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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. przypomina, że handel i finanse są jednym z pięciu priorytetowych obszarów spójności 

polityki na rzecz rozwoju; przypomina, że polityka zewnętrzna UE, w tym w dziedzinie 

handlu i inwestycji, musi być również zgodna z postanowieniami art. 21 Traktatu o Unii 

Europejskiej i przyczyniać się do celów zrównoważonego rozwoju, poszanowania praw 

człowieka i zasady równości płci; przypomina zasady, o których mowa w art. 24 ust. 2 

rozporządzenia Rady (WE) nr 260/2009; przypomina, że za politykę na rzecz rozwoju 

odpowiadają kraje rozwinięte, lecz kraje rozwijające się również mają znaczącą rolę do 

odegrania w zapewnieniu jej pełnej skuteczności; 

2. podkreśla, że art. 208 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) określa 

zmniejszenie i, w dłuższej perspektywie, likwidację ubóstwa, jako główny cel polityki 

Unii w dziedzinie współpracy na rzecz rozwoju oraz ustanawia zasady polityki na rzecz 

rozwoju, co wymaga uwzględnienia tego celu przy realizacji wszystkich polityk UE, które 

mogą oddziaływać na kraje rozwijające się, w tym polityki handlowej; 

3. ponadto przypomina, że UE zobowiązała się do uwzględniania problematyki płci we 

wszystkich strategiach politycznych, a także podkreśla, jak ważne jest zadbanie o to, aby 

mężczyźni i kobiety odnosili takie same korzyści ze zmian społecznych, wzrostu 

gospodarczego i powstawania godnych miejsc pracy, co doprowadzi do wyeliminowania 

dyskryminacji i przyczyni się do przestrzegania praw kobiet na całym świecie; 

4. wzywa do ustanowienia partnerstwa na rzecz wspólnego rozwoju „UE-Afryka”, które 

dotyczyłoby kwestii strategicznych, jak energia, zrównoważone zarządzanie zasobami 

naturalnymi i innowacja; 

5. podkreśla, że handel pozostaje kluczowym czynnikiem wzrostu gospodarczego i 

zrównoważonego wzrostu oraz że pomógł wydźwignąć setki milionów ludzi z ubóstwa; 

uznaje jednak, że nie wszystkie kraje rozwijające się odniosły takie korzyści oraz że w 

szczególności kraje najsłabiej rozwinięte pozostają na marginesie handlu światowego; 

6. przypomina, że liberalizacja handlu nie może być celem samym w sobie, ale sposobem 

przyczyniania się do zapewnienia zrównoważonego rozwoju gospodarek i społeczeństw; 

przypomina, że sprawiedliwy i właściwie uregulowany handel, jeśli będzie dostosowany 

do celów zrównoważonego rozwoju (CZR), mógłby oferować możliwości rozwoju; 

wzywa Komisję do wzmocnienia skutecznej wykonalności CZR i do uwzględniania we 

wszystkich umowach handlowych kompleksowych rozdziałów dotyczących 

zrównoważonego rozwoju; podkreśla, że aby kraje rozwijające się mogły skorzystać z 

możliwości w zakresie handlu i inwestycji, należy nadal wspierać reformy dotyczące 

mobilizacji dochodów wewnętrznych w krajach rozwijających się, aby poprawić ich 

zdolność do zwiększania dochodów oraz zwalczania praktyki uchylania się od 

opodatkowania i unikania opodatkowania, wspierając tworzenie skutecznych, wydajnych, 

sprawiedliwych i przejrzystych systemów podatkowych zgodnie z zasadami dobrego 

rządzenia; 
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7. podkreśla, że wysiłkom mającym na celu zwiększenie zdolności krajów rozwijających się 

do mobilizacji prywatnych zasobów muszą koniecznie towarzyszyć środki, które stworzą 

otoczenie sprzyjające odpowiedzialnej i zrównoważonej przedsiębiorczości i 

inwestycjom, począwszy od likwidacji korupcji politycznej i wprowadzenia 

sprawiedliwego, efektywnego i przejrzystego opodatkowania, którym towarzyszyć będzie 

zdecydowana walka z oszustwami finansowymi, uchylaniem się od opodatkowania i 

rajami podatkowymi; przypomina, że polityka inwestycyjna UE, zwłaszcza gdy angażuje 

publiczne środki finansowe, musi przyczyniać się do realizacji celów zrównoważonego 

rozwoju; przypomina o konieczności zwiększenia przejrzystości i rozliczalności instytucji 

finansowania rozwoju i partnerstw publiczno-prywatnych, aby skutecznie śledzić i 

monitorować przepływy pieniężne, zdolność obsługi zadłużenia i wartość dodaną ich 

projektów w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju; wzywa UE do działania na rzecz 

