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1. Wstęp

Niniejsza publikacja stanowi syntezę trzech raportów opracowanych przez Instytut WiseEuropa 
dotyczących polityki handlowej Unii Europejskiej w perspektywie proponowanych zmian  
w unijnym prawie klimatycznym. Wcześniejsze publikacje - „Zielony realizm”1, „Zielony zwrot”2  
i „Europejski mechanizm dostosowania cen CO2 na granicy (CBAM)”3 - dotykały kwestii związanych  
z zależnościami pomiędzy polityką handlową, środowiskową i przemysłową. Jednocześnie 
staraliśmy się uwzględnić specyficzną perspektywę państw regionu Europy Środkowej i Wschodniej  
na te zagadnienia i połączyć ją z pragmatycznym podejściem do konstruowania postulatów polityki 
publicznej. W tym opracowaniu zebraliśmy najważniejsze wnioski z dotychczasowych ustaleń i tematykę  
„zielonego handlu” zaprezentowaliśmy w sposób kompleksowy.
 Motywem przewodnim naszej analizy było dostrzeżenie powiązań pomiędzy różnymi obszarami 
polityk UE i zwrócenie uwagi na pewne nieuchronne napięcia i sprzeczności pojawiające się w związku 
z rozbieżnościami między celami realizowanymi w różnych obszarach. Z jednej strony Unii Europejska 
zobowiązana jest na mocy traktatów do prowadzenia polityki handlowej charakteryzującej się promocją 
i realizacją idei wolnego handlu. Z drugiej strony UE powinna zmierzać do ochrony konkurencyjności 
europejskiego przemysłu i zapewnienia korzystnych warunków dla jego rozwoju. W kontekście 
prowadzenia polityki klimatycznej, wiąże się to z koniecznością poniesienia kosztów związanych 
z zieloną transformacją. Bez wprowadzenia odpowiednich narzędzi i środków umożliwiających 
wyrównanie pozycji konkurencyjnej między producentami z UE i z państw trzecich zagrożona będzie 
nie tylko konkurencyjność kosztowa, ale też cele polityki klimatycznej, jeśli z przenoszeniem produkcji 
poza UE wiązać się będzie światowy wzrost emisji. 
 Taką sytuację wyjściową można określić mianem „trylematu polityki handlowej, klimatycznej 
i przemysłowej” 4. Zgodnie z jego założeniami niemożliwa będzie jednoczesna realizacja celów 
utrzymywania otwartej polityki handlowej, zachowania konkurencyjności europejskich producentów 
i realizacji celu neutralności klimatycznej w UE - jedynie 2 z 3 tych celów będą możliwe do skutecznej 
realizacji, a próba pogodzenia wszystkich 3 może skutkować gorszym efektem dla każdego z nich 
z osobna. W tej konfiguracji wprowadzenie dodatkowych wymagań regulacyjnych i obowiązków 
środowiskowych do polityki handlowej stanowi z jednej strony przejaw zmniejszania jej „otwartości”,  
z drugiej pozwala na pełniejszą realizację pozostałych celów - pogodzenia transformacji klimatycznej  
z zachowaniem konkurencyjności przemysłu - na których skupiliśmy się w pierwszej kolejności. 

1 https://wise-europa.eu/wp-content/uploads/2022/04/Green_Realism_PL_final.pdf
2 https://wise-europa.eu/wp-content/uploads/2022/08/Zielony-zwrot.pdf
3 https://wise-europa.eu/wp-content/uploads/2022/09/Europejski-Mechanizm-CBAM.pdf
4 Pojęcie stworzone przez D. Rodricka do opisania trylematu politycznego w globalnej gospodarce - https://en.wikipedia.org/
wiki/Political_trilemma_of_the_world_economy . W kontekście polityki klimatycznej i handlowej UE inspirację do posługiwania 
się tym sformułowaniem zaczerpnęliśmy od J. Staniłki. 
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 Szukając sposobu na pogodzenie tej perspektywy z dotychczasowymi działaniami  
Komisji Europejskiej postanowiliśmy przedstawić niedawne inicjatywy legislacyjne i polityczne związane 
z polityką handlową przez pryzmat dwóch celów: (1) jej „zazieleniania” poprzez wprowadzanie nowych 
warunków odnoszących się do ochrony środowiska i celów klimatycznych, oraz (2) wyrównywania 
pozycji konkurencyjnej europejskich producentów w łańcuchach wartości. Następnie przyjęliśmy 
(ilościową i jakościową) perspektywę państw Europy Środkowo-Wschodniej na te dwa zjawiska  
i przedstawiliśmy wpływ omawianych zmian w kontekście pozycji producentów z naszej części UE  
w globalnych łańcuchach wartości.
 Na powyższe założenia nałożyły się wydarzenia ostatnich miesięcy wyznaczające nowy 
kontekst myślenia o roli i celach polityki handlowej UE. Ubiegłe 3 lata, które upłynęły od ogłoszenia 
Europejskiego Zielonego Ładu stanowiły weryfikację polityki Unii Europejskiej na wielu płaszczyznach. 
Pandemia COVID-19 zachwiała globalnymi łańcuchami dostaw i doprowadziła do otwarcia debaty  
na temat strategicznych priorytetów UE w polityce handlowej. Sytuacja ta skłania także do poszukiwania 
większej równowagi między zabezpieczaniem własnego interesu UE, otwarciem na rynki zewnętrzne 
i uzależnieniem od importu z jednego kierunku. Widoczne stało się to na przykładzie występujących 
niedoborów kluczowych produktów m. in. farmaceutyków, podstawowego wyposażenia ochronnego, 
czy mikroprocesorów. Ujawniło to także „miękkie podbrzusze” Unii Europejskiej w zakresie przeniesionej 
do Chin i Azji produkcji podstawowych dóbr. Miało to równie istotny wpływ na spadek produkcji 
europejskich producentów w wielu sektorach (m.in. motoryzacji). 
 Wojna w Ukrainie wywołana agresją Rosji zapoczątkowana 24.02.2022 r. doprowadziła  
do destabilizacji rynku surowców energetycznych oraz wzrostu cen ropy naftowej i gazu  
na rynkach światowych. Wprowadziła dalszą niepewność co do otoczenia gospodarczego, w jakim 
funkcjonują producenci w UE i przyspieszyła procesy geopolityczne mające przełożenie na pozycję 
różnych podmiotów wśród partnerów handlowych UE. Poddała także w wątpliwość dotychczasowe 
założenia polityki handlowej UE i sprawiła, że konieczne stało się lepsze zdefiniowanie konceptu  
„(zielonej) autonomii strategicznej” 5. Rosyjska agresja, i nałożone w odpowiedzi na nią sankcje  

5 https://wise-europa.eu/wp-content/uploads/2022/08/Zielona-Autonomia-Strategiczna.pdf

Źródło: Opracowanie własne WiseEuropa

Otwarta polityka 
handlowa

Osiągnięcie neutralności 
klimatycznej

Konkurencyjność 
przemysłu w UE

Schemat 1: Trylemat polityki handlowej, klimatycznej i przemysłowej
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na to państwo oraz wsparcie dla Ukrainy przez kraje członkowskie doprowadziły do znacznego 
ograniczenia dostaw paliw kopanych z kierunku wschodniego. Wraz z nieprzestrzeganiem prawa 
międzynarodowego przez Rosję i późniejszym przysłowiowym „zakręceniem kurka” nastąpił upadek 
idei Wandel durch Handel, Unii Europejskiej. Nie udało się przy tym ucywilizować i zreformować 
Rosji poprzez prowadzenie wymiany handlowej i włączenie jej w łańcuchy wartości europejskich 
producentów. 
 Pandemia i wojna na wschodniej granicy UE jasno wskazały potrzebę zwiększenia 
samodzielności UE. Realizacja postulatów zielonego handlu może stanowić jeden ze sposobów  
na wprowadzenie koniecznych zmian w zakresie wzmocnienia odporności UE na szoki zewnętrzne. 
W tym opracowaniu prezentujemy podsumowanie naszych ustaleń i główne wnioski płynące  
z przeprowadzonej analizy zarówno pod kątem działań władz państwowych na szczeblu krajowym  
i UE, jak i podmiotów prywatnych.
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2. Potrzeba zmian

