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Streszczenie

• Unia Europejska tradycyjnie należała do zwolenników wolnego i otwartego handlu oraz idei 
Wandel durch Handel. Pandemia COVID-19 i wojna w Ukrainie wymusiły zmianę tego podejścia  
i podkreśliły potrzebę reorientacji  unijnej polityki handlowej, uwzględniając zasady strategicznej 
autonomii i unikania uzależnienia od importu podstawowych towarów i technologii z jednego 
kraju. Wspomniana strategiczna autonomia powinna mieć „zielony” wymiar i umożliwiać 
bardziej zdecydowane wdrażanie aspektów zrównoważonego rozwoju.

• Kraje Europy Środkowo-Wschodniej są przeciętnie bardziej uzależnione od importu z Rosji niż 
pozostałe kraje UE. Jednocześnie ich produkcję krajową można często uznawać za substytut 
importu spoza UE i tym samym agenda dotycząca ekologicznego handlu powinna działać  
na ich korzyść i stać się pragmatycznym postulatem w ramach proponowanego już wcześniej 
podejścia nazywanego „zielonym realizmem”.

• Od 2019 r. Komisja Europejska poszukuje metod dostosowania unijnej polityki handlowej  
do innych celów politycznych, przede wszystkim Europejskiego Zielonego Ładu. Efekty przeglądu 
polityki handlowej pod tym kątem zostały opublikowane w 2021 roku. Komisja przedstawiła 
wówczas zalecenie, aby zapewnić bardziej zrównoważony charakter unijnej polityki handlowej. 
Następnie w czerwcu 2022 r. wydano komunikat w sprawie bardziej stanowczego i skutecznego 
egzekwowania zapisów dotyczących handlu i zrównoważonego rozwoju w umowach o wolnym 
handlu. Inicjatywy te łącznie można uznać za „zielony zwrot” unijnej polityki handlowej.

• Działania mające na celu realizację tego „zielonego zwrotu” prowadzone są w dwóch kierunkach – 
wewnętrznym i zewnętrznym. Jeśli chodzi o inicjatywy wewnętrzne, Komisja przedstawiła różne 
wnioski ustawodawcze mające na celu wprowadzenie wymagań regulacyjnych obowiązujących 
podmioty działające na rynku wewnętrznym UE. Skutki zewnętrzne polityki handlowej zależeć 
będą od tzw. „efektu Brukseli”, związanego z siłą normatywną i rynkową UE oraz jej pozycją 
negocjacyjną. Wśród tych inicjatyw znajdują się: mechanizm dostosowywania cen na granicach 
z uwzględnieniem emisji CO2, dyrektywa w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw  
w zakresie zrównoważonego rozwoju, rozporządzenie dotyczące przeciwdziałania wylesianiu 
i degradacji lasów oraz Plan na rzecz Gospodarki o Obiegu Zamkniętym  wraz z planowaną 
inicjatywą na rzecz „prawa do naprawy”.

• W wymiarze zewnętrznym UE opiera się na umowach o wolnym handlu, a w szczególności 
postanowieniach dotyczących zrównoważonego rozwoju zawartych w rozdziałach dotyczących 
handlu i zrównoważonego rozwoju. Główne wyzwanie związane ze skutecznością tego podejścia 
dotyczyło egzekwowalności tych postanowień, które były zwykle niespójne i miały charakter 
wyłącznie „promocyjny”. Jak stwierdzono w komunikacje z czerwca 2022 roku, Komisja 
Europejska zamierza zmienić swoje podejście. Inne działania zewnętrzne UE są ukierunkowane 
na współpracę w organach wielostronnych i dyplomację klimatyczną, w tym tak zwane  
„kluby klimatyczne”.

• Tego rodzaju inicjatywy będą miały asymetryczny wpływ na gospodarki w Europie  
Środkowo-Wschodniej, co wynika z różnej pozycji krajowych producentów i importerów 
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w sektorach, których dotyczy nowy pakiet legislacyjny. Niewykluczone, że największa 
różnica będzie związana z wprowadzeniem mechanizmu dostosowywania cen na granicach 
z uwzględnieniem emisji CO2 i w związku z tym zasługuje on na największą uwagę.  
Inne inicjatywy, które nie budzą tak dużego zainteresowania, będą miały wpływ na nisze 
rynkowe, takie jak przemysł skórzany i tekstylny, w których obecnych jest wielu producentów  
z Europy Środkowo-Wschodniej.

• Handel globalny pozostaje obecnie pod dużą presją i stoi przed ogromnymi wyzwaniami,  
co wiąże się z wciąż niezakończonym procesem odbudowy po pandemii COVID-19  
i zakłóceniami w łańcuchach dostaw. Trudna sytuacja gospodarcza i geopolityczna oraz rosnąca 
polaryzacja pomiędzy krajami G7 a blokiem BRICS skutkuje niepewnością przekładającą się  
na brak zaufania, co w dłuższej perspektywie może doprowadzić do coraz bardziej nieprzyjaznego 
nastawienia i spowodować, że „zielony handel” stanie się zakładnikiem sprzecznych interesów 
światowych mocarstw. Inicjatywy związane ze zrównoważonym rozwojem mogą także stać się 
„bronią”, ponieważ są ukierunkowane na liczne praktyki obecne w krajach BRICS – mechanizm 
dostosowywania cen na granicach (z uwzględnieniem emisji CO2) dotyczy importu przede 
wszystkim z Rosji. Inicjatywy w obszarze pracy przymusowej są nieformalnie ukierunkowane na 
producentów z Chin, a te w zakresie wylesiania dotyczą praktyk stosowanych w Brazylii.
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1. Wstęp

Unia Europejska zajmuje wyjątkową pozycję na scenie globalnej, chociaż jej rola w gospodarce światowej 
w ostatnich latach straciła na znaczeniu. Jej siła normatywna i tzw. „efekt Brukseli” sprawiają, że nadal 
określa ona standardy i zasady w wielu sektorach gospodarki. Jednym z tego rodzaju obszarów jest 
handel globalny. UE, która należy do największych graczy w światowym handlu, w dalszym ciągu jest 
w stanie wywierać istotny wpływ na reguły i zasady obowiązujące w globalnej wymianie towarów  
i usług. Wpływ ten – wywierany również za pośrednictwem organów wielostronnych, takich jak WTO 
– był wykorzystany przez UE głównie w celu zapewnienia dostępu do nowych rynków i promowania 
demokracji w połączeniu z podejściem wolnorynkowym na całym świecie.
 Wskazana powyżej koncepcja, określana również jako wiara w Wandel durch Handel,  
w ostatnim czasie stała się przedmiotem krytyki ze strony specjalistów zaniepokojonych powiązaniami 
handlowymi UE z Rosją w kontekście inwazji tego kraju na Ukrainę. Najważniejszy argument tej krytyki 
odnosi się do naiwności takiego podejścia i życzeniowego myślenia jego zwolenników. Podstawowe 
założenie idei Wandel durch Handel można określić jako przekonanie o transformacyjnej roli otwartego 
handlu i globalizacji w osłabianiu reżimów autorytarnych. Jednocześnie ścisłe powiązania gospodarcze 
UE i jej partnerów handlowych byłyby korzystne zarówno dla przedsiębiorstw z UE (pozyskiwanie 
nowych źródeł dostaw i kierunków eksportu), jak również gospodarek lokalnych (uzyskanie możliwości 
integracji z globalnymi łańcuchami wartości). Agresja Rosji wykazała, że takie podejście ma ograniczony 
wpływ na reżimy autorytarne i wzmacnianie demokracji w krajach, z którymi UE prowadziła wymianę 
handlową.
 Całkowite zdyskredytowanie tej koncepcji i rezygnacja z jej wdrożenia nie byłyby jednak 
najlepszym rozwiązaniem. Zasługuje ona na dokładniejszą analizę w kontekście największego  
(choć słabo wykorzystanego) potencjału unijnej polityki handlowej – jej wpływu na zrównoważony 
rozwój i Wandel durch Handel w „zielonej” postaci. Wymagania dotyczące zrównoważonego rozwoju 
– pod warunkiem wdrożenia w spójny i zdecydowany sposób – mogłyby mieć transformacyjny wpływ 
na partnerów handlowych UE. Do niedawna jednak UE, a zwłaszcza Komisja Europejska, wykazywała 
bardzo niechętne nastawienie do tej drogi i wyrażenia zgody na zakłócenie tradycyjnych celów polityki 
handlowej przez zrównoważone cele polityki klimatycznej. Jak wskazano powyżej, nastawienie  
to ulega obecnie zmianie, a tę zmianę stanowiska Komisji Europejskiej można było zaobserwować  
w przeprowadzonym przez nią ostatnio przeglądzie polityki handlowej i komunikacie w sprawie bardziej 
stanowczego i skutecznego egzekwowania postanowień dotyczących zrównoważonego rozwoju  
w nowych umowach handlowych. Kwestie dotyczące zrównoważonego charakteru handlu zostały  
tu znacznie bardziej wyeksponowane niż w poprzednich wersjach takich dokumentów. Można 
oczekiwać, że ostatnie inicjatywy legislacyjne Komisji będą miały na nie nawet jeszcze większy wpływ. 
 W  tym kontekście warto więc ocenić potencjał omawianych inicjatyw w zakresie 
wspierania „zielonego zwrotu” tradycyjnej unijnej polityki handlowej. Biorąc pod uwagę wojnę 
w Ukrainie i konieczność zerwania powiązań gospodarczych (w tym w zakresie importu paliw 
kopalnych) UE z Rosją, co było przedmiotem komunikatu Komisji Europejskiej REPowerEU 1, taki 
zwrot jest bardzo doniosłym i aktualnym zagadnieniem. Nasz dokument przedstawia omawiane 
kwestie z perspektywy Europy Środkowo-Wschodniej oraz zawiera kompleksowy przegląd 
najistotniejszych inicjatyw legislacyjnych Komisji Europejskiej. Naszym celem jest wykazanie,  

1 Komisja Europejska (2022), Plan REPowerEU, COM(2022) 230 final, Bruksela, 18 maja 2022 r.



Zielony zwrot. Zmiany regulacyjne w procesie zazieleniania unijnej polityki handlowej.

8

że efekt tych inicjatyw będzie długofalowy i stabilny, ale sukces „zielonego zwrotu” będzie zależał  
od ich trwałości. Już w tej chwili można jednak pokazać, jakie konsekwencje zmiana ta będzie miała dla 
uczestników rynku, w tym przedsiębiorstw transgranicznych i krajowych firm przemysłowych.
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2. Strategiczny zwrot  
 w zielonym kierunku

Unijna polityka handlowa to obszar, który został ostatnio poddany przeglądowi przez Komisję 
Europejską, tak aby dostosować go do zmieniających się okoliczności. Pandemia COVID-19 ujawniła 
wrażliwość UE związaną z uzależnieniem od importu towarów strategicznych (głównie aktywnych 
składników farmaceutycznych). Zakłócenia w łańcuchach dostaw spowodowane lockdownami, 
zakazami eksportu sprzętu medycznego i „wąskimi gardłami” w globalnym transporcie towarów 
wywołały debatę na temat potrzeby większej niezależności UE w obszarach strategicznych związanych 
ze zdrowiem publicznym. Debata ta przeniosła się na inne sektory gospodarki, a ostatnio skupiła się 
na sektorze energetycznym, co wynikało głównie z pojawienia się kryzysu cen gazu w Europie jesienią 
2021 r. oraz wojny w Ukrainie. Komisja 2 ze wsparciem Rady Europejskiej 3 zaproponowała bardziej 
asertywne podejście, określane jako „otwarta autonomia strategiczna”. Ostatnie wydarzenia związane 
z agresją Rosji zapewniły dodatkowe argumenty za dodaniem do tego terminu przymiotnika „zielona”.
 Zgodnie z oceną Komisji koncepcja „otwartej autonomii strategicznej” powinna kierować się 
trzema zasadami: „odporności i konkurencyjności”, „asertywności i współpracy opartej na zasadach” 
oraz „zrównoważonego rozwoju i sprawiedliwości” 4. Zdaje się, że trzeci z wymienionych elementów 
wymaga szczególnego wzmocnienia, a wojna w Ukrainie nadaje nowy kontekst konieczności 
realizacji tego celu w zdecydowany i spójny sposób. Powinno przełożyć się to na podejście zgodne  
z tzw. „zasadą 3D” – tak, aby osiągnąć „zieloną strategiczną autonomię”, która umożliwi UE działanie 
w naprawdę niezależny sposób, lub – jak określa to Komisja – budowę „zdolności i swobody UE  
w zakresie podejmowania działań” w oparciu o jej wartości. Mówiąc w skrócie, UE powinna starać 
się wdrażać politykę zgodną z tzw. „zasadą 3D”, na którą składają się derusyfikacja, dywersyfikacja  
i dekarbonizacja. Te cele powinny stać się fundamentem nowych polityk UE, a nie tylko ewentualnie 
pożądaną opcją. Są one szczególnie istotne w kontekście polityki energetycznej i importu rosyjskich 
paliw kopalnych (gazu, ropy naftowej i węgla), ale inne obszary handlu z agresywnym reżimem Putina 
należy uznać za tak samo ważne.

