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Wzmacnia pozycje kobiet

Mniej więcej 70% z 1,3 mld. osób żyjących poniżej granicy 
ubóstwa to kobiety wiejskie w krajach rozwijających się. Kobiety 
wiejskie są tradycyjnie wykluczone z najbardziej rentownych 
miejsc pracy, często mają ograniczone prawa własności, mniejszy 
dostęp do edukacji i są obciążone obowiązkiem wychowywania 
dzieci. W wyniku tego rozdźwięk między kobietami i mężczyznami 
w społeczeństwach wiejskich rośnie. 

Pokonanie wieków nierówności jest długim i żmudnym pro-
cesem, ale Fair Trade (FT) oferuje sprawdzoną strategię na 
rzecz równouprawnienia kobiet, która pozwala wydobyć ich 
potencjał i odzyskać szacunek, na który zasługują. Według 
zasad Sprawiedliwego Handlu (SH) kobiety mają prawo 
do równych zarobków, adekwatnych do ich pracy, również 
w społecznościach, gdzie tradycyjnie kobiety nie są uprawnione 
do otrzymywania wynagrodzenia za ich pracę. Dzięki stosowa-
niu standardów FT mogą one także otrzymywać przedpłaty, 
niedrogie kredyty i ubezpieczenia, co w innym wypadku jest 
dla nich niemożliwe. Ruch Sprawiedliwego Handlu zachęca 
także rolników i drobnych producentów do organizowania 
struktur demokratycznych, co daje kobietom równe szanse 
na to, by ich głos został usłyszany. Reprezentacja kobiet 
w strukturach FT szybko rośnie. 

Poprawa relatywnej pozycji kobiet na Południu jest ważnym 
celem samym w sobie. Jednakże, jest również elementem 
międzynarodowego rozwoju świata i nie można sobie pozwolić 
na jego ignorowanie. Według silnych empirycznych dowodów 
zebranych przez FAO (United Nations Food and Agricultural 
Organization) redukcja nierówności między udziałem kobiet 
i mężczyzn w rolnictwie pozwoliłaby na znaczne zmniejsze-
nie liczby osób niedożywionych na świecie – o 12-17%, tzn. 
od 100 do 150 mln ludzi.1

Walczy ze zmianami klimatu

Zmiany klimatyczne są już rzeczywistością dla wielu tysięcy pro-
ducentów FT z Południa. Np. wyższe temperatury w nocy powo-
dują, że plantacje kawy są niszczone przez choroby grzybiczne. 
W ostatnich latach zniszczenia te obejmują coraz większe obszary 
upraw w Centralnej i Południowej Ameryce (tereny wielkości 
Europy) powodując straty rzędu miliardów euro. FT umożliwia 
rolnikom łagodzenie i adaptację  do zmian klimatycznych, m.in. 
poprzez oferowane ekspertyzy, zapewnianie dostępu do dobrych 
praktyk, czy bardziej odpornych odmian roślin.

Udzielając pomocy ludziom najbardziej dotkniętym przez zmiany 
klimatyczne Ruch FT bierze również odpowiedzialność za wpływ 
swojej działalności na zmiany klimatu. Producenci współpracujący 
z FT muszą przestrzegać ścisłych zasad związanych z ochroną 
środowiska naturalnego.

Promuje wysokie standardy w zakresie 
jakosci produktów

Sprawiedliwy Handel to dla drobnych producentów również 
rynkowa strategia rozwoju. Produkty FT mają nie tylko etyczne 
pochodzenie, ale są także przedmiotem restrykcyjnej kontroli 
i polem do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań produkto-
wych. Producenci zachęcani są do dzielenia się najlepszymi 
praktykami oraz otrzymują wsparcie w szkoleniach wyjaśniają-
cych m.in. dlaczego produkty FT tak często wygrywają nagrody 
w konkursach na najlepsze smaki. 

Producenci FT są zobowiązani przestrzegać krajowych 
i międzynarodowych zasad dotyczących stosowania nawozów 
i środków ochrony roślin. To z kolei przyczynia się do polepszenia 
warunków pracy, korzystnie wpływa na środowisko oraz wartości 
zdrowotne produktu. Ma to jednak wpływ na wydajność, co skut-
kuje tym, że niejednokrotnie ceny rynkowe zarówno produktów 
FT, jak i ekologicznych są wyższe.