Unia Europejska tradycyjnie stanowi ogólnoświatową lokomotywę w zakresie wspierania  
i propagowania handlu opartego na poszanowaniu zasad oraz międzynarodowej współpracy w globalnej 
wymianie towarów i usług. Polityka handlowa to również jedna z centralnych polityk i kompetencji UE. 
Ze względu na silną pozycję rynkową europejskich eksporterów i ich udział w globalnych łańcuchach 
wartości, handel stał się jednym z głównych środków nacisku UE na procesy przebiegające poza  
jej granicami 6.
 Kreowanie wspólnej polityki handlowej wobec państw trzecich to jedna z najważniejszych, 
wyłącznych kompetencji Unii Europejskiej. Tradycyjnie organy UE prowadziły politykę liberalizacji 
handlu poprzez dążenie do otwierania dostępu do innych rynków, niższych barier celnych i formalnych 
zgodnie z zapisami Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Zgodnie z tym aktem prawnym 
wszystkie działania Unii powinny być planowane z uwzględnieniem ich wpływu na środowisko 
naturalne, biorąc pod uwagę wymogi dotyczące ochrony środowiska oraz potrzebę promowania 
zrównoważonego rozwoju. Oba cele powinny być realizowane możliwie w sposób bezkolizyjny,  
a w sytuacji konfliktu między nimi należy szukać sposobów na ich pogodzenie. Niemniej, ponieważ  
w Traktacie znajduje się odniesienie do realizacji celów polityki handlowej, zgodnie z postanowieniami 
innych przepisów (w tym odnoszących się do polityki gospodarczej i rozwoju modelu społecznej 
gospodarki rynkowej), uwzględniając przepisy dotyczące polityki środowiskowej, można uznać, że Unia 
Europejska posiada mandat do prowadzenia „zielonej polityki handlowej” na podstawie traktatu TFUE. 
 Silna pozycja Unii Europejskiej w globalnym handlu wynika z dużego udziału w wymianie dóbr 
i towarów – według danych Eurostat z 2019 r. odpowiada on 15,4% globalnej wymiany handlowej,  
co stanowi drugi wynik po USA. UE jest najważniejszym partnerem handlowym dla Azji, Afryki i Stanów 
Zjednoczonych. Pomimo osłabienia pozycji UE na rzecz wzrastającej gospodarki Chin, pozostaje ona 
głównym partnerem w wymianie handlowej dla 74 państw. Komisja, świadoma istotnego wpływu jaki 
UE może pośrednio wywierać na państwa trzecie określiła pięć mega-trendów w polityce handlowej. 
Są to: 1) dychotomiczny wpływ globalizacji na gospodarki i społeczeństwa, 2) szybki wzrost znaczenia 
Chin jako głównego aktora w globalnej gospodarce i handlu międzynarodowym, 3) zmiana klimatu,  
4) transformacja cyfrowa oraz 5) konsekwencje zakłóceń wywołanych pandemią COVID-19 7.  
Zgodnie z Przeglądem polityki handlowej przez Komisję, Unia będzie prowadzić wspólną politykę 
handlową w taki sposób, aby wywierać pozytywny wpływ w wyżej wymienionych obszarach. 

6 S. Meunier, K. Nicolaidis, The European Union as a conflicted trade power, Journal of European Public Policy, 2006,  
Vol. 13, No. 6, s. 906-925.
7 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego  
i Komitetu Regionów, Przegląd polityki handlowej – otwarta, zrównoważona i asertywna polityka handlowa, 18.02.2021, 
COM(2021) 66 final, s. 1-3.
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 W tej sytuacji otwartość na wymianę handlową jest obecnie istotnym źródłem dobrobytu 
gospodarczego społeczeństw UE, natomiast w perspektywie prowadzenia działań związanych  
z realizacją celów klimatycznych może przekształcić się w zagrożenie dla konkurencyjności przemysłu 
w UE. Dlatego propozycje dostosowania polityki handlowej do celu neutralności klimatycznej były 
od początku zawarte w ogłoszonym w grudniu 2019 roku Europejskim Zielonym Ładzie, w którym 
określono sposób osiągnięcia tego celu przez całą UE. Handel międzynarodowy miał w założeniu 
Komisji rozprzestrzeniać jego zakres oddziaływania poza granice UE. Spójny z tym założeniem był 
także pakiet legislacyjny Fit for 55, którego realizacja ma w bardziej praktyczny sposób przekształcić 
cele unijnej polityki klimatycznej w rzeczywistość. Dotyczy to także inicjatyw mających istotny 
wpływ na handel międzynarodowy, jak m.in. mechanizm dostosowywania cen CO2 na granicach  
(Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM).
 Z powyższych względów można zauważyć, że Unia Europejska nie prowadzi wyłącznie 
wewnętrznej polityki klimatycznej. Wzrost wymogów związanych z ochroną klimatu tylko dla 
podmiotów działających na terenie Unii prowadziłby do ich niższej konkurencyjność w porównaniu 
do podmiotów nie objętych tak restrykcyjnym prawem środowiskowym. Unia Europejska nie mając 
bezpośredniego wpływu na kształt regulacji prawnych w państwach trzecich może jednak oddziaływać 
na nich pośrednio poprzez współpracę międzynarodową, dyplomację klimatyczną, ale również  
w ramach prowadzenia własnej „zielonej polityki handlowej” i wykorzystywanie siły rynkowej i pozycji 
globalnej siły regulacyjnej (ang. market and regulatory power) do wywierania presji na partnerów 
handlowych. W tym kontekście CBAM (jak również inne inicjatywy legislacyjne przedstawiane poniżej) 
można postrzegać jako próbę uzewnętrznienia regulacji obowiązujących na terenie Unii i próbę 
oddziaływania na politykę klimatyczną partnerów handlowych wspólnoty (ang. green spillover effect).  
Równolegle UE wprowadziła przegląd klauzul dotyczących zrównoważonego rozwoju  
(ang. trade and sustainable development – TSD) w porozumieniach o swobodnym handlu  
(ang. free trade agreements – FTA) zawieranych z innymi państwami. Ten dwojaki kierunek 
działań podejmowanych przez Unię znajduje swoje odzwierciedlenie w poziomie ambicji 
podejmowanych inicjatyw – Komisja proponuje wysoki poziom ambicji w odniesieniu  
do regulacji kierowanych „do wewnątrz” i relatywnie niższy w stosunku do partnerów zewnętrznych  
(w zależności od partnera – vide różnice między FTA z Nową Zelandią, Wielką Brytanią i Mercosurem).

Źródło: Opracowanie własne WiseEuropa, por. Zielony realizm

Schemat 2: Pięć megatrendów w polityce handlowej przed 2022 r.
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 Mając na uwadze występowanie green spillover effect Unia Europejska określiła kluczowe 
działania na rzecz zazielenienia własnej polityki handlowej, które mogą pozytywnie wpłynąć 
na jej partnerów handlowych 8. Komisja postuluje zwiększenie znaczenia klauzul dotyczących 
zrównoważonego rozwoju w umowach o wolnym handlu i stosunkach dwustronnych. Tym samym 
podmioty zaangażowane w wymianę handlową z UE będą prawnie zobligowane do przestrzegania 
chociaż części regulacji klimatycznych. Unia Europejska planuje również wykorzystywanie siły 
normatywnej UE poprzez określanie standardów, a tym samym warunków dostępu do wspólnego 
rynku, w taki sposób by parametry produkcji skutkowały mniej negatywnymi skutkami dla 
środowiska. Unia postuluje również o zredukowanie niekorzystnego oddziaływania samego handlu 
na środowisko m. in. poprzez rozszerzenie oddziaływania systemu EU ETS na transport morski.  
Tym samym, w dłuższej perspektywie może to spowodować szybsze wprowadzenia kontenerowców  
o większej efektywności emisyjnej w celu ograniczenia kosztów armatorów i uniknięcia opłat 
związanych z emisjami CO2. Poprzez powyższe działania Unia Europejska planuje zwiększyć swoje 
oddziaływanie na politykę klimatycznych stron trzecich, tym samym powodując zaostrzenie przepisów 
środowiskowych na świecie. 

 Te działania są także spójne z nowym paradygmatem polityki UE związanym z obranym 
kierunkiem dotyczącym realizacji otwartej autonomii strategicznej w polityce handlowej, która ma 
łączyć w sobie „odporność i konkurencyjność”, „asertywność i współpracę” oraz „zrównoważony 
rozwój i sprawiedliwość”. Nasze rozumienie tej koncepcji zakłada ścisłe powiązanie tych celów 
z prowadzeniem transformacji klimatycznej w UE, która musi zakładać zarówno dekarbonizację 
sektora energetycznego, jak i wsparcie przemysłu w tym procesie, tak by zapewnić kontynuację 
produkcji i dostęp do kluczowych technologii wewnątrz UE. Jednym z niezbędnych elementów tego 
wsparcia będzie wprowadzanie instrumentów regulacyjnych i wyższych wymogów środowiskowych 
wyrównujących pozycję producentów z UE z tymi spoza niej 9. Dlatego cele polityki handlowej UE 
powinny zostać w tym wymiarze dostosowane do celów polityki handlowej, razem tworząc spójną 
politykę przemysłową. W tym kontekście nasza ocena propozycji przedstawionych przez Komisję 
wskazuje na zasadniczą zmianę w dotychczasowym (przed 2021 r.) kierunku podejmowanych działań, 
co w drugim z naszych opracowań dotyczących zielonego handlu określiliśmy jako „zielony zwrot”  
w podejściu UE.
8 Komunikat Komisji, Przegląd polityki handlowej, s. 2.
9 https://wise-europa.eu/wp-content/uploads/2022/09/Zielone-kolo-ratunkowe.pdf

Źródło: Opracowanie własne WiseEuropa, por. Zielony realizm
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Schemat 3: Zazielenianie polityki handlowej UE
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3.1 Efekt green spillover - działania     
wewnętrzne

W ramach tego „zielonego zwrotu” i w celu skutecznej realizacji postanowień Europejskiego Zielonego 
Ładu w ramach polityki handlowej, Komisja zaproponowała szereg mechanizmów regulacyjnych  
i działań legislacyjnych. Obejmują one zarówno inicjatywy w wymiarze wewnętrznym, wykorzystujące 
efekt green spillover prezentowany powyżej, jak i działania skierowane do innych partnerów handlowych 
w wymiarze zewnętrznym.