2 Komisja Europejska (2021), Przegląd polityki handlowej – otwarta, zrównoważona i asertywna polityka handlowa, COM(2021) 66 
final, Bruksela, 18 lutego 2021 r.,  str. 1.
3 Konkluzje Rady Europejskiej z posiedzenia w dniach 1-2 października 2020 r., EUCO 13/20, str.1.
4 Komisja Europejska (2021), Przegląd polityki handlowej…, op. cit., str. 4-5; Komisja Europejska (2021), Sprawozdanie dotyczące 
prognozy strategicznej z 2021 r. Zdolność i swoboda UE w zakresie podejmowania działań, COM(2021) 750 final, Bruksela. 
8 września 2021 r., str. 1; zobacz również: Vignarelli, M.C. (2021), “The European Commission Trade Policy Review: The 
Effectiveness of Sustainable Development Chapters in EU FTAs”, European Papers, Vol. 6, No. 1, str. 1-2.
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Diagram 1: Zasada 3D w unijnej polityce handlowej

Rysunek 1: Udział importu z Rosji w całkowitym imporcie do krajów UE
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Źródło: Opracowanie własne WiseEuropa na podstawie danych Eurostatu (EU trade since 1999 by SITC).

  Komisja Europejska przedstawiła plan działań w ramach komunikatu REPowerEU i wśród 
priorytetów, przewidzianych jako reakcja UE na wojnę w Ukrainie, jest rosnący udział energii 
odnawialnej wraz z zastąpieniem importu z Rosji dostawami gazu z Bliskiego Wschodu i Ameryki 
Północnej. Międzynarodowa Agencja Energetyczna (International Energy Agency, IEA) opublikowała 
10-punktowy plan zmniejszenia zależności Unii Europejskiej od rosyjskiego gazu ziemnego 5. Według IEA 
zaproponowane działania mogłyby ograniczyć import rosyjskiego gazu o ponad jedną trzecią jeszcze 
w 2022 roku. Ten kierunek jest szczególnie istotny dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które są 
przeciętnie bardziej uzależnione od importu z Rosji niż inne państwa członkowskie UE.

5 IEA (International Energy Agency) (2022), A 10-Point Plan to Reduce the European Union’s Reliance on Russian Natural Gas.
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Rysunek 2: Udział importu z Rosji w całkowitym imporcie do krajów Europy Środkowo-Wschodniej

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Bułgaria Chorwacja Czechy Estonia Węgry Łotwa Litwa Polska Rumunia Słowacja Słowenia

Żywność, napoje i wyroby tytoniowe Surowce
Produkty energetyczne Chemikalia
Maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy Inne wyroby fabryczne

Źródło: Opracowanie własne WiseEuropa na podstawie danych Eurostatu (EU trade since 1999 by SITC).

 Biorąc pod uwagę powyższe, konieczność budowy „zielonej strategicznej autonomii”  
UE stanowi kontekst, w jakim należy oceniać ostatnie inicjatywy legislacyjne Komisji dotyczące 
handlu. Coraz większa liczba projektów aktów prawnych przedstawianych przez Komisję w ostatnich 
miesiącach sugeruje, że ten kierunek został obrany na szczeblu politycznym. Włączenie „zielonego 
zwrotu” do unijnej polityki handlowej będzie jednak zależeć od jego spójności, a także skuteczności 
jego wdrożenia. W tym kontekście warto podkreślić, że takie podejście można uznać za ugruntowane  
w postanowieniach Traktatu. Chociaż „otwartość” unijnej polityki handlowej jest zakorzeniona w prawie 
pierwotnym (preambuła i art. 206 TFUE), zgodnie z art. 11 TFUE, ochrona środowiska ma horyzontalny 
wpływ na inne obszary działań UE. Niedawne próby uzasadnienia przez Komisję tego wymiaru 
horyzontalnego może potwierdzać to, że zasadnicza część inicjatyw legislacyjnych wpływających  
na handel opiera się na art. 192 ust. 1 TFUE zawartym w Tytule XX „Środowisko”.
 To spostrzeżenie odnosi się jednak głównie do inicjatyw o charakterze wewnętrznym 
(dotyczących podmiotów działających na terenie UE). Najważniejsze z nich to: mechanizm 
dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (Carbon Border Adjustment Mechanism, 
CBAM), dyrektywa w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego 
rozwoju (Corporate Sustainability Due Diligence, CSDD) oraz rozporządzenie w sprawie produktów 
„nieprzyczyniających się do wylesiania”. Inne działania podejmowane na szczeblu UE, które zasługują na 
analizę w kontekście ich wpływu na handel, to działania na rzecz standaryzacji i wdrażanie gospodarki 
o obiegu zamkniętym. W związku z tym przedstawiamy je w pierwszej części następnego rozdziału. 
W drugiej części analizujemy działania o wymiarze zewnętrznym – włączenie rozdziałów dotyczących 
handlu i zrównoważonego rozwoju (rozdziałów TSD) do umów o wolnym handlu (Free Trade Agreement, 
FTA), oraz wysiłki podejmowane w ramach dyplomacji klimatycznej, w tym inicjatywy związane  
z ustanawianiem klubów klimatycznych, a także wielostronną współpracą UE.
 Celem naszej analizy jest przedstawienie zagadnień związanych z działaniami regulacyjnymi 
w obszarze wzmacniania „zielonego” charakteru unijnej polityki handlowej z punktu widzenia krajów 
Europy Środkowo-Wschodniej. Najbardziej ogólnym spostrzeżeniem jest to, że wpływ różnych inicjatyw 
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na wymienione kraje będzie asymetryczny. W związku z tym skupiamy się na działaniach, które będą 
mieć potencjalnie największe implikacje praktyczne dla regionu. Aktualnie zielony handel wydaje się być 
względnie odległym priorytetem w agendzie rządów krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Tymczasem, 
naszym zdaniem, istnieje bardzo dobre uzasadnienie, aby zmienić to podejście i przeprowadzić „zielony 
zwrot” na skalę regionalną. Wynika ono przede wszystkim z położenia geograficznego tych krajów  
w pobliżu Rosji, ale również z obecnej sytuacji gospodarczej i struktur handlu.
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3. Wdrażanie „zielonego zwrotu”   
w praktyce

EU JAKO SIŁA NORMATYWNA

 Po przedstawieniu uzasadnienia dla realizacji bardziej ambitnej zielonej agendy poprzez unijną 
politykę handlową, warto przedstawić narzędzia, jakich UE może użyć do realizacji swoich celów  
i rozszerzenia obowiązywania unijnego Zielonego Ładu poza swoje granice. W tym kontekście  
w środowisku akademickim zauważono, że tradycyjna rola UE jako globalnego regulatora handlu ma 
trzy wymiary: „1) normatywny charakter unijnej polityki handlowej (UE jest strukturalnie zobowiązana  
do promowania norm i wartości poza swoimi granicami poprzez handel ); 2) rola UE jako potęgi rynkowej 
– wielkość unijnego rynku umożliwia UE celową lub niecelową eksternalizację wewnętrznych polityk 
regulacyjnych; 3) zainteresowanie UE eksportem przepisów dotyczących pracy i ochrony środowiska 
wynika z tego, że taki eksport wspiera cele gospodarcze kluczowych przepisów wewnętrznych w UE” 6. 
W związku z tym unijna polityka może na różne sposoby przyczynić się do osiągnięcia celów unijnego 
Zielonego Ładu.
 Nawet przyjmując do wiadomości to, że możliwości normatywne UE są ograniczone 7   
i nie zawsze są spójnie stosowane wobec krajów rozwijających się 8, UE może wciąż wykorzystywać 
wielkość swojego rynku do eksternalizacji krajowych polityk regulacyjnych skuteczniej niż państwa 
członkowskie UE zrobiłyby to indywidualnie. Wielkość unijnego rynku wewnętrznego daje UE ogromną 
siłę negocjacyjną, szczególnie wobec krajów rozwijających się i największych graczy rynkowych.  
W związku z tym kraje Europy Środkowo-Wschodniej byłyby bardziej skuteczne w osiąganiu swoich 
strategicznych celów, korzystając ze skoordynowanego podejścia i współpracy za pośrednictwem 
UE, niż gdyby samodzielnie kreowały warunki rynkowe. W szczególności dotyczy to „strategicznych 
partnerów i rywali” UE – takich jak USA i Chiny, których przewaga gospodarcza może szczególnie 
negatywnie oddziaływać na kraje regionu.

 Komisja potwierdziła ostatnio, że w obliczu nowych wyzwań wewnętrznych i zewnętrznych, 
jak również nowego modelu rozwoju przyjętego w Europejskim Zielonym Ładzie, UE potrzebuje 
nowej strategii w zakresie polityki handlowej – „takiej, która będzie wspierać osiąganie celów polityki 
wewnętrznej i zewnętrznej oraz promować bardziej zrównoważony rozwój zgodnie z zobowiązaniem 
do pełnej realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ” 9. Komisja przedstawiła cele tej strategii  
z uwzględnieniem dążenia do zwiększenia poziomu ambicji wśród światowych partnerów oraz 
podmiotów będących źródłem dużych emisji i zanieczyszczeń, a także wspierania sprawiedliwości 
społecznej, zrównoważenia środowiskowego i innych polityk związanych z wdrażaniem unijnego 
Zielonego Ładu w poszczególnych krajach. Strategia ta została przedstawiona już w lutym 2021 r.  

6 Poletti, A., Sicurelli, D. and Yildrim, A.B. (2021), “Promoting sustainable development through trade? EU trade agreements and 
global value chains”, Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica, Vol. 51, No. 3, str. 3.
7 van ’t Wout, D. (2021), “The enforceability of the trade and sustainable development chapters of the European Union’s free 
trade agreements”, Asia Europe Journal, Vol. 20, str. 89.
8 Poletti, A. et al., op. cit., str. 2-3.
9 Komisja Europejska (2021), Przegląd polityki handlowej…, op. cit., str. 1.

