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WSKAZÓWKI

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

1. przypomina, że liberalizacja handlu może odgrywać pozytywną rolę w zakresie 
ograniczania ubóstwa i skali nierówności, jeżeli towarzyszą jej odpowiednie strategie i 
instytucje polityczne, które maksymalizują korzyści płynące z handlu oraz gwarantują 
ich lepszą dystrybucję, ale sama w sobie nie wystarczy ona do osiągnięcia 
zrównoważonego rozwoju; przypomina, że konkurencyjność i wzrost gospodarczy nie 
stanowią celów samych w sobie, lecz są środkami mającymi służyć ludziom; podkreśla 
w tym kontekście, że handel powinien pozostać narzędziem służącym osiągnięciu 
zrównoważonego rozwoju; wyraża zadowolenie, że na kraje rozwijające się przypada 
obecnie mniej więcej połowa światowych obrotów handlowych, choć w 2000 r. było to 
jeszcze 33%, oraz że od 1990 r. liczba osób żyjących w skrajnym ubóstwie spadła o 
połowę i wynosi teraz mniej niż jeden miliard; 

2. ponownie podkreśla, jak ważne jest promowanie reform politycznych w ramach 
wielostronnego systemu handlu, które sprzyjają realizacji celów w dziedzinie rozwoju, 
mianowicie w ramach oenzetowskiego programu działań na rzecz zrównoważonego 
rozwoju do roku 2030; podkreśla możliwości WTO jako skutecznego wielostronnego 
forum negocjacyjnego działającego w oparciu o zasady, które umożliwia otwartą 
dyskusję na temat globalnych kwestii dotyczących handlu; obstaje przy stanowisku, że 
UE powinna w dalszym ciągu dążyć do głębszej modernizacji i demokratyzacji WTO, 
aby doprowadzić do równej reprezentacji wszystkich krajów;

3. przypomina, że niewłączenie norm i standardów dotyczących praw człowieka do 
globalnych zasad regulujących handel i inwestycje utrudnia pociąganie przedsiębiorstw 
do odpowiedzialności; podkreśla konieczność przywrócenia równowagi między 
prawem handlowym i inwestycyjnym a prawem dotyczącym praw człowieka, 
zwłaszcza w globalnych łańcuchach dostaw; w tym celu apeluje do UE o podjęcie 
inicjatyw na forum WTO na rzecz uregulowania konkretnych globalnych łańcuchów 
dostaw, w pierwszej kolejności w przemyśle odzieżowym; ponadto ponownie 
podkreśla, jak ważne jest aktywne zaangażowanie UE w prace międzyrządowej otwartej 
grupy roboczej ds. korporacji transnarodowych i innych przedsiębiorstw w kontekście 
praw człowieka oraz obrona nadrzędności praw człowieka w stosunku do interesów 
handlowych;

4. apeluje o światowy program działań na rzecz handlu, którego podstawą byłaby zasada 
uczciwego handlu przynoszącego korzyści wszystkim stronom, w ramach którego u 
podstaw procesu znajdowałyby się takie elementy jak rozwój, prawa człowieka, prawa 
środowiskowe i prawa socjalne, i który w sposób szczególny koncentrowałby się na 
potrzebach krajów rozwijających się o niskich dochodach i krajów najsłabiej 
rozwiniętych; w związku z tym wskazuje na potrzebę promowania kompleksowych, 
wiążących i wykonalnych przepisów w zakresie norm socjalnych, pracowniczych i 
środowiskowych w umowach handlowych;

5. wzywa do rzeczywistej ochrony praw człowieka oraz do ustanowienia skutecznych i 
dostępnych dla obywateli mechanizmów dochodzenia roszczeń w celu rozstrzygania 
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sporów dotyczących naruszenia praw człowieka; przypomina, jak ważne jest szerokie 
uwzględnianie kwestii równości płci i wzmocnienia pozycji kobiet we wszystkich 
strategiach handlowych, w tym również w zasadach WTO;