3. Proponowane rozwiązania    
    regulacyjne

Źródło: Opracowanie własne WiseEuropa

Schemat 4: Podział działań regulacyjnych związanych z zazielenianiem polityki handlowej UE

Poprzez wprowadzenie surowych wymogów regulacyjnych w obszarze środowiska naturalnego oprócz 
realizowania swoich wewnętrznych celów Unia Europejska liczy na szerszy zasięg tych inicjatyw. Dzięki 
skutecznej realizacji tych działań Europejski Zielony Ład nie będzie mieć wpływu tylko na unijnych 
producentów, ale także na firmy z państw spoza UE. Jednocześnie jednym z elementów strategii 
UE związanej z realizacją transformacji klimatycznej jest narzucenie standardów regulacyjnych  
dla tego procesu w skali globalnej, co powinno przełożyć się na korzystniejszą pozycję producentów 
z UE. W idealnym scenariuszu prawo UE stanie się więc w najbliższych 30 latach zbiorem wymogów, 
obowiązujących także wszystkie podmioty z państw trzecich zamierzające eksportować swoje 
produkty na rynek europejski. Ze względu na znaczenie wspólnego rynku europejskiego jako rynku 
zbytu dla wielu producentów zakłada się, iż przynajmniej część firm będzie podążać za wprowadzanymi 
regulacjami. 

Inicjatywy zaproponowane przez Komisję, 
zwłaszcza wnioski ustawodawcze, 

wprowadzające wymagania wobec podmiotów 
operujących na wspólnym rynku UE

Międzynarodowa polityka handlowa

Mechanizm CBAM Umowy o wolnym handlu zawierane z krajami 
trzecimi w imieniu całej UE, a w szczególności 
zawarte w nich postanowienia dotyczące 
zrównoważonego rozwojuDyrektywa due diligence w łańcuchach wartości

Rozporządzenie ws. przeciwdziałania wylesianiu 
i degradacji lasów Dyplomacja klimatyczna

Plan na rzecz Gospodarki o Obiegu Zamkniętym „Kluby klimatyczne”

Regulacje sektorowe Aktywność w multilateralnych gremiach

Wewnętrzne Zewnętrzne
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 Zgodnie z tym samym założeniem państwa trzecie rozumiejąc potrzebę ochrony klimatu  
(lub zmuszone do tego konsekwencjami przyspieszających zmian) będą podążały sprawdzoną ścieżką 
prawodawstwa unijnego poprzez naśladowanie regulacji wprowadzanych przez Unię Europejską. 
Dodatkowo, jeżeli dla państwa trzeciego Unia jest istotnym partnerem handlowym, jego producenci  
w celu utrzymania swojej pozycji będą musieli dostosować się do nowo wprowadzanych unijnych 
regulacji. W efekcie niektóre z wymogów prawa europejskiego będą mieć wpływ na podmioty 
zagraniczne. Kraje trzecie będą mogły wykorzystać sytuację, w której część producentów będzie 
musiała dostosować się do regulacji UE wprowadzając własne reformy w zakresie ochrony środowiska 
naturalnego, ochrony klimatu i prawa człowieka. W ten sposób Europejski Zielony Ład może wywołać 
kaskadę zmian w prawodawstwie klimatycznym państw trzecich, które do tej pory nie wprowadzały 
podobnych regulacji ze względu na polityczną niewygodę, niepopularność takich reform lub przełożenie 
na wzrost kosztów produkcji w tych państwach. 
 Istotną rolę odgrywać będą tu istniejące powiązania gospodarcze w ramach łańcuchów 
wartości. Poprzez współpracę pomiędzy firmami może dojść do transmisji podwyższonych wymogów 
środowiskowych w dół łańcuchów wartości od ich centrów, nawet w państwach i branżach, gdzie  
nie jest to obecnie prawnie regulowane. Dlatego wiele z inicjatyw UE zakłada obowiązki nakładane 
na podmioty aktywne na rynku wewnętrznym UE, które będą wiązały się z ich odpowiedzialnością  
za działania ich partnerów handlowych. 
 Działania wewnętrzne stanowią także sposób na osiągnięcie celów w zakresie redukcji emisji  
w skali globalnej w uzupełnieniu działań multilateralnych, które często okazują się niewydolne, 
a obecny kryzys takich instytucji jak WTO i rozwój dwubiegunowego układu geopolitycznego 
dodatkowo wzmaga działania niewymagające współpracy partnerów z państw trzecich. Z powyższych 
względów green spillover effect może być istotnym akceleratorem w globalnej zmianie podejścia do 
ochrony klimatu i środowiska naturalnego, co jest niezwykle istotne, gdyż transformacja jedynie unijnej 
gospodarki będzie niewystraczające by powstrzymać zmiany klimatu. Wyzwaniem staje się inkluzyjność 
tego procesu pod kątem państw trzecich, natomiast państwa Europy Środkowej i Wschodniej mają  
tę przewagę, że będąc członkami UE są w stanie wpłynąć na ostateczny kształt tych regulacji  
i uczestniczą w procesie legislacyjnym. Poniżej prezentujemy skrótowy opis najważniejszych działań 
w wymiarze wewnętrznym, które są szerzej prezentowane w naszym opracowaniu „Zielony zwrot”10.

 W lutym 2022 przyjęta została propozycja dyrektywy w sprawie należytej staranności 
przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju. Zamiarem Komisji Europejskiej jest w tym 
przypadku zapewnienie odpowiedzialnego i zrównoważonego łańcucha dostaw spółek europejskich. 
Należy zauważyć, iż zrównoważony rozwój to szerokie pojęcie obejmujące dbałość o środowisko,  
ale także poszanowanie praw człowieka, w szczególności przestrzeganie praw pracowniczych.
 Przepisami dyrektywy zostaną objęte wszystkie duże unijne przedsiębiorstwa, tj. zatrudniające 
ponad 500 osób i generujące przychody powyżej 150 mln EUR rocznie, a także przedsiębiorstwa spoza 
UE przekraczające odpowiedni próg przychodów netto na rynku unijnym. Szczególnym adresatem 
dyrektywy będą sektory określone jako high-impact sectors (sektory o dużym wpływie), tj. produkcja oraz 
sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych, skór i wyrobów ze skór wyprawionych, rolnictwo, leśnictwo, 
rybołówstwo, produkcja artykułów spożywczych, sprzedaż hurtowa towarów rolnych, wydobycie  
i sprzedaż hurtowa surowców mineralnych, produkcja podstawowych wyrobów metalowych, innych 

10 https://wise-europa.eu/wp-content/uploads/2022/08/Zielony-zwrot.pdf

CSDD (Directive on Corporate Sustainability Due Diligence)
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produktów niemetalicznych z surowców mineralnych i gotowych wyrobów metalowych oraz handel 
hurtowy podstawowymi i pośrednimi produktami mineralnymi. Dla przedsiębiorstw z tych sektorów 
obniżone będą progi zatrudnienia i przychodów (odpowiednio do 250 osób i 40 mln EUR), powyżej 
których będą się do nich stosowały przepisy dyrektywy.
 Firmy objęte postanowieniami dyrektywy będą zobowiązane do uwzględniania należytej 
staranności w swojej polityce. Będzie polegało to na identyfikacji rzeczywistych lub potencjalnych 
niekorzystnych skutków dla praw człowieka lub środowiska, zapobiegania im i ograniczaniu nadużyć. 
Najważniejszym celem jest powstrzymanie już występujących niekorzystnych skutków dla praw 
człowieka lub środowiska i zminimalizowanie ich skali w całym łańcuchu dostaw, tj. także u swoich 
pozaunijnych partnerów handlowych. Przedsiębiorstwa łamiące postanowienia dyrektywy będą 
mogły zostać ukarane nakazami podporządkowania się przepisom oraz grzywnami uzależnionymi 
od przychodów. Docelowo Komisja zobowiąże również państwa członkowskie do dostosowania 
swoich zasad cywilnej odpowiedzialności odszkodowawczej, tak aby uwzględniały one przypadki, gdy 
szkoda wynika z niedopełnienia przez przedsiębiorstwo obowiązków w zakresie należytej staranności, 
wskutek czego pracownicy będą mogli ubiegać się o odszkodowania. Zaproponowane środki powinny 
doprowadzić do powstania modeli zrównoważonego ładu korporacyjnego, które będą obejmować 
zapewnienie obowiązkowej należytej staranności w zakresie ochrony środowiska, praw człowieka  
i praw pracowniczych, ze szczególnym naciskiem na przeciwdziałanie pracy przymusowej.  
Dyrektywa ma więc potencjał by niejako uzewnętrznić konieczność przestrzegania części prawa 
europejskiego poza granicami UE i przenieść część wymogów na partnerów handlowych przedsiębiorstw 
aktywnych na rynku wewnętrznym. Tym samym podmioty działające w państwach trzecich będą 
odpowiedzialne za przestrzeganie części unijnych regulacji związanych z prawami pracowniczymi  
i ochroną środowiska. 
 Istotna część przedsiębiorstw z „sektorów o dużym wpływie” (w rozumieniu dyrektywy) 
znajduje się w Europie Środkowo-Wschodniej (por. Wykres 1), jednak niekoniecznie musi oznaczać 
to, że region ekonomicznie ucierpi przez wprowadzenie nowych regulacji. Wręcz przeciwnie, duża, 
istniejąca już baza produkcyjna może posłużyć jako argument za przeniesieniem produkcji z krajów 
pozaunijnych (gdzie ryzyko naruszeń przepisów o ochronie środowiska i praw pracowniczych jest 
wyższe) właśnie do Europy Środkowo-Wschodniej.
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Źródło: Opracowanie własne WiseEuropa na podstawie danych Eurostatu (Annual enterprise statistics by size class for special 
aggregates of activities), por. Zielony zwrot

Wykres 1: Duże przedsiębiorstwa z krajów Europy Środkowo-Wschodniej w sektorach  
o dużym wpływie