W KIERUNKU NOWEJ POLITYKI HANDLOWEJ
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(Przegląd polityki handlowej). Obecnie Komisja zamierza wdrażać ją poprzez precyzyjne  
i wiążące propozycje legislacyjne oraz narzędzia polityki handlowej, w przypadku których 
należy zapewnić, że będą „wspierały globalną transformację w kierunku gospodarki 
neutralnej dla klimatu, w tym przyspieszenia inwestycji w czystą energię, a także promowały 
odpowiedzialny i zrównoważony łańcuchy wartości o obiegu zamkniętym”. Ich celem 
będzie również propagowanie „odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej  
i przestrzeganie norm środowiskowych, praw człowieka i norm pracy” oraz tworzenie warunków  
i możliwości dla zrównoważonych produktów i usług 10.
 Komisja wskazała również zapisy dotyczące handlu i zrównoważonego rozwoju  
(Trade and Sustainable Development, TSD) w umowach o wolnym handlu (Free Trade Agreements, FTA) 
jako najważniejsze istniejące narzędzie prowadzenia „zielonej” polityki handlowej. Rozległa sieć 
dwustronnych umów handlowych ułatwia handel zielonymi technologiami, towarami i oraz wspiera 
zielone inwestycje. Umowy te promują rozpowszechnianie czystych, bardziej wydajnych metod  
i technologii produkcyjnych oraz stwarzają możliwości dostępu do rynku dla zielonych towarów 
i usług (w szczególności dla energii odnawialnej na rynkach w państwach trzecich). Ponadto, 
zapewniają one niezakłócony handel i inwestycje w surowce i towary energetyczne konieczne  
do osiągnięcia neutralności klimatycznej przez UE. Umowy te stanowią również podstawową platformę 
współpracy z partnerami z UE w zakresie zmiany klimatu, różnorodności biologicznej, gospodarki  
o obiegu zamkniętym, zanieczyszczenia środowiska, czystych technologii energetycznych, efektywności 
energetycznej oraz zrównoważonych systemów żywnościowych 11.
 Rozdziały TSD były krytykowane jako „uwzględniane wyłącznie po to, aby zrobić dobre 
wrażenie na świecie”, a także za „obłudny” przykład nieuczciwego zielonego PR-u (tzw. greenwashingu) 12   
– tymczasem konieczność większego ukierunkowania unijnej polityki handlowej na środowisko wymaga 
zastosowania różnych skutecznych i możliwych do wyegzekwowania narzędzi i działań legislacyjnych. 
Zauważono również, że nowa unijna polityka handlowa będzie musiała w większym stopniu dostrzegać 
„potrzebę wykorzystania handlu do celów zrównoważonego rozwoju, a nie na odwrót” 13. Co więcej, 
skutki komunikatu w sprawie egzekwowania rozdziałów TSD opublikowanego przez Komisję Europejską 
pod koniec czerwca 2022 r. 14 nie są jeszcze widoczne. Biorąc pod uwagę powyższe, w dalszej części 
niniejszego raportu skupimy się na potencjale proponowanych i planowanych działań w kontekście 
przekształcenia i zmiany kierunku unijnej polityki handlowej, tak aby wspierała ona realizację celów 
unijnego Zielonego Ładu i zapewniła ich rozpropagowanie poza granicami UE.

10 Ibidem, str. 10-12.
11 Ibidem, str. 12.
12 van ’t Wout, D. (2021), str. 95.
13 Ibidem, str. 96.
14 Komisja Europejska (2022), Siła partnerstw handlowych: współpraca na rzecz zielonego i sprawiedliwego wzrostu,  
COM(2022) 409 final, Brussels, 22 czerwca 2022 r.
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UE wpływa na handel na dwa sposoby – poprzez wymagania regulacyjne przyjmowane na szczeblu 
unijnym, które będą miały implikacje zewnętrzne poza granicami UE, a także poprzez działania 
zewnętrzne wymagające pewnego rodzaju współpracy lub koordynacji (dwu- i wielostronnej)  
ze stronami trzecimi.

 Najważniejszą inicjatywą – i przypuszczalnie o największym potencjale zapewnienia 
odpowiednich warunków konkurencyjnych wobec producentów spoza granic UE – jest mechanizm 
dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (Carbon Border Adjustment Mechanism, 
CBAM). Komisja Europejska postrzega go głównie jako narzędzie do ograniczenia tzw. ucieczki emisji 
gazów cieplarnianych (carbon leakage, tj. przenoszenie wysoko emisyjnej produkcji z UE do krajów  
o mniejszych wymogach środowiskowych) 15. W szerszej perspektywie CBAM będzie jednak również 
autonomicznym środkiem UE mającym na celu zagwarantowanie równych szans (przynajmniej 
pod względem kosztów) dla producentów z UE i producentów zewnętrznych w sektorach, których 
dotyczy CBAM – na etapie początkowym są to sektory: cementu, stali, aluminium, nawozów i energii 
elektrycznej (wszelkie zmiany wprowadzone w procesie legislacyjnym przez Parlament Europejski  
lub Radę zostaną przeanalizowane w oddzielnym raporcie).
 Na wymienione towary na granicy Unii Europejskiej nakładana będzie opłata w formie 
certyfikatów CBAM, która będzie odpowiadać cenie uprawnień do emisji CO2 uiszczanej przez 
producentów krajowych. Cena certyfikatów będzie zależeć od wielkości tzw. „emisji wbudowanych”  
(emisji bezpośrednio związanych z produkcją danego towaru), która będzie mogła być określana  
na trzy sposoby: (i) jako emisja ustalane dla konkretnych instalacji; (ii) jako średnia intensywność 
emisji dla towaru pochodzącego z danego państwa wywozu; lub (iii) jako średnia intensywność emisji  
z 10% instalacji UE o najgorszych wynikach w odniesieniu do danego towaru. W odniesieniu do CBAM 
obowiązywać będzie okres wstępny, podczas którego certyfikaty będą wydawane bez konieczności 
wnoszenia opłaty. Następnie w 2025 roku rozpocznie się stopniowe wprowadzanie opłaty wraz  
z wycofywaniem przydziału darmowych uprawnień dla instalacji przemysłowych na terenie UE  
(co roku wycofywane będzie 10% przydziału dla poszczególnych instalacji, a odpowiednia liczba 
certyfikatów CBAM wydawana będzie bezpłatnie; pełne wdrożenie CBAM-u nastąpi w 2035 roku).
 Po pierwszych wzmiankach o wprowadzeniu podatku od emisji dwutlenku węgla na granicach 
Unii Europejskiej okazało się, że będzie on wyzwaniem w kontekście administracji, sprawozdawczości  
i monitorowania. Najpoważniejsze reperkusje będą mieć jednak charakter geopolityczny, a CBAM będzie 
działać na granicy zgodności z zasadami WTO. Nie jest zaskoczeniem, że oficjalna propozycja Komisji 
Europejskiej spotkała się z mieszanymi, ale raczej negatywnymi reakcjami na arenie międzynarodowej. 
Do najgłośniejszych oponentów należą kraje BRICS (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, RPA) na czele z Rosją 
i Chinami. Wskazują one na protekcjonistyczny charakter mechanizmu oraz brak zgodności z zasadami 
WTO. Z drugiej strony perspektywa zaprezentowana przez Komisję Europejską przewiduje, że CBAM 
będzie narzędziem tworzącym równe warunki konkurencji w kontekście ustalania cen towarów  

15 Komisja Europejska (2021), Przegląd polityki handlowej…, op. cit., str. 13.

3.1 Wewnątrzunijne wymagania regulacyjne

MECHANIZM DOSTOSOWYWANIA CEN NA GRANICACH Z UWZGLĘDNIENIEM 
EMISJI CO2
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Rysunek 3: Import towarów objętych CBAM do UE (w tys. ton) z krajów, które są ich głównymi 
eksporterami do UE

Źródło: Opracowanie własne WiseEuropa na podstawie danych Eurostatu.
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z uwzględnieniem emisji CO2. Komisja promuje tę propozycję jako zaprojektowaną specjalnie w taki 
sposób, aby zagwarantować zgodność z zasadami WTO 16.

 Jeżeli obecny zakres przepisów nie zostanie rozszerzony lub ograniczony, do krajów najbardziej 
dotkniętych CBAM-em w wartościach bezwzględnych będą należeć Rosja, a następnie Ukraina, 
Turcja i Chiny, które eksportują największe wolumeny towarów uwzględnionych obecnie w projekcie 
rozporządzenia 17. Poza tymi krajami należy zwrócić uwagę na kraje, których PKB zależy w dużym 
stopniu od eksportu towarów objętych CBAM-em do Unii Europejskiej – w tej grupie jest na przykład 
Mozambik, w przypadku którego eksport aluminium do UE odpowiada za 7% PKB 18. Oczywiście 
skutki wojny w Ukrainie i embarga na import określonych towarów z Rosji również wpłyną na handel 
towarami objętymi CBAM-em, ale jeszcze nie wiadomo w jakim zakresie.
 CBAM będzie mieć asymetryczne skutki dla importerów z różnych regionów. Jak widać  
na wykresach zaprezentowanych poniżej, największy udział krajów Europy Środkowo-Wschodniej  
w wewnątrzunijnym imporcie towarów objętych CBAM-em jest odnotowywany w przypadku 
żelaza i stali oraz nawozów. W tych obszarach producenci krajowi zyskają możliwości pokrycia 
(przewidywanego) spadku importu produkcją krajową i rozszerzenia działalności na rynki sąsiednie.

16 Komisja Europejska (2021), Wniosek – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające mechanizm 
dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji, COM(2021) 564 final, Bruksela, 14 lipca 2021 r.
17 Assous, A., Burns, T., Tsang, B., Vangenechten D. and Schäpe B., Sandbag and E3G (2021), A storm in a teacup. Impacts and 
geopolitical risks of the European Carbon Border Adjustment Mechanism, Energy Foundation China.
18 Komisja Europejska (2021), Wniosek – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające mechanizm 
dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji …, op. cit. (część “ocena skutków” part).
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Rysunek 4: Udział krajów Europy Środkowo-Wschodniej w wewnątrzunijnym imporcie produktów 
objętych CBAM-em 

Źródło: Opracowanie własne WiseEuropa na podstawie danych Eurostatu.
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 Komisja planowała istotną zmianę wymogów w zakresie należytej staranności,  
sprawozdawczości i ujawniania informacji obowiązujących określonych uczestników wewnętrznego 
rynku unijnego. Z tego względu w lutym 2022 roku przyjęto propozycję dyrektywy w sprawie 
należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju 19. Zamiarem Komisji 
jest, aby ta propozycja stanowiła istotny element zapewnienia zrównoważonego i odpowiedzialnego 
charakteru łańcuchów dostaw spółek europejskich – powinna ona doprowadzić do powstania modeli 
zrównoważonego ładu korporacyjnego, które będą obejmować zapewnienie „obowiązkowej należytej 
staranności w zakresie ochrony środowiska, praw człowieka i praw pracowniczych”, przy czym 
szczególny nacisk kładzie się na przeciwdziałanie pracy przymusowej 20.

19 Komisja Europejska (2022), Wniosek – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie należytej staranności 
przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz zmieniająca dyrektywę (UE) 2019/1937, COM(2022) 71 final, Bruksela, 
23 lutego 2022 r.

