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WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, właściwej dla tej 
sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że UE i Indie zaangażowały się na rzecz rozwoju 
konsultacji w ramach Rady Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz 
podtrzymania ich dialogu z myślą o promowaniu uniwersalnego charakteru praw 
człowieka na IX szczycie UE-Indie w dniu 29 września 2008 r., co znajduje 
odzwierciedlenie w opublikowanym wspólnym planie działania, a także pochwala 
rozszerzenie wspólnego planu działania o badania i współpracę w dziedzinie godnej 
pracy, trwałego rozwoju i zmian klimatycznych;

2. z zadowoleniem przyjmuje uruchomienie specjalnego działania na rzecz współpracy 
kulturalnej pomiędzy UE a Indiami w okresie 2007-2009, zwłaszcza w dziedzinie 
edukacji, wymiany studentów, szkolenia i dialogu międzykulturowego; 

3. wyraża swoje zaniepokojenie z powodu globalnego wzrostu cen surowców i wpływu 
wysokich cen, także w Indiach, na najuboższe społeczności, co stanowi wyzwanie pod 
względem stabilnego wzrostu i zaostrzenia się globalnych nierówności; wzywa UE i Indie 
do koordynacji kompleksowej strategii mającej na celu rozwiązanie tego problemu w 
zintegrowany sposób; 

4. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Indie poczyniły znaczne postępy na drodze do 
powszechnej edukacji podstawowej, skuteczniej likwidując ubóstwo i zwiększając dostęp 
do wody zdatnej do picia, zauważa jednak, że Indie wciąż nie wkroczyły na drogę do 
realizacji związanych ze zdrowiem milenijnych celów rozwoju, np. w dziedzinie 
śmiertelności noworodków, zdrowia matek, niedożywienia dzieci, ograniczania 
przypadków malarii, gruźlicy oraz HIV/AIDS; jest zaniepokojony faktem, że dalitowie i 
adiwasi (rdzenne plemiona i ludność) doświadczają w najmniejszym stopniu postępów w 
ramach realizacji milenijnych celów rozwoju oraz w dalszym ciągu spotykają się z 
dyskryminacją na polu mieszkalnictwa, edukacji, zatrudnienia oraz dostępu do opieki 
zdrowotnej i innych usług; 

5. zauważa, że pomimo trwałego wzrostu gospodarczego ciągle utrzymują się znaczne 
nierówności, przy czym ponad 800 milionów ludzi utrzymuje się z mniej niż 2 dolarów 
dziennie; jest szczególnie zaniepokojony sytuacją najmniej uprzywilejowanych grup 
ludności, zwłaszcza kobiet, dzieci, pokrzywdzonej ludności i ludności wiejskiej; 
podkreśla konieczność zapewnienia, że umowa o wolnym handlu nie ograniczy 
uprawnień, które są rządowi Indii niezbędne do rozwiązania problemu ubóstwa i 
nierówności; wzywa Komisję i Radę do wspólnej pracy z rządem Indii nad poprawą 
sytuacji tych grup i do przeanalizowania możliwości przyszłej współpracy na rzecz 
położenia kresu dyskryminacji na tle płci i przynależności kastowej;

6. pozostaje pod wrażeniem wpływu wzrostu gospodarczego na rozwój niektórych regionów 
Indii oraz wzywa Komisję do wspierania badań oraz najważniejszych sposobów działania 
i podstawowych strategii krajowych i regionalnych, które się do tego przyczyniły, w celu 
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ułatwienia międzyregionalnej wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk; 

7. z zadowoleniem przyjmuje pojawienie się i upowszechnienie na terenie Indii 
mikrokredytów, które zostały uznane za skuteczny sposób generowania rozwoju 
napędzanego lokalną inicjatywą;

8. wzywa do nakierowania współpracy pomiędzy UE a Indiami w zakresie zatrudnienia i 
polityki społecznej na problemy dyskryminacji kobiet na rynku pracy, pracy przymusowej 
i pracy dzieci, biorąc pod uwagę fakt, iż w Indiach liczba pracujących dzieci, szacowana 
na około 150 milionów, jest jedną z najwyższych na świecie;

9. przyjmuje do wiadomości wprowadzenie w 2006 r. nowego indyjskiego prawa pracy 
dotyczącego dzieci, które zakazuje pracy dzieci w wieku poniżej 14 lat jako pomoc 
domowa lub pracy na stoiskach z żywnością i wzywa UE do dalszego zachęcania Indii do 
ratyfikowania konwencji MOP nr 182 w sprawie najgorszych form pracy dzieci oraz 
konwencji nr 138 dotyczącej minimalnego wieku dopuszczenia do zatrudnienia, a także 
konwencji nr 98 w sprawie prawa organizowania się i rokowań zbiorowych, co byłoby 
pozytywnym krokiem na drodze do ostatecznego zniesienia pracy dzieci;

10. podkreśla, że UE winna skłonić rząd indyjski do zajęcia się zjawiskiem niewolniczej 
pracy dotykającym miliony ludzi w Indiach; wyraża przekonanie, że kwestia ta nie jest w 
odpowiedni sposób podejmowana z powodu braku woli administracyjnej i politycznej;

11. wzywa UE do promowania większej społecznej odpowiedzialności zagranicznych 
przedsiębiorstw z siedzibą w Indiach i jednocześnie nalega na osiągnięcie z indyjskim 
rządem porozumienia w sprawie wprowadzenia skutecznego systemu kontroli praw 
pracowników w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych z siedzibą w Indiach.
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