1. Dlaczego Sprawiedliwy Handel 
(Fair Trade) ma znaczenie?

1 Food and Agriculture Organization of the United Nations, 
The State of Food and Agriculture, Closing the Gender Gap for Develop-
ment, Rzym 2011, s. 42 Ngamanie Christine (54 l.), plantatorka owoców papaja, Kamerun, 

Fot. Łukasz Sokół, 2012



Przeciwdziała pracy dzieci

W krajach, w których praca dzieci jest normą i nie jest regu-
lowana prawnie, nikt nie jest w stanie ze stuprocentową sku-
tecznością przeciwdziałać temu zjawisku. Jednak Sprawiedliwy 
Handel proponuje silną i ambitną strategię wykorzenienia 
tego procederu. Gwarantuje ona natychmiastowe działania 
w obronie dzieci w momencie, gdy jakiekolwiek naruszenia regu-
lacji dotyczących pracy dzieci zostaną zgłoszone. Działania FT 
wymierzone są nie tylko przeciw samemu wykorzystywaniu dzieci 
w pracy, ale także przeciwko źródłom tego zjawiska – biedzie. 
Standardem FT jest zakaz pracy dzieci.

FT stosuje monitoring zewnętrzny do identyfikacji tego zja-
wiska, jednak nie jest to proste zadanie. Wyzwaniem jest 
praca dorastającej młodzieży pomagającej w domowym 
gospodarstwie, która niekoniecznie powinna być utożsamiana 
z wykorzystywaniem dzieci. Dlatego FT zachęca wspólnoty 
producentów do współpracy z organizacjami NGO działającymi 
na rzecz praw dziecka oraz do prowadzenia monitoringów 
w oparciu o prawa dzieci, by mogły one korzystać z rosnącego 
dobrobytu. 

Praca dzieci bywa w niektórych przypadkach uwarunkowana 
kulturowo, jednak rzadko kiedy rodzice wysłaliby dobrowolnie 
dzieci do niebezpiecznej pracy, jeśli istniało by alternatywne 
rozwiązanie. Również europejscy konsumenci nie chcą być 
współwinni wykorzystywania dzieci, co Eurobarometr ujmuje 
w słowach: „Europejczycy nie mogą być uznawani za pasywnych 
konsumentów: powinni brać pod uwagę aspekty społeczne 
i etyczne w momencie dokonywania zakupów produktu lub 
usługi”2. FT jest liderem w zwalczaniu pracy dzieci zmieniając 
życie 98 milionów dzieci i młodych ludzi pracujących w rolnictwie.

Tworzy zdrowa gospodarke wiejska

Obecnie wiele społeczności wiejskich jest w kryzysie. 
Przykładem są kraje subsaharyjskie, gdzie rolnictwo wytwarza 
29% PKB, przy czym zatrudnia 64% pracujących.3 Miliony 
młodych ludzi, widząc trud swoich rodziców, emigruje ze wsi 
do miast lub za granicę w poszukiwaniu „lepszego życia”. To 

powoduje pogłębianie się zacofania gospodarstw rolnych, 
w których młodzi nie chcą pracować – nie ma chęci do inwe-
stowania, ziemia staje się coraz bardziej jałowa, nie nadaje 
się do dalszych upraw. Postępująca urbanizacja prowadzi 
z kolei do powstawania zupełnie nowych problemów...  

Zdrowe gospodarki rolne są podstawą dla zagwarantowania bez-
pieczeństwa żywnościowego na świecie, ale rolnictwo jest również 
kluczowe dla europejskich przedsiębiorstw, które wymagają 
niezawodnych dostaw wysokiej jakości surowców. Działalność 
Ruchu FT koncentruje się głównie na pomocy dla niewielkich 
gospodarstw rolnych, bo ma to największy potencjał dla tworzenia 
nowych miejsc pracy dla ubogich rolników. Niewielki producent 
rolny będzie wytwarzał zarówno towar na eksport, jak i żywność 
dla swojej rodziny i wspólnoty, co ma ogromne znaczenie dla 
zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego. Nieprzypadkowo 
rok 2014 został ogłoszony rokiem upraw rodzinnych (Family 
Farming).4