Gospodarka o obiegu zamkniętym

 W celu realizacji postanowień Europejskiego Zielonego Ładu niezbędny będzie dostęp 
do surowców używanych w procesie produkcji ekologicznych rozwiązań. Metale ziem rzadkich  
to istotny komponent paneli fotowoltaicznych, baterii litowo-jonowych, jak i turbin wiatrowych. Często 
niemożliwe jest zastąpienie tych surowców innymi. Komisja dostrzega potrzebę dywersyfikacji źródeł 
dostaw surowców krytycznych takich jak metale ziem rzadkich, jednak ze względu na ograniczoną 
podaż na rynkach światowych niezbędne stały się działania zmniejszające popyt. 
 Nie dziwi więc postulat Komisji Europejskiej, by zwiększyć stopień recyklingu, co przyczyni się 
do stworzenia gospodarki opartej o obieg zamknięty w ramach Unii Europejskiej, tzw. circular economy. 
Wdrożenie takich rozwiązań można uznać za alternatywę do poszukiwania nowych dostawców 
zewnętrznych. Znaczny poziom recyklingu w ramach UE pozwoliłby zastąpić część popytu na surowce 
importowane z państw trzecich. 
 Kolejnym postulatem w ramach konceptu circular economy jest prawo do naprawy  
(ang. right to repair), które docelowo wywoła spadek popytu na produkty końcowe, które będą służyć 
dłużej konsumentom. Na tym rozwiązaniu skorzystają konsumenci, którzy zyskają prawo do naprawy 
produktów, osadzone w prawodawstwie wspólnotowym. 

%
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 Trudno jest jednak stwierdzić, czy wdrożenie gospodarki o obiegu zamkniętym spowoduje 
przejściowy wzrost cen ze względu na konieczność zmian w procesach produkcyjnych oraz zastosowania 
pracochłonnych metod recyklingu surowców. Wydłużenie żywotności produktów końcowych  
może ponadto przyczynić się do spadku produkcji przemysłowej ze względu na zmniejszenie popytu 
na te produkty.
 Promocja gospodarki opartej o obieg zamknięty w oparciu o recykling oraz prawo  
do naprawy mogą zapewnić Unii Europejskiej swobodniejszy dostęp do niektórych rzadkich surowców 
strategicznych takich jak metale ziem rzadkich, co utrudni możliwość szantażu przez państwa trzecie.  
Co więcej, recykling pozwoli zaspokoić rosnący popyt m. in. na lit czy kobalt, metale niezbędne  
do produkcji baterii używanych w pojazdach elektrycznych oraz większości urządzeń elektrycznych. 
Wprowadzenie wymogów związanych z obiegiem zamkniętym przyczyni się do mniejszego 
zużycia energii i wody, które są istotnymi komponentami wielu procesów wydobywczych.  
Dodatkowo konieczność recyklingu i napraw stworzy miejsca pracy w warsztatach oraz w obszarze 
zarządzania odpadami. 

3.2 Umowy handlowe i współpraca     
 międzynarodowa - działania zewnętrzne

Działania wewnętrzne nie są jedynym sposobem Unii Europejskiej na zazielenienie polityki handlowej. 
Tradycyjnie pojmowane prowadzenie polityki handlowej obejmuje zawieranie umów i porozumień 
handlowych, w szczególności porozumień o wolnym handlu (FTA) zapewniającym dostęp do rynków 
państw trzecich. Komisja Europejska wydała w 2022 r. komunikat, który określa, w jaki sposób  
„można jeszcze bardziej zwiększyć wkład umów handlowych (…) w zrównoważony rozwój” 11. Zdaniem 
Komisji, Unia powinna jeszcze aktywniej promować walkę na rzecz klimatu poprzez umieszczanie 
odpowiednich i egzekwowalnych klauzul w podpisywanych umowach ze swoimi partnerami handlowymi. 
Narzędzia regulacyjne unijnej polityki handlowej w tradycyjnym sensie skupione są wokół TSD  
w ramach FTA. Działania te są uzupełniane poprzez udział UE w wielostronnych inicjatywach i instytucjach  
(jak WTO i Porozumienie Paryskie), dyplomację klimatyczną i rozwijany od niedawna koncept klubów 
klimatycznych.
 UE uwzględnia rozdziały dotyczące TSD w FTA od 2009 r. Warunki każdej z umów różnią 
się pomiędzy sobą ze względu na zróżnicowane możliwości partnerów handlowych i skłonność  
do łagodniejszego traktowania partnerów zewnętrznych przez UE. Jednocześnie zauważalna jest 
ewolucja podejścia UE od „promocyjnego” (opartego na niewiążących i ogólnych wytycznych) w stronę 
modelu opartego na wiążących zobowiązaniach i sankcjach za brak ich przestrzegania. Do tej pory 
rozdziały dotyczące TSD stosowano przede wszystkim w celu wywarcia wpływu na państwa trzecie, 
aby wdrożyły one konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) i wielostronne umowy 
środowiskowe (ang. Multilateral Environmental Agreement, MEA). Kończyło się to różnym skutkiem. 
Przegląd tych postanowień w odniesieniu do środowiska prezentujemy w Tabeli 1 poniżej.

11 https://circabc.europa.eu/ui/group/8a31feb6-d901-421f-a607-ebbdd7d59ca0/library/8c5821b3-2b18-43a1-b791-
2df56b673900/details
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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: Klauzule 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: Klauzule związane ze zrównoważonym rozwojem w umowach o wolnym handlu podpisanych przez UE
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 W 2022 r. Komisja Europejska przeprowadziła przegląd polityki dotyczącej TSD w FTA 12, 
w którym zbadała zależność pomiędzy klauzulami TSD a innymi mechanizmami polityki handlowej 
takimi jak CBAM czy CSDD. Na tej podstawie opracowano sześć kluczowych obszarów, które powinny 
przynieść poprawę skuteczności TSD i umożliwić realizację celów polityki klimatycznej i handlowej.  
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.

 Nowe umowy handlowe zawierane przez Unię Europejską mają brać pod uwagę wypracowane 
przez Komisję rekomendacje. Oczekuje się, iż zostały one zaimplementowane w niedawno ogłoszonej 
umowie o wolnym handlu z Nową Zelandią i będą stanowiły nowy punkt odniesienia dla przyszłych 
porozumień. Podobnie jak w przypadku dyrektywy CSDD klauzule TSD powinny prowadzić do 
wzmocnienia ochrony praw człowieka i środowiska naturalnego. Obecnie brak wiążących zobowiązań, 
mechanizmów instytucjonalnych i środków wykonawczych istotnie ogranicza egzekwowalność 
rozdziałów TSD. Jak opisano powyżej, Komisja Europejska w celu zmiany tej sytuacji proponuje 
wprowadzenie mechanizmów sankcyjnych (m. in. odwetowe działania handlowe, kary finansowe, 
ukierunkowane sankcje indywidualne, sankcje gospodarcze oraz środki karne w przypadku łamania 
klauzul TSD). Dodatkowo rozważane są również zachęty takie jak obniżki ceł. Bardzo istotną zapowiedzią 
jest także traktowanie Porozumienia Paryskiego jako „istotnego elementu” zawieranych porozumień, 
co mogłoby sprawić, że nieprzestrzeganie jego postanowień stałoby się prawnym uzasadnieniem dla 
rozwiązania umowy FTA z państwem dopuszczającym się naruszeń. 

12 Komisja Europejska, Siła partnerstw handlowych: współpraca na rzecz zielonego i sprawiedliwego wzrostu,  
22.06.2022, COM(2022) 409 final.
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3.3 CBAM

Osobnego potraktowania w kontekście zazieleniania polityki handlowej wymaga CBAM, który stanowił 
przedmiot naszego odrębnego opracowania 13. Jest on jedną z najważniejszych propozycji zawartych 
w pakiecie „Fit for 55” i odpowiedzią KE na rosnącą potrzebę presji regulacyjnej na obniżenie emisji  
w przemyśle przy wykorzystaniu mechanizmów związanych z polityką handlową UE. Sektor przemysłu 
znajduje się obecnie w momencie, w którym stopniowo wyczerpują się stosunkowo łatwiej dostępne 
sposoby redukcji emisyjności. Zgodność produkcji przemysłowej z unijnymi celami klimatycznymi  
(a więc docelowo jej pełna dekarbonizacja) wymagać będzie dokonania przez producentów 
kosztownych inwestycji w niskoemisyjne technologie. Ponoszone przez unijnych producentów koszty 
mogłyby wymusić podwyższenie cen produktów, tym samym obniżając ich konkurencyjność. Jej utrata 
doprowadzić mogłaby do wzrostu importu tańszych produktów i zwiększenia produkcji i emisji poza 
granicami UE. Zjawisko to nazywa się „ucieczką emisji” (ang. carbon leakage) – na skutek zaostrzania 
polityki klimatycznej produkcja przenoszona jest do krajów o mniej restrykcyjnych ograniczeniach 
emisji. W efekcie globalny poziom emisji CO2 nie obniża się, pomimo (lub nawet, paradoksalnie, 
wskutek) wprowadzanych regulacji klimatycznych. Model wybrany przez KE spośród analizowanych 
scenariuszy opiera się na tzw. certyfikatach CBAM, które są umarzane corocznie w ilości zależnej  
od wielkości importu i odpowiednich tzw. emisji wbudowanych. Ich cena jest dynamicznie powiązana 
z ceną uprawnień do emisji w systemie EU ETS, tak aby odzwierciedlała równowartość ceny płaconej 
przez unijnych producentów, tym samym wyrównując warunki konkurencyjności w porównaniu  
z importerami spoza UE.