20 Komisja Europejska (2021), Przegląd polityki handlowej…, op. cit., str. 13. 

ZRÓWNOWAŻONY ŁAD KORPORACYJNY I INICJATYWA W ZAKRESIE 
ŁAŃCUCHÓW WARTOŚCI NIEPRZYCZYNIAJĄCYCH SIĘ DO WYLESIANIA
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Ramka 1: Należyta staranność przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju – przegląd

Dyrektywa ustanawia przepisy odnoszące się do obowiązków przedsiębiorstw dotyczących 
rzeczywistych i potencjalnych niekorzystnych skutków dla praw człowieka (w tym praw 
pracowników) lub środowiska w odniesieniu do ich własnej działalności, działalności jednostek 
im zależnych oraz działalności w ramach łańcucha wartości prowadzonej za pośrednictwem 
podmio¬tów, z którymi przedsiębiorstwo utrzymuje stałe relacje biznesowe. Przepisy te określają 
także odpowiedzialność za naruszenia tych obowiązków.
 Dyrektywa będzie obowiązywać przedsiębiorstwa unijne i przedsiębiorstwa spoza UE. 
Aby wejść w zakres obowiązywania dyrektywy, przedsiębiorstwa będą musiały zatrudniać powyżej 
250 pracowników (to kryterium nie dotyczy przedsiębiorstw spoza UE) i osiągać przychody netto 
powyżej określonej wartości (w przypadku przedsiębiorstw spoza UE uwzględniane będą tylko 
przychody wygenerowane w UE). Przedsiębiorstwa unijne zatrudniające poniżej 500 pracowników 
i przedsiębiorstwa spoza UE osiągające przychody netto poniżej ustalonej wartości powinny 
dodatkowo osiągać przynajmniej 50% swoich przychodów netto w jednym lub kilku z następujących 
sektorów (tzw. sektorów o dużym wpływie, high-impact sectors): produkcji oraz sprzedaży hurtowej 
wyrobów tekstylnych, skór i wyrobów ze skór wyprawionych (w tym obuwia), rolnictwa, leśnictwa, 
rybołówstwa, produkcji artykułów spożywczych, sprzedaży hurtowej towarów rolnych, wydobycia 
i sprzedaży hurtowej surowców mineralnych, produkcji podstawowych wyrobów metalowych, 
innych produktów z niemetalicznych surowców mineralnych i gotowych wyrobów metalowych 
oraz handlu hurtowego podstawowymi i pośrednimi produktami mineralnymi.
 Przedsiębiorstwa objęte zakresem byłyby zobowiązane do uwzględniania należytej 
staranności w swojej polityce, identyfikacji rzeczywistych lub potencjalnych niekorzystnych 
skutków dla praw człowieka lub środowiska, zapobiegania potencjalnym niekorzystnym skutkom 
i ich ograniczania, a także powstrzymania już występujących niekorzystnych skutków dla praw 
człowieka lub środowiska i zminimalizowania ich skali. Niekorzystne skutki dla praw człowieka  
lub środowiska, do których odnosi się dyrektywa, wymieniono w załączniku do dyrektywy.
 Najpoważniejsze środki przewidziane w propozycji mające na celu zapewnienie wypełnienia 
powyższych zobowiązań przez przedsiębiorstwa obejmują: powstrzymanie się od nawiązywania 
nowych lub rozszerzania istniejących relacji z partnerem, z którym, lub z którego łańcuchem 
wartości, wiąże się dany skutek, a także – jeśli jest to możliwe zgodnie z prawem regulującym daną 
relację – czasowe zawieszenie stosunków handlowych z danym partnerem, a jednocześnie podjęcie 
starań na rzecz zapobiegania niekorzystnym skutkom i ich minimalizowanie albo rozwiązanie relacji 
biznesowej w odniesieniu do danej działalności, jeśli niekorzystne skutki są poważne.
Propozycja przewiduje również, że największe przedsiębiorstwa unijne i przedsiębiorstwa spoza 
UE przyjmą plan służący zapewnieniu, że model biznesowy i strategia przedsiębiorstwa są spójne 
z porozumieniem paryskim. Ten plan będzie przede wszystkim wskazywać, w jakim stopniu zmiana 
klimatu stanowi ryzyko związane z działalnością przedsiębiorstwa. Jeżeli zmiana klimatu będzie 
uznawana za główne ryzyko związane z działalnością przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwo powinno 
włączyć do swojego planu cele redukcji emisji.
 Egzekwowanie dyrektywy będzie zabezpieczone sankcjami nałożonymi przez poszczególne 
państwa członkowskie, w tym karami pieniężnymi (uzależnionymi od przychodów przedsiębiorstwa) 
i nakazami podporządkowania się przepisom. Propozycja zobowiązuje również państwa 
członkowskie do dostosowania swoich zasad cywilnej odpowiedzialności odszkodowawczej, 
tak aby uwzględniły one przypadki, gdy szkoda wynika z niedopełnienia przez przedsiębiorstwo 
obowiązków w zakresie należytej staranności. W rezultacie ofiary szkody miałyby prawo uzyskania 
odszkodowania za takie szkody.
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 Zgodnie z szacunkami Komisji dyrektywa będzie mieć zastosowanie do około 16 800 
przedsiębiorstw unijnych i spoza UE, ale z uwagi na ograniczenia w dostępie do dokładnych danych 
nie można ustalić dokładnej liczby spółek, których będzie dotyczyć dyrektywa. Możliwe jest 
wyłącznie przybliżone oszacowanie na podstawie danych dotyczących liczby przedsiębiorstw unijnych 
zatrudniających 250 lub więcej pracowników w poszczególnych sektorach 21.

 Przeprowadzona przez nas analiza danych Eurostatu potwierdza, że proponowana dyrektywa 
może teoretycznie mieć istotny wpływ na niektóre przedsiębiorstwa w Europie Środkowo-Wschodniej. 
Jeżeli weźmiemy pod uwagę sektory o dużym wpływie w rozumieniu dyrektywy, okaże się,  
że 31% unijnych dużych przedsiębiorstw (tj. przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 250 pracowników)
wytwórczych z tych sektorów znajduje się w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Wyróżniają się tu 
trzy sektory – górnictwo i wydobycie minerałów, produkcja wyrobów tekstylnych oraz produkcja skór 
i wyrobów ze skór wyprawionych – ponieważ ich udział w łącznej liczbie przedsiębiorstw unijnych  
w tych sektorach przekracza 35%.

 Z drugiej strony ani UE, ani w szczególności Europa Środkowo-Wschodnia nie są regionami, 
w których można oczekiwać częstych niekorzystnych skutków dla praw człowieka i negatywnego 
wpływu na środowisko, bz uwagi na fakt, że państwa członkowskie UE są już stronami konwencji 
wymienionych w załączniku do dyrektywy. Poza tym, chociaż producenci z UE będą objęci zakresem 
dyrektywy, propozycja legislacyjna wydaje się być ukierunkowana na przedsiębiorstwa spoza UE, które 
eksportują towary do UE i przedsiębiorstwa unijne importujące i sprzedające towary z krajów spoza UE, 

21 Eurostat, Annual enterprise statistics by size class for special aggregates of activities.

Perspektywa Europy Środkowo - Wschodniej

Rysunek 5: . Duże przedsiębiorstwa z krajów Europy Środkowo-Wschodniej w sektorach o dużym 
wpływie

Źródło: Opracowanie własne WiseEuropa na podstawie danych Eurostatu (Annual enterprise statistics by size class for special 
aggregates of activities).
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Ramka 2: Możliwości przeniesienia produkcji do krajów Europy Środkowo-Wschodniej. 
Analiza przypadku przemysłu tekstylnego i skórzanego

Biorąc pod uwagę to, że:
• przemysł tekstylny i skórzany należą do sektorów o dużym wpływie wymienionych  

w dyrektywie;
• udział importu z Chin w tych sektorach jest szczególnie wysoki (45% importu spoza UE  

w latach 2017-2021 22);
• jeżeli chodzi o duże przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 pracowników, w Europie 

Środkowo-Wschodniej znajduje się już istotna baza produkcyjna w tych sektorach (szczególnie 
w Polsce, Rumunii oraz – pod względem produkcji wyrobów tekstylnych – Czechach)  
w porównaniu z pozostałymi krajami UE (zobacz: Rysunek 6);

• koszty robocizny są dużo niższe w Europie Środkowo-Wschodniej niż w Europie Zachodniej  
i porównywalne z kosztami w Chinach (zobacz: Rysunek 7);

obiecującym rozwiązaniem może być przeniesienie (tzw. nearshoring) produkcji wyrobów tekstylnych 
i skórzanych do UE (a w szczególności do Europy Środkowo-Wschodniej), w razie stwierdzenia, 
że obecni podwykonawcy spoza UE naruszają prawa człowieka i konwencje w zakresie ochrony 
środowiska, czego można spodziewać się w przypadku Chin.

22 Eurostat, EU trade since 2002 by CPA 2.1.

Rysunek 6: Liczba dużych przedsiębiorstw 
(zatrudniających ponad 250 pracowników)

Rysunek 7: Wynagrodzenia 
(w tys. USD na pracownika rocznie)

Źródło: Opracowanie własne WiseEuropa na podstawie danych 
Eurostatu (Annual enterprise statistics by size class for 
special aggregates of activities).

Źródło: Baza danych UNIDO (INDSTAT 2 2022, ISIC wersja 3).
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w których mogą obowiązywać niższe standardy w zakresie praw człowieka (pracowników) i ochrony 
środowiska. Ze względu na to, że postanowienia umów w dziedzinie praw człowieka i konwencji  
w zakresie ochrony środowiska wymienionych w dyrektywie zdają się być mniej prawdopodobne 
w UE (i Europie Środkowo-Wschodniej), bezpośredni wpływ dyrektywy w sprawie należytej 
staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju na przedsiębiorstwa  
z Europy Środkowo-Wschodniej będzie prawdopodobnie ograniczony do przedsiębiorstw zajmujących 
się handlem hurtowym, importujących towary z regionów, gdzie prawa człowieka i środowisko 
naturalne są chronione w mniejszym stopniu niż w UE.
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Ramka 3: Nowe unijne zasady dotyczące produktów „nieprzyczyniających się do wylesiania”  
– przegląd

 Innym przykładem środków przyjętych autonomicznie przez UE jest zamiar „przedstawienia 
przez Komisję prawodawstwa odnoszącego się do wylesiania i degradacji lasów” poprzez nałożenie na 
przedsiębiorstwa unijne określonych zobowiązań dotyczących ich dostawców 23. Propozycja Komisji 
dotycząca nowego rozporządzenia ograniczającego wylesianie i degradację lasów powodowane przez 
UE 24 została opublikowana 17 listopada 2021 r.

 Komisja dostrzega również potrzebę dywersyfikacji źródeł dostaw surowców krytycznych. 
W przypadku niektórych z nich dywersyfikacja oznacza nie tylko znalezienie nowych partnerów 
handlowych (co będzie coraz trudniejsze, biorąc pod uwagę rosnącą presję ze strony innych krajów, 
dominację Chin w obszarze wydobycia tych surowców i niedobór podaży), ale również skorzystanie  
– w największym możliwym stopniu – z recyklingu i gospodarki o obiegu zamkniętym w ramach UE 25.  
W związku z tym wdrożenie planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym można 
uznać za alternatywę dla znalezienia nowych dostawców podczas rozwijania relacji handlowych  
z krajami trzecimi.
 Zdecydowanie zaleca się wszystkim przedsiębiorstwom i rządom krajów Europy  
Środkowo-Wschodniej, by rozwijały szersze kompetencje w obszarze technologii recyklingu i górnictwa 
miejskiego (urban mining), tak aby uzyskać pozycję istotnych dostawców surowców krytycznych, takich 
jak metale ziem rzadkich, lit, kobalt, panele fotowoltaiczne lub stal i aluminium. Jest to szczególnie 
istotne w obszarze surowców niezbędnych do przeprowadzenia transformacji niskoemisyjnej i cyfrowej, 

23 Komisja Europejska (2021), Przegląd polityki handlowej…, op. cit., str. 13.
24 Komisja Europejska (2021), Wniosek – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udostępniania na rynku 
unijnym i wywozu z Unii niektórych towarów i produktów związanych z wylesianiem i degradacją lasów oraz uchylenia rozporządzenia 
(UE) nr 995/2010, COM(2021) 706 final, Bruksela, 17 listopada 2021 r.
25 Sprawozdania Komisji Europejskiej dotyczące prognozy strategicznej z 2020 i 2021 r.