6. uważa, że od rozpoczęcia rundy dauhańskiej w 2001 r. świat dramatycznie się zmienił 
pod względem gospodarczym, politycznym i technologicznym; w związku z tym 
zachęca WTO do lepszego uwzględnienia celów zrównoważonego rozwoju w 
dauhańskiej agendzie rozwoju, aby w należyty sposób podejść do nowych wyzwań, 
takich jak handel elektroniczny, handel cyfrowy, przejrzystość inwestycji, dotacje, 
nadwyżka mocy produkcyjnych, globalne łańcuchy wartości, udzielanie zamówień 
publicznych, przepisy krajowe dotyczące usług, mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i 
średnie przedsiębiorstwa; podkreśla potrzebę zreformowania WTO, w tym również 
mechanizmu rozstrzygania sporów, aby stworzyć uczciwy i wyważony wielostronny 
system handlu; podkreśla, jak ważne jest, aby kraje rozwijające się będące członkami 
WTO wywiązywały się ze swoich zobowiązań i same decydowały o tempie i kolejności 
podejmowania kroków liberalizacyjnych w dziedzinie handlu stosownie do poziomu 
własnego rozwoju;

7. domaga się większego wsparcia na rzecz projektów w zakresie pomocy na rzecz 
wymiany handlowej w ramach pomocy rozwojowej, aby szanse wynikające z 
transformacji cyfrowej zamieniły się w rzeczywistość handlową w krajach 
rozwijających się;

8. wzywa UE i jej państwa członkowskie do należytego uwzględniania trudności, z jakimi 
mają do czynienia kraje rozwijające się, które realizują zobowiązania wynikające z 
umów zawartych w ramach WTO; zauważa, że problemy te obejmują: a) zakaz 
środków dotyczących inwestycji i dotacji inwestycyjnych, co utrudnia mobilizację 
przemysłu krajowego; b) liberalizację importu w rolnictwie, co zagraża rentowności 
małych gospodarstw rolnych i ich środkom do życia, gdyż produkty z takich 
gospodarstw muszą konkurować z tańszą żywnością importowaną; c) negatywny wpływ 
systemu praw własności intelektualnej o wysokim standardzie, utrudniającego dostęp 
do lekarstw i transfer technologii; oraz d) rosnącą presję na kraje rozwijające się, aby 
otworzyły swoje sektory usług, co może osłabić zdolność lokalnych usługodawców do 
utrzymania się na rynku;

9. ponownie apeluje do UE o dopilnowanie, by jej współpraca z krajami rozwijającymi się 
– zarówno w dziedzinie rozwoju, jak i handlu – opierała się na wyważonych ramach 
współdziałania równych partnerów, była zgodna z zasadą spójności polityki na rzecz 
rozwoju ustanowioną w art. 208 TFUE oraz miała na celu promowanie i poszanowanie 
praw człowieka;

10. z zadowoleniem przyjmuje wejście w życie w dniu 22 lutego 2017 r. umowy WTO o 
ułatwieniach w handlu, a także zauważa, że umowa ta powinna być źródłem znaczących 
korzyści, w szczególności dla krajów rozwijających się; przypomina, jak ważne jest 
świadczenie ukierunkowanej i trwałej pomocy technicznej, finansowej i w zakresie 
budowania zdolności, aby wspierać kraje rozwijające się będące członkami WTO, w 
szczególności kraje najsłabiej rozwinięte, w procesie wdrażania umowy i 
dostosowywania się do reform;

11. uważa, że zasady WTO i inne wielostronne umowy handlowe powinny rozszerzać 
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zakres specjalnego i zróżnicowanego traktowania, aby umożliwić aktywniejsze 
korzystanie z narzędzi promowania nowych gałęzi przemysłu; wzywa UE i jej państwa 
członkowskie do zagwarantowania stosowania zasady specjalnego i zróżnicowanego 
traktowania w odniesieniu do wszystkich członków WTO zaklasyfikowanych przez 
Bank Światowy do kategorii krajów rozwijających się;

