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WSKAZÓWKI 

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, jako 

komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek: 

1. przypomina, że decyzja Rady o zniesieniu wszystkich sankcji związanych z polityką 

jądrową wobec Islamskiej Republiki Iranu wskutek wywiązania się przez to państwo z 

zobowiązań podjętych w ramach Wspólnego kompleksowego planu działania umożliwia 

wznowienie stosunków z Iranem i stworzy możliwości dla obu stron oraz przyniesie im 

korzyści, pozwalając na ponowne otwarcie irańskiego rynku dla europejskich 

przedsiębiorstw; przypomina, że Iran dysponuje liczną grupą stosunkowo dobrze 

wykształconych i młodych obywateli, ma jedną z najbardziej zróżnicowanych struktur 

PKB w regionie oraz potrzebuje inwestycji i jest potencjalnym rynkiem zbytu dla 

europejskich towarów wysokiej jakości; 

2. zwraca uwagę, że głównym tematem oświadczeń Komisji i głównym przedmiotem wizyt 

licznych delegacji unijnych w Iranie są stosunki handlowo-gospodarcze, a w ostatniej z 

nich uczestniczyła wiceprzewodnicząca / wysoka przedstawiciel i siedmiu komisarzy; 

3. podkreśla, że handel i wznowiony dostęp do uregulowanego handlu światowego może 

stanowić sposób na przełamanie izolacji Iranu, oraz uważa, że handel może stanowić 

ważny instrument służący pogłębieniu dialogu politycznego oraz rozwojowi współpracy 

między krajami tego regionu, z myślą o zwiększeniu rozwoju regionalnego, zatrudnienia i 

stabilności w całym regionie; 

4. apeluje o spójność między polityką handlową UE a zasadami polityki energetycznej UE, a 

także jest zdania, że wszystkie obecne i przyszłe projekty i inwestycje UE w Iranie muszą 

być w pełni zgodne z długoterminowymi zobowiązaniami UE w zakresie dekarbonizacji; 

5. wyraża zaniepokojenie, że korupcja na dużą skalę oraz obchodzenie sankcji handlowych 

doprowadziły do powstania szarej strefy i stanowią ryzyko dla europejskich inwestycji; w 

związku z tym podkreśla potrzebę zwalczania korupcji i zwiększenia przejrzystości, jak 

również rozwoju rzeczywistego sektora prywatnego i gospodarki rynkowej w Iranie; 

6. przypomina, że polityka handlowa UE przyczynia się do ochrony i promowania wartości, 

na których straży stoi Unia; podkreśla, że ewentualnemu odnowieniu stosunków 

handlowych UE z Iranem musi towarzyszyć znaczna poprawa pod względem 

przestrzegania praw człowieka i podstawowych wolności w Iranie, a także 

międzynarodowych norm pracy, norm społecznych i środowiskowych; ponadto uważa, że 

aby odnowić stosunki handlowe i inwestycyjne w celu poprawy warunków życia i 

dobrobytu ludności Iranu, niezwykle ważne są namacalne postępy w tych dziedzinach; 

przypomina, że Iran jest sygnatariuszem Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i 

politycznych (ICCPR) oraz Konwencji o prawach dziecka, i wzywa Iran do bardziej 

spójnego przestrzegania jego międzynarodowych zobowiązań; 

7. zwraca uwagę, że irańska gospodarka jest kontrolowana przez państwo niemal w 70%, co 

może stwarzać problemy dla europejskich przedsiębiorstw, a większy obrót handlowy 

może oznaczać zwiększenie wpływów gospodarczych, militarnych i politycznych 
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określonych osób, które nie zostały wybrane w drodze wyborów; wzywa Komisję, by dwa 

lata po zniesieniu sankcji przedstawiła sprawozdanie na temat potencjalnych przeszkód 

dla europejskich przedsiębiorstw działających w Iranie oraz na temat wpływu, jaki te 

stosunki handlowe mogą wywierać w Iranie; podkreśla, że ważne jest, by Iran zapewnił 

otoczenie sprzyjające inwestycjom zagranicznym, i że musi się to odbywać z 

poszanowaniem zaleceń Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF); 

8. podkreśla, że Iran stoi przed szeregiem wyzwań środowiskowych, takich jak niedobór 

wody i degradacja gleby, a także zwraca uwagę, że wykorzystując pełnię potencjału 

współpracy biznesowej, UE powinna podjąć dialog z Iranem w celu zwiększenia ochrony 

środowiska i promowania środowiskowo zrównoważonego rozwoju; 