PLAN NA RZECZ GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM

Celem Komisji jest zapewnienie, że na rynek unijny wprowadzane będą wyłącznie produkty 
„niepowodujące wylesiania” i zgodne z prawem (biorąc pod uwagę przepisy obowiązujące  
w kraju pochodzenia). W tym celu strony wprowadzające określone towary i produkty na rynek  
(tzw. operatorzy) będą zobowiązane do ustanowienia i wdrożenia systemów zasad należytej 
staranności, tak aby zapobiegać wprowadzaniu do obrotu produktów związanych z wylesianiem  
i degradacją lasów. Towary objęte zakresem nowego rozporządzenia obejmują: soję, wołowinę, olej 
palmowy, drewno, kakao i kawę oraz pewne produkty pochodne, takie jak skóra, czekolada i meble.
 W celu wzmocnienia rozporządzenia właściwe organy państw członkowskich będą 
prowadzić inspekcje produktów i reagować na uzasadnione zastrzeżenia oraz zawieszać 
wprowadzanie do obrotu lub udostępnianie na rynku unijnym tych towarów i produktów,  
w przypadku których stwierdzono znaczne ryzyko wylesiania. Państwa członkowskie określą 
również zasady dotyczące sankcji mających zastosowanie w przypadku naruszenia przepisów 
rozporządzenia przez operatorów. Sankcje będą obejmować co najmniej: grzywny proporcjonalne 
do szkód dla środowiska i wartości odpowiednich towarów lub produktów (przy czym poziom 
takich grzywien wylicza się w taki sposób, aby skutecznie pozbawiały one podmioty, które  
są odpowiedzialne za naruszenia, korzyści ekonomicznych uzyskanych w rezultacie naruszeń), 
konfiskatę odnośnych towarów lub też konfiskatę dochodów.
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takich jak lit stosowany w akumulatorach do pojazdów elektrycznych lub kobalt, który jest konieczny 
do produkcji mikroprocesorów. Jednym z dobrych przykładów takich zmian może być Polska, która 
rozwija przewagę w zakresie recyklingu baterii elektrycznych (również z pomocą publiczną w ramach 
mechanizmu IPCEI).
 Innym ważnym czynnikiem w tym względzie może być ogłoszony przez Komisję plan stworzenia 
otoczenia regulacyjnego zwiększającego wskaźnik napraw w UE. Prace nad przepisami prawnymi 
trwają, a odpowiedni wniosek legislacyjny zaplanowany jest na trzeci kwartał 2022 roku. Oczekuje się, 
że przepisy wprowadzone zostaną w formie zmiany dyrektywy o sprzedaży towarów. Głównym celem 
inicjatywy jest „wzmacnianie prawa konsumentów do naprawy produktów po uczciwych cenach”, 
co powinno zachęcić osoby fizyczne do napraw zamiast ciągłego kupowania nowych produktów, 
tym samym wydłużając okres użyteczności towarów i wspierając realizację celów gospodarki  
o obiegu zamkniętym. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej, których społeczeństwa posiadają wysokie 
kompetencje techniczne, co wynika z wcześniejszego modelu gospodarki i edukacji, mogą stać się 
unijnym „warsztatem” i rozwinąć przewagę konkurencyjną w tym obszarze.

 W końcu nieco niedocenianym obszarem rozwoju unijnych wymagań regulacyjnych, które mają 
(bez)pośredni wpływ na unijną politykę handlową, jest ustalanie standardów i normalizacja. Zdaniem 
Komisji bowiem „towary przywożone do UE muszą spełniać właściwe przepisy i standardy UE”. Komisja 
odwołuje się do okoliczności określonych w zasadach WTO, które umożliwiają wprowadzenie wymogów 
produkcji dla produktów przywożonych. Wymogi te powinny być przewidywalne, niedyskryminacyjne, 
proporcjonalne, zapewniając przy tym unikanie niepotrzebnych zakłóceń handlu i uwzględnienie 
preferencji konsumenckich społeczeństwa UE. Komisja uznaje więc zastosowanie takich wymogów 
do przywożonych produktów za sposób reagowania na obawy natury etycznej i obawy w obszarze 
ochrony środowiska. Komisja będzie starać się również „zapoczątkować prace nad opracowaniem norm 
zrównoważonego rozwoju i ukształtować normy międzynarodowe zgodnie z Europejskim Zielonym 
Ładem, jednocześnie współpracując ze swoimi partnerami w zakresie sformułowania i wdrożenia 
zasad, które będą w podobnym stopniu ambitne” 26.
 Te działania należy przyjąć pozytywnie jako element pragmatycznego podejścia do określenia 
wymagań technicznych w związku z realizacją celów unijnego Zielonego Ładu i wykorzystania 
wspomnianego wcześniej „efektu Brukseli” do zapewnienia globalnego wpływu rozwiązań europejskich. 
UE jest liderem pod względem oddziaływania na tworzenie przepisów i standardów o znaczeniu globalnym 
– zarówno poprzez prace w ramach wielostronnych międzynarodowych organów normalizacyjnych, 
branżowych forów międzynarodowych, jak i poprzez działania ukierunkowane na rynek wewnętrzny 
(wykorzystując swoją pozycję jako siły normatywnej i istotną wielkość rynku). Jednak nawet w tym 
obszarze stanowisko UE coraz częściej spotyka się z różnymi wyzwaniami związanymi z pojawianiem 
się nowych potęg normatywnych i szybkim rozwojem technologicznym (często zachodzącym poza 
obszarem UE). Reakcja UE będzie obejmować przyjęcie bardziej proaktywnej postawy i zacieśnienie 
współpracy międzynarodowej w tym obszarze. W związku z tym Komisja zamierza zintensyfikować 
dialog i współpracę z unijnymi organami ustanawiającymi normy oraz wzmocnić analizę zewnętrznego 
wymiaru swojej polityki regulacyjnej w ocenach skutków regulacji 27.
 Oznaki tego podejścia można zauważyć w prawodawstwie branżowym, takim jak przepisy 
dotyczące łańcucha dostaw akumulatorów, w których Komisja zamierza wprowadzić wymogi dotyczące 

26 Komisja Europejska (2021), Przegląd polityki handlowej…, op. cit., str. 13-14.
27 Komisja Europejska (2021), Przegląd polityki handlowej…, op. cit., str. 16.

USTALANIE STANDARDÓW
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zrównoważonego rozwoju poprzez odpowiednie normy techniczne 28 – trzeba jednak poczekać, 
zanim te działania UE okażą się skuteczne i umożliwią osiągnięcie istotnej przewagi konkurencyjnej 
przez eksporterów z UE. To działanie pokazuje, że Komisja aktywnie stara się dostosowywać politykę 
wewnętrzną i zewnętrzną, aby określić „obszary strategiczne”, w przypadku których skupienie się 
na wymogach regulacyjnych będzie miało kluczowe znaczenie w kontekście zielonej transformacji. 
W tym zakresie unijna polityka handlowa powinna wspierać międzynarodową współpracę  
i w pełni wykorzystywać możliwości skoordynowanego podejścia do ustanawiania standardów  
na szczeblu międzynarodowym poprzez umowy handlowe – szczególnie w krajach 
rozwijających się i państwach o podobnych poglądach w regionie Azji i Pacyfiku lub w Ameryce 
Łacińskiej. Komisja zamierza również zacieśnić współpracę z nową administracją w Stanach 
Zjednoczonych, także w sposób zinstytucjonalizowany poprzez wspólne grupy robocze, takie jak  
Rada UE-USA ds. Handlu i Technologii, tak aby zapewnić „zgodność nowych regulacji z wartościami 
demokratycznych, otwartych i inkluzywnych społeczeństw” 29. Jednym z najnowszych przykładów 
tego rodzaju współpracy jest umowa pomiędzy UE a USA w sprawie stali i aluminium, która odnosi się 
do opracowania wspólnych standardów produkcji „zielonej” stali i „zielonego” aluminium.

28 Bronkcers, M. and Gruni, G. (2021), “Retooling the Sustainability Standards in EU Free Trade Agreements”, Journal of 
International Economic Law, Vol. 24, Issue 1, str. 25
29 Komisja Europejska (2021), Przegląd polityki handlowej…, op. cit., str. 16.
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Narzędzia regulacyjne unijnej polityki handlowej w bardziej tradycyjnym sensie skupione są wokół 
umów o wolnym handlu, zwłaszcza w kontekście rozdziałów dotyczących TSD. Komisja uznaje FTA  
za „platformy zacieśnionej współpracy służącej realizacji naszych [unijnych] wartości i interesów” 
i otwarcie zamierza skoncentrować swoje starania na „uwolnieniu korzyści płynących z umów 
handlowych UE w połączeniu z asertywnym egzekwowaniem zobowiązań dotyczących zarówno 
dostępu do rynku, jak i zrównoważonego rozwoju”, a także zapewnić, aby „UE miała do dyspozycji 
stosowne narzędzia (…) w celu wyrównania światowych standardów społecznych, norm pracy i norm 
środowiskowych” po fali nowych umów podpisanych w ostatnich latach 30.
 Komisja Europejska wydała niedawno komunikat, który określa, w jaki sposób „można jeszcze 
bardziej zwiększyć wkład umów handlowych (…) w zrównoważony rozwój” oraz przedstawia rezultaty 
szczegółowego przeglądu, którego celem było „zwiększenie zdolności umów handlowych (…) do 
wspierania zrównoważonego handlu (…) w koordynacji z (…) Europejskim Zielonym Ładem” 31.
Publikacja tego komunikat potwierdziła, że „handel przekształcił się z wolnego w wolny i sprawiedliwy, 
a następnie z wolnego i sprawiedliwego w wolny, sprawiedliwy i zrównoważony”. Rozdziały dotyczące 
TSD są stosunkowo nowym elementem FTA, który w miarę upływu czasu staje się coraz bardziej 
istotny i nabiera większego znaczenia. Jednakże, jak czasami zauważa się w środowisku akademickim, 
„można byłoby oczekiwać, że UE przejmie dużo szerszą rolę w politykach klimatycznych”, co może 
ulec zmianie, biorąc pod uwagę nacisk, jaki Komisja kładzie obecnie nacisk na kwestie ekologiczne 32.  
W związku z tym zielone „narzędzia” unijnej polityki handlowej obejmują różne instrumenty o wymiarze 
zewnętrznym, które przedstawiono poniżej, ze szczególnym uwzględnieniem rozdziałów dotyczących 
TSD.

 UE uwzględnia rozdziały dotyczące TSD w FTA od 2009 r. i zawarcia umowy z Koreą 
Południową. Różniły się one między poszczególnymi partnerami pod względem wysokości zobowiązań 
i ich wiążącego charakteru (zobacz: Tabela 1 poniżej). Zazwyczaj rozdziały dotyczące TSD stosowano 
w celu wywarcia wpływu na strony, aby wdrożyły konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(MOP) i wielostronne umowy środowiskowe (Multilateral Environmental Agreement, MEA), a także 
nie obniżały obowiązujących standardów dotyczących środowiska i pracy. Poza tym rozdziały 
dotyczące TSD zapewniają ustanowienie wyspecjalizowanych organów do rozstrzygania sporów,  
jak również wewnętrznych grup doradczych (Domestic Advisory Group, DAG) złożonych 
z przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, jak również Europejskiego Komitetu  
Ekonomiczno-Społecznego (European Economic and Social Committee, EESC). Do ich najbardziej 
krytykowanych cech należą: brak mocy wiążącej zobowiązań (ze względu na ogólnikowy język), brak 
egzekwowalności procedur rozstrzygania sporów, brak mechanizmów zapewniających przejrzystość, 
a także brak sankcji finansowych za naruszenie postanowień rozdziałów dotyczących TSD 33.  