W takich krajach jak Malawi, gdzie podstawową uprawą była 
uprawa tytoniu, FT wspiera rolników w dywersyfikacji upraw. 
Na Wybrzeżu Kości Słoniowej czy w Indonezji farmerzy wyko-
rzystują premie otrzymywane w ramach FT do odmładzania 
drzew kakaowych i wprowadzania lepszego zarządzania glebą, 
by stopniowo uzyskiwać lepsze plony. W Indiach FT umożliwia 
farmerom wzbogacanie ich produktów np. poprzez ulepszanie 
procesów suszenia i pakowania herbaty. Oczywiście globalizacja 
świata będzie postępować, a pozytywne jak i negatywne skutki 
tego zjawiska będą narastać. Działania Ruchu Sprawiedliwego 
Handlu na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego 
zmierzają do ograniczenia tych drugich, co może dać realne per-
spektywy skutecznego funkcjonowania dla następnych pokoleń 
małych gospodarstw rolnych.

2 Komisja Europejska, Special Eurobarometer, International Trade, 
Raport, Bruksela, 11.2010, s. 54.
3 Bank Światowy, World Development Report 2008, Agriculture for 
Development, Waszyngton 2007, s. 3.
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4 Więcej informacji o międzynarodowym roku upraw rodzinnych 
na stronie: www.fao.org/family-farming-2014/en 



Wstep

UE i jej instytucje są źródłem ok. 70% przepisów w 28 państwach 
członkowskich. Większość regulacji jest bardzo techniczna (jak 
te najbardziej absurdalne, dotyczące np. kształtów banana!). 
Wiele z nich dotyczy handlu międzynarodowego, zrównoważo-
nego rozwoju i pomocy dla krajów Globalnego Południa. Tak 
więc bezpośrednio lub pośrednio, prawo stanowione w UE i jego 
praktyczne stosowanie przez KE i rządy państw członkowskich 
oddziałuje (pozytywne lub negatywne) na warunki życia mar-
ginalizowanych producentów i pracowników z Południa. Poniżej 
przedstawiony jest skrótowy opis najbardziej istotnych obszarów 
polityki UE, który pomoże Państwu zrozumieć, dlaczego jest ona 
ważna dla Ruchu Sprawiedliwego Handlu.

Polityka handlowa UE

UE generuje PKB w wysokości ponad 12 894 bilionów euro, co 
według statystyk Eurostatu, czyni ją największą gospodarką 
światową. UE jest największym eksporterem na świecie i, jak 
mówią dane z 2008 roku, największym importerem produktów 
i usług. Jest też niewątpliwie największym rynkiem dla produktów 
Fair Trade – o wartości blisko 5 miliardów euro (dane za 2012 r.).1 
Między 60% a 70% światowej wymiany handlowej odbywa się 
w UE2, a z danych z Eurobarometru 405 z listopada 2013 wynika, 
że mimo kryzysu ekonomicznego Europejczycy są gotowi płacić 
więcej za produkty, które wspierają producentów z krajów 
rozwijających się.

W międzynarodowych relacjach handlowych UE występuje jako 
blok handlowy. Komisja Europejska (KE) jako reprezentant wszyst-
kich członków UE jest odpowiedzialna za negocjacje ze Świa tową 
Organizacją Handlu (WTO). W obszarze jej zainteresowania 
leżą także bilateralne porozumienia handlowe UE (np. w 2013 
w negocjacjach z USA i Tajlandią). To daje Unii duże możliwości 

wpływu na zmiany światowych strategii handlowych, na dobre lub 
złe. Od wprowadzenia w życie Traktatu Lizbońskiego, Parlament 
Europejski zyskał duży wpływ na politykę handlową – teraz 
może blokować ustalenia podjęte z partnerem handlowym przez 
Komisję Europejską. To daje naszym bezpośrednio wybranym 
reprezentantom na szczeblu UE większy wpływ na kierunek 
europejskiej polityki handlowej.