9. zwraca uwagę, że obecny mandat UE do negocjacji umowy o handlu i współpracy z 

Iranem jest nieaktualny; apeluje do UE o zbadanie możliwości wznowienia rozmów na 

temat przystąpienia Iranu do Światowej Organizacji Handlu (WTO), ponieważ 

członkostwo w WTO doprowadziłoby do dalszej liberalizacji irańskiej gospodarki, 

stymulując wzrost gospodarczy, utwierdzając pozycję kraju w uregulowanym handlu 

światowym oraz stanowiąc mechanizm, który wspierałby niezbędne reformy gospodarcze 

w Iranie oraz zmuszałby Iran do wywiązywania się z międzynarodowych zobowiązań; 

ponadto podkreśla, że Iran powinien pogłębić stosunki gospodarczo-handlowe z innymi 

krajami tego regionu, przy poszanowaniu zasad WTO, w celu utworzenia spójnego bloku 

gospodarczego i handlowego; zauważa, że UE może wnieść swoją ekspertyzę i zapewnić 

wsparcie przy nawiązywaniu i budowaniu tego regionalnego dialogu; wzywa Komisję, by 

zbadała możliwości wzmocnienia stosunków handlowych i inwestycyjnych z myślą o 

zbliżeniu Iranu do zasad WTO i ochronie europejskich inwestycji; podkreśla, że formalne 

ramy negocjacyjne pozwoliłyby UE na pełne wykorzystanie jej pozycji jako największego 

zintegrowanego rynku i bloku gospodarczego oraz na stworzenie forum wymiany i 

dialogu; 

10. uważa, że pomimo podpisania licznych umów z przedsiębiorstwami europejskimi Iran nie 

może wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu braku płynności, w związku z czym 

proces otwierania się Iranu utknął w błędnym kole; 

11. zwraca uwagę na istotny fakt, że porozumienie jądrowe nie ma wpływu na część 

amerykańskich sankcji, które pozostaną w mocy, w tym zwłaszcza sankcji związanych z 

naruszeniami praw człowieka, wspieraniem terroryzmu i przeprowadzaniem prób z 

rakietami balistycznymi; wyraża ubolewanie, że obowiązujące nadal sankcje nałożone 

przez USA ograniczają przestrzeń polityczną UE, utrudniając przedsiębiorstwom 

europejskim związanym z USA działalność w Iranie; uważa za niewłaściwe, by UE była 

zależna od rządu Stanów Zjednoczonych pod względem zapewnienia pewności i 

przewidywalności prawa oraz zwraca się do Komisji i ESDZ o kontynuowanie dialogu i 

współpracy z USA, w tym poprzez przyznawanie tymczasowych zwolnień do czasu 

uzgodnienia ostatecznego trwałego rozwiązania; 

12. uważa, że niepewność prawa w przypadku inwestycji w Iranie, wynikająca z 

amerykańskich przepisów eksterytorialnych i z faktu, że transakcje są prowadzone w 

dolarach, wymaga zmiany podejścia do wymiany handlowej z Iranem; apeluje, by walutą 

prowadzenia transakcji z Iranem było euro, tak aby uniknąć nakładania kar ze strony 

władz amerykańskich, jak miało to miejsce w przeszłości w przypadku niektórych 
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banków europejskich; 

13. zwraca uwagę, że UE dąży do dywersyfikacji źródeł energii, a Iran jest kluczowym 

graczem na międzynarodowym rynku energii, dlatego popiera dalszą współpracę z Iranem 

w tej dziedzinie; popiera eksport irańskiej ropy naftowej i gazu do Europy oraz 

pogłębioną współpracę na rzecz rozwoju nowych rozwiązań technologicznych, 

odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej; 

14. podkreśla potencjalne znaczenie otwartego i bezpiecznego internetu w Iranie dla 

gospodarki cyfrowej; ponawia swój apel, aby za sprawą skutecznego europejskiego 

reżimu kontroli eksportu zapobiegać nadużywaniu towarów i technologii podwójnego 

zastosowania do naruszania praw człowieka oraz przeciwko UE; 

15. zwraca uwagę, że skuteczne wdrożenie wytycznych dotyczących społecznej 

odpowiedzialności przedsiębiorstw ma decydujące znaczenie, jeżeli zacieśnienie 

stosunków handlowych między UE a Iranem ma wywrzeć pozytywny wpływ na całe 

społeczeństwo irańskie; 

16. wzywa do zwrócenia szczególnej uwagi na rolę MŚP z Europy i Iranu we wzmacnianiu 

stosunków handlowych; 

17. podkreśla, że wzrost w Iranie musi być zrównoważony pod względem płci i sprzyjać 

włączeniu społecznemu; wzywa do zwrócenia szczególnej uwagi na rolę kobiet w Iranie, 

które stykają się z dyskryminacją prawną, a także kobiet z Europy, które chciałyby 

odwiedzić Iran, jednak zniechęca je wymóg noszenia symboli religijnych. 
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