji wojskowej Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku. W tym kontekście 
uważam, że UE nie może być wiarygodnym partnerem do rozmów na arenie 
międzynarodowej bez silnego instrumentu handlowego chroniącego jej interesy, prawa 
i suwerenne wybory polityczne. W niedawnej deklaracji z Wersalu szefów państw i rządów 
z 10 i 11 marca 2022 r. podkreślono rolę polityki handlowej UE w realizacji celu, jakim jest 
budowanie strategicznej autonomii Europy dzięki solidniejszej bazie gospodarczej, poprzez 
uczynienie jej bardziej odporną, konkurencyjną i dostosowaną do zielonej i cyfrowej 
transformacji bez pozostawiania nikogo w tyle.

Parlament Europejski wezwał Komisję do przedstawienia w 2020 r. wniosku w sprawie 
instrumentu przeciwdziałania wymuszaniu ekonomicznemu, co doprowadziło do wspólnej 
deklaracji instytucji UE załączonej do zmienionego rozporządzenia wykonawczego1. W tym 

1 Wspólne oświadczenie, Dz.U. C 49 z 12.2.2021, s. 1.
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kontekście zarówno państwa członkowskie, jak i Parlament Europejski wyraziły zastrzeżenia 
dotyczące praktyk handlowych niektórych państw trzecich mających na celu zmuszenie UE 
lub jej państw członkowskich do wprowadzenia lub wycofania określonych środków polityki 
handlowej. Z niecierpliwością czekam na wspólne stanowisko Rady w sprawie tego nowego 
instrumentu.

Z zadowoleniem przyjmuję fakt, że przewodnicząca Komisji Europejskiej uwzględniła nasze 
obawy we wrześniu 2020 r. i zgodnie z obietnicą Komisja przedłożyła wniosek dotyczący 
instrumentu przeciwdziałania wymuszaniu ekonomicznemu przed końcem 2021 r. To nowe 
narzędzie uzupełni zestaw narzędzi handlowych UE, wraz z nowymi przepisami dotyczącymi 
wzajemności w dostępie do światowych rynków zamówień publicznych oraz w sprawie 
zakłócających subsydiów zagranicznych, nad którymi ten Parlament intensywnie pracował w 
ramach przeglądu polityki handlowej UE. Jak wskazaliśmy również w naszym sprawozdaniu 
na temat wpływu pandemii COVID-19 na handel2, celem takiego przeglądu jest zapewnienie, 
by handel przyczyniał się do realizacji nadrzędnego celu, jakim jest strategiczna autonomia 
UE. 

Dlatego też zasadniczo popieram wniosek Komisji dotyczący instrumentu handlowego, 
a poprawki zaproponowane w moim projekcie sprawozdania koncentrują się na następujących 
siedmiu punktach:

1. Jeszcze szersza definicja wymuszenia ekonomicznego w celu zapewnienia 
rzeczywistego efektu odstraszającego. Instrument ten powinien również obejmować groźbę 
wprowadzenia środków przez państwo trzecie, które jako takie kwalifikują się jako 
wymuszenie ekonomiczne, a także wszelkie środki ingerujące w określony wybór polityki 
UE, niezależnie od formy, jaką przybierze ten wybór.

2. W razie potrzeby wiarygodność tego instrumentu zapewni szybka i skuteczna 
reakcja UE. Unijne środki przeciwdziałania powinny być proporcjonalne i szybkie, jeśli są 
pilne, i mają na celu nie tylko zaprzestanie stosowania wymuszenia, ale także, jeśli to 
możliwe, naprawienie szkody wyrządzonej przez to wymuszenie.

3. Należy chronić praworządność poprzez pewność prawną i środki przeciwdziałania 
zgodne z prawem międzynarodowym. W procedurze należy znaleźć właściwą równowagę 
między potrzebą szybkiej reakcji a znaczeniem wskazania ram czasowych niezbędnych 
kroków proceduralnych.

4. Zaangażowanie na rzecz rozwiązania negocjacyjnego, ale bez nadmiernego 
opóźniania procesu Należy zapewnić wystarczającą przestrzeń dla dialogu z państwem 
trzecim, a także dla współpracy na forach międzynarodowych i z innymi partnerami 
handlowymi UE, bez nadmiernego opóźniania nakładania środków przeciwdziałania.

5. W centrum tego instrumentu znajduje się interes Unii. Skuteczne przeciwdziałanie 
środkom państw trzecich, które nadmiernie ingerują w uzasadnione suwerenne wybory Unii 
lub państw członkowskich, stanowi w tym kontekście decydującą część interesu Unii. Interes 
Unii musi również gwarantować, że wszelkie środki podejmowane na mocy niniejszego 

2 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie aspektów handlowych pandemii COVID-
19 i jej konsekwencji dla handlu (2020/2117(INI)).
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rozporządzenia będą uwzględniać spójność gospodarczą i społeczną Unii i nie będą mieć na 
nią negatywnego wpływu.

6. Należy zapewnić spójność z innymi instrumentami dotyczącymi eksterytorialnych 
skutków środków podejmowanych przez państwa spoza UE, takimi jak status blokujący. 
W tym celu konieczny może okazać się wczesny przegląd tego rozporządzenia.

7. Demokratyczna kontrola na wszystkich etapach. Udział zainteresowanych stron – 
przy zachowaniu pełnej poufności – jest niezbędny do zidentyfikowania wymuszenia, 
określenia jego rozmiarów i skutków, a tym samym do opracowania skutecznych środków 
przeciwdziałania. Parlament, który sprawuje demokratyczną kontrolę nad tym instrumentem, 
powinien być informowany wraz z Radą na wszystkich istotnych etapach, od analizy do 
stałego przeglądu środków UE.


