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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje śródokresową ocenę unijnego ogólnego systemu preferencji 
taryfowych (GSP); z zadowoleniem przyjmuje fakt, że nowe rozporządzenie 
przyczyniło się do zwiększenia wywozu w przypadku beneficjentów programu 
„wszystko oprócz broni” (EBA) i GSP +, co stanowi ważny wkład na rzecz eliminacji 
ubóstwa;

2. podkreśla, że polityka handlowa UE musi opierać się na zasadach polityki zewnętrznej 
UE (skuteczność, przejrzystość i wartości); zwraca uwagę, że art. 208 TFUE ustanawia 
zasadę spójności polityki na rzecz rozwoju oraz uznaje likwidację ubóstwa za główny 
cel;

3. z zadowoleniem zauważa, że wartość przywozu do UE w 2016 r. w ramach systemu 
GSP wyniosła 62,6 mld EUR (tendencja wzrostowa), w następującym podziale: 31,6 
mld EUR w przypadku beneficjentów standardowych preferencji w ramach GSP, około 
7,5 mld EUR w przypadku beneficjentów GSP+ i 23,5 mld EUR w przypadku 
beneficjentów EBA (dane Eurostatu na wrzesień 2017 r.);

4. przypomina, że GSP pomaga gospodarkom przemysłowym krajów rozwijających się 
przezwyciężać trudności napotykane na rynkach eksportowych ze względu na wysokie 
koszty początkowe; przypomina, że według UNCTAD celem GSP jest zwiększenie 
przychodów z eksportu, promowanie uprzemysłowienia krajów rozwijających się i w 
konsekwencji krajów najsłabiej rozwiniętych oraz przyspieszenie ich wzrostu w celu 
wyeliminowania ubóstwa; 

5. podkreśla, że GSP+ jest kluczowym instrumentem polityki handlowej UE, który ułatwia 
dostęp do rynku i któremu towarzyszy rygorystyczny mechanizm monitorowania w celu 
promowania praw człowieka i praw pracowniczych, ochrony środowiska i dobrych 
rządów w podatnych na zagrożenia krajach rozwijających się;

6. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że wskaźnik wykorzystania preferencji w przypadku 
beneficjentów EBA jest wysoki; przypomina, że sam dostęp do rynku nie wystarczy do 
zmniejszenia ubóstwa i nierówności w krajach najsłabiej rozwiniętych; podkreśla 
zatem, że EBA powinien zostać uzupełniony o pomoc rozwojową, a także o pomoc 
związaną z handlem i budowanie potencjału, jeśli ma stać się bardziej skuteczny; 
zauważa w szczególności, że w kontekście inicjatywy EBA konieczne są większe 
wysiłki na rzecz rozwiązania takich problemów jak masowy wykup gruntów rolnych i 
degradacja środowiska;

7. ubolewa, że śródokresowa ocena wskazuje, iż GSP miał jedynie ograniczony wpływ na 
zrównoważony rozwój i ochronę środowiska; w szczególności zauważa z 
zaniepokojeniem, że produkcja oraz handel tekstyliami i odzieżą, które są głównymi 
produktami importowymi w ramach GSP, przyspieszyły degradację środowiska 
naturalnego w krajach-beneficjentach ze względu na brak odpowiednich mechanizmów 
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zarządzania środowiskiem i odpadami1; oczekuje, że przegląd śródokresowy GSP 
zachęci w większym stopniu partnerów handlowych UE do przyjmowania wyższych 
norm społecznych, pracy i środowiskowych, co można osiągnąć w drodze zachęt, takich 
jak dodatkowe preferencje taryfowe dla produktów wytwarzanych w sposób 
zrównoważony;

8. przyjmuje do wiadomości oceny, które stwierdzają, że GSP w zasadzie wniósł wkład w 
rozwój społeczny, prawa człowieka, w szczególności zatrudnienie kobiet, prawa 
podstawowe i prawa pracownicze, przestrzeganie norm dotyczących środowiska, 
wdrażanie praktyk dobrej administracji, zwłaszcza zwalczanie narkotyków, korupcji, 
prania pieniędzy i terroryzmu, oraz ratyfikację podstawowych konwencji MOP; wzywa 
Komisję do intensyfikacji dialogu z krajami partnerskimi na ten temat w celu 
zapewnienia stałego postępu;