12. podkreśla, że umowy handlowe mogą mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo 
żywnościowe w krajach rozwijających się; ubolewa, że podczas negocjacji na szczeblu 
WTO nie ustanowiono dwóch zaproponowanych przez kraje rozwijające się 
instrumentów służących wsparciu środków utrzymania drobnych producentów rolnych, 
bezpieczeństwu żywnościowemu i rozwojowi obszarów wiejskich, a mianowicie 
instrumentu w zakresie produktów specjalnych i specjalnego mechanizmu 
zabezpieczającego; wzywa UE, by poparła żądania krajów rozwijających się dotyczące 
ochrony systemów produkcji żywności w tych krajach i ludności tych krajów przed 
potencjalnie szkodliwymi skutkami taniego importu, w tym również w ramach umów o 
partnerstwie gospodarczym;

13. wyraża ubolewanie, że podczas 11. konferencji ministerialnej WTO nie osiągnięto 
postępów w kwestiach mających kluczowe znaczenie dla krajów rozwijających się; z 
zadowoleniem przyjmuje jednak wzmocnione zasady preferencyjnego traktowania 
krajów najsłabiej rozwiniętych, zatwierdzone uprzednio na szczeblu WTO, w tym 
preferencyjne reguły pochodzenia i zasady preferencyjnego traktowania usługodawców, 
a także podkreśla potrzebę podejmowania działań mających na celu budowanie 
zdolności, aby dostawcy z krajów najsłabiej rozwiniętych byli w stanie korzystać ze 
zwolnienia w odniesieniu do usług;

14. podkreśla, że cel zrównoważonego rozwoju powinien stać się zasadą determinującą 
działalność WTO, a zasady i działania tej organizacji powinny być koncypowane 
zgodnie z logiką programu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030 
oraz porozumienia klimatycznego z Paryża, które to dokumenty należy postrzegać jako 
punkt odniesienia z myślą o dalszych zobowiązaniach; podkreśla ponadto, jak ważne 
jest zagwarantowanie zrównoważonego charakteru globalnych łańcuchów wartości oraz 
dostosowanie ich do standardów w dziedzinie praw człowieka oraz do norm socjalnych 
i środowiskowych;

15. podkreśla, jak ważne jest zagwarantowanie wystarczającej ilości żywności dobrej 
jakości i czystej wody oraz budowa dodatkowych oczyszczalni ścieków, aby 
zrealizować cele zrównoważonego rozwoju nr 2 i 6; zwraca ponadto uwagę na skalę i 
skutki ubóstwa energetycznego w krajach rozwijających się oraz domaga się 
dodatkowych działań w celu ograniczenia ubóstwa energetycznego zgodnie z celem 
zrównoważonego rozwoju nr 7, zwłaszcza na odległych obszarach wiejskich i w 
regionach niepodłączonych do sieci energetycznej;

16. domaga się ukierunkowania umowy WTO dotyczącej handlowych aspektów praw 
własności intelektualnej (TRIPS) w większym stopniu na rozwój; przypomina o 
zasadniczym znaczeniu zagwarantowania wszystkim dostępu do lekarstw oraz zachęca 
w tym celu do szerszego korzystania z elastycznych rozwiązań TRIPS zgodnie z 
deklaracją dauhańską; wyraża zaniepokojenie dającymi się obecnie zaobserwować 
tendencjami do prywatyzacji produkcji materiału siewnego, co ogranicza prawo 
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ludności do pożywienia; apeluje do Komisji o nieustawanie w badaniu i przyjmowaniu 
środków przeciwdziałających piractwu biologicznemu;

17. popiera mechanizm dostosowań podatkowych na granicach w odniesieniu do emisji 
dwutlenku węgla jako ważne narzędzie gwarantujące uczciwe warunki konkurencji dla 
firm podejmujących działania z myślą o ograniczeniu wpływu na klimat;

