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WSKAZÓWKI

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

1. wzywa Komisję do ścisłego przestrzegania swego mandatu negocjacyjnego w ŚOH, w 
którym zakończona już reforma WPR wyznacza granice działania Komisji, pod 
warunkiem że jej partnerzy handlowi zgodzą się na podobne ustępstwa; przypomina 
zobowiązanie UE do zniesienia dopłat wywozowych pod surowym warunkiem, że jej 
partnerzy handlowi podejmą analogiczne działania w odniesieniu do dopłat wywozowych, 
a także wszelkich środków wywozowych mających zbliżony skutek;

2. przypomina, że reforma WPR w 2003 r. oraz ocena jej funkcjonowania w 2008 r. 
dowiodły powagi zobowiązań UE w dziedzinie reform poprzez prognozowanie 
potencjalnych wyników rundy negocjacyjnej z ad-Dauhy, gdzie podobnych ustępstw 
oczekuje się od partnerów handlowych UE;

3. z zadowoleniem przyjmuje zawarcie porozumienia w sprawie handlu bananami, które 
kończy dwadzieścia lat sporów na forum ŚOH oraz stanowi ważny krok w kierunku 
konsolidacji opartego na zasadach wielostronnego systemu handlowego; zwraca uwagę, 
że porozumienie w sprawie handlu bananami stanowi decydujący wkład w rozwiązanie 
problemów odnoszących się do produktów tropikalnych i preferencji w negocjacjach 
ŚOH; jest przekonany, że porozumienie to w jeszcze większym stopniu przyczyni się do 
konsolidacji stanowiska UE w sprawie rolnictwa podczas rundy negocjacyjnej w ad-
Dausze; wzywa UE, aby potraktowała ten ważny przełom jako bodziec do posunięcia 
naprzód negocjacji w ramach ŚOH;

4. wzywa Komisję, aby w ramach priorytetowego działania, dalej poszukiwała 
skuteczniejszej ochrony oznaczeń geograficznych w ŚOH poprzez rozszerzenie 
wysokiego poziomu ochrony, którym aktualnie objęte są wina i napoje spirytusowe (art. 
23 porozumienia TRIPS), na wszystkie oznaczenia geograficzne oraz poprzez stworzenie 
systemu zgłaszania i rejestracji oznaczeń geograficznych;

5. wzywa Komisję do przyjęcia zdecydowanego stanowiska w sprawie włączenia oznaczeń 
geograficznych w zakres umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami 
podrobionymi oraz do dwustronnych negocjacji handlowych;

6. jest przekonany, że dwustronne porozumienia handlowe mogą uzupełnić wielostronne 
procesy poprzez umożliwienie osiągnięcia postępów w konkretnych kwestiach, takich jak 
oznaczenia geograficzne oraz normy społeczne i środowiskowe; podkreśla znaczenie 
spójnego podejścia do tych kwestii w różnych umowach dwustronnych;

7. podkreśla, że w ramach negocjacji ŚOH oraz w innych porozumieniach o handlu 
międzynarodowym Komisja musi starać się zagwarantować, by przywożone produkty 
rolne spełniały te same wymogi i normy w dziedzinie bezpieczeństwa żywności, 
dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska, co wymogi nakładane na produkty rolne 
wytwarzane w UE;
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8. podkreśla znaczenie rygorystycznego stosowania preferencyjnych reguł pochodzenia; 
domaga się, aby Unia Europejska dokonała przeglądu wszystkich preferencji handlowych 
na rzecz gospodarek wschodzących, takich jak Chiny, Indie i Brazylia;

9. potwierdza znaczenie handlu artykułami rolnymi dla rozwoju gospodarczego i walki z 
biedą w krajach rozwijających się; wzywa UE do wsparcia krajów AKP w 
przystosowaniu się do rosnącej konkurencji ze strony krajów Ameryki Łacińskiej (handel 
południe-południe);

10. podkreśla, że konieczne jest, aby polityka handlowa odegrała rolę w walce z wyzwaniami 
związanymi z zagwarantowaniem podaży żywności; wzywa do wzmocnionego nadzoru i 
koordynacji środków ograniczania wywozu w celu zapobieżenia pogorszeniu się 
jakiegokolwiek przyszłego kryzysu żywnościowego.


