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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. podkreśla, że handel nie jest celem samym w sobie, lecz ważnym narzędziem realizacji 
celów zrównoważonego rozwoju, poprzez wspieranie ograniczania ubóstwa i poprawy 
zdrowia oraz wspomaganie wysiłków na rzecz przeciwdziałania degradacji środowiska 
naturalnego, a także promowanie w tym celu wartości UE; podkreśla potrzebę 
budowania potencjału w zakresie podaży i infrastruktury handlowej w krajach 
rozwijających się oraz skoncentrowania się na dywersyfikacji eksportu, tworzeniu 
wartości dodanej, mikroprzedsiębiorstwach oraz małych i średnich przedsiębiorstwach; 
przypomina o zobowiązaniu UE dotyczącym zasady spójności polityki na rzecz rozwoju 
oraz o zasadzie „niewyrządzania szkody”; zwraca uwagę, że UE zobowiązała się do 
prowadzenia solidnej, skutecznej i wiarygodnej polityki handlowej, która będzie 
stanowić podstawę uczciwego, otwartego i opartego na zasadach, wielostronnego 
systemu handlowego, który ma zasadnicze znaczenie dla dalszej integracji krajów 
rozwijających się ze światowymi łańcuchami wartości; podkreśla znaczenie strategii 
pomocy technicznej dla osiągnięcia tego celu;

2. podkreśla znaczenie kompleksowych, wiążących i możliwych do wyegzekwowania 
przepisów dotyczących norm społecznych, pracowniczych i środowiskowych, 
zwłaszcza w rozdziałach dotyczących handlu i zrównoważonego rozwoju umów o 
wolnym handlu; podkreśla ponadto znaczenie skutecznego monitorowania; wzywa do 
systematycznego korzystania z kompleksowych ocen wpływu ex ante i ex post na 
zrównoważony rozwój handlu;

3. podkreśla, że umowy handlowe nie powinny mieć negatywnego wpływu na 
bezpieczeństwo żywnościowe w krajach rozwijających się; podkreśla potrzebę 
umożliwienia krajom rozwijającym się zapewnienia sobie suwerenności żywnościowej i 
określenia za pomocą własnych demokratycznych środków, jaką strukturę mają mieć 
ich systemy żywnościowe; wzywa w tym celu do przyjęcia całościowego podejścia 
obejmującego kluczowe kwestie, takie jak zamówienia publiczne, konkurencja (w tym 
dotacje) oraz bariery sanitarne i fitosanitarne; wzywa w szczególności UE do 
wspierania krajów rozwijających się w zakresie ochrony ich lokalnej produkcji 
żywności, a także do wspierania małych gospodarstw rodzinnych i uwzględniania 
zaleceń Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO);

4. zauważa, że pomimo postępów poczynionych w zakresie spójności polityki na rzecz 
rozwoju w okresie obowiązywania wspólnej polityki rolnej (WPR) na lata 2014–2020, 
zakaz subsydiów wywozowych nie ma wpływu na zakłócenia gospodarcze wynikające 
z innych bezpośrednich lub pośrednich subsydiów, jak w przypadku produktów 
mleczarskich; wzywa UE do zainicjowania przeglądu obecnych przepisów 
Porozumienia z 1994 r. ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO); wzywa 
UE do wspierania krajów rozwijających się w opracowywaniu mechanizmów 
monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych;

5. podkreśla, że nowa strategia UE–Afryka powinna wspierać sprawiedliwy i etyczny 
handel; zwraca uwagę, że w sprawozdaniu Komisji z 2019 r. pt. „Wdrażanie umów o 
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wolnym handlu: 1 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.” (COM(2019)0455) 
podkreślono ograniczone postępy w dywersyfikacji gospodarczej krajów rozwijających 
się objętych umowami o partnerstwie gospodarczym; wzywa UE i jej państwa 
członkowskie do uznania obaw wyrażonych przez kraje rozwijające się w odniesieniu 
do umów o partnerstwie gospodarczym; przypomina, że umowy o partnerstwie 
gospodarczym powinny skutecznie wspierać integrację rynków regionalnych; podkreśla 
potrzebę uwzględnienia badania oceniającego ex post dotyczącego pierwszych 
dziesięciu lat obowiązywania umowy o partnerstwie gospodarczym z CARIFORUM 
oraz zbadania możliwości ulepszeń w celu wzmocnienia powiązań z krajami regionu 
przy jednoczesnym reagowaniu na nowe wyzwania XXI w., w szczególności zmianę 
klimatu, a także osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju; podkreśla ponadto 
znaczenie wspólnego monitorowania umów o partnerstwie gospodarczym z pomocą 
partnerów lokalnych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego; apeluje do Komisji o 
dogłębne przeanalizowanie obecnych umów o partnerstwie gospodarczym w takich 
kwestiach, jak gospodarka lokalna, rynki pracy, utrata różnorodności biologicznej, 
wylesianie i zawłaszczanie gruntów, aby ustalić, czy konieczne są zmiany; 