Polityka rozwojowa UE

Komisja Europejska zapewnia ok. 12% środków funduszu Ofic-
jalnej Pomocy Rozwojowej UE (Official Development Assistance 
– ODA). UE (włączając 28 członków Unii) łącznie dostarcza 
więcej pomocy rozwojowej niż wszystkie inne kraje rozwinięte 
razem i dlatego jest największym darczyńcą na świecie. Jeśli UE 
zwiększy koordynację pomiędzy krajami członkowskimi, będzie 
to pomocne w ograniczeniu strat i problemów z nakładaniem się 
programów pomocy. Dlatego w kwestii światowego programu  
zrównoważonego rozwoju (world’s development agenda) i finan-
sowania programów rozwojowych, UE ma duże znaczenie i wpływ 
o charakterze globalnym. Na poziomie globalnym UE jest także 
kluczowym graczem w tworzeniu światowego programu rozwo-
jowego, np. bierze udział w ocenie założeń Milenijnych Celów 
Rozwoju ONZ (MDG) czy w dyskusjach dotyczących programu 
Światowych Zrównoważonych Celów Rozwoju, który ma zastąpić 
MDG po 2015 roku. Wpływ na pozycję UE w tych międzynaro-
dowych forach jest skutecznym sposobem wpływania na wyniki 
globalnych porozumień.

2. Dlaczego polityka UE ma wpływ 
na zycie marginalizowanych producentów 
i pracowników z Południa? 

1 Dane dotyczące certyfikacji Fairtrade dostępne na:
http://agritrade.cta.int/en/Agriculture/Topics/Product- 
differentiation/Continued-growth-in-fair-trade-sales-reported-in- 
Germany-and-elsewhere. Więcej informacji odnośnie handlu organizacji 
FT dostępne na www.wfto.com
2 Dokument KE, UE 2013 Report on Policy Coherence for 
Development, 10.2013, SWD(2013) 456 final. Dostępny na: http://
ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/documents/
swd_2013_456_f1_staff_working_paper_en_v3_p1_746653_en.pdf Śniadanie Fair Trade w Parlamencie Europejskim, Fot. Tadeusz 

Makulski, 3.10.2012



Zasady Udzielania Zamówien Publicznych

Zamówienia publiczne generują 18% PKB UE. Nabywanie pro-
duktów Sprawiedliwego Handlu przez agendy władz publicznych 
może posłużyć jako ważne narzędzie do przyspieszania zmian 
w kierunku bardziej zrównoważonej konsumpcji i produkcji, 
a tym samym może znacząco przyczynić się do osiągnięcia celów 
zrównoważonego rozwoju.3 UE posiada kompetencje prawne 
do harmonizowania przepisów, które dotyczą tego, jak władze 
publiczne mogą kupować produkty i usługi. W szczególności 
ma możliwość przedstawiania wytycznych odnośnie tego, w jaki 
sposób władze krajów mogą uzyskać nie tylko tanie produkty 
czy usługi, lecz również osiągać szersze cele społeczne takie jak 
walka z bezrobociem, zwiększanie ochrony środowiska czy spra-
wiedliwe relacje handlowe. Zamówienia Publiczne, które traktują 
FT priorytetowo, to dla władz publicznych skuteczna droga do 
realizacji Milenijnych Celów Rozwoju ONZ. Ponadto Zamówienia 
Publiczne FT to także właściwy sposób promowania zgodności 
z Międzynarodową Organizacją Pracy (MOP) dotyczących reguł 
i zwalczania pracy dzieci.

Regulacje dotyczace łancucha dostaw

W coraz większym stopniu firmy prowadzące działalność w Unii 
Europejskiej dostrzegają, jak ważną kwestią jest zrównoważony 
łańcuch dostaw. Istnieją firmy, które wdrażają dobre praktyki 
w tym zakresie, co może być wzorem dla innych. Jest to zgodne 
z zasadami proponowanymi przez Agendę ONZ dla biznesu w kon-
tekście Praw Człowieka (United Nations Guiding Principles on 
Business and Human Rights – UNGPs)4. Zasady te są światowym 

standardem ograniczania ryzyka niekorzystnych skutków dla 
praw człowieka, związanych z działalnością gospodarczą. UE 
posiada kompetencje prawne do wdrożenia polityki i programów, 
aby wspierać i wymagać od spółek śledzenia takich praktyk – 
opartych o praktyczne doświadczenia z dostawcami w ramach 
Sprawiedliwego Handlu.

