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POPRAWKI 

Komisja Handlu Międzynarodowego przedstawia Komisji Spraw Zagranicznych, jako 

komisji przedmiotowo właściwej, następujące poprawki: 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący zalecenia 

Motyw A (nowy) 

 

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka 

 A. mając na uwadze, że Azerbejdżan 

jest objęty zarówno europejską polityką 

sąsiedztwa (EPS), jak i ramami 

Partnerstwa Wschodniego, które opierają 

się na wspólnym z UE zobowiązaniu do 

pogłębiania wzajemnych stosunków oraz 

przestrzegania prawa międzynarodowego i 

podstawowych wartości, w tym 

demokracji, praworządności i 

poszanowania praw człowieka; 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący zalecenia 

Motyw B (nowy) 

 

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka 

 B. mając na uwadze, że w pełni 

funkcjonujące społeczeństwo obywatelskie 

jest istotnym warunkiem wstępnym 

zróżnicowania gospodarczego poprzez 

wzmocnienie integracji handlowej i 

gospodarczej, aby przynieść korzyści 

całemu społeczeństwu Azerbejdżanu; 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący zalecenia 

Motyw C (nowy) 

 

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka 

 C. mając na uwadze, że od 1999 r. 

stosunki między UE a Azerbejdżanem są 



 

PE615.448v03-00 4/10 AD\1144684PL.docx 

PL 

regulowane umową o partnerstwie i 

współpracy; mając na uwadze, że 

negocjacje w sprawie nowej kompleksowej 

umowy między UE a Azerbejdżanem 

rozpoczęły się w lutym 2017 r. i obejmą 

także tytuł dotyczący handlu i kwestii 

związanych z handlem, w tym rozdziały 

dotyczące handlu towarami, ceł, środków 

sanitarnych i fitosanitarnych, 

przejrzystości, rozstrzygania sporów, 

konkurencji, zamówień publicznych, praw 

własności intelektualnej, barier 

technicznych w handlu, przedsiębiorstw 

państwowych, energii i handlu oraz 

zrównoważonego rozwoju; 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący zalecenia 

Motyw D (nowy) 

 

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka 

 D. mając na uwadze, że UE jest 

zdecydowanie największym partnerem 

handlowym Azerbejdżanu, zarówno pod 

względem przywozu, jak i wywozu, i 

odpowiada za 48,6 % całkowitej wymiany 

handlowej tego kraju, a przy tym jest 

największym źródłem bezpośrednich 

inwestycji zagranicznych; 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący zalecenia 

Motyw E (nowy) 

 

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka 

 E. mając na uwadze, że gospodarka 

Azerbejdżanu jest w wysokim stopniu 

uzależniona od sektora ropy naftowej i 

gazu, który generują około 30 % PKB i 

około 90 % wywozu, co czyni ją podatną 

na wstrząsy zewnętrzne i wahania 

światowych cen ropy; mając na uwadze, 

że dywersyfikacja i modernizacja 
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gospodarki Azerbejdżanu nadal ma 

istotne znaczenie dla zapewnienia 

zrównoważonego, długoterminowego 

wzrostu gospodarczego; mając na uwadze, 

że w kwietniu 2015 r. status Azerbejdżanu 

został początkowo obniżony ze statusu 

kraju przestrzegającego zasad 

określonych w Inicjatywie przejrzystości w 

branżach wydobywczych (EITI) do 

statusu kandydata do EITI, a następnie w 

marcu 2017 r. Azerbejdżan zawiesił swoje 

członkostwo; 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący zalecenia 

Motyw F (nowy) 

 

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka 

 F. mając na uwadze, że Azerbejdżan 

nie jest członkiem Światowej Organizacji 

Handlu (WTO), chociaż oficjalnie zgłosił 

swoją kandydaturę w 1997 r., a jego 

stosunki handlowe z UE są obecnie objęte 

zasadą największego uprzywilejowania, po 

tym jak w 2014 r. Azerbejdżan został 

wykluczony z ogólnego systemu 

preferencji GSP Plus ze względu na 

poziom dochodów; mając na uwadze, że 

do czasu przystąpienia Azerbejdżanu do 

WTO poważne bariery taryfowe i 

pozataryfowe będą nadal utrudniały 

stosunki handlowe i biznesowe tego kraju 

z partnerami gospodarczymi; 

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący zalecenia 

Motyw G (nowy) 

 

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka 

 G.  mając na uwadze, że Komisja, 

Europejska Służba Działań Zewnętrznych 

i państwa członkowskie powinny zająć 

wiodącą pozycję na arenie 
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międzynarodowej, aby wspierać walkę z 

korupcją w krajach partnerskich UE, w 

tym także w ramach Europejskiego 

Instrumentu Sąsiedztwa, z myślą o 

ustanowieniu i konsolidacji niezależnych i 

skutecznych instytucji antykorupcyjnych; 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący zalecenia 