13 https://wise-europa.eu/wp-content/uploads/2022/09/Europejski-Mechanizm-CBAM.pdf
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Schemat 5A: Schemat przepływów handlowych przed i po wprowadzeniu propozycji KE

Przed wprowadzeniem CBAM-u

Producent podlega regulacjom 
klimatycznym w swoim kraju o 
mniejszych ambicjach niż UE

Producent płaci cenę ETS, ale 
otrzymuje bezpłatne uprawnienia, 
aby zminimalizować ucieczkę
emisji

Nabywca w UE

Producent w UE

Producent poza UE

Nabywca poza UE

Brak dostosowania ceny na granicy

UE Kraje poza UE

Handel poza UE

Źródło: Opracowanie własne WiseEuropa, por CBAM

Schemat 5B: Schemat przepływów handlowych przed i po wprowadzeniu propozycji KE

Po wprowadzeniu CBAM-u zgodnie z propozycją KE 

Producent podlega regulacjom 
klimatycznym w swoim kraju o 
mniejszych ambicjach niż UE

Producent płaci cenę EU ETS za 
swoje emisje (bezpłatny przydział 
jest stopniowo wycofywany) 

Nabywca w UE

Producent w UE

Producent poza UE

Nabywca poza UEBrak rabatu eksportowego na 
granicy dla producenta

Dostosowanie ceny na granicy 
odpowiadającej cenie ETS

UE Kraje poza UE

Handel poza UE

z uwzględnieniem kosztów 
klimatycznych  w kraju 
pochodzenia 
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 Jednak ochrona konkurencyjności producentów z UE nie jest jedyną funkcją, jaką CBAM może 
spełniać w przyszłości. Jest on przede wszystkim odpowiedzią na rosnącą potrzebę dekarbonizacji 
przemysłu i jednocześnie reformą systemu EU ETS, ale również wyrazem „zielonego zwrotu” unijnej 
polityki handlowej, który szeroko omówiliśmy w jednym z naszych poprzednich opracowań. Choć idea 
granicznego podatku węglowego już od lat obecna jest w międzynarodowym dyskursie dotyczącym 
klimatycznych aspektów handlu, Unia jako pierwsza zdecydowała się wprowadzić tego typu mechanizm, 
tym samym wykorzystując swoje możliwości regulacyjne i siłę normatywną w celu jednostronnego 
ukształtowania standardów dotyczących nakładania opłat na emisje (ang. carbon pricing). CBAM jest 
więc wszechstronnym narzędziem o trzech wymiarach – przemysłowym, klimatycznym i handlowym.

Źródło: Opracowanie własne WiseEuropa, por. CBAM

polityka 
przemysłowa 

(konkurencyjność)

polityka klimatyczna 
(dekarbonizacja)

polityka handlowa 
(zazielenianie 

handlu)

CBAM

Schemat 6: Rola CBAM-u jako mechanizmu regulacyjnego

Zgodność z WTO i Wycofywanie darmowych uprawnień

 CBAM docelowo zastąpi darmową alokację w ramach unijnego systemu EU ETS, która 
dotychczas była głównym narzędziem zapobiegania uciecze emisji. Wraz ze stopniowym wycofywaniem 
darmowych uprawnień, w tym samym tempie wprowadzany będzie system certyfikatów CBAM. 
Niezbędnym jest, by proces ten przebiegał równolegle – zapobiega to podwójnej ochronie producentów 
unijnych, która byłaby niezgodna z zasadami WTO. 



Równowaga kierunkowa.
Jak pogodzić cele polityki handlowej, klimatycznej i przemysłowej UE.

22

Źródło: Opracowanie własne WiseEuropa, por. CBAM

2023 2024 2025 2026 2027 2028
Komisja Europejska 0.995 0.995 0.995 0.9 0.8 0.7
Rada UE 0.995 0.995 0.995 0.95 0.9 0.85
Komisja ENVI 0.993 0.993 0.9 0.7 0.4 0.2
Parlament Europejski 1 1 1 1 0.93 0.84

2023 2024 2025 2026 2027 2028
Komisja Europejska 0 0 0 0.1 0.2 0.3
Rada UE 0 0 0 0.05 0.1 0.15
Komisja ENVI 0 0 0.1 0.3 0.6 0.8
Parlament Europejski 0 0 0 0 0.07 0.16

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Be
zp

ła
tn

e 
up

ra
w

ni
en

ia

Komisja Europejska Rada UE Komisja ENVI Parlament Europejski

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

m
pl

em
en

ta
cj

a 
CB

AM
-u

Wykres 2: Trajektoria wycofywania darmowych uprawnień do emisji w sektorach objętych 
CBAM-em zgodnie ze stanowiskami negocjacyjnymi instytucji UE

 Zgodność rozporządzenia CBAM z zasadami funkcjonowania WTO jest krytycznym aspektem 
– niezależnym od ostatecznego wyniku negocjacji wewnątrzunijnych. Fundamentalną zasadą 
funkcjonowania WTO jest klauzula największego uprzywilejowania (KNU), według której państwom 
członkowskim nie wolno zapewniać korzyści lub przywilejów wybranym partnerom handlowym. 
Żadna polityka handlowa nie może dyskryminować wybranych producentów lub krajów. W związku  
z tym rozporządzenie CBAM nie może być protekcjonistyczne – tj. nie może być preferencyjne wobec 
producentów z UE. Ponadto mechanizm musi spełnić dwa inne warunki – po pierwsze, we wszystkich 
procesach legislacyjnych środek ciężkości muszą stanowić jego nadrzędne cele z zakresu ochrony 
środowiska. Po drugie, CBAM musi spełniać tzw. test niezbędności - musi on być uznany za niezbędny 
do osiągnięcia wyznaczonych przez Unię celów oraz nie mogą istnieć alternatywne rozwiązania, 
które pozwalałyby osiągnąć ten sam efekt mniejszym kosztem 14. Choć jest to mało prawdopodobne,  
aby unijni prawodawcy pozwolili na jakąkolwiek niezgodność rozporządzenia z prawem 
międzynarodowym, istotnym jest, aby CBAM spełniał wymagania podsumowane poniżej. 

14 C. Emerson, S. Moritsch, Making Carbon Border Adjustment proposals WTO-compliant, KPMG, 2021.  
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2021/03/making-carbon-border-adjustment-proposals-wto-compliance.pdf
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Źródło: Opracowanie własne WiseEuropa, por. CBAM

Zgodność CBAM-u z WTO

Nadrzędne cele 
mechanizmu powinny 

stanowić środek ciężkości 
we wszystkich procesach 

legislacyjnych oraz 
debatach dotyczących 

szczegółów jego 
funkcjonowania 

CBAM musi być uznany 
za niezbędny 
do osiągnięcia 

wyznaczonych celów 
z zakresu polityki 

klimatycznej 

CBAM musi być 
egzekwowany w sposób 

równomierny 
w odniesieniu 

do producentów z UE, 
jak i krajów trzecich, 
bez jakiegokolwiek 

ukrytego celu ochrony 
producentów unijnych

Schemat 7: Warunki zgodności CBAM-u z WTO

Proces legislacyjny

 Zaawansowanie procesu legislacyjnego oraz nastroje w instytucjach unijnych pokazują, 
że wprowadzenie CBAM-u jest nieuchronne, choć ostateczny kształt mechanizmu i sposób 
jego funkcjonowania nie jest jeszcze znany. Dokładny przebieg procesu legislacyjnego 
prezentujemy w osobnym opracowaniu „Zielony zwrot” 15. Poniżej przedstawiliśmy 
najważniejsze informacje podsumowujące stanowiska kluczowych instytucji w tej procedurze.  
Dotychczasowy kierunek zmian skupiał się na zaostrzeniu (zarówno w kontekście objętych towarów, 
jak i emisji pośrednich), jak i szybszym wprowadzeniu mechanizmu (szybsze wycofanie darmowej 
alokacji oraz zmiany w dynamice ich wycofywania). Prowadzony aktualnie trilog zakończy się zajęciem 
oficjalnego stanowiska przez Radę.