W szczególności UE ma możliwość wdrażania systemu do walki 
z nieuczciwymi praktykami handlowymi na swoim obszarze, 
związanymi z łańcuchami dostaw, które mają negatywny wpływ 
na rolników i pracowników zarówno z UE, jak i z krajów rozwi-
jających się.

Zrównowazona produkcja i konsumpcja

Polityka zrównoważonego rozwoju była głównym tematem 
Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro (Brazylia) w 1992 roku, gdzie 
wspólnota międzynarodowa przyjęła także Agendę 21 – globalny 
plan działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Nadrzędnym 
celem w ramach tego programu było promowanie zrównoważonej 
konsumpcji i produkcji (SCP)5. Został on potwierdzony na Szczycie 
Rio+20 w 2012 roku. Komisja Europejska w komunikacie A Decent 
Life for All (Godne życie dla wszystkich), zobowiązała się do 
podjęcia wiodącej roli w tym procesie, co ukazuje bezpośredni 
wpływ polityki UE na zrównoważony rozwój, rozumiany jako 
zapewnienie godnych warunków życia dla wszystkich obecnych 
mieszkańców Planety oraz  przyszłych pokoleń.

3 UNOPS. 2008 Doroczny Raport Statystyczny Narodów 
Zjednoczonych: Sustainable procurement supplement
4 J. Ruggie, Guiding Principles on Business and Human Rights: Imple-
menting the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework. 
03.2011. Dostępne na: http://www.business- 
humanrights.org/media/documents/ruggie/ruggie-guiding- 
principles-21-mar-2011.pdf 
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5 Zrównoważona Konsumpcja i Produkcja (SCP) definiowana jako 
“korzystanie z usług i produktów pochodnych, które odpowiadają na 
podstawowe potrzeby i zapewniają lepszą jakoś życia, przy jednoczesnej 
minimalizacji zużycia zasobów naturalnych i materiałów toksycznych, 
a także emisji odpadów i zanieczyszczeń w całym cyklu życia produktu 
lub usługi, tak aby nie zagrozić potrzebom kolejnych pokoleń” 
Sympozjum w Oslo, 1994



Obroty handlowe produktami FT stanowią obecnie mniej niż 
0,1% całkowitego wolumenu  handlu światowego – ich znaczenie 
jest więc ciągle raczej marginalne. W 2012 r. sprzedaż produk-
tów spożywczych SH w samej UE wyniosła ponad 4,8 mld euro, 
wzrastając o 21% w stosunku do roku poprzedniego! Wyniki 
sprzedaży wskazują na rosnące, łatwo mierzalne ilościowo, 
poparcie dla idei SH w Europie. 

Ruch FT skupia się przede wszystkim na ludziach. Jest tworzony 
przez około 2,5 mln drobnych wytwórców i pracowników z 76 
krajów; ponad 100 000 zdeklarowanych wolontariuszy zor-
ganizowanych poprzez Sklepy Świata, organizacje pozarządowe 
oraz grupy kościelne. Zgodnie z badaniem opinii publicznej 
Eurobarometr1 z listopada 2013, co drugi Europejczyk gotowy 
jest zapłacić więcej za produkty, które wspierają mieszkańców 
krajów rozwijających się.

Przekłada się to na znaczące wsparcie polityczne. W wyborach 
do Parlamentu Europejskiego w 2009 r., 440 kandydatów zobo-
wiązało się popierać SH. 70 spośród nich zostało wybranych 
do Parlamentu Europejskiego. Większość przystąpiła do euro-
parlamentarnej grupy poparcia dla SH. Miasta takie jak Bruksela, 

Madryt i Londyn przyłączyły do kampanii Miasta Przyjazne dla 
Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade Towns campaign). Kampania 
ta zrzesza obecnie około 1435 miast i społeczności z 24 krajów, 
a także generuje znaczące poparcie polityczne i medialne dla idei 
Sprawiedliwego Handlu. Na poziomie PE znacząca większość 
posłów wielokrotnie wypowiadała się na rzecz poparcia idei 
Sprawiedliwego Handlu. Wśród nich znaleźli się czołowi politycy 
z całego spektrum politycznego, w tym przewodniczący Parlamentu 
Europejskiego Jerzy Buzek, a także Komisarze Europejscy. Popar-
cie wyrażali także polscy europosłowie, w tym Filip Kaczmarek, 
Sidonia Jędrzejewska i Małgorzata Handzlik.