30 Ibidem, str. 9-10 i 19.
31 Komisja Europejska (2022), Siła partnerstw handlowych…, op. cit., str. 1.
32 van ’t Wout, D. (2021), op. cit., str. 86.
33 Vignarelli, M.C. (2021), op. cit., str. 2-3; Poletti, A. et al. (2021), op. cit., str. 1-2; van ’t Wout, D. (2021), op. cit., str. 82-3 & 95; 
Bronkcers, M. and Gruni, G. (2021), op. cit., str. 25. 

3.2 Działania zewnętrzne

EGZEKWOWANIE ROZDZIAŁÓW DOTYCZĄCYCH HANDLU I 
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W UMOWACH O WOLNYM HANDLU
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Problemy te były głównym argumentem uzasadniającym sprzeciw Parlamentu Europejskiego  
i niektórych państw członkowskich wobec umowy z Mercosur 34, co spowodowało złożenie przez 
Komisję oświadczenia o prowadzeniu „ciągłego dialogu” w kwestii „wzmocnienia współpracy  
w obszarze tej umowy dotyczącym zrównoważonego rozwoju, mając na uwadze uwzględnienie 
wdrożenia porozumienia paryskiego, a w szczególności kwestii wylesiania” 35.
 Rezultaty przeglądu przeprowadzonego przez Komisję Europejską pokazują wzajemną 
zależność rozdziałów dotyczących TSD i innych narzędzi polityki handlowej, w szczególności 
„instrumentów autonomicznych” opisanych powyżej, takich jak CBAM, rozporządzenie ws. produktów 
„nieprzyczyniających się do wylesiania”, należyta staranność przedsiębiorstw w łańcuchach wartości 
oraz przepisy wspierające wprowadzanie do obrotu na rynku wewnętrznym zrównoważonych 
produktów o zamkniętym cyklu życia 36. Komunikat przedstawia również sześć kluczowych obszarów 
działania (priorytetów polityki), które zapewnią poprawę obecnego modelu TSD. Są to:

1) potrzeba większej proaktywności we współpracy z partnerami;
2) szersze dostosowywanie podejścia do specyfiki poszczególnych krajów;
3) upowszechnienie zrównoważonego rozwoju poza rozdziałami dotyczącymi handlu  
 i zrównoważonego rozwoju w umowach o wolnym handlu; 
4) zwiększenie skali monitorowania realizacji zobowiązań dotyczących handlu  
 i zrównoważonego rozwoju;
5) wzmocnienie roli społeczeństwa obywatelskiego; oraz
6) lepsze egzekwowanie przepisów za pomocą sankcji handlowych jako środka stosowanego  
 w ostateczności.

Dla każdego priorytetu politycznego Komisja przewiduje szereg konkretnych działań w zakresie 
polityki 37. Oczekuje się, że te działania wdrożone zostaną w następnych umowach handlowych 
zawieranych przez UE, takich jak ogłoszona niedawno umowa o wolnym handlu z Nową Zelandią. 
Portfolio obowiązujących FTA zawiera jednak bardziej zróżnicowane postanowienia dotyczące handlu 
i zrównoważonego rozwoju.

34 M Bronkcers, M. and Gruni, G. (2021), op. cit., str. 28-30.
35 Komisja Europejska (2021), Przegląd polityki handlowej…, op. cit., str. 19.
36 Komisja Europejska (2022), Siła partnerstw handlowych…, op. cit., str. 3-4.
37 Komisja Europejska (2022), Siła partnerstw handlowych…, op. cit., str. 5-12.
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Umowa Podpisana

Czy 
uwzględniono 
Porozumienie 

paryskie

Uwzględnione wielostronne umowy 
środowiskowe (MEA)

Postanowienia dotyczące zrównoważonego 
rozwoju

UE-Korea 
Południowa

Październik 
2010 Nie

Deklaracja z Johannesburga z 2002 r.; 
Agenda 21

Rozdział 13, np. Artykuł 13.6 Handel sprzyjający 
zrównoważonemu rozwojowi, Artykuł 13.10 Przegląd 
oddziaływania na zrównoważony rozwój

UE-Japan Lipiec
 2018 Tak

Agenda 21; Plan Wdrożenia z 2002 r. Rozdział 16, np. Artykuł 16.5 Handel i inwestycje 
wspierające zrównoważony rozwój, Artykuł 16.7 
Zrównoważona gospodarka leśna oraz handel 
drewnem i produktami z drewna, Artykuł 16.8 Handel 
i zrównoważone wykorzystanie zasobów rybnych oraz 
zrównoważona akwakultura

UE-Wietnam Czerwiec 
2019 Tak

Deklaracja z Johannesburga z 2002 r.; Agenda 
21; dokument końcowy Konferencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie Zrównoważonego 
Rozwoju w 2012 r. zatytułowany „Przyszłość, 
jakiej chcemy”; 
dokument końcowy Szczytu Narodów 
Zjednoczonych w sprawie Zrównoważonego 
Rozwoju w 2015 r. zatytułowany 
„Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030”

Rozdział 13 Handel i zrównoważony rozwój

UE-Singapur Październik 
2018 Tak

Agenda 21; Plan Wdrożenia z 2002 r. Rozdział 12 Handel i zrównoważony rozwój: Sekcja 
A Postanowienia wstępne; Sekcja B Aspekty 
związane z pracą; Sekcja C Aspekty środowiskowe; 
Sekcja D Postanowienia ogólne (np. o inwestycjach 
promujących zrównoważony rozwój)

UE-Indonezja,
UE-Filipiny

Negocjacje 
w toku Postanowienia zbliżone do zawartych w umowie między UE a Singapurem

UE-Wspólnota 
Andyjska

Czerwiec 
2012 Nie

Deklaracja z Rio w sprawie środowiska i 
rozwoju z 1992 r.; Agenda 21, Milenijne 
Cele Rozwoju przyjęte we wrześniu 2000 r.; 
Deklaracja z Johannesburga z 2002 r. oraz 
powiązany Plan Wdrożenia

Tytuł IX

Tabela 1 część 1/2: Zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem w umowach o wolnym handlu podpisanych przez UE.
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Umowa Podpisana

Czy 
uwzględniono 
Porozumienie 

paryskie. 

Uwzględnione wielostronne umowy 
środowiskowe (MEA)

Postanowienia dotyczące zrównoważonego 
rozwoju

EU-Mercosur Czerwiec 
2019 Tak Ratyfikacja w toku, uwzględniono rozdział TSD

CETA  
(UE-Kanada)

Październik 
2016 Nie

Deklaracja z Rio w sprawie środowiska i 
rozwoju z 1992 r.; Agenda 21; Deklaracja 
z Johannesburga z 2002 r. oraz powiązany 
Plan Wdrożenia; Deklaracja Ministerialna 
Komisji Ekonomiczno-Społecznej ONZ w 
sprawie pełnego i produktywnego poziomu 
zatrudnienia i godnej pracy dla wszystkich 
oraz jej wpływu na zrównoważony rozwój z 
2006 r.

Rozdział 22 Handel i zrównoważony rozwój; Rozdział 
23 Handel i praca; Rozdział 24 Handel i środowisko

UE-Gruzja Czerwiec 
2014 Nie

Plan Wdrożenia dotyczący Zrównoważonego 
Rozwoju przyjęty w Johannesburgu w 2002 r.

Tytuł V, Rozdział 13 Handel i zrównoważony rozwój; 
Tytuł VI, Rozdział 3 Środowisko i Rozdział 4 Działania 
na rzecz walki ze zmianą klimatu

UE-Ukraina Listopad 
2014 Nie

Agenda 21; Plan Wdrożenia dotyczący 
Zrównoważonego Rozwoju przyjęty w 
Johannesburgu w 2002 r.

Tytuł IV, Rozdział 13 Handel i zrównoważony rozwój; 
Tytuł V, Rozdział 6 Środowisko

UE-Mołdawia Czerwiec 
2014 Nie

Agenda 21; Plan Wdrożenia dotyczący 
Zrównoważonego Rozwoju przyjęty w 
Johannesburgu w 2002 r.

Tytuł IV, Rozdział 16 Środowisko i Rozdział 17 Zmiana 
klimatu; Tytuł V, Rozdział 13 Handel i zrównoważony 
rozwój

UE-Meksyk
Oczekuje na 

zaakceptowanie 
przez strony

Tak Podsumowanie negocjacji, a nie tekst prawny; w dokumencie uwzględniono rozdział TSD

Tabela 1 część 2/2: Zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem w umowach o wolnym handlu podpisanych przez UE.
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 Obowiązujące standardy zawarte w TSD w FTA można podzielić na trzy różne grupy:  
1) zobowiązania oparte na obowiązujących umowach międzynarodowych; 2) zobowiązania powiązane 
z obowiązującymi wewnętrznymi przepisami prawnymi; 3) bardziej ambitne klauzule odnoszące się do 
wyższych poziomów ochrony 38. Takie podejście szeroko określa się jako „promocyjne” w odróżnieniu 
od „opartego na sankcjach” (stosowanego głównie przez USA i Kanadę) 39, które nie zostało jeszcze 
wdrożone przez UE. UE często odwołuje się w rozdziałach dotyczących TSD do zobowiązań 
opartych na „najlepszych staraniach” i używa raczej powściągliwych określeń („dążyć”, „starać się”) 
zamiast mocniejszych i bardziej dosadnych zwrotów („będzie”, „musi”). Poza tym brakuje elementów 
umożliwiających ocenę faktycznych postępów w zakresie zrównoważonego rozwoju, takich jak 
konkretne wskaźniki, cele i terminy. Brak wiążących zobowiązań, mechanizmów instytucjonalnych  
i środków wykonawczych, w tym sankcji, istotnie ogranicza egzekwowalność rozdziałów dotyczących 
TSD – według specjalistów rozdziały te zapewniają wyłącznie odpowiedni kontekst do oceny zgodności 
z prawem ewentualnych ograniczeń handlowych, nawet jeśli pod względem charakteru prawnego 
rozdziały dotyczące TSD nie różnią się w porównaniu do innych rozdziałów FTA. W związku z tym 
większość naukowców zaleca uwzględnianie rozdziału dotyczącego TSD w procedurze rozstrzygania 
sporów i ustanowienie skutecznego mechanizmu jego przestrzegania w formie konsekwencji 
ekonomicznych lub sankcji 40.
 Środki proponowane w celu wzmocnienia rozdziałów dotyczących TSD w FTA obejmują 
odwetowe działania handlowe, kary finansowe, ukierunkowane sankcje indywidualne, sankcje 
gospodarcze, włączenie porozumienia paryskiego jako zasadniczego elementu traktatów handlowych, 
ale również zachęty, takie jak obniżki ceł 41. Jedną z takich prób poprawy egzekwowalności rozdziałów 
TSD, chociaż bez pełnej zmiany podejścia, jest niedawna inicjatywa Komisji mająca na celu wzmocnienie 
wymiaru zrównoważonego rozwoju i zwiększenie egzekwowalności umów handlowych na podstawie 
skarg składanych do głównego urzędnika ds. egzekwowania przepisów handlowych. Inne propozycje 
uwzględniono w 15-punktowym planie działania opublikowanym przez Komisję 42 oraz w działaniach 
zawartych w komunikacie z czerwca 2022 r. Inicjatywą, która mogłaby mieć istotne konsekwencje 
praktyczne, jest propozycja Komisji, aby porozumienie paryskie uznano za niezbędny element 
przyszłych umów handlowych i inwestycyjnych – oznaczałoby to, że niezachowanie zgodności  
z klauzulą dotyczącą porozumienia paryskiego mogłoby doprowadzić do wypowiedzenia całej umowy.  
Do tej pory, poza umową handlową pomiędzy UE a Wielką Brytanią (omówioną poniżej), takie 
postanowienie nie wchodziło w skład umów FTA negocjowanych przez UE 43.
 Innym narzędziem polityki, dostępnym Komisji, które jest nieodłącznie związane z podejściem 
promocyjnym do zobowiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju, mogłoby być oferowanie 
pomocy technicznej w celu propagowania standardów środowiskowych przez kraje rozwijające się, 
wzmacnianie wspólnego monitorowania lub udzielanie jednostronnych preferencji handlowych 
dla krajów rozwijających się w ramach tak zwanego ogólnego systemu preferencji taryfowych 
(Generalised System of Preferences, GSP) pod warunkiem przestrzegania wielostronnych standardów 
środowiskowych 44. Podejście UE jest jednak wciąż niespójne (zwłaszcza wobec krajów rozwijających 
się) i często nie opiera się na wiążących, wykonalnych i bezspornych zobowiązaniach. W związku z tym 