ściślejszej międzynarodowej współpracy podatkowej, zgodnie z uzgodnieniami grupy 

G20 i z programem działań z Addis Abeby; w związku z tym przypomina, że należy 

wspierać i szerzej stosować systemy monitorowania, takie jak sprawozdawczość 

dotycząca poszczególnych krajów; 

8. pochwala UE za to, że jest pionierem w zapewnianiu bezcłowego i bezkontyngentowego 

dostępu do wszystkich towarów (oprócz broni i amunicji) z krajów najsłabiej 

rozwiniętych za pośrednictwem inicjatywy „wszystko oprócz broni” (EBA) w ramach 

unijnego ogólnego systemu preferencji (GSP); 

9. uznaje, że jedna trzecia ogólnej oficjalnej pomocy rozwojowej wspiera obecnie potrzeby 

związane z handlem; wzywa UE do pozostania globalnym liderem w finansowaniu 

programów pomocy na rzecz wymiany handlowej, które mają na celu pomoc krajom 

rozwijającym się w czerpaniu korzyści z nowych umów handlowych; 

10. z zadowoleniem przyjmuje zawarte w komunikacie pt. „Handel dla wszystkich” 

zobowiązanie Komisji do przeprowadzenia gruntownej analizy potencjalnych skutków 

nowych umów o wolnym handlu dla krajów najsłabiej rozwiniętych, w tym ich 

oddziaływania na popyt na produkty z krajów najsłabiej rozwiniętych, kwestie 

regulacyjne i dostęp do rynku; wzywa Komisję do zlecenia niezależnych i 

wyczerpujących analiz dotyczących potencjalnych skutków umów handlowych i 

inwestycyjnych dla krajów rozwijających się; wzywa również Komisję do przedłożenia 

środków zapewniających, że korzyści z umów handlowych będą spływać do krajów 

rozwijających się; zwraca się do Komisji Europejskiej, by negocjowała z krajami 

partnerskimi umowy handlowe, których wyraźnym celem byłoby wspieranie rozwoju 

gospodarczego i społecznego krajów partnerskich Unii, zwłaszcza krajów sąsiadujących; 

wzywa Komisję do dostosowania wszystkich instrumentów UE związanych z handlem do 

CZR, w tym umów o wolnym handlu, w szczególności umów o partnerstwie 

gospodarczym z krajami afrykańskimi, kilkustronnych i wielostronnych umów w ramach 

Światowej Organizacji Handlu (WTO), ogólnego systemu preferencji (GSP), pomocy na 

rzecz wymiany handlowej, rozporządzeń UE oraz międzynarodowych norm i kodeksów 

postępowania, w celu wykorzystania pełnego potencjału tych instrumentów; nalega, by 

kwestię tę uwzględniano przy umowach o partnerstwie gospodarczym i umowach o 

towarach środowiskowych w celu efektywnego zwiększenia pozytywnych możliwości, 

jakie oferują one w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju; 

11. wzywa Komisję do zwiększenia wysiłków zmierzających do czynienia postępów w 
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kwestiach handlowych na demokratycznych forach wielostronnych, w których wszystkie 

kraje są reprezentowane na równych warunkach, a także do występowania w charakterze 

obrońcy interesów handlowych krajów rozwijających się; 

12. ubolewa, że poziom ambicji kolejnych rozdziałów dotyczących handlu i zrównoważonego 

rozwoju zawartych w umowach handlowych UE często nie dorównuje najwyższym 

standardom; podkreśla, jak ważne jest zapewnienie właściwego monitorowania i 

egzekwowania postanowień zawartych w tych rozdziałach oraz wzywa do pełnego 

zaangażowania organizacji społeczeństwa obywatelskiego i partnerów społecznych w tej 

dziedzinie, zarówno w krajach partnerskich, jak i w UE; 

13. wyraża zadowolenie z postępów dokonanych od czasu zawarcia porozumienia na rzecz 

stałej poprawy praw pracowniczych i bezpieczeństwa w fabrykach w przemyśle 

konfekcyjno-dziewiarskim w Bangladeszu, przyjmując jednocześnie do wiadomości, że 

nadal pozostają ważne wyzwania, którym należy stawić czoło; 

14. zwraca się do Komisji, by wzięła za przykład porozumienie na rzecz stałej poprawy praw 

pracowniczych i bezpieczeństwa w fabrykach w przemyśle konfekcyjno-dziewiarskim w 

Bangladeszu i wykorzystała je oraz dalej rozwinęła w przyszłości w przypadku 

podobnych sytuacji w innych krajach rozwijających się; 