6. podkreśla znaczenie zaangażowania parlamentów narodowych, społeczeństwa 
obywatelskiego i sektora prywatnego wszystkich stron w szczególności podczas 
negocjacji handlowych; wzywa do większego udziału partnerów społecznych i 
społeczeństwa obywatelskiego oraz konsultacji z nimi w zakresie negocjowania i 
wdrażania umów handlowych, w szczególności w zakresie kompetencji wewnętrznych 
grup doradczych, których rola monitorująca mogłaby zostać rozszerzona na wszystkie 
części umów handlowych, a nie tylko być ograniczona do rozdziałów dotyczących 
handlu i zrównoważonego rozwoju;

7. podkreśla, że UE musi zapewnić zrównoważone globalne łańcuchy dostaw; ponawia 
apel o opracowanie unijnych ram prawnych bazujących na obowiązkowej korporacyjnej 
należytej staranności w celu przeciwdziałania naruszeniom praw człowieka w 
łańcuchach dostaw oraz zapewnienia ofiarom dostępu do wymiaru sprawiedliwości; 
uważa, że takie zobowiązania powinny mieć charakter międzysektorowy; wyraża 
zadowolenie w związku ze zbliżającym się wejściem w życie rozporządzenia w sprawie 
minerałów pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i apeluje o uważne 
monitorowanie jego wdrażania, w tym dzięki stosowaniu środków towarzyszących; 
podkreśla, że rozporządzenie to będzie ważnym etapem, jeśli chodzi o przejrzystość i 
odpowiedzialność w łańcuchach dostaw;

8. wzywa Komisję do aktywnych działań na forum WTO w celu promowania 
wielostronnych zasad zrównoważonego zarządzania globalnymi łańcuchami wartości, 
przy czym pierwszym krokiem powinna być obowiązkowa należyta staranność w 
łańcuchu dostaw w sektorze włókienniczym w oparciu o wytyczne OECD; ponawia 
apel do Komisji i państw członkowskich o konstruktywne zaangażowanie się w 
negocjacje w sprawie prawnie wiążącego traktatu ONZ dotyczącego korporacji 
ponadnarodowych i innych przedsiębiorstw w odniesieniu do praw człowieka, w celu 
zapewnienia ofiarom naruszeń praw człowieka dostępu do wymiaru sprawiedliwości i 
dochodzenia swoich praw;

9. podkreśla, że kraje rozwijające się są najbardziej dotknięte zjawiskiem uchylania się od 
opodatkowania, które co roku pozbawia państwa miliardów euro dochodów 
publicznych; wzywa do włączenia do umów handlowych z krajami rozwijającymi się 
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przepisów wspierających zwalczanie nielegalnych przepływów finansowych oraz 
uchylania się od opodatkowania przez przedsiębiorstwa i przedsiębiorstwa 
wielonarodowe w celu dopilnowania, by podatki były płacone w miejscu generowania 
zysków i rzeczywistej wartości ekonomicznej, oraz wyeliminowania erozji bazy 
podatkowej i przenoszenia zysków;

10. przypomina, że do głównych wyzwań stojących przed krajami rozwijającymi się należy 
przejście na kolejne ogniwa globalnego łańcucha wartości za pomocą dywersyfikacji 
gospodarczej;

11. podkreśla znaczenie systemu wielostronnego jako najskuteczniejszego środka do 
osiągnięcia równych warunków działania na całym świecie oraz kompleksowego 
globalnego systemu handlowego w interesie krajów rozwijających się; ponownie 
podkreśla znaczenie zreformowania WTO zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju, 
Agendą 2030 i zobowiązaniami wynikającymi z porozumienia paryskiego; 

12. przypomina ponadto, że polityka handlowa i rozwojowa UE powinna przyczyniać się 
do integracji regionalnej, włączania krajów rozwijających się do globalnych łańcuchów 
wartości oraz ich rozkwitu w tych łańcuchach; podkreśla znaczenie dostosowania 
polityki handlowej z myślą o wspieraniu wysiłków na rzecz rozwoju kontynentalnej 
strefy wolnego handlu w Afryce (AfCFTA) dzięki pomocy finansowej i technicznej;

13. podkreśla, jak ważne jest monitorowanie wdrażania rozdziałów dotyczących handlu i 
zrównoważonego rozwoju w umowach o wolnym handlu, na podstawie wytycznych 
grup doradczych w UE i odnośnych krajach partnerskich, z myślą o ocenie realizacji 
celów ukierunkowanych na rozwój za pośrednictwem preferencji handlowych; 
podkreśla potrzebę dostosowania rozdziałów dotyczących handlu i zrównoważonego 
rozwoju do potencjału poszczególnych krajów, a jednocześnie zapewnienia 
niezbędnych transferów finansowych i technologicznych;

14. z zadowoleniem przyjmuje poparcie UE dla negocjacji w sprawie ambitnych, 
zrównoważonych i wzajemnie korzystnych umów o wolnym handlu w celu zapewnienia 
równych warunków działania; podkreśla, że należy stanowczo zwalczać unikanie 
opodatkowania, uchylanie się od opodatkowania i oszustwa podatkowe oraz wspierać 
systemy rządów mające na celu tworzenie i ochronę otwartej, uczciwej konkurencji; 