15 https://wise-europa.eu/wp-content/uploads/2022/08/Zielony-zwrot.pdf
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Tabela 2: Proces negocjacyjny rozporządzenia CBAM

Stanowisko

Komisja 
Europejska Komisja ENVI

Rada Unii 
Europejskiej 

(General approach)
Parlament 
Europejski

Zakres dóbr
Cement, nawozy, 
stal, aluminium  

i energia elektryczna

+ wodór, chemia 
organiczna  
i polimery

Cement, nawozy, stal, 
aluminium i energia 

elektryczna

+ wodór, chemia 
organiczna  
i polimery

Zakres emisji Emisje bezpośrednie Emisje bezpośrednie 
+ emisje pośrednie Emisje bezpośrednie

Emisje 
bezpośrednie  

+ emisje pośrednie

Wycofywanie 
darmowych 

alokacji
Do 2035, liniowo

Do 2029, 
dynamiczniej  

z każdym rokiem

Do 2035, 
dynamiczniej  

z każdym rokiem

Do 2032,  
w zróżnicowanym 

tempie

Organy 
nadzorujące

Krajowe organy 
nadzorujące

Centralny organ 
nadzorujący

Krajowe organy 
nadzorujące

Centralny organ 
nadzorujący

Przychody Wszystkie instytucje wskazały na potrzebę przekazania (części) przychodów na wsparcie 
dekarbonizacji przemysłu w krajach rozwijających się

Rabaty 
eksportowe Nie Nie Nie

Tak  
(w określonych 
przypadkach)

Źródło: Opracowanie własne WiseEuropa na podstawie stanowisk poszczególnych instytucji Unii Europejskiej
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Wymiar międzynarodowy w kontekście klubów klimatycznych

 Ze względu na swój międzynarodowy wymiar CBAM jest wyzwaniem nie tylko legislacyjnym, 
ale również dyplomatycznym. W swojej propozycji projektu rozporządzenia KE zaznacza,  
że „CBAM będzie stanowić uzupełnienie międzynarodowych działań Unii i sprzyjać obniżeniu emisyjności 
w państwach trzecich” 16, co wskazuje na ambicję Komisji w zakresie kształtowania standardów 
dotyczących granicznych podatków węglowych w wymiarze nie tylko unijnym, ale potencjalnie 
nawet globalnym. Wiele krajów spoza Unii jest co do zasady w opozycji do CBAM-u, jednak niektóre  
z nich wskazały, że mogą być bardziej skłonne do zaakceptowania go, jeśli przychody z certyfikatów 
CBAM zostałyby im przekazane w postaci wsparcia na rozwój niskoemisyjności przemysłu.  
Dlatego też decyzja dotycząca tego, w jaki sposób UE będzie nimi zarządzać może być istotna 
dla politycznej legitymizacji CBAM-u na arenie międzynarodowej. W kontekście stosunków 
międzynarodowych istotnym jest również uwzględnienie powiązania mechanizmu CBAM z ewoluującym 
aktualnie na arenie międzynarodowej konceptem klubów klimatycznych. Jest to idea zaproponowana 
w 2015 roku przez ekonomistę Williama Nordhausa jako rozwiązanie problemu „efektu gapowicza” 
w międzynarodowych porozumieniach klimatycznych, wynikającego z dobrowolnego charakteru tych 
porozumień. Gapowicze mogą kontynuować wzrost gospodarczy bez angażowania się w politykę 
klimatyczną oraz korzystać ze zwiększonej konkurencyjności i niższych kosztów produkcji 17. Efekt 
gapowicza wynika z mechanizmów podobnych do tych, które wymagają wprowadzenia CBAM-u. 
 Jednym z wiodących propagatorów idei klubów klimatycznych jest aktualnie kanclerz Niemiec 
Olaf Scholz. W 2022 roku prezydencja w grupie G7 należy do Niemiec i to właśnie przede wszystkim 
wśród liderów tych państw O. Scholz stara się zbudować międzynarodowy sojusz klimatyczny o takim 
charakterze. Po szczycie G7 w czerwcu 2022 r. opublikowano oświadczenie, według którego liderzy 
tych krajów będą dążyć do powołania takiego klubu. CBAM i kluby klimatyczne różnią się przede 
wszystkim tym, że CBAM stanowi jednostronną politykę, podczas gdy klub klimatyczny definiowany 
jest przez wspólny wysiłek państw o tożsamych celach w zakresie dekarbonizacji. Niektóre państwa 
podejmują już pojedyncze działania zbieżne z założeniami funkcjonowania takich klubów. Przykładem 
może być porozumienie zawarte w 2021 r. między UE i USA, stanowiące wstęp do przyszłej umowy, 
według której obie strony zobowiązują się do zrównoważonej produkcji stali i aluminium. Tego typu 
działania sygnalizują nowe podejście do globalnego handlu, którego siłą napędową będzie redukcja 
emisji dwutlenku węgla – wzdłuż stosunku do tego zagadnienia może przebiegać nowa linia podziału 
dwublokowych relacji pomiędzy państwami zrzeszonymi wokół G-7 i państwami z grupy BRICS. 

16 Komisja Europejska, Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające mechanism dostosowywania cen 
na granicach z uwzględnieniem emisji CO2. 14.07.2021, COM(2021) 564 final.
17 W. Nordhaus, Climate Clubs: Overcoming Free-riding in International Climate Policy, American Economic Review,  
105(4), s. 1339-1370, 2015, DOI: 10.1257/aer.15000001
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3.4 Rola spójnych regulacji dla utworzenia   
 koherentnej polityki handlowej UE

Należy ponownie podkreślić, iż wymienione wyżej inicjatywy powinny być postrzegane jako część 
większego projektu – realizacji Europejskiego Zielonego Ładu. W samym więc zamyśle opisane 
rozwiązania mają stworzyć jeden wspólny organizm normatywny. Omawiane regulacje znajdują się na 
różnych etapach procesu legislacyjnego, wprowadzenie części z nich jest wręcz nieuchronne (CBAM), 
a inne muszą jeszcze zostać doprecyzowane (ogłoszona przez Komisję inicjatywa o zakazie dostępu 
do rynku produktów, do których powstania wykorzystywano pracę przymusową). Niemniej jednak 
na podstawie przykładów można dokładnie opisać wzajemne zależności pomiędzy proponowanymi 
systemami. 
 W uproszczeniu, ze względu na wyższą cenę spowodowaną koniecznością 
przestrzegania unijnych standardów środowiskowych oraz poprzez uczestnictwo w systemie ETS, 
konkurencyjność produktów europejskich procentów jest komparatywnie niższa. System CBAM 
ma za zadanie wyrównać powstałe w ten sposób różnice w cenach poprzez dodanie równowartości  
w emisji CO2 w ETS do kosztu importowanych towarów. W ten sposób opłaty emisyjne ponoszone 
przez europejskich producentów zaczną dotyczyć również producentów z państw trzecich.  
W uzupełniający sposób ma działać dyrektywa CSDD. Poprzez wymóg nadzorowania swoich 
dostawców oraz podwykonawców pod kątem przestrzegania praw człowieka i środowiskowych 
dyrektywa może uwidocznić część kosztów w cenie produktów, które do tej pory były ponoszone 
przez lokalne społeczności w krajach trzecich w postaci pracy ponad siły czy zatruwania lokalnych 
ekosystemów. Europejskie firmy chcąc współpracować z podmiotami spoza UE będą w zamyśle 
wybierać te spełniające odpowiednie standardy pomimo komparatywnie wyższej ceny ich usług  
i produktów w porównaniu do firm nie stosujących się do zasad wskazanych w dyrektywie CSDD. 
Należy również pamiętać o omawianej już gospodarce o obiegu zamkniętym, która ma pozwolić 
ograniczyć import surowców pierwotnych do UE oraz o klauzulach TSD w umowach handlowych 
zawieranych przez Unię i państwa trzecie. 
 Opisywane regulacje mają za zadanie chronić środowisko naturalne, minimalizować wpływ 
handlu UE na zmiany klimatyczne, a także wyrównać powstałą wskutek różnych wymogów regulacyjnych 
przewagę konkurencyjną państw o mniejszych wymogach środowiskowych. Są to jednak instrumenty 
regulujące dostęp do rynku UE. W sytuacji, kiedy to unijne przedsiębiorstwa są eksporterami towarów 
i usług trzeba pamiętać, iż mechanizmy takie jak CBAM czy CSDD nie mają swojego zastosowania. 
W rezultacie producenci państw trzecich będą mogli konkurować na rynkach światowych z firmami 
z UE wciąż wykorzystując swoją przewagę braku uwzględniania kosztów związanych z zatruwaniem 
środowiska naturalnego oraz łamaniem praw człowieka i pracownika. Przewaga ta w wielu przypadkach 
może skutkować niższą ceną produktów z państw trzecich w porównaniu do tych powstałych  
na terenie UE. Nie znaczy to jednak, że UE powinna odstąpić od realizacji tych inicjatyw, ale dążyć 
do ustanowienia globalnych standardów klimatycznych w poszczególnych sektorach. Im bliżej będą 
się one znajdować istniejących w UE rozwiązań, tym lepiej dla producentów z UE. W szczególności 
dotyczy to producentów z Europy Środkowo-Wschodniej, wśród których jest najwięcej przedsiębiorstw 
bezpośrednio konkurujących z bardziej emisyjną produkcją poza UE.
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4. Zielony handel szansą  
 dla państw Europy  
 Środkowo-Wschodniej

Przedsiębiorstwa z regionu Europy Środkowo-Wschodniej zmuszone są konkurować z producentami 
pozaunijnymi ze względu na miejsce, jakie zajmują w światowych łańcuchach wartości. Jak już 
opisano w niniejszym raporcie, niektóre z proponowanych regulacji mają na celu pośrednio wspomóc 
europejskich producentów poprzez zapewnienie sprawiedliwych warunków konkurencji z producentami 
zewnętrznymi, którzy zasadniczo nie podlegają tak rygorystycznym wymogom środowiskowym. 
W konsekwencji część kosztów ponoszonych przez producentów z UE, takich jak koszt emisji CO2,  
nie jest uwewnętrzniona w cenie produktów pochodzących z importu. Poniższy rozdział stanowi 
analizę pozycji państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz szans jak i zagrożeń dla regionu w związku 
z proponowanymi zmianami w polityce klimatycznej i handlowej. 