18. wyraża ubolewanie, że w zobowiązaniach wynikających z Porozumienia WTO w 
sprawie stosowania środków sanitarnych i fitosanitarnych nie uznaje się prawa państw 
do przyjmowania regulacji w oparciu o zasadę ostrożności; wzywa UE i jej państwa 
członkowskie do starania się o pełne uznawanie tej zasady w zobowiązaniach 
podejmowanych w ramach WTO;

19. w związku z powyższym obawia się, że wielość dwustronnych i wielostronnych umów 
handlowych może prowadzić do rozczłonkowania międzynarodowej polityki 
handlowej, a tym samym osłabiać rolę WTO; przypomina, że system wielostronny 
najbardziej jest potrzebny krajom rozwijającym się, aby mogły one bronić swoich 
interesów; wobec tego apeluje do UE i jej państw członkowskich o dodatkowe wysiłki 
na rzecz przywrócenia WTO centralnej roli w zarządzaniu światowym handlem oraz o 
niedomaganie się od krajów rozwijających się przepisów typu „WTO plus” w umowach 
wielo- lub dwustronnych, gdyż osłabia to mechanizmy elastyczności WTO ustanowione 
specjalnie w celu ochrony interesów tych krajów;

20. wyraża bardzo poważne zaniepokojenie z powodu nieobsadzenia kilku wolnych 
stanowisk w Organie Apelacyjnym WTO, gdyż sytuacja ta uniemożliwia należyte 
funkcjonowanie mechanizmu rozstrzygania sporów; zwraca się zatem do Komisji o 
przedstawienie konkretnych propozycji dotyczących sposobu wyjścia z tego 
niefortunnego impasu;

21. apeluje do UE o nieustawanie w dążeniu do podniesienia rangi wymiaru 
parlamentarnego WTO, co można w szczególności osiągnąć poprzez większe wsparcie 
finansowe i kadrowe dla odpowiedzialnego sekretariatu; wzywa członków WTO do 
zapewnienia legitymacji demokratycznej i przejrzystości poprzez wzmocnienie 
parlamentarnego wymiaru WTO; podkreśla w związku z tym potrzebę zadbania o to, by 
parlamentarzyści mieli lepszy dostęp do negocjacji handlowych i byli zaangażowani w 
formułowanie i wdrażanie decyzji WTO oraz by polityka handlowa podlegała 
odpowiedniej kontroli w interesie obywateli.



AD\1165428PL.docx 7/8 PE625.346v02-00

PL

INFORMACJE O PRZYJĘCIU
W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia 9.10.2018

Wynik głosowania końcowego +:
–:
0:

14
2
10

Posłowie obecni podczas głosowania 
końcowego

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Nirj Deva, Mireille 
D’Ornano, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-
Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Linda McAvan, Norbert Neuser, 
Vincent Peillon, Lola Sánchez Caldentey, Eleni Theocharous, Mirja 
Vehkaperä, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Joachim Zeller, 
Željana Zovko

Zastępcy obecni podczas głosowania 
końcowego

Thierry Cornillet, Ádám Kósa, Cécile Kashetu Kyenge, Florent 
Marcellesi, Paul Rübig, Kathleen Van Brempt

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas 
głosowania końcowego

Krzysztof Hetman, Kati Piri



PE625.346v02-00 8/8 AD\1165428PL.docx

PL

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO
W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

14 +

ALDE Mirja Vehkaperä

EFDD Ignazio Corrao, Mireille D’Ornano

GUE/NGL Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey

S&D Enrique Guerrero Salom, Cécile Kashetu Kyenge, Linda McAvan, Norbert Neuser, 
Vincent Peillon, Kati Piri, Kathleen Van Brempt

VERTS/ALE Maria Heubuch, Florent Marcellesi

2 -

PPE Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Paul Rübig

10 0

ALDE Beatriz Becerra Basterrechea, Thierry Cornillet

ECR Nirj Deva, Eleni Theocharous

PPE Krzysztof Hetman, Ádám Kósa, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller, Željana 
Zovko, Anna Záborská

Objaśnienie używanych znaków: 
+ : za
- : przeciw
0 : wstrzymało się


	1165428PL.docx

