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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. popiera zawarcie przez Parlament wzmocnionej umowy o partnerstwie i współpracy z 

Kazachstanem, gdyż aktualizuje ona postanowienia dotyczące handlu oraz opiera się na 

zobowiązaniach i sankcjach wynikających z członkostwa w WTO; podkreśla duże 

znaczenie zacieśniania stosunków politycznych, gospodarczych i handlowych między 

UE a Kazachstanem, które powinny opierać się na wspólnym zobowiązaniu do 

przestrzegania międzynarodowych wartości, w tym obowiązków wynikających z 

członkostwa w WTO; podkreśla znaczenie UE dla Kazachstanu oraz fakt, iż UE 

odgrywa ważną rolę jako podmiot wspierający rozwój i dywersyfikację gospodarki 

kazachskiej; zauważa, że daje to UE duże możliwości wpływu w dziedzinie poprawy 

sytuacji w zakresie praw człowieka, zwłaszcza jeżeli chodzi o normy pracy; wobec tego 

zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Komisji i Rady o zawieszenie umowy w 

przypadku rażącego naruszenia praw człowieka; 

2. zauważa, że UE jest głównym partnerem handlowym i inwestycyjnym Kazachstanu; 

uważa, że dywersyfikacja gospodarcza, liberalizacja, inwestycje w badania naukowe, 

edukację, szkolenia zawodowe i zrównoważony rozwój, rozwiązanie problemu korupcji 

i otwarcie się na produkcyjne, rzeczywiste i zrównoważone zagraniczne inwestycje 

bezpośrednie to ważne czynniki, które mogłyby doprowadzić do dalszego rozwoju i 

wzmocnienia stosunków handlowych i gospodarczych w oparciu o szerzej ujęte ogólne 

zasady wzmocnionej umowy o partnerstwie i współpracy; apeluje do władz 

Kazachstanu o przestrzeganie międzynarodowych standardów, zwłaszcza w kwestii 

przeciwdziałania praniu pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od 

opodatkowania; apeluje do Komisji o nieustawanie w wysiłkach mających na celu 

wspomożenie władz Kazachstanu w skutecznym wdrożeniu wzmocnionej umowy o 

partnerstwie i współpracy w tych dziedzinach, a to poprzez określenie wartości 

odniesienia oraz zadbanie o skuteczny i kompleksowy mechanizm w zakresie 

monitorowania, do stosowania przez Parlament, Komisję i ESDZ w odniesieniu do całej 

wzmocnionej umowy o partnerstwie i współpracy; zwraca uwagę, że zbliżenie 

przepisów to kluczowy czynnik ułatwiający rozwój dwustronnych stosunków 

handlowych; 

3. zauważa, że podstawą gospodarki Kazachstanu jest w dużej mierze wydobycie i eksport 

surowców i węglowodorów; jest zdania, że wzmocniona umowa o partnerstwie i 

współpracy powinna pomóc Kazachstanowi w dywersyfikacji gospodarki w sposób 

zrównoważony i przyjazny dla środowiska; 

4. z zadowoleniem przyjmuje modernizację gospodarki i administracji Kazachstanu, 

wynikającą z przystąpienia tego kraju do WTO w dniu 1 stycznia 2016 r. oraz z 

przewodniczenia Komitetowi Handlu i Środowiska tejże organizacji; 

5. odnotowuje zobowiązanie Kazachstanu do pełnej liberalizacji przepływów kapitału w 

postaci inwestycji bezpośrednich oraz wyraża ubolewanie, że w tytule wzmocnionej 

umowy o partnerstwie i współpracy, który jest poświęcony handlowi i działalności 
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gospodarczej, nie ma postanowień dotyczących przeciwdziałania korupcji; jest zdania, 

że monitorując wdrożenie umowy, szczególną uwagę należy zwrócić na kwestie 

dotyczące ładu korporacyjnego i korupcji, aby nie dopuścić do wzrostu ryzyka prania 

pieniędzy; 

6. z zadowoleniem przyjmuje determinację Kazachstanu, okazaną podczas pierwszego 

roku stosowania wzmocnionej umowy o partnerstwie i współpracy, oraz fakt, że kraj 

ten przestrzega zobowiązań wynikających z tej umowy i z członkostwa w WTO oraz 

wywiązuje się z nich; apeluje do Kazachstanu o przestrzeganie zobowiązań 

wynikających ze wzmocnionej umowy o partnerstwie i współpracy, dotyczących praw 

własności intelektualnej, w oparciu o regionalny system wyczerpania; 

7. apeluje do Kazachstanu o pełne dostosowanie swoich taryf przywozowych do 

zobowiązań wynikających z członkostwa w WTO i zobowiązań wynikających ze 

wzmocnionej umowy o partnerstwie i współpracy, niezależnie od członkostwa w 

Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, aby uniknąć wysokich płatności wyrównawczych 

na rzecz partnerów handlowych w ramach WTO; 

8. wzywa Kazachstan do przystąpienia do zintegrowanego skomputeryzowanego systemu 

weterynaryjnego (system TRACES), aby umożliwić skuteczne kontrole sanitarne i 

fitosanitarne oraz korzystać w tej dziedzinie z dwustronnych certyfikatów unijno-

kazachskich; 

9. z zadowoleniem przyjmuje udział Kazachstanu w dobrowolnym programie partnerskim 

„Zielony most”; uważa, że w dłuższej perspektywie będzie on stabilną podstawą dla 

ekologicznych inwestycji oraz transferu nowych technologii i innowacji z myślą o 

realizacji celu, jakim jest społeczeństwo korzystające z energii bezemisyjnej; 

10. przyjmuje do wiadomości ogólny pięcioletni okres przejściowy dotyczący zamówień 

publicznych oraz ośmioletni okres przejściowy w branży budowlanej, ustanowione na 

mocy wzmocnionej umowy o partnerstwie i współpracy, oraz wyraża zadowolenie z 

perspektywy zacieśnienia stosunków handlowych po wygaśnięciu tych okresów; zwraca 

uwagę, że zamówienia publiczne to dla Kazachstanu ważny instrument polityki 

publicznej; 

11. apeluje do Rady i Komisji o wykorzystanie wszelkich środków, dzięki którym UE może 

wywierać wpływ, w celu zachęcania władz Kazachstanu do wysiłków na rzecz 

skutecznego wdrożenia podstawowych konwencji MOP i do wspierania ich w tych 

wysiłkach, a także do zagwarantowania, że przestrzegane będą prawa człowieka, zasady 

dobrych rządów, zasady praworządności i wolność zrzeszania się, w tym również w 

odniesieniu do związków zawodowych, ich roli i członków, oraz w odniesieniu do 

prawa do strajku; przypomina, że prawa człowieka, w tym prawa pracownicze, to 

zasadniczy element wzmocnionej umowy o partnerstwie i współpracy; wzywa Komisję 

do bezzwłocznego uruchomienia mechanizmu rozstrzygania sporów, przewidzianego w 

rozdziale poświęconym handlowi i zrównoważonemu rozwojowi. 
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