38 Bronkcers, M. and Gruni, G. (2021), op. cit., str. 26-33.
39 Bronkcers, M. and Gruni, G. (2021), op. cit., str. 25.
40 Bronkcers, M. and Gruni, G. (2021), op. cit., str. 36-50; van ’t Wout, D. (2021), op. cit., str. 6-15.
41 van ’t Wout, D. (2021), op. cit., str. 14-15.
42 Komisja Europejska (2021), Przegląd polityki handlowej…, op. cit., str. 13. 
43 Komisja Europejska (2021), Przegląd polityki handlowej…, op. cit., str. 12.
44 Bronkcers, M. and Gruni, G. (2021), op. cit., str. 38-40; Komisja Europejska (2021), 
Przegląd polityki handlowej…, op. cit., str. 13.
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możliwości wpływania na zachowanie partnerów handlowych UE są ograniczone 45. W odróżnieniu 
do często stosowanych odniesień do konwencji MOP, żadna unijna FTA nie zawiera faktycznego 
zobowiązania do ratyfikacji konwencji środowiskowych. Większość MEA uznanych przez WTO  
za istotne dla handlu międzynarodowego jest powszechnie ratyfikowana, ale nie wszystkie strony FTA 
ratyfikowały wszystkie odpowiednie MEA. W takich przypadkach UE powinna rutynowo nalegać na 
ratyfikację wszystkich istotnych MEA przez swoich partnerów w ramach FTA 46. Jak wynika z tabeli 1, 
odniesienia do MEA w FTA są niespójne, a porozumienie paryskie wymienia się tylko czasami i to na 
marginesie 47.
 Poza tym jedną z metod zwiększenia egzekwowalności rozdziałów dotyczących TSD, które  
są często cytowane i stały się jednym z priorytetów zgodnie z nowym komunikatem Komisji Europejskiej, 
jest uwzględnienie grup społeczeństwa obywatelskiego w procesie negocjacji i mechanizmów 
instytucjonalnych na szczeblu międzynarodowym i wewnętrznym 48. Należy zapewnić udział różnych 
interesariuszy – związków zawodowych, stowarzyszeń branżowych, organizacji pozarządowych  
– tak, aby umożliwić jak najpełniejszą reprezentację i zacieśnienie współpracy w celu przezwyciężenia 
nieskuteczności dialogu międzyrządowego 49. Zauważa się również, że strony FTA powinny 
„udostępnić interesariuszom prywatnym administracyjne lub sądowe środki zaradcze dotyczące 
naruszeń wewnętrznych przepisów w zakresie ochrony środowiska”, ponieważ mogą one pośrednio 
przyczyniać się do skutecznego wdrażania standardów międzynarodowych – niestety lista umów 
FTA zawierających takie postanowienia jest obecnie bardzo krótka – zostały one uwzględnione tylko  
w CETA 50. W związku z tym jest niezwykle ważne, aby rozliczyć Komisję z działań dotyczących DAG  
i innych elementów przedstawionych w komunikacie z czerwca 2022 roku w tym zakresie.

 Wyjątkowy rozdział dotyczący TSD uwzględniono w FTA pomiędzy UE a Wielką Brytanią 
zawartą po Brexicie. Dla UE zasadnicze znaczenie miało utrzymanie równych warunków konkurencji  
z Wielką Brytanią, biorąc pod uwagę możliwość swobodnego przyjmowania przez Wielką Brytanię 
rozbieżnych standardów. W związku z tym umowa pomiędzy UE a Wielką Brytanią zawiera stosunkowo 
długi wykaz umów środowiskowych oraz dość wymagające postanowienia dotyczące poziomu ochrony 
środowiska, uwzględniające każde osłabienie lub ograniczenie ochrony środowiska na szczeblu krajowym. 
Kolejną różnicą w porównaniu ze standardowymi FTA jest obecność szerokich „środków równoważących”  
i sankcji związanych z inwestycjami, które istotnie różnią się od tradycyjnie dość łagodnego podejścia 
UE. Ich zastosowanie będzie wymagało jednak uprzedniego przeprowadzenia testu wpływu naruszeń 
po stronie Wielkiej Brytanii na handel (tj. należy udowodnić, że poziom ochrony został obniżony  
„w sposób wpływający na handel lub inwestycje”), który wymaga jeszcze doprecyzowania 51.

45 Bronkcers, M. and Gruni, G. (2021), op. cit., str. 29-33.
46 Bronkcers, M. and Gruni, G. (2021), op. cit., str. 27.
47 van ’t Wout, D. (2021), op. cit., str. 8; Bronkcers, M. and Gruni, G. (2021), op. cit., str. 28-29.
48 Bronkcers, M. and Gruni, G. (2021), op. cit., str. 33-36.
49 van ’t Wout, D. (2021), op. cit., str. 9-15; Tröster B. et al. (2019), Combining trade and sustainability? The Free Trade Agreement 
between the EU and Vietnam, “ÖFSE Policy Note”, No. 29, str. 2-5.
50 Bronkcers, M. and Gruni, G. (2021), op. cit., str. 35.
51 Bronkcers, M. and Gruni, G. (2021), op. cit., str. 32-33 i 40
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 Jeśli chodzi o zwiększenie efektywności unijnego Zielonego Ładu poza granicami UE, 
Komisja dostrzega również potencjał dyplomacji klimatycznej. W literaturze stwierdza się, że aby 
rozwinąć i istotnie się zmate¬rializować, unijna Dyplomacja Zielonego Ładu powinna opierać się 
na działaniach formułowanych i prowadzonych od 2011 r. Ma ona trudne zadanie polegające na 
pogodzeniu zintegrowanej dyplomacji interesów wzajemnych (np. promowania celów w zakresie 
energii odnawialnej) i przeciwstawnych interesów (np. interesów bezpieczeństwa energetycznego 
z celami klimatycznymi) oraz uzgodnienie ich z interesami państw członkowskich. Mimo, że do tej 
pory wysiłki Komisji ocenia się raczej krytycznie (unijną Dyplomację Zielonego Ładu określa się jako 
koncepcję „zasadniczo niejasną, jeśli chodzi o konkretne narzędzia, mechanizmy koordynacyjne  
i etapy wdrażania”), to istnieją czynniki, które mogą sprawić, że stanie się ona skuteczna. Należą  
do nich: uwzględnienie polityki wewnętrznej w wysiłkach dyplomatycznych, koordynacja potencjalnie 
sprzecznych elementów polityki, zapewnienie wysokiego poziomu wsparcia ze strony państw 
członkowskich i koordynacja między podmiotami UE w celu określenia dostosowanych celów dla 
dyplomacji unijnej. Celem nadrzędnym powinno być połączenie różnych działań zewnętrznych  
we wszystkich obszarach polityki objętych unijnym Zielonym Ładem w ramach jednej spójnej strategii 52.
Pewne starania zostały również wskazane przez państwa członkowskie w konkluzjach Rady  
i Rady Europejskiej. Zostały one przedstawione w ramce poniżej.

Ramka 4: Unijna dyplomacja klimatyczna - wytyczne 53

52 Petri, F. (2020), Revisiting EU Climate and Energy Diplomacy: A Starting Point for Green Deal Diplomacy?, “European Policy Brief” 
by EGMONT Royal Institute for International Relations, No. 65, str. 2-3 & 6.
53 Konkluzje Rady w sprawie dyplomacji klimatycznej przyjęte na posiedzeniu Rady w dniu 20 stycznia 2020 r.; Konkluzje Rady 
w sprawie dyplomacji klimatycznej i energetycznej – realizacja zewnętrznego wymiaru Europejskiego Zielonego Ładu przyjęte 
na posiedzeniu Rady w dniu 25 stycznia 2021 r.

Ponieważ UE uznaje zmianę klimatu za zagrożenie dla istnienia ludzkości, a globalne działania na 
rzecz klimatu nadal nie zapewniają osiągnięcia celów długoterminowych porozumienia paryskiego, 
ambicją UE jest przyspieszenie działań na rzecz klimatu w krajach partnerskich, co można osiągnąć 
poprzez dyplomację.
 W związku z tym Rada UE przyjęła wytyczne odnoszące się do działań dyplomatycznych 
prowadzonych przez Komisję Europejską i Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych 
i Polityki Bezpieczeństwa. Wytyczne te obejmują:

• wzmocnienie dwustronnego zaangażowania w działania na rzecz klimatu z krajami partnerskimi, 
w szczególności z krajami spoza UE, należącymi do grupy G20, które odpowiadają za trzy 
czwarte światowej emisji gazów cieplarnianych i około 85% łącznej wartości międzynarodowej 
wymiany handlowej UE;

• wspieranie przyjmowania unijnych standardów energetycznych na całym świecie;
• promowanie i wspieranie rozwoju społecznie sprawiedliwych planów dywersyfikacji 

gospodarczej i energetycznej oraz zapewnianie, w razie potrzeby, ukierunkowanego wsparcia 
dla najbardziej dotkniętych kryzysem krajów w celu zapewnienia pomocy dla przekształcenia 
ich gospodarek, ze szczególnym naciskiem na wspieranie wysiłków najbliższych sąsiadów UE 
– sąsiadów na południu, Krajów Partnerstwa Wschodniego i Bałkanów Zachodnich, zwłaszcza 
ich regionów i sektorów najbardziej dotkniętych na skutek transformacji;

DYPLOMACJA KLIMATYCZNA I KLUBY KLIMATYCZNE



Zielony zwrot. Zmiany regulacyjne w procesie zazieleniania unijnej polityki handlowej.