9. przypomina jednak, że GSP jest systemem opartym na zachętach, który musi być 
konsekwentnie stosowany w celu zapewnienia skuteczności; ubolewa, że dochodzenia 
w sprawie domniemanej niezgodności z wymogami nie zostały wszczęte w sposób 
spójny i terminowy; uważa, że czasowe wycofanie preferencji taryfowych w przypadku 
poważnych i systematycznych naruszeń praw podstawowych powinno być stosowane 
konsekwentnie i skutecznie; podkreśla znaczenie stałego zaangażowania i 
monitorowania, wraz z większym udziałem społeczeństwa obywatelskiego w tych 
procesach;

10. wzywa Komisję do podjęcia szybszych i bardziej zdecydowanych działań w sprawie 
domniemanych naruszeń praw człowieka lub praw pracowniczych zgodnie z 
wymogami GSP; wzywa do ustanowienia mechanizmu, który może być 
wykorzystywany przez poszczególne osoby lub grupy odczuwające negatywny wpływ 
wdrażania GSP;

11. wzywa do udzielenia większego wsparcia krajom korzystającym z GSP+ w celu
odwrócenia tendencji spadkowej w zakresie dywersyfikacji produktów; uważa, że 
bardziej pogłębiony system monitorowania GSP+, wraz z ustaleniami organów 
monitorujących ONZ i MOP oraz informacjami przekazanymi przez strony trzecie, 
przyczynił się do tego, że wszyscy beneficjenci GSP+ czynią postępy we wdrażaniu 27 
konwencji; wzywa Komisję do zintensyfikowania wysiłków na rzecz poprawy 
przejrzystości unijnego monitorowania GSP+, którego mechanizm powinien być 
stosowany w równym stopniu do krajów korzystających z GSP i EBA;

12. zauważa z zaniepokojeniem, że nie istnieją uwarunkowania, aby zmusić kraje 
korzystające z rozwiązań GSP i EBA do przestrzegania norm środowiskowych i 
przestrzegania międzynarodowych konwencji w sprawie zmian klimatu i ochrony 
środowiska; jest zdania, że wykaz konwencji dotyczących podstawowych praw 
człowieka i praw pracowniczych, a także zasad ochrony środowiska i dobrych rządów 
powinien zostać zaktualizowany w ramach kolejnej reformy rozporządzenia w sprawie 
GSP, w szczególności poprzez dołączenie nowego warunku ratyfikacji i skutecznego 
wdrożenia porozumienia paryskiego w sprawie zmian klimatu; w szerszym ujęciu 
wzywa Komisję do zapewnienia wsparcia technicznego w celu poprawy ochrony 

                                               
1 Zob. ocena śródokresowa GSP, cytowana powyżej.
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środowiska naturalnego przy wdrażaniu każdego z trzech rozwiązań GSP;

13. przypomina, że UE musi – w imię spójności polityk – wspierać inne podmioty 
międzynarodowe, takie jak przedsiębiorstwa wielonarodowe, tak by w pełni 
uczestniczyły one w poprawie poszanowania praw człowieka, praw dziecka, praw 
socjalnych, praw środowiskowych i zdrowia publicznego na całym świecie; wzywa UE 
do zapewnienia poszanowania praw człowieka w prawie pracy w globalnych 
łańcuchach wartości, tj. w całym łańcuchu dostaw;

14. przypomina, że sektor w największym stopniu objęty GSP to sektor produkcji 
materiałów włókienniczych i sektor odzieżowy, że niskie koszty inwestycji i dostępność 
miejsc pracy wymagających niskich kwalifikacji sprawiają, że przemysł tekstylny i 
odzieżowy jest ważną gałęzią przemysłu w procesie uprzemysłowienia krajów 
rozwijających się, oraz że sektor materiałów włókienniczych i sektor odzieży odgrywają 
kluczową rolę we wzmacnianiu pozycji kobiet; wzywa UE do wprowadzenia wiążących 
ram prawnych dotyczących należytej staranności w odniesieniu do przedsiębiorstw oraz 
do rozszerzenia na sektor włókienniczy modeli opracowanych dla minerałów z 
regionów ogarniętych konfliktami, szczególnie w zakresie przejrzystości i 
identyfikowalności; 

15. apeluje o większy udział społeczeństwa obywatelskiego i agencji rozwojowych w 
procesie monitorowania;

16. podkreśla znaczenie budowania zdolności w krajach korzystających w celu 
zmniejszenia ograniczeń po stronie podaży w zakresie dywersyfikacji i preferencyjnego 
wykorzystywania; wzywa w związku z tym do skuteczniejszego wykorzystania 
środków w ramach pomocy na rzecz wymiany handlowej.
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