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                                           HANDEL DLA DOBRA WSPÓLNEGO 
 
 

1. Korzyści dla wielu, a nie tylko dla nielicznych 

Najważniejszym celem umów handlowych powinna być korzyść dla jak najszerszego kręgu 
obywateli. Porozumienia handlowe powinny przyczyniać się do zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego i większego zatrudnienia w UE oraz w krajach partnerskich.  
 

2. Polityka oparta na wartościach 

Podobnie do towarów i usług, UE powinna eksportować swoje wartości, w szczególności, jeśli 
chodzi o standardy pracownicze, społeczne i środowiskowe. Rozdział dotyczący handlu i 
zrównoważonego rozwoju, w tym przepisy dotyczące podstawowych praw pracowniczych MOP i 
społecznej odpowiedzialności biznesu muszą być zawarte we wszystkich umowach handlowych 
UE. Grupa S&D będzie nadal naciskać na to, by przepisy te były egzekwowalne. 
 

3. Przejrzystość i zaangażowanie obywateli 

Negocjacje powinny być prowadzone w miarę możliwości w sposób otwarty i przejrzysty. Nie 
może być odwrotu od naszych ciężko wypracowanych osiągnięć w zakresie przejrzystości 
toczących się obecnie negocjacji. Rada musi opublikować automatycznie wszystkie nowe i 
wcześniej przyjęte mandaty negocjacyjne, a proces tworzenia polityki powinien być oparty na 
konstruktywnym dialogu ze społeczeństwem obywatelskim, związkami zawodowymi i MOP. 

 

4. Nie pozostawiać nikogo z tyłu 

Pokrzywdzeni w wyniku otwarcia handlu powinni otrzymać odpowiednie rekompensaty. 
Obejmuje to pomoc pracownikom w dostosowaniu się do zmian i lepsze wsparcie dla tych, którzy 
stracą pracę w wyniku zagranicznej konkurencji, będącej rezultatem globalizacji; należy 
skoncentrować się przede wszystkim na sektorze produkcyjnym. Komisja powinna zapewnić 
bardziej kompleksowe oceny skutków, dokonać oceny i aktualizacji narzędzi politycznych, takich 
jak Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) lub rozważyć utworzenie systemu 
zbliżonego do amerykańskiego „Trade Adjustment Assistance” (pakiet handlowy zawierający 
program dostosowawczy dla pracowników).  
 

5. MŚP jako kluczowe podmioty 

MŚP są siłą napędową europejskiej gospodarki i powinny także odnosić korzyści z umów 
handlowych. W każdym porozumieniu powinien znajdować się rozdział dotyczący tego, w jaki 
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sposób należy obniżyć globalne koszty handlowe dla małych przedsiębiorstw w celu włączenia 
MŚP do globalnego rynku. 
 

6. Multilateralizm jako najlepsza opcja 

Gdy tylko jest to możliwe, UE powinna zawsze dążyć do rozwiązań wielostronnych w ramach WTO. 
Równolegle powinny być kontynuowane działania na rzecz zakończenia dauhańskiej agendy 
rozwoju, aby upewnić się, że kraje rozwijające się w dalszym ciągu odgrywają rolę w handlu 
międzynarodowym. Umowy o wolnym handlu (FTA) nie powinny stanowić zagrożenia dla 
wielostronnego systemu handlowego, tylko wstęp do wielostronnych umów handlowych. 
 

7. Rządy uprawnione do stanowienia prawa w interesie publicznym 

Nie powinno dochodzić do podważania przepisów krajowych i prawa rządów do stanowienia 
prawa. W wyniku nacisku ze strony naszej Grupy, Komisja zrezygnowała z rozstrzygania sporów 
między inwestorami a państwem (ISDS) i usunęła je z umowy CETA. 
 

8. Ochrona usług publicznych 
Władze europejskie, krajowe i lokalne muszą zachować pełne prawo do wprowadzania, 
przyjmowania, utrzymywania lub uchylania środków związanych ze zlecaniem, organizacją, 
finansowaniem i świadczeniem usług publicznych. 
  

9. Prawa człowieka i prawa społeczne w centrum polityki handlowej 
Polityka handlowa musi wzmocnić inicjatywy dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu i 
zmusić przedsiębiorstwa do wzięcia na siebie odpowiedzialności za wszystkie etapy łańcucha 
dostaw. Trzeba porzucić obecne dobrowolne podejście na rzecz podejścia wiążącego przy 
zachowaniu należytej staranności; Grupie S&D udało się to wprowadzić do wniosku w sprawie 
minerałów konfliktu. 
 

10. Standardy UE muszą zostać zachowane 
Musi być rzeczą jasną, że umowy o wolnym handlu z UE nie będą prowadziły do obniżenia unijnych 
standardów w dziedzinie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska, a zasady 
ostrożności muszą zostać zachowane.  
 
 


