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WSKAZÓWKI

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

1. odnotowuje, że znaczący spadek w dochodach z eksportu w krajach rozwijających się 
grozi załamaniem się wzrostu i rozwoju Południa; wzywa Komisję, by przy negocjowaniu 
i wdrażaniu porozumień handlowych, w szczególności umów o partnerstwie 
gospodarczym, wzmacniała spójność polityki UE na rzecz rozwoju oraz promowanie 
godnej pracy, a także zapewniała poszanowanie priorytetów każdego państwa i 
odpowiednie zasięganie opinii kluczowych podmiotów oraz społeczeństwa 
obywatelskiego; 

2. jest przekonany, że sprawiedliwe i ukierunkowane na rozwój zakończenie rundy 
dauhańskiej w 2010 r. mogłoby pomóc WTO w udzielaniu wsparcia w odnowie 
gospodarczej po kryzysie i w kontynuowaniu walki z protekcjonizmem, a także mogłoby 
przyczynić się do zmniejszenia ubóstwa w krajach rozwijających się, tworzeniu dobrej 
jakości stanowisk pracy i do spadku cen detalicznych;

3. przypomina, że strategia pomocy na rzecz wymiany handlowej ma na celu pomoc krajom 
rozwijającym się i krajom najsłabiej rozwiniętym w negocjowaniu, wdrażaniu i czerpaniu 
korzyści z porozumień handlowych, w rozszerzaniu ich wymiany handlowej i 
przyspieszeniu zwalczania ubóstwa;  wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
zapewnienia realizacji zobowiązań, iż do 2010 r. w całej UE zostanie osiągnięty cel 2 mld 
euro rocznie; prosi Komisję o przedstawienie szczegółowych informacji i danych 
liczbowych na temat, jakie dodatkowe linie budżetowe (poza  linią 20 02 03) 
wykorzystane zostały na finansowanie pomocy związanej z handlem (TRA) oraz pomocy 
na rzecz wymiany handlowej, a także dotyczących całości finansowania pomocy na rzecz 
wymiany handlowej z budżetu UE;

4. wzywa Komisję i państwa członkowskie do wspierania środków ułatwiających krajom 
rozwijającym się dostęp do kredytów, w tym znaczącej kapitalizacji wielostronnych 
banków rozwoju;

5. z radością przyjmuje porozumienie w sprawie globalnego systemu przywilejów w handlu 
– mechanizmu ustanowionego przez 22 kraje rozwijające się z myślą o redukcji taryf 
celnych i ograniczeniu innych barier w eksporcie towarów, które podlegają wymianie 
handlowej miedzy nimi, oraz w dążeniu do pobudzenia handlu regionów południowych.


