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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. podkreśla, że dokument strategiczny Komisji zatytułowany „Globalny wymiar Europy –
konkurowanie na światowym rynku” nie służy bynajmniej polityce spójności na rzecz 
rozwoju, lecz raczej podkreśla agresywny charakter polityki handlowej popieranej przez 
UE w interesie pochodzących z UE koncernów międzynarodowych;

2. podkreśla, że neoliberalny program liberalizacji handlu wdrażany na siłę przez 
wszystkie liczące się potęgi gospodarcze przez ostatnie 20-25 lat, wykopuje coraz 
większą przepaść między bogatymi i biednymi na całym świecie;

3. dostrzega, że według sprawozdania Komisji z monitorowania pomocy na rzecz 
wymiany handlowej z 2009 r. (COM(2009)160 wersja ostateczna, s. 30) zobowiązania 
UE w tej dziedzinie dla państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) spadły z 2975 mln 
euro w 2005 r. do 2097 mln euro w 2007 r., że udział przypadający na państwa AKP w 
całkowitej pomocy UE na rzecz wymiany handlowej spadł z 50% do 36% w tym 
samym okresie oraz że nie jest to zgodne z uprzednio poczynionymi obietnicami 
priorytetowego traktowania walki z ubóstwem i rozwoju;

4. zauważa, że wprowadzenie umów o partnerstwie gospodarczym spotkało się z 
masowym sprzeciwem związków zawodowych i społeczeństwa obywatelskiego w na 
przykład takich krajach jak Burkina Faso, Ghana, Kenia i Senegal, oraz podkreśla, że 
polityka handlowa powinna być prowadzona w interesie ludzi pracujących i ubogich 
rzesz ludności w Europie i na całym świecie;

5. podkreśla fakt, że tzw. zagadnienia singapurskie, takie jak liberalizacja usług, 
inwestycje, zamówienia rządowe, wprowadzenie zasad konkurencji i bardziej 
zdecydowane egzekwowanie praw własności intelektualnej, nie służą celowi, jakim jest 
realizacja ośmiu milenijnych celów rozwoju;

6. powtarza, że UE powinna wspierać te kraje rozwijające się, które korzystają z 
„instrumentów elastyczności” przewidzianych w porozumieniu TRIPS, aby stworzyć 
dostęp do leków po przystępnych cenach w ramach krajowych programów ochrony 
zdrowia publicznego; 

7. ubolewa nad postanowieniami TRIPS+, które zostały włączone do umowy o 
partnerstwie gospodarczym CARIFORUM-WE oraz do umowy finalizowanej z krajami 
Wspólnoty Andyjskiej, ponieważ postanowienia te stwarzają bariery utrudniające 
dostęp do podstawowych leków.


