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WSKAZÓWKI 

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Rozwoju, właściwej dla tej 

sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek: 

1. popiera zaproponowane przez Komisję zróżnicowanie udzielanej przez nią pomocy na 

rzecz handlu oraz skoncentrowanie wysiłków na krajach, które najbardziej potrzebują 

pomocy, zwłaszcza na krajach najsłabiej rozwiniętych i krajach o niskim dochodzie; 

2. uważa, że w związku ze zmianą struktury handlu międzynarodowego i handlu między 

północą a południem zaangażowanie państw-beneficjentów w programy pomocy oraz 

przejrzystość, odpowiedzialność i wystarczające środki ma kluczowe znaczenie dla ich 

skuteczności i sukcesu, przy czym celem jest zmniejszenie różnic w poziomie 

zamożności, dzielenie dobrobytu i osiągnięcie integracji regionalnej; jest również zdania, 

że kluczowe znaczenie ma regularne angażowanie krajowych, regionalnych i lokalnych 

instytucji, a także społeczeństwa obywatelskiego w opracowywanie i monitorowanie 

programów pomocy oraz uwzględnienie kontroli przez darczyńców; 

3. domaga się, aby Komisja lepiej uwzględniła nowe wyzwania pomocy na rzecz rozwoju 

poprzez wymianę handlową, do których należą zróżnicowane poziomy rozwoju, 

wspieranie lokalnej produkcji i jej dywersyfikacja oraz promowanie norm socjalnych i 

środowiskowych; 

4. zachęca kraje rozwijające się, by uczyniły zrównoważony rozwój gospodarczy celem 

wspólnym dla wszystkich polityk, strategii i inicjatyw podejmowanych na szczeblu 

krajowym z myślą o dywersyfikacji ich gospodarek; zwraca się do Komisji o podjęcie 

prac mających na celu budowanie potencjału rządów w zakresie włączenia 

zrównoważonego rozwoju gospodarczego do krajowych strategii i programów działań w 

dziedzinie handlu; 

5. uważa, że trwałe strategie rozwoju gospodarczego powinny uwzględniać między innymi: 

 – udział sektora prywatnego w realnej gospodarce; 

 – spójność regionalną i integrację rynków dzięki współpracy transgranicznej; 

 – rozwój otwartego i uczciwego handlu opartego na kierujących się zasadami 

wielostronnych ramach handlowych; 

6. przypomina o znaczeniu inwestycji, których celem jest tworzenie, rozwijanie i 

wzmacnianie niezbędnej infrastruktury portowej, transportowej, energetycznej i 

telekomunikacyjnej, w szczególności infrastruktury transgranicznej; 

7. zachęca kraje otrzymujące pomoc na rzecz rozwoju poprzez handel do równoczesnego 

zmobilizowania własnych zasobów wewnętrznych, w tym dochodów budżetowych, dzięki 

odpowiedniemu poborowi podatków i kapitałowi ludzkiemu; wzywa Komisję do 

wspierania – w przypadku, gdy kraje te uzyskują dochody z eksploatacji zasobów 

naturalnych – przejrzystego i zrównoważonego gospodarowania nimi; podkreśla 
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konieczność ustanowienia zasady pełnej przejrzystości w odniesieniu do płatności na 

rzecz rządów dokonywanych przez europejskie przedsiębiorstwa; wzywa Komisję do 

wspierania zrównoważonych strategii industrializacji w krajach rozwijających się 

mających na celu obrót produktami posiadającymi wartość dodaną; 

8. uważa, że opracowane przez Unię narzędzia w dziedzinie udzielania pomocy rozwojowej 

poprzez handel i inwestycje, w szczególności zmieniony ogólny system preferencji oraz 

umowy o partnerstwie gospodarczym, są skuteczne; podkreśla jednak, że pomoc na rzecz 

handlu nie ogranicza się jedynie do tych instrumentów; przypomina Unii jej cel, jakim jest 

zwiększenie do 2015 r. całkowitego budżetu przeznaczanego na pomoc do 0,7% PKB; 

wzywa Komisję do zwiększenia w całkowitej ofercie pomocy części przeznaczonej na 

pomoc techniczną, w tym w obszarze normalizacji; apeluje do Unii o większą spójność w 

realizacji jej polityki handlowej, rolnej, środowiskowej, energetycznej i na rzecz rozwoju; 

9. uważa za konieczne, aby europejska polityka pomocy na rzecz rozwoju poprzez wymianę 

handlową uwzględniała wszystkie aspekty innowacji – zarówno innowacje finansowe, jak 

i innowacje technologiczne i organizacyjne – w oparciu o najlepsze praktyki; 

10. zaleca, aby Komisja wynegocjowała włączenie prawdziwie egzekwowalnych przepisów o 

prawach człowieka do wszystkich przyszłych dwustronnych umów o handlu i współpracy, 

tak aby faktycznie wnieść wkład w oparte na prawach człowieka podejście do rozwoju; 

11. podkreśla znaczenie godziwego poziomu płac oraz godziwych warunków bezpieczeństwa 

pracy dla trwałego globalnego systemu handlu i nowych globalnych łańcuchów produkcji; 

przypomina w związku z tym Komisji o jej komunikacie „Promowanie godnej pracy dla 

wszystkich”; 

12. wzywa wszystkie podmioty udzielające pomocy – publiczne i prywatne – do lepszej 

koordynacji działań i dostosowania ich proporcjonalnie do obecnych funduszy, 

szczególnie w obecnym kontekście ograniczeń budżetowych; przypomina, że obecnie 

państwa BRICS są jednocześnie beneficjentami i podmiotami udzielającymi pomocy; 

wzywa te państwa do współpracy z Unią, aby wymieniać się swoimi doświadczeniami i 

usprawniać odpowiednie działania oraz przyjmować większą odpowiedzialność wobec 

krajów słabiej rozwiniętych i w ramach społeczności podmiotów udzielających pomocy; 

niepokoi się coraz szerszym stosowaniem praktyki pomocy wiązanej i wzywa kraje 

rozwinięte i duże gospodarki wschodzące do powstrzymania się od jej stosowania; 

13. pragnie, aby – w celu zagwarantowania spójności polityki prowadzonej przez UE – 

zacieśniono współpracę między różnymi służbami Komisji i ESDZ oraz między trzema 

instytucjami: Komisją, Radą i Parlamentem Europejskim; 

14. podkreśla, że przedsiębiorstwa europejskie, ich spółki zależne i podwykonawcy, z uwagi 

na ich znaczenie w międzynarodowej wymianie handlowej, odgrywają zasadniczą rolę w 

promowaniu i upowszechnianiu norm społecznych oraz norm pracy na świecie; jest 

zdania, że europejskie przedsiębiorstwa, które przenoszą swoją produkcję do krajów 

o niższym poziomie zobowiązań socjalnych, powinny ponieść odpowiedzialność, również 

przed sądami europejskimi, za ewentualne szkody lub negatywne konsekwencje 

zewnętrzne ponoszone przez ludność lokalną; 
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15. wzywa Komisję do zwiększenia spójności między polityką handlową i jej celami 

rozwojowymi przez dopilnowanie, by przepisy zawarte w umowach handlowych z 

krajami rozwijającymi się nie utrudniały dostępu wszystkich do wody, gruntów i innych 

podstawowych zasobów naturalnych, nie utrudniały rozwoju usług publicznych i dostępu 

lokalnych MŚP do zamówień publicznych; 

16. zwraca się do Komisji Europejskiej i do wszystkich podmiotów udzielających pomocy 

o wypracowanie innowacyjnych form finansowania i partnerstw na rzecz rozwoju; 

przypomina w związku z tym, że partnerstwa publiczno-prywatne, mikrokredyty, dochody 

z podatków od transakcji finansowych i wzajemne pożyczki także mogą wnieść wkład w 

przyspieszanie rozwoju za pośrednictwem handlu; popiera m.in. tworzenie partnerstw na 

osi południe-południe i partnerstw trójstronnych; zaleca lepszą koordynację projektów 

rozwojowych finansowanych przez regionalne banki rozwoju i Bank 

Światowy/Międzynarodową Korporację Finansową i powszechne stosowanie metody 

międzyregionalnych systemów finansowania, jak finansowanie w ramach funduszu 

powierniczego UE na rzecz infrastruktury w Afryce; zaleca zachęcanie krajów 

beneficjentów do ustanowienia uczciwych, przejrzystych i kompleksowych krajowych 

systemów podatkowych w celu zapewnienia trwałego źródła finansowania;  

17. uważa, że kryteria oceny polityki i programów rozwoju poprzez wymianę handlową i 

inwestycje powinny uwzględniać nie tylko statystyki dotyczące wskaźnika wzrostu i 

wymiany handlowej, ale także liczby utworzonych miejsc pracy i poprawy jakości życia 

mieszkańców krajów rozwijających się pod kątem rozwoju społecznego, kulturalnego i 

środowiskowego. 
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