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WSKAZÓWKI

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

1. zauważa, że rola sektora prywatnego w zakresie rozwoju wzrosła, gdyż wspiera on 
priorytety polityczne w okresie ograniczania środków w budżetach przeznaczonych na 
pomoc, a także uważa, że współpraca UE z sektorem prywatnym w kontekście rozwoju 
musi się opierać na międzynarodowych zasadach skuteczności rozwoju;

2. przypomina, że zgodnie z art. 208 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w ramach 
wspólnej polityki handlowej UE należy brać pod uwagę zasadę spójności polityki na rzecz 
rozwoju, a także uważa, że zasadę tę należy wyraźnie wpisywać do wszystkich 
porozumień UE w dziedzinie handlu i inwestycji;

3. zwraca uwagę, że obecne praktyki unijne polegające na uzupełnianiu środków prywatnych 
środkami z oficjalnej pomocy rozwojowej okazały się nieskuteczne z powodu braku 
jasności w odniesieniu do takich kwestii jak zasada dodatkowości, przejrzystość, 
rozliczalność, samoodpowiedzialność, dostosowanie do priorytetów krajowych, zdolność 
obsługi zadłużenia i w konsekwencji wpływ na rozwój;

4. podkreśla, że w ramach unijnej polityki handlowej należy szanować swobodę działań 
politycznych krajów rozwijających się, aby utrzymać odpowiednie taryfy przywozowe 
ułatwiające tworzenie miejsc pracy wymagających kwalifikacji i zapewniających godziwe 
warunki w lokalnej branży produkcyjnej i agroprzetwórczej, gdyż te branże mogą być 
źródłem wysokiej krajowej wartości dodanej, rozwoju przemysłowego i dywersyfikacji, a 
czynniki te mają kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego i społecznego;

5. apeluje o środki promujące krajowe strategie rozwoju mające wpływ na wkład sektora 
prywatnego w rozwój w postaci wspierania lokalnych mikroprzedsiębiorstw, małych i 
średnich przedsiębiorstw oraz lokalnych zamówień, co ma istotne znaczenie dla rozwoju 
endogenicznego i może poprawić zdolności krajów rozwijających się w zakresie 
mobilizowania dochodów krajowych, zwalczania oszustw podatkowych, przeciwdziałania 
unikaniu opodatkowania oraz łagodzenia wahań kursu wymiany waluty i cen surowców, 
gdyż zagraża to dostępowi do łańcuchów wartości;

6. apeluje o dokonanie przeglądu obowiązujących umów handlowych i inwestycyjnych, aby 
zidentyfikować obszary, w szczególności przepisy dotyczące praw własności 
intelektualnej, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój;

7. wzywa Komisję do nieustawania w promowaniu inicjatyw na rzecz odpowiedzialnej 
działalności wydobywczej oraz odpowiedzialnego pozyskiwania drewna i zaopatrywania 
w surowce w ramach łańcuchów dostaw, a także na rzecz prywatnych programów 
związanych ze zrównoważonym rozwojem, jak i do intensywniejszego analizowania 
cyklu życia produktów i procesów w kontekście aspektów środowiskowych i 
społecznych;
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8. podkreśla, że w ramach polityki handlowej UE potrzebne są działania na rzecz 
promowania dobrego zarządzania za pośrednictwem wiążących ram zapewniających 
odpowiedzialność przedsiębiorstw z UE za swoje działania podejmowane w krajach 
rozwijających się w odniesieniu do standardów przestrzegania praw człowieka, równości 
płci, godnej pracy, praw związkowych, ochrony środowiska, powszechnego dostępu do 
wysokiej jakości usług publicznych, ochrony socjalnej, publicznej i powszechnej służby 
zdrowia, powszechnego dostępu do leków oraz bezpieczeństwa żywności i produktów.