4.1 Pozycja Europy Środkowo-Wschodniej  
 w europejskich łańcuchach wartości

 Nasza analiza przepływów handlowych państw Europy Środkowej i Wschodniej wskazała 
na pewne prawidłowości sugerujące, że miejsce producentów z tych państw w łańcuchach wartości 
producentów unijnych jest na pośrednim etapie procesów produkcyjnych. To sprawia, że są oni bardziej 
podatni na konkurowanie na rynku unijnym z producentami pośrednimi z państw spoza UE. Tym samym 
przed regionem stanie szereg wyzwań związanych z transformacją, z której wynikają zarówno szanse, 
jak i zagrożenia.
 Wymiana handlowa krajów Europy Środkowo-Wschodniej, a zwłaszcza Czech, Węgier i Polski, 
które w sumie mają największy udział w handlu w regionie (63% w 2020 roku) przebiega w następujący 
sposób: większość krajowego eksportu skierowana jest do Niemiec, krajów pozaunijnych lub wzajemnie 
do innych krajów Grupy Wyszehradzkiej. Inaczej przedstawia się sytuacja pod względem importu.  
Tutaj liderują kraje pozaunijne, a dopiero za nimi znajdują się Niemcy i inne kraje sąsiednie z regionu 
Grupy Wyszehradzkiej (V4) (por. Wykresy 3 i 4).
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Źródło: Eurostat (Intra and Extra-EU trade by Member State and by product group) i krajowe urzędy statystyczne, por. Zielony realizm

Kraje pozaunijne
20.3%
21.6%
26.0%

Kraje poza Niemcy V4
Czechy 20.3% 31.4% 19.3%
Węgry 21.6% 27.9% 13.5%
Polska 26.0% 29.0% 10.9%
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Wykres 3: Główni partnerzy handlowi Czech, Węgier i Polski pod względem ich udziału w całkowitym 
eksporcie w 2020 r.

Źródło: Eurostat (Intra and Extra-EU trade by Member State and by product group) i krajowe urzędy statystyczne, por. Zielony realizm
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Wykres 4: Główni partnerzy handlowi Czech, Węgier i Polski pod względem ich udziału w całkowitym 
imporcie w 2020 r.
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 Oznacza to, że kraje Europy Środkowo-Wschodniej znajdują się w łańcuchach wartości 
pomiędzy krajami Dalekiego Wschodu a Europy Zachodniej, tj. w dużej mierze przetwarzają półprodukty 
importowane z Azji (por. Wykres 5), by następnie sprzedawać gotowe produkty na innych rynkach 
europejskich i zachodnich (zwłaszcza, że wśród pozaunijnych partnerów handlowych regionu CEE pod 
względem eksportu przewodzą Wielka Brytania i Stany Zjednoczone).

Źródło: Eurostat (Intra and Extra-EU trade by Member State and by product group) i krajowe urzędy statystyczne, por. Zielony realizm

Chiny Japonia i Ko  Rosja Stany Zjednoczone
Czechy 46% 15% 8% 10%
Węgry 27% 16% 8% 7%
Polska 45% 13% 14% 10%
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Wykres 5: Import z krajów pozaunijnych do Czech, Węgier i Polski w 2020 r. - udział głównych 
partnerów handlowych w całkowitym imporcie spoza Unii

 Na rynkach światowych regionalni producenci narażeni są jednak na konkurencję z zewnątrz 
i mogą być uważani przez swoich partnerów handlowych z innych krajów UE jedynie za substytut dla 
producentów z krajów rozwijających się, znajdujących się poza UE. Dlatego otwartość UE na handel  
w połączeniu z brakiem ambicji środowiskowych w unijnych umowach handlowych tworzy niekorzystne 
warunki dla pozycji konkurencyjnej krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Tymczasem wydaje się, 
że decydenci w regionie poświęcają tej kwestii niewiele uwagi, przez co regionowi ucieka szansa  
na przekierowanie polityki unijnej w taki sposób, by wraz z „zazielenieniem” handlu nie spadła, a nawet 
wzrosła, konkurencyjność regionalnych producentów.
 Kolejną kwestią związaną z zależnością od importu z krajów znajdujących się poza UE jest 
fakt, iż państwa te mają tendencję do stosowania w swojej produkcji towarowej niższych standardów 
środowiskowych i do naruszania praw pracowniczych. Tymczasem w handlu z krajami spoza  
UE-27 udział państw Europy Środkowo-Wschodniej rośnie: w imporcie na przestrzeni ostatnich 16 lat 
nastąpił skok o ok. 5 punktów procentowych (z 8% do 13%) w stosunku do całej Unii. Wprowadzenie 
standardów środowiskowych w handlu międzynarodowym może sprawić, że wymiana towarowa  
z niektórymi producentami z Dalekiego Wschodu stanie się nieopłacalna. Wówczas produkcja może 
być przeniesiona do zakładów o wyższych standardach, zlokalizowanych prawdopodobnie bliżej 
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rynków europejskich, a być może w samej Europie. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej powinny 
wykorzystać tę szansę poprzez dekarbonizację krajowej produkcji. Umożliwi to także realizację celu 
wzmocnienia autonomii strategicznej UE i może wiązać się ze wzmocnieniem przemysłu w tej części UE.  
Okazja do tego może nadejść szybciej niż się wydaje, tj. jeszcze przed wejściem w życie odpowiednich 
regulacji unijnych. Izolacja Rosji wynikająca z wojny w Ukrainie (np. zakaz importu stali, nawozów z Rosji) 
już teraz otwiera szansę na przejęcie produkcji przemysłowej i udziałów w rynku przez kraje z regionu 
Europy-Środkowy Wschodniej. By tak się stało konieczne jest bardziej zdecydowane przeprowadzanie 
transformacji przemysłu w tych państwach i szybsze obniżanie emisyjności produkcji w UE 18

 Emisyjność przemysłu to istotny czynnik w przypadku oceny szans dla państw Europy 
Środkowo-Wschodniej w związku ze zmianami w unijnej polityce handlowej i środowiskowej. Warto 
zauważyć, iż wraz z upływem czasu istotność kosztów energii i emisyjność procesów produkcyjnych 
będzie wzrastać z powodu rosnącej ceny uprawnień w systemie ETS i malejącej dostępności energii 
z paliw kopalnych. Dlatego warto zauważyć, że emisyjność przemysłu różni się znacznie pomiędzy 
państwami Unii Europejskiej, a także pomiędzy krajami Europy Środkowo-Wschodniej należącymi  
do UE, co jest powiązane ze strukturą miksu energetycznego.
 Wykres 6 poniżej ukazuje związek między emisyjnością przemysłu w relacji do udziału OZE 
w miksie energetycznym danego państwa. Wynika to przede wszystkim z wysokich emisji pośrednich 
generowanych przez przemysł, który w dużej mierze opiera się na energochłonnych procesach 
produkcyjnych (różnice w strukturze sektora przemysłu mają przełożenie na emisyjność produkcji 
– podobny udział OZE w miksie dla Polski oraz Węgier i Czech przekłada się na różną emisyjność 
produkcji ze względu na większy udział energochłonnych branż w polskim sektorze niż węgierskim  
lub czeskim). Emisyjny miks energetyczny przekłada się wówczas na dodatkowe obciążenie dla 
przemysłu i mniejszą dostępność różnych technologii (elektryfikacja, zielony wodór) obniżających 
emisyjność produkcyjną. Jak jednak pokazuje przykład wiodących państw w regionie (Czechy, Bułgaria), 
obniżenie emisyjności produkcji jest możliwe w krótkim czasie – kluczowe jest jednak, żeby prowadziła 
do tego transformacja, a nie deindustrializacja.

18 https://wise-europa.eu/wp-content/uploads/2022/09/Zielone-kolo-ratunkowe.pdf

4.2 Emisyjność przemysłu w krajach  
 Europy Środkowo-Wschodniej
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Źródło: Eurostat

Kraj
2008

[g CO2e/€1 
GVA]

2020
[g CO2e/€1 

GVA]
% zmiana

Niemcy 383 263 -31%

UE27 600 379 -37%

Czechy 797 391 -51%

Polska 1 189 797 -33%

Bułgaria 2 853 1 255 -56%

Wykres 6: Emisyjność przetwórstwa przemysłowego w krajach UE27 (lewy panel) oraz redukcja 
emisji przemysłu w wybranych krajach w latach 2008-2020 (prawy panel)
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4.3 Szanse dla państw Europy 
 Środkowo-Wschodniej