Ustęp 1 (nowy) 

 

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka 

 1. zaleca Radzie, Komisji oraz 

Europejskiej Służbie Działań 

Zewnętrznych: 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący zalecenia 

Ustęp 1 – litera a (nowa) 

 

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka 

 a) postępowanie zgodnie z zasadami 

zmienionej europejskiej polityki 

sąsiedztwa i dążenie do zawarcia ambitnej 

umowy zgodnej z aspiracjami obydwu 

stron; zobowiązanie się do osiągnięcia 

szybkiego postępu w negocjacjach, które 

ułatwiłyby Azerbejdżanowi przyspieszenie 

reform strukturalnych niezbędnych do 

dywersyfikacji gospodarki krajowej; 

wzięcie pod uwagę, że umowa powinna 

służyć ograniczeniu liczby barier 

utrudniających dostęp do rynku, 

ułatwieniu wymiany handlowej i 

wspieraniu zrównoważonego rozwoju z 

korzyścią dla obywateli; uwzględnienie 

wpływu w aspekcie płci i poszanowania 

praw człowieka, przy jednoczesnym 

zwiększeniu możliwości wywozu dla 

obydwu stron umowy; 
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Poprawka  10 

Wniosek dotyczący zalecenia 

Ustęp 1 – litera b (nowa) 

 

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka 

 b) wspieranie Azerbejdżanu w 

procesie przystąpienia do WTO poprzez 

zapewnienie wsparcia technicznego, tak 

aby umożliwić temu krajowi harmonizację 

z normami międzynarodowymi i 

korzystanie z wielostronnego systemu 

handlowego opartego na zasadach oraz 

ułatwień w handlu; 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący zalecenia 

Ustęp 1 – litera c (nowa) 

 

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka 

 c) uwzględnianie szczególnych cech 

MŚP w celu poprawy klimatu 

biznesowego, pobudzenia procesu ich 

umiędzynarodowienia i odblokowania ich 

potencjału wywozowego; 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący zalecenia 

Ustęp 1 – litera d (nowa) 

 

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka 

 d) dodanie ambitnego rozdziału 

dotyczącego handlu i zrównoważonego 

rozwoju, obejmującego wdrożenie 

międzynarodowych norm pracy i 

wielostronnych umów środowiskowych, 

zapewnienie skutecznych narzędzi 

dialogu, monitorowania i współpracy, a 

także włączenie wiążących i 

egzekwowalnych przepisów podlegających 

procedurze rozstrzygania sporów; 
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Poprawka  13 

Wniosek dotyczący zalecenia 

Ustęp 1 – litera e (nowa) 

 

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka 

 e) uwzględnienie solidnych i 

egzekwowalnych środków obejmujących 

uznanie i ochronę praw własności 

intelektualnej, w tym oznaczeń 

geograficznych dla win, napojów 

spirytusowych oraz innych produktów 

rolnych i artykułów spożywczych; 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący zalecenia 

Ustęp 1 – litera f (nowa) 

 

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka 

 f) zachęcanie Azerbejdżanu do 

wznowienia działań w ramach Inicjatywy 

przejrzystości w branżach wydobywczych; 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący zalecenia 

Ustęp 1 – litera g (nowa) 

 

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka 

 g) włączenie do rozdziału dotyczącego 

zamówień publicznych odniesienia do 

zasad ustanowionych w Porozumieniu 

WTO w sprawie zamówień rządowych; 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący zalecenia 

Ustęp 1 – litera h (nowa) 

 

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka 

 h) wspieranie Azerbejdżanu w 
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zwalczaniu prania pieniędzy i oferowanie 

współpracy w zapobieganiu uchylania się 

od opodatkowania; 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący zalecenia 

Ustęp 1 – litera i (nowa) 

 

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka 

 i) uwzględnienie przepisów 

antykorupcyjnych poprzez ustanowienie 

ram współpracy w dziedzinie transpozycji 

odpowiednich norm międzynarodowych; 

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący zalecenia 

Ustęp 1 – litera j (nowa) 

 

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka 

 j) prowadzenie negocjacji w jak 

najbardziej przejrzysty sposób; 

przypomina Komisji, że ma ona obowiązek 

niezwłocznego przekazywania 

Parlamentowi pełnych informacji na 

wszystkich etapach negocjacji i wzywa 

Radę do publikowania wytycznych 

negocjacyjnych; 

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący zalecenia 

Ustęp 1 – litera k (nowa) 

 

Wniosek dotyczący zalecenia Poprawka 

 k) uwzględnienie silnego wymiaru 

parlamentarnego w monitorowaniu 

wdrażania umowy. 
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INFORMACJE O PRZYJĘCIU OPINII 
W KOMISJI OPINIODAWCZEJ 

Data przyjęcia 23.1.2018    

 
 