Systemy Sprawiedliwego Handlu proponowane przez Fairtrade 
International i World Fair Trade Organization stanowią punkt 
odniesienia dla sprawiedliwych praktyk handlowych w kon-
wencjonalnym biznesie. Dotychczasowe osiągnięcia Ruchu FT 
potwierdzają jego potencjał do wyprowadzenia milionów ludzi 
z ubóstwa. Nawet w latach kryzysu gospodarczego, wsparcie 
dla idei Sprawiedliwego Handlu nadal rosło. Oznacza to, że oby-
watele UE demonstrują swoje przywiązanie do sprawiedliwego 
i zrównoważonego rozwoju. Ich decyzje powinny więc zostać 
odzwierciedlone w polityce handlowej UE.

1 European Commission. Special Eurobarometer 405: EU Develop ment 
Aid and the Millennium Development Goals. November 2013. Dostępny 
na http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_405_en.pdf

Dokument ten został opracowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej. Za treść tego dokumentu odpowiada wyłącznie 
Fair Trade Advocacy Office i Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu. Pod żadnym pozorem nie może być on traktowany 
jako oficjalne stanowisko Unii Europejskiej.

3. Wzrastajace poparcie dla idei
Sprawiedliwego Handlu

1. Przewodniczący PE (2009-2012) Jerzy Buzek, Europejska 
    Partia Ludowa

2. Europosłowie (MEP) Raül Romeva i Rueda, Jean Labert, 
    Judith Sargentini, Franziska Keller, Grupa Zielonych / Wolne 
    Przymierze Europejskie

3. MEP Louis Michel, Porozumienie Liberałów i Demokratów 
    na rzecz Europy

4. MEP Linda McAvan, Postępowy Sojusz Socjalistów 
i Demokratów w Parlamencie Europejskim



Polityka handlowa UE

Ruch Sprawiedliwego Handlu jest przekonany o znaczeniu spra-
wiedliwych relacji handlowych w procesie wychodzenia z ubóstwa 
zmarginalizowanych producentów i pracowników Południa.

Jednak polityka handlowa UE postrzegana jest przez państwa 
członkowskie UE i Komisję Europejską niemal wyłącznie jako 
narzędzie służące do pozyskiwania nowych rynków zbytu dla 
przedsiębiorstw europejskich. W wyniku finansowego i gospo-
darczego kryzysu w Europie, polityka handlowa UE stała się 
jeszcze bardziej agresywna, ponieważ UE ocenia, że w najbliższej 
przyszłości 90% światowego wzrostu generowane będzie poza 
Europą1.

W zamian za zwiększenie dostępu do europejskiego rynku dla 
firm spoza UE (co zazwyczaj jest najbardziej korzystne dla 
dużych przedsiębiorstw, prowadzonych przez elity gospodarcze), 
międzynarodowe umowy handlowe dążą nie tylko do obniżenia 
taryf na europejskie produkty i usługi, ale także często narzucają 
niekorzystne warunki dla mniejszych partnerów handlowych UE.

Przykładowo, Komisja Europejska postrzega umowy o wolnym 
handlu (FTAs - Free Trade Agreement) jako sposobność do zapo-
biegania sytuacji, w której jej partnerzy handlowi preferowaliby 
lokalnych, drobnych producentów (z Południa) w swojej polityce 
zamówień publicznych (takich jak programy do dostarczania 
żywności w szkołach). Wpływa to na decyzje krajów rozwijają-
cych się odnośnie tego, jakie polityki publiczne wprowadzą dla 
osiągnięcia swoich celów zrównoważonego rozwoju (takich jak 
programy zapewniające dobra do szkół).