W celu obniżenia emisyjności produkcji w krótkim czasie kluczowe będzie wykorzystanie wszystkich 
szans, które dla Europy Środkowo-Wschodniej wiążą się z realizacją zielonej polityki handlowej,  
a także uniknięcie zagrożeń. Polska i pozostałe kraje regionu zajmują specyficzne miejsce w europejskich 
łańcuchach wartości, wytwarzają głównie półprodukty oraz montują produkty końcowe przeznaczone 
na eksport. Wprowadzenie Europejskiego Zielonego Ładu stworzy unikatowe szanse dla Polski i innych 
państw regionu. 
 Poprzez zwiększenie presji regulacyjnej i cenowej na producentów spoza UE, możliwe jest, 
iż import niektórych towarów przestanie się opłacać ze względu na wysoką emisyjność producentów 
państw trzecich. Kwestia ta dotyczy głównie surowców pierwotnych, półproduktów oraz komponentów 
używanych do dalszej produkcji. Ze względu na podobne ukierunkowanie przemysłu w państwach 
Europy Środkowo-Wschodniej naturalnym jest, iż kraje te mogłyby wykorzystać wprowadzenie 
mechanizmu CBAM do zwiększenia udziału swojej produkcji przemysłowej w łańcuchach wartości 
w UE. W konsekwencji kraje Europy Środkowo-Wschodniej mogłyby pełnić rolę niskoemisyjnych 
dostawców niezbędnych półproduktów i komponentów w ramach łańcuchów wartości zachodnich 
producentów. Należy jednak pamiętać, iż ważnym czynnikiem konkurencyjności będzie zdolność do 
produkcji wymaganych produktów przy wytwarzaniu jak najniższych emisji ze względu na rosnący 
wpływ kosztu pozwoleń z systemu ETS na końcową cenę towarów. 
 Kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polska, mają również możliwość by stać się 
„remontownią Europy”. Dyrektywa CSDD, a także klauzule TSD w umowach o wolnym handlu mają 
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ograniczyć wykorzystywanie przez przedsiębiorstwa pracy przymusowej i pracowników pracujących 
w niehumanitarnych warunkach. Daje to unikatową możliwość państwom takim jak Polska czy innym 
krajom regionu Europy Środkowo-Wschodniej zastąpienia producentów zagranicznych. Uwzględnić 
trzeba też wysoki poziom kompetencji technicznych w naszym regionie i duży potencjał technologii 
i rozwiązań opierających się na zasadach gospodarki o obiegu zamkniętym – rozbudowywanie tych 
specjalizacji na tym etapie rozwoju tych rozwiązań umożliwi zamortyzowanie ewentualnego spadku 
zatrudnienia wynikającego z mniejszego zapotrzebowania na produkcję nowych towarów w przyszłości. 
 Opisane szanse są realne dla państw Europy Środkowo-Wschodniej wymagają jednak 
długofalowych i świadomych działań ze strony decydentów. Zamiast przeciwstawiać się wprowadzeniu 
mechanizmów będących częścią Europejskiego Zielonego Ładu, decydenci powinni wykorzystać szanse 
gospodarcze, które powstaną za sprawą wdrożenia wspomnianych już regulacji. Ponadto, by uniknąć 
zarzutów o („zielony”) protekcjonizm, państwa Europy Środkowo-Wschodniej muszą być wiarygodne 
w realizacji wymogów i obowiązków ustanawianych dla państw trzecich (niebędących członkami UE)  
i dawać gwarancję spełniania standardów UE w zakresie norm środowiskowych i ochrony pracy.
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5. Wnioski i rekomendacje

Wnioski zebrane poniżej stanowią częściowo podsumowanie ustaleń poczynionych w ramach poszczególnych 
opracowań

 Zielony handel umożliwia rozwiązanie trylematu - Unia Europejska zawieszona jest pomiędzy 
trzema częściowo sprzecznymi obszarami. Niemożliwym jest jednoczesne utrzymanie dotychczasowej 
otwartości na handel międzynarodowy, wzmocnienie konkurencyjności przemysłu i realizacja 
transformacji klimatycznej. Dlatego 2 preferowane priorytety powinny obejmować konkurencyjność 
i transformację, a zielony handel powinien służyć realizacji tych celów i wzmacniać ich oddziaływanie 
poza granicami UE. 

 Europejski Zielony Ład jako kompas strategiczny dla polityki zagranicznej UE – Kolejny 
wymiar, jaki należy uwzględnić w ocenie zdolności polityki handlowej Unii do wspierania oddziaływania 
Europejskiego Zielonego Ładu poza jej granicami, to przyjęcie spójnego i zintegrowanego podejścia 
do założeń i celów o znaczeniu nadrzędnym, jakimi są: osiągnięcie neutralności klimatycznej do 
2050 r. i budowanie autonomii strategicznej. Ambicja ta będzie wymagała skutecznego rozwiązania 
problemu sprzecznych celów w różnych obszarach polityki Unii. Niezwykle trudnym zadaniem 
będzie także uniknięcie rozdźwięku pomiędzy różnymi państwami członkowskimi i regionami UE  
(w szczególności w obszarach kompetencji dzielonych UE, tam, gdzie wejście w życie umowy handlowej 
wymaga wyrażenia zgody przez państwa członkowskie). Różnice w krajowych uwarunkowaniach 
energetycznych i klimatycznych oraz ambicjach klimatycznych będą wpływać na skłonność  
do ujednolicania polityki wewnętrznej i handlowej, a także na kolejność działań w tym zakresie.  
Dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej będzie to szczególnie trudny dylemat, ponieważ zwiększenie 
ambicji może być politycznie niemożliwe bez uprzedniego wprowadzenia zabezpieczeń pozycji 
konkurencyjnej dla sektorów znajdujących się w „pułapce handlu”, takich jak branże o wysokiej 
energochłonności i rynki energii uzależnione od paliw kopalnych. Optymistycznie nastraja jednak fakt, 
że polityka handlowa UE może zapewnić rozwiązanie tego problemu – poprzez angażowanie partnerów 
zewnętrznych do opracowywania rozwiązań w zakresie dekarbonizacji przemysłowej na skalę globalną. 
Jak wskazaliśmy, takie podejście powinno przejawiać się w przyjęciu postawy zmierzającej do realizacji 
konceptu „zielonej autonomii strategicznej”.

 Zielona autonomia strategiczna jako priorytet - Agresja Rosji na Ukrainę ukazała fiasko 
podejścia Wandel durch Handel. W rezultacie komfort przeprowadzania zielonej transformacji 
jako projektu długofalowego należy zastąpić szybkimi działaniami, tak by ograniczyć zależność  
Unii Europejskiej od rosyjskich paliw kopalnych, w konsekwencji wzmocnić również ogólną 
niezależność energetyczną Starego Kontynentu. Przed agresją na Ukrainę zielona transformacja 
spotykała się z niechęcią głownie ze strony państw Europy Środkowo-Wschodniej z powodu wysokich 
kosztów. Należy jednak zrozumieć, iż koszty inwestycyjne transformacji są znacznie niższe niż 
alternatywa, czyli utrzymanie dotychczasowego modelu narażonego na zmienność cen i fluktuacje 
dostaw na rynkach. Intensyfikacja działań na rzecz transformacji jest szczególnie ważna w krajach  
Europy Środkowo-Wschodniej najbardziej narażonych na zagrożenia i presje ze strony Rosji. 
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 Niesymetryczne skutki podstawą do zróżnicowania podejścia - Unia Europejska będzie 
musiała pogodzić interesy producentów wewnętrznych uzależnionych od importu komponentów 
spoza Unii (co często prowadzi do rozluźniania polityki klimatycznej w celu pozyskania tańszych 
półproduktów) z interesami unijnych wytwórców produktów końcowych narażonych na konkurencję 
z zewnętrznymi dostawcami produktów finalnych. W przypadku takich fragmentów łańcucha 
wartości jak podwykonawstwo i produkcja półproduktów na terenie UE, narażonych na bezpośrednią 
konkurencję z zewnątrz, ustanowienie w umowach handlowych zawieranych przez UE surowszych 
wymogów regulacyjnych w zakresie ochrony środowiska stanowi jednak logiczny i pragmatyczny 
postulat. Implementacja regulacji takich jak CBAM stanowić będzie dodatkowe wsparcie, które również 
przyczyni się do wzmocnienia konkurencyjności w branży stali, cementu i nawozów poprzez nałożenie 
chociaż części wymogów środowiskowych na producentów zewnętrznych.

 Zaplanowana i odpowiedzialna implementacja proponowanych rozwiązań w obszarze prawa 
handlowego i środowiskowego jest niezwykle istotna w celu utrzymania przyzwolenia wszystkich 
państw członkowskich na prowadzenie wspólnej polityki klimatycznej. Ważne jest również zachowanie 
odpowiedniego balansu pomiędzy zaostrzaniem regulacji a liberalizacją. Dla przykładu, właściwie 
wszystkie propozycje legislacyjne i przeglądy polityki przedstawione w ostatnim czasie przez Komisję 
bardziej dotyczą „handlu regulowanego” niż realizacji traktatowego programu „wolnego handlu”.  
Ich celem nie jest przede wszystkim ułatwienie dostępu do rynku i usunięcie barier dla handlu, takich 
jak taryfy czy kontyngenty eksportowe, ale promowanie standardów technicznych i regulacyjnych 
poprzez handel. Dzięki temu realizacja celów polityki handlowej będzie przebiegać w sposób bardziej 
skoordynowany, a jej oddziaływanie będzie rozszerzone poza granicę obowiązywania regulacji 
wewnętrznych.

 „Zielony realizm” jako wkład państw Europy Środkowo-Wschodniej w europejską politykę 
handlową. Państwa Europy Środkowo-Wschodniej powinny dążyć do pełnego wykorzystania zmian  
w europejskim prawie handlowym i klimatycznym dla prowadzenia pragmatycznej polityki przemysłowej. 
Mechanizmy takie jak CBAM pozwalają na wyrównanie konkurencyjności pomiędzy producentami 
z państw trzecich oraz krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Dlatego też program ustawodawczy 
Komisji dotyczący zielonego handlu zasługuje na szczególną uwagę decydentów i dyplomatów  
z tego regionu. Szansa związana z zieloną transformacją, o ile zostanie dobrze wykorzystana, umocni 
pozycję państw Europy Środkowo-Wschodniej jako producentów kluczowych półproduktów,  
a także może stanowić zalążek dla firm zajmujących się nowymi technologami. Co więcej wspomniane 
już kraje mogą stać się eksporterami do państw Partnerstwa Wschodniego i Bałkanów Zachodnich. 
Należy jednak pamiętać, iż by w pełni wykorzystać wymienione szanse, decydenci z krajów  
Europy Środkowo-Wschodniej muszą wspierać zieloną transformację, a wręcz wytyczać jej 
kierunek, przynajmniej w swoim regionie. 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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