15. podkreśla, że należy pomóc producentom wiejskim i przybrzeżnym w dostosowaniu się 
do warunków rynkowych w czasie kryzysu związanego z pandemią COVID-19 oraz 
opracować strategie szybkiego dostosowania się do koronawirusa i wzmacniania 
odporności, aby zachować poziomy środków utrzymania, a jednocześnie zapewnić 
zrównoważone zarządzanie ekosystemami rolnymi, leśnymi, morskimi oraz 
charakteryzującymi się bogatą różnorodnością biologiczną;

16. wyraża ubolewanie z powodu strat gospodarczych spowodowanych zakłóceniami 
handlu międzynarodowego i światowych łańcuchów dostaw w związku z pandemią 
COVID-19, co może mieć szczególnie poważny wpływ na kraje rozwijające się; wzywa 
Komisję do dopilnowania, by jej postanowienia handlowe uzgodnione z krajami 
rozwijającymi się wspierały dostęp do leków i sprzętu medycznego; zachęca Komisję 
do działań na rzecz większej przejrzystości w globalnych łańcuchach dostaw, zwłaszcza 
w sektorze farmaceutycznym; popiera zawarcie wielostronnego porozumienia w 
sprawie swobodnego obrotu sprzętem medycznym;
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17. wzywa Komisję, by zapewniła skuteczne wdrażanie i monitorowanie warunków w 
zakresie praw człowieka związanych z jednostronnymi preferencjami handlowymi, 
takimi jak GSP lub GSP+;

18. podkreśla, że polityka handlowa UE powinna wspierać wdrażanie porozumienia 
paryskiego; przypomina, że porozumienie paryskie musi stanowić kluczową klauzulę w 
umowach handlowych zawieranych przez UE; wzywa do włączenia do umów o 
wolnym handlu konkretnych przepisów i celów służących realizacji tych zobowiązań, 
zwłaszcza w zakresie wdrażania ustalonych na poziomie krajowym wkładów, strat i 
szkód związanych z niekorzystnymi skutkami zmian klimatu, a także w zakresie 
transferu technologii.

19. przypomina, że UE i jej partnerzy handlowi muszą przestrzegać międzynarodowych 
norm pracy i norm środowiskowych, walczyć z nielegalnym handlem zagrożonymi i 
ginącymi gatunkami fauny i flory, przeciwdziałać wylesianiu i degradacji lasów oraz 
pobudzać handel wspierający działania związane z przeciwdziałaniem zmianie klimatu; 
wyraża zaniepokojenie z powodu związku między liberalizacją handlu a wylesianiem 
oraz możliwych negatywnych skutków nowych umów handlowych w tym zakresie; 
wzywa Komisję, by włączała do wszystkich przyszłych umów handlowych, zarówno 
umów kompleksowych, jak i odpowiednich porozumień częściowych, prawnie wiążące 
postanowienia dotyczące lasów, jak również zabezpieczenia, które gwarantują ich 
stosowanie i służą przeciwdziałaniu wylesianiu i degradacji lasów;

20. podkreśla, że stały wzrost emisji CO2 związanych z transportem i handlem 
międzynarodowym podważa skuteczność strategii UE dotyczącej zmiany klimatu; 
uważa, że koszty klimatyczne umów o wolnym handlu są poważnym argumentem za 
tym, by odejść od strategii rozwoju opartej na eksporcie na rzecz strategii rozwoju 
wewnętrznego, którego podstawą jest lokalna konsumpcja i produkcja w krajach 
rozwijających się;

21. podkreśla fakt, że zakłócenia wywołane przez pandemię COVID-19 uwypukliły słabe 
punkty globalnego systemu żywnościowego; podkreśla ponadto, że liberalizacja rynków 
rolnych prowadzi do dalszego wzmocnienia przemysłowego modelu rolnictwa 
ukierunkowanego na wywóz, które przyczynia się w istotnym stopniu do zmiany 
klimatu, powoduje utratę siedlisk oraz stwarza warunki dla pojawiania się i 
rozprzestrzeniania wirusów; uważa, że krótkie łańcuchy dostaw i inne lokalne 
inicjatywy mają natomiast olbrzymi potencjał w zakresie rozwiązania obecnych 
niedoborów systemu żywnościowego poprzez zwiększenie dostępu do świeżej 
żywności, zapewnienie rolnikom uzyskiwania większej wartości oraz zmniejszenie 
podatności na zakłócenia na rynkach międzynarodowych; w związku z tym wzywa 
Komisję do opracowania strategii na rzecz stopniowego przejścia od polityki rolnej 
ukierunkowanej na handel ku rynkom lokalnym i regionalnym;

22. wyraża poparcie dla transgranicznych dostosowań podatkowych od emisji dwutlenku 
węgla jako ważnego narzędzia gwarantującego uczciwą konkurencję przedsiębiorstwom 
podejmującym działania na rzecz ograniczenia ich wpływu na klimat;
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