15. przypomina o zobowiązaniu Komisji do przeprowadzania ocen wpływu na zrównoważony 

rozwój w odniesieniu do wszystkich negocjacji handlowych; ubolewa, że oceny te nie są 

przeprowadzane terminowo; wzywa Komisję do wywiązania się z zobowiązania i do 

dopilnowania, by właściwie uwzględniono wpływ potencjalnych umów handlowych na 

kraje rozwijające się; 

16. zwraca się do UE i jej państw członkowskich o zobowiązanie się do zwiększenia pomocy 

na rzecz wymiany handlowej dla krajów rozwijających się, zwłaszcza krajów najsłabiej 

rozwiniętych (LDC), i o uwzględnienie kwestii sprawiedliwego i etycznego handlu w 

nadchodzącym przeglądzie strategii pomocy na rzecz wymiany handlowej, jak 

zapowiedziano w komunikacie: „Handel dla wszystkich”; domaga się, by unijna pomoc 

na rzecz wymiany handlowej i pomoc techniczna wzmocniły pozycję ubogich 

producentów, mikro- i małych przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw prowadzonych przez 

kobiety i spółdzielni, aby zwiększyć ich zyski z handlu na rynkach lokalnych i 

regionalnych; 

17. uważa, że należy zwrócić szczególną uwagę na globalne łańcuchy wartości, że należy 

jasno uregulować warunki w zakresie pracy i środowiska w tych globalnych łańcuchach 

wartości na wszystkich etapach gromadzenia oraz że trzeba bardziej rozwinąć społeczną 

odpowiedzialność przedsiębiorstw w tym względzie; 

18. podkreśla znaczenie ochrony praw krajów do wprowadzania regulacji i zachowania 

przestrzeni politycznej w celu rozwoju nowo powstających gałęzi przemysłu zgodnie ze 

szczególnymi potrzebami krajów partnerskich, przy jednoczesnym poszanowaniu umów 

handlowych; wzywa Komisję do dopilnowania, by umowy handlowe i polityka handlowa 

wspierały strategiczne sektory gospodarki krajów rozwijających się i nie podważały 

wysiłków krajów rozwijających się na rzecz zwiększenia krajowej wartości dodanej w 

globalnych łańcuchach wartości, a także do tworzenia godnych lokalnych miejsc pracy, 

nadając priorytetowe znaczenie wkładowi kobiet w rozwój gospodarczy, zwłaszcza na 



 

PE573.020v02-00 6/8 AD\1087771PL.doc 

PL 

obszarach wiejskich, gdyż są to główne elementy rozwoju endogenicznego; zwraca się do 

Komisji o włączenie oceny tego aspektu do swych regularnych sprawozdań z wdrażania 

umów dwustronnych; 

19. wzywa Komisję do monitorowania wdrożenia pakietów WTO z Bali i Nairobi, w 

szczególności w zakresie zniesienia rolnych subsydiów wywozowych na szczeblu 

wielostronnym, decyzji przynoszących konkretne korzyści LDC oraz umów o 

ułatwieniach w handlu; 

20. wzywa Komisję, by nadal przewodziła staraniom na rzecz wspierania powszechnego 

dostępu do leków po przystępnych cenach i ułatwiania tego dostępu, przy jednoczesnym 

zachowaniu odpowiedniej równowagi względem praw własności intelektualnej, a także by 

podjęła działania polityczne w celu większego wyeksponowania kwestii zdrowia 

publicznego i powszechnego dostępu do leków w międzynarodowych relacjach 

handlowych; w tym celu wzywa Komisję, by poparła ogłoszenie Europejskiego Roku 

Zdrowia i Dostępu do Leków; 

21. podkreśla znaczenie uczestnictwa, poprzez szeroko zakrojone i przejrzyste konsultacje z 

parlamentami narodowymi, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego oraz innymi 

zainteresowanymi stronami z państw członkowskich i państw trzecich w negocjowaniu, 

wdrażaniu i monitorowaniu unijnych umów handlowych i inwestycyjnych oraz strategii 

politycznych; 

22. docenia wkład sektora prywatnego i wiodącą rolę UE w promowaniu na forach 

międzynarodowych społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw; wzywa UE i państwa 

członkowskie do promowania wielostronnej debaty na temat umów inwestycyjnych, do 

uwzględnienia zaleceń UNCTAD dotyczących ram polityki inwestycyjnej na rzecz 

zrównoważonego rozwoju w celu pobudzenia bardziej odpowiedzialnych, przejrzystych i 

rozliczalnych inwestycji, oraