
PA\1196185PL.docx PE646.754v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

Parlament Europejski
2019-2024

Komisja Handlu Międzynarodowego

2019/2209(INI)

31.1.2020

PROJEKT OPINII
Komisji Handlu Międzynarodowego

dla Komisji Spraw Zagranicznych

dotyczącej zaleceń dla Rady, Komisji i ESDZ w sprawie Partnerstwa 
Wschodniego przed szczytem w czerwcu 2020 r.
(2019/2209(INI))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Markéta Gregorová



PE646.754v01-00 2/3 PA\1196185PL.docx

PL

PA_NonLeg



PA\1196185PL.docx 3/3 PE646.754v01-00

PL

WSKAZÓWKI

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

1. podkreśla, że Partnerstwo Wschodnie (PW) jest ważnym elementem polityki sąsiedztwa 
UE i ma na celu osiągnięcie politycznego stowarzyszenia, zapewnienie dalszej 
integracji gospodarczej i stworzenie platformy na potrzeby wspólnych wyzwań;

2. podkreśla, że PW oferuje solidne ramy współpracy wielostronnej i dwustronnej;

3. przypomina, że Parlament dąży do wzmocnienia integracji gospodarczej krajów PW 
oraz że wspólnym celem pozostaje tworzenie i wykorzystywanie dodatkowych 
możliwości rynkowych, takich jak rozwój biznesu, zwiększona łączność i gospodarka 
cyfrowa; wzywa kraje PW, aby finansowały niezbędne reformy i aby dalej pogłębiały 
swoje stosunki z UE;

4. jest świadomy, że do wspólnych problemów krajów PW należą: wysoki poziom 
korupcji, oszustwa bankowe, wpływ oligarchów, gospodarka nieformalna i złe 
zarządzanie; wzywa kraje PW do poprawy praworządności, wyeliminowania 
wspomnianych problemów oraz zwalczania nielegalnego handlu;

5. podkreśla znaczenie pogłębionych i kompleksowych stref wolnego handlu (DCFTA), 
kompleksowych umów o partnerstwie gospodarczym oraz umów o partnerstwie 
i współpracy między krajami PW a UE, a także znaczenie pełnego wdrożenia tych 
stref i umów; wzywa UE, aby wspierała ich wdrażanie poprzez skoordynowaną 
pomoc, propagowała zrównoważony rozwój gospodarczy oraz wspierała reformy 
gospodarcze i istotne reformy sektora bankowego i finansowego mające na celu 
zwalczanie prania pieniędzy i uchylania się od opodatkowania; apeluje do UE 
o zadbanie o to, aby DCFTA nie były sprzeczne z celami i inicjatywami dotyczącymi 
klimatu określonymi w ramach Europejskiego Zielonego Ładu;

6. podkreśla znaczenie warunkowej pomocy makrofinansowej UE jako wkładu 
w stabilizację sąsiedztwa i oczekuje dalszej ciągłości w ramach Instrumentu 
Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej.