31

 Konkretnym przykładem działań dyplomacji klimatycznej jest koncepcja klubów klimatycznych. 
Klub klimatyczny oznacza grupę krajów, które wspólnie i chętnie podejmują kwestie polityki 
klimatycznej i środowiskowej, tworząc wspólne ramy polityczno-prawne i określając cele redukcji 
emisji. Uczestnictwo w klubie wiązałoby się z możliwością prowadzenia handlu towarami bez innych 
ograniczeń niż wspólna polityka, przy jednoczesnym sankcjonowaniu (lub względnym sankcjonowaniu 
poprzez nieprzyznawanie im korzyści, jakie mają członkowie klubu) krajów, które nie należą  
do klubu. Takie rozwiązanie przełożyłoby się na większe zaangażowanie zarówno wewnątrz klubu, 
jak i w krajach trzecich, które ze względu na sankcje chciałyby docelowo wejść do klubu. Brak takiego 
efektu zachęty jest prawdopodobnie największą słabością obecnych międzynarodowych inicjatyw 
w zakresie polityki klimatycznej, np. protokołu z Kioto lub późniejszego porozumienia paryskiego,  
co skutkuje bezkarnością krajów, które nie podejmują żadnych działań w dziedzinie klimatu 54.  
W czerwcu 2022 r. kraje G7 pod przewodnictwem Niemiec wydały wspólne oświadczenie w sprawie 
„starań na rzecz utworzenia klubu klimatycznego” do końca 2022 r. Klub ten skupiałby się na trzech 
politykach – ograniczeniu zmiany klimatu i ustalaniu cen emisji dwutlenku węgla, wspólnej transformacji 
przemysłu poprzez dekarbonizację oraz partnerstwie i współpracy, takiej jak w ramach partnerstw  
na rzecz sprawiedliwej transformacji energetycznej 55.
 Większe zaangażowanie w ramach klubu mogłoby wesprzeć lepszą współpracę i poprawić 
zarządzanie, a tym samym spowodować inne pożądane skutki uboczne, takie jak rozpowszechnianie 

54 https://climatalk.org/2021/03/14/what-are-climate-clubs-and-why-do-we-need-them/.
55 Oświadczenie grupy G7 w sprawie klubu klimatycznego (https://www.g7germany.de/resource/blob/974430/2057926/2a7c
d9f10213a481924492942dd660a1/2022-06-28-g7-climate-club-data.pdf?download=1).

• zachęcanie wszystkich krajów do ustanowienia zrównoważonych i uwzględniających kwestie 
klimatyczne zasad ożywienia gospodarczego po kryzysie COVID-19 jako ważnego elementu 
strategii zrównoważonego wzrostu i natychmiastowej inwestycji w odporną na zmianę klimatu, 
sprzyjającą włączeniu społecznemu i sprawiedliwą transformację;

• dzielenie się doświadczeniami w dążeniu do sprawiedliwej społecznie i sprzyjającej włączeniu 
transformacji energetycznej, nie pozostawiając nikogo w tyle;

• starania na rzecz przeciwdziałania wylesianiu, promowanie zintegrowanego zarządzania 
zasobami wodnymi i zachowania bioróżnorodności.

 Jeśli chodzi o handel, pojawia się on jako narzędzie dyplomatyczne do promowania 
bezpiecznej, zrównoważonej i niskiej emisji gazów cieplarnianych oraz rozwoju odpornego na 
zmiany klimatu (np. poprzez umowy z krajami trzecimi; zobacz: Wykonalność rozdziałów dotyczących 
handlu i zrównoważonego rozwoju w umowach o wolnym handlu). UE zapewnia, że prowadzona przez 
nią polityka handlowa wraz z umowami handlowymi, będą zgodne z jej ambicjami klimatycznymi 
oraz że przestrzeganie porozumienia paryskiego stanie się zasadniczym elementem wszystkich 
przyszłych kompleksowych umów handlowych. Poza tym UE będzie wzywać wszystkie kraje 
do uzgodnienia promowania handlu uwzględniającego krajowe zobowiązania klimatyczne  
i zobowiązania wynikające z porozumienia paryskiego. UE będzie również dążyć do zapewnienia 
niezakłóconego handlu i inwestycji dla przedsiębiorstw unijnych w państwach trzecich, utrzymania 
równych warunków konkurencji i sprawiedliwego dostępu do zasobów i zielonych technologii, 
zwracając uwagę na ważną rolę sojuszy przemysłowych. Aby zapewnić wiodącą rolę UE  
w dziedzinie technologii ekologicznych, działania zewnętrzne UE obejmą dwustronne strategiczne 
partnerstwa badawcze.
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technologii, dzielenie się wiedzą itp. Pomysł ten spotkał się jednak z pewną krytyką. Główny zarzut 
dotyczy obawy związanej z ekskluzywnością rozwiązania, tj. klub byłby organizacją skupiającą 
największe gospodarki, narzucającą ambicje na poziomie niedostępnym dla krajów rozwijających się, 
nie wspominając już o krajach najsłabiej rozwiniętych. Klub krajów odpowiadających za największe 
emisje 56 mógłby potencjalnie przynieść korzyści dla globalnych działań na rzecz klimatu, ale takie 
działania nie mogą być prowadzone kosztem pogłębiania innych światowych problemów, takich 
jak globalne nierówności, ubóstwo i wykluczenie, a jeśli ta koncepcja wejdzie w życie, należy 
podejść do niej z perspektywy sprawiedliwości społecznej, solidarności i zgodnie z zasadą wspólnej,  
lecz zróżnico¬wanej odpowiedzialności (Common but Differentiated Responsibilities, CBRD).

 Poza dwustronnymi umowami handlowymi i działaniami podejmowanymi w ramach 
dyplomacji klimatycznej UE stara się propagować cele unijnego Zielonego Ładu na forach 
wielostronnej współpracy handlowej. Najpowszechniejsze tego rodzaju fora to coroczne konferencje  
COP (Conference of the Parties, Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu), gdzie 
UE pozycjonuje się jako wiodący uczestnik wspierający globalną współpracę w zakresie zmiany klimatu. 
Organem międzynarodowym o największym znaczeniu w kontekście handlu jest WTO, która znajduje 
się obecnie w głębokim kryzysie. Wojna handlowa zapoczątkowana przez Donalda Trumpa i niezdolność 
Organu Apelacyjnego do skutecznego rozwiązywania sporów (brak kworum) spowodowały impas  
i regres współpracy wielostronnej w sprawach handlowych, czego rezultatem było przyznanie Komisji 
jednostronnych kompetencji do inicjowania działań odwetowych i wzajemnych w tzw. Rozporządzeniu 
w sprawie wykonywania praw 57. Poza tym w swoim przeglądzie polityki handlowej z lutego 2021 r. 
UE zaproponowała reformę WTO, którą należy postrzegać „w szerszym kontekście priorytetów UE, 
polegających na zapewnieniu, aby funkcjonujące instytucje światowe wspierały (…) zrównoważony 
rozwój i zieloną transformację”. UE zdecydowanie popiera usprawnione ramy wielostronne jako 
przydatną metodę współpracy na rzecz zielonej transformacji w kierunku neutralnej dla klimatu, 
przyjaznej dla środowiska i odpornej gospodarki. Kwestie związane z klimatem i zrównoważonym 
rozwojem należy promować przy pomocy różnych funkcji WTO, w tym inicjatywy w zakresie handlu  
i klimatu. Za jedną z prób w tym zakresie można uznać utworzenie Koalicji Ministrów Handlu na rzecz 
Klimatu zainicjowanej przez UE, Ekwador, Kenię i Nową Zelandię 58. Konkretne działania powinny objąć 
liberalizację handlu zrównoważonymi towarami i usługami, przejrzystość i zapewnienie ekologicznego 
charakteru wsparcia handlu oraz stopniowy rozwój zasad w zakresie dopłat do paliw kopalnych. Inną 
formą współpracy wskazaną przez Komisję jest tworzenie sojuszy z krajami o podobnym nastawieniu, 
w tym poprzez grupy G7 i G20 59. Jednym z takich sojuszy może być niedawna deklaracja krajów G7  
w sprawie inicjatywy na rzecz klubów klimatycznych.

56 Maj M., Miniszewski M. (2022), Siedmiu emitentów: czas i koszt osiągnięcia neutralności klimatycznej, Polski Instytut 
Ekonomiczny, Warszawa.
57 Bronkcers, M. and Gruni, G. (2021), op. cit., str. 40.
58 https://policy.trade.ec.europa.eu/news/eu-teams-ecuador-kenya-new-zealand-forge-cooperation-trade-and-
climate-2022-06-13_en.
59 Komisja Europejska (2021), Przegląd polityki handlowej…, op. cit., str. 8 i 11-12.

WSPÓŁPRACA WIELOSTRONNA



Zielony zwrot. Zmiany regulacyjne w procesie zazieleniania unijnej polityki handlowej.

33

4. Wnioski

W podsumowaniu należy zauważyć, że zielony zwrot w polityce handlowej zbiega się z burzliwymi  
i budzącymi niepewność zmianami sytuacji geopolitycznej, z jakimi obecne pokolenie decydentów 
nigdy wcześniej nie miało do czynienia. Wciąż zaburzone łańcuchy wartości i szlaki dostaw po pandemii 
COVID-19, wojna w Ukrainie i blokada eksportu zbóż, niepewność związana z cenami energii, inflacja, 
potencjalne fale migracji i gwałtowne zjawiska pogodowe tworzą generalnie niekorzystne warunki dla 
światowego handlu. Poza tym, potencjalnie czynniki te są zagrożeniem dla celów zielonego handlu, 
ponieważ niezakłócony dostęp do rynków może ponownie okazać się ważniejszy niż tworzenie 
warunków zrównoważonego rozwoju i przepisów obowiązujących strony zawierające umowy.
 W rezultacie, jeśli „zielony zwrot” opisany w niniejszym opracowaniu ma wejść w życie, 
potrzebne jest jego odpowiednie uzasadnienie. Wiele z opisanych inicjatyw jest na etapie negocjacji 
lub wynika z niewiążących deklaracji politycznych i w związku z tym ich zdecydowane wdrożenie 
będzie zasadniczym elementem udanego „zazielenienia” unijnej polityki handlowej. W tym kontekście 
szczególnie istotne jest wypracowanie skoordynowanego i spójnego podejścia wśród wszystkich 
instytucji i polityk unijnych. Podstawowa rola handlu, czyli umożliwienie wymiany towarów i usług, 
może stać się kolejnym obszarem szerszego przejścia z modelu ukierunkowanego na zysk do modelu 
gospodarki i społeczeństwa bardziej zorientowanych na wartości. W rezultacie ważnym elementem 
wszystkich inicjatyw jest unikanie ich osłabiania.
 Istotnym aspektem unijnej polityki handlowej i powstających narzędzi polityki handlowej jest 
ich wpływ, zwłaszcza ekonomiczny, na kraje Europy Środkowo-Wschodniej. W ostatniej publikacji  
na temat „zielonego realizmu” argumentowaliśmy, że uzasadnienie pragmatycznego wsparcia reorientacji 
celów polityki handlowej wiąże się z miejscem zajmowanym przez producentów z regionu w łańcuchach 
wartości. Postulat ten można teraz wzmocnić konkretnymi przykładami branż, w których kontrahenci 
z Europy Środkowo-Wschodniej mogą zastąpić dotychczasowych importerów do UE. Wśród takich 
obszarów są przemysł żelaza i stali, produkcji nawozów, skórzany i tekstylny oraz branża surowców  
z recyklingu (takich jak metale ziem rzadkich).
 Aby tak się stało, producenci z Europy Środkowo-Wschodniej muszą być wiarygodni – 
będą musieli spełniać te same warunki i przestrzegać takich samych zasad, jakie będą obowiązywać 
wykonawców zewnętrznych. Istnieje więc pilna potrzeba zwrócenia większej uwagi na kwestie 
środowiskowe w ich działalności (zwłaszcza biorąc pod uwagę pojawiający się trend raportowania emisji  
z zakresu 3), a dostęp do czystej energii staje się jednym z kluczowych elementów konkurencyjności  
w handlu międzynarodowym.
 W związku z tym nasze rekomendacje dla decydentów z Europy Środkowo-Wschodniej 
wskazują na jednoczesne działanie w dwóch kierunkach – zwiększenie tempa zielonej transformacji  
w kontekście krajowym oraz popieranie zdecydowanego wdrażania narzędzi zielonej polityki handlowej. 
Takie działania zapewnią właściwą równowagę pomiędzy krótkoterminowymi i długoterminowymi 
interesami gospodarczymi a celami klimatycznymi, jak również przyczynią się do osiągnięcia celów 
całej UE.
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