Polityka rozwojowa UE

Chociaż w przeszłości drobni producenci nie byli postrzegani 
przez decydentów jako ważne podmioty w rozwoju, ostatnio ten-
dencja ta zmienia się na lepsze. Na przykład, wzrasta postrzeganie 
ważnej roli małych producentów w zapewnianiu bezpieczeństwa 
żywnościowego. Obecna strategia rozwojowa UE, znana również 
jako Agenda na Rzecz Zmiany (Agenda for Change), wyraźnie 
stwierdza, że ważne jest wspieranie drobnych producentów 
i życia na obszarach wiejskich, a także rozwój lokalnego sektora 
prywatnego. Jest to dobra wiadomość,  ponieważ oznacza to, że 
wszelkie przyszłe programowanie i podział środków pomocowych 
UE powinny uwzględniać i faworyzować działania sprzyjające 
drobnym producentom, również tym z Południa.

Agenda na Rzecz Zmiany sugeruje również, że kraje rozwijające się 
(w szczególności duże wschodzące gospodarki, takie jak Chiny, 
Brazylia i Indie) powinny dostrzec znaczące zmniejszenie pomocy 
UE, uwzględniające dobre wskaźniki ekonomiczne osiągane 
przez te kraje. Mimo, iż takie rozumowanie może się wydawać 
logiczne, społeczeństwa tych krajów są bardzo podzielone pod 
względem ekonomicznym. 72% ubogich na świecie, tzw. “nowy 
dolny miliard” (new bottom bilion), nie żyje w krajach biednych, 
ale w krajach o średnim dochodzie2.

Niestety, fundamentalnym problemem polityki UE jest brak Poli-
tyki Spójności na rzecz Rozwoju (Policy Coherence for Develop-
ment). Mimo szlachetnych celów współpracy rozwojowej UE, 
jej pozostałe polityki (np. polityka handlowa, rolna) w dużej 
mierze ignorują wpływ, jaki wywierają na zrównoważony rozwój 
w krajach Południa.

Zasady Zamówien Publicznych w UE

Obecne dyrektywy UE dotyczące zamówień publicznych3 (przyjęte 
w 2004 r.) nie odnoszą się wprost do kryteriów społecznych. 
Doprowadziło to do zamieszania i niepewności prawnej w kwestii 
możliwych sposobów wspierania Sprawiedliwego Handlu w zam-
ówieniach publicznych. Skutkiem tego były nawet sprawy sądowe 
na szczeblu krajowym i sprawy w Trybunale Sprawiedliwości UE4. 
Orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości jest bardzo 
korzystne dla wprowadzenia kryteriów Sprawiedliwego Handlu 
w zamówieniach publicznych, ponieważ Trybunał wyraźnie uznał 
taką możliwość.

Dyrektywy UE dotyczące zamówień publicznych są obecnie 
rewidowane i zostaną przyjęte w marcu 2014 r. Oczekuje się, 
że nowe przepisy UE umożliwią organom administracji publicznej 
odnoszenie się do procesu produkcji (np. Sprawiedliwy Handel), 
a także do włączenia kryteriów zrównoważonego rozwoju na 
różnych etapach procesu zamówień. Te korzystne ramy prawne 
zachęcą władze publiczne do dalszego wspierania idei pomocy 
rozwojowej, jaką jest Sprawiedliwy Handel, przez odpowiedzialne 
zamówienia publiczne.

4. Analiza biezacych polityk UE 
w kontekscie Sprawiedliwego Handlu 
oraz sprawiedliwych relacji handlowych 
z krajami Globalnego Południa

1 Komisja Europejska: Commission contribution to the European Council 
on Trade, Growth and Jobs. Dostępny na http://trade.ec.europa.eu/
doclib/docs/2013/april/tradoc_151052.pdf 

2 Więcej informacji: http://www.ids.ac.uk/project/the-new-
bottom-billion
3 Podstawy prawne zamówień publicznych w UE zawarte są 
w Dyrektywie 2004/17/EC koordynującej procedury udzielania 
zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, 
energetyki, transportu i usług pocztowych, a także 
w Dyrektywie 2004/18/EC koordynującej procedury udzielania zamó-
wień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi.
4 Sprawa C-368/10 (znana również jako “North Holland”)



Regulacje dotyczace łancuchów dostaw

UE do tej pory nie uregulowała kwestii nieuczciwych praktyk 
handlowych w relacjach B2B (Business-to-Business). Jednak 
głosy ze strony rolników (w szczególności europejskich) jasno 
i dobitnie pokazują, że cierpią oni z powodu nieuczciwych praktyk 
handlowych.

Oczekuje się, że Komisja Europejska w 2014 r. podejmie decyzję 
odnośnie tego, które podejście należy obrać. Niezależnie od tego, 
jaka decyzja zostanie podjęta, ważne jest, aby wybrany system 
był stworzony w taki sposób, by chronił producentów również 
z krajów spoza UE eksportujących na rynek europejski przed 
nieuczciwymi praktykami handlowymi.

Jednocześnie, obecna polityka konkurencji UE główny nacisk 
kładzie na zapewnienie konsumentom w UE dostępu do różno-
rodnych oraz tanich produktów i usług. Jednak takie rozumienie 
wartości dodanej prawa konkurencji sugeruje, że   konsumenci są 
tylko “łowcami okazji”, dla których jedynym istotnym czynnikiem 
jest cena produktów, oraz że nie dbają oni o warunki producentów 
i pracowników.

Zrównowazona produkcja i konsumpcja

Unia Europejska stworzyła w 2012 r. „Plan działania na rzecz 
zrównoważonej konsumpcji i produkcji oraz zrównoważonej 
polityki przemysłowej”5. W jego kontekście został opracowany 
szereg inicjatyw koncentrujących się na wpływie, jaki produkty 
wywierają na środowisko. Pominięto jednak gospodarcze i spo-
łeczne elementy zrównoważonego rozwoju.

Sprawiedliwy Handel przedstawiany jest jako przykład najlepszej 
praktyki w różnych obszarach Planu działania na rzecz zrówno-
ważonej konsumpcji i produkcji. Do tej pory KE nie podjęła jed-
nak kolejnego logicznego kroku, jakim jest koordynacja polityki 
na rzecz Sprawiedliwego Handlu, poprzez jej uwzględnienie 
w polityce UE.

Polityka UE w zakresie Sprawiedliwego 
Handlu

Pomimo stale rosnącego wsparcia dla Sprawiedliwego Handlu 
ze strony obywateli UE, szybkiego wzrostu sprzedaży produktów 
Sprawiedliwego Handlu w ostatnich latach, silnego wsparcia 
politycznego ze strony Parlamentu Europejskiego, Komitetu 
Regionów, oraz wielu państw członkowskich UE, ciągle nie istnieje 
jeszcze żadna europejska strategia promowania Sprawiedliwego 
Handlu.

Polityka obecnego Europejskiego Komisarza ds. Handlu definiuje 
Sprawiedliwy Handel jako nic więcej niż system zapewniający 
konsumentom zrównoważony rozwój, i wydaje się niechętna 
do zapewnienia produktom Sprawiedliwego Handlu warunków 
bardziej preferencyjnych niż te, jakie posiada „konwencjonalny 
biznes”. Jednakże biorąc pod uwagę fakt, że koncepcja Spra-
wiedliwego Handlu oferuje znaczną wartość dodaną, bezpośrednio 
wspierając zaangażowanie UE na rzecz zrównoważonego rozwoju, 
jest to mylenie przyczyn ze skutkami. Wzorem skoordynowanej 
strategii UE odnośnie wsparcia rolnictwa ekologicznego jako 
alternatywnego rodzaju rolnictwa, Unia Europejska powinna, obok 
swojej “polityki konwencjonalnego handlu”, wdrożyć skoordy-
nowane podejście odnośnie promocji Sprawiedliwego Handlu, jako 
alternatywnego sposobu rozumienia handlu, przyczyniającego 
się do zrównoważonego rozwoju i gwarantującego, że handel 
pracuje  na rzecz marginalizowanych producentów i pracowników 
z krajów rozwijających się.

5 2012 EU Sustainable Consumption and Production and Sustain-
able Industrial Policy Action Plan. Dostępny na:
http://ec.europa.eu/environment/eussd/escp_en.htm 
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