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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 narzędziem służącym 
osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju; przypomina o zobowiązaniu UE 
dotyczącym zasady spójności polityki na rzecz rozwoju oraz o zasadzie 
„niewyrządzania szkody”;

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 znaczenie skutecznego monitorowania i mechanizmów 
sankcji, które umożliwiają osobom fizycznym i społecznościom z UE lub spoza niej 
dochodzenie roszczeń; wzywa do systematycznego korzystania z kompleksowych ocen 
wpływu ex ante i ex post na zrównoważony rozwój handlu, w tym w odniesieniu do 
praw człowieka;

3. podkreśla, że umowy handlowe mogą mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo 
żywnościowe w krajach rozwijających się; wzywa UE do wspierania żądań krajów 
rozwijających się w zakresie ochrony ich produkcji żywności i ochrony ich ludności 
przed potencjalnie szkodliwymi skutkami taniego przywozu, zwłaszcza poprzez 
przegląd ich wspólnych taryf zewnętrznych w ramach zmienionych umów o 
partnerstwie gospodarczym;

4. przypomina, że do głównych wyzwań stojących przed krajami rozwijającymi się należy 
przejście na kolejne ogniwa globalnego łańcucha wartości za pomocą dywersyfikacji 
gospodarczej; wzywa UE do powstrzymania się od przyjmowania polityki handlowej, 
która zasadniczo zakazuje krajom rozwijającym się nakładania podatków wywozowych 
na surowce, o ile jest to zgodne z zasadami WTO;

5. podkreśla, że polityka handlowa UE powinna wspierać wdrażanie porozumienia 
paryskiego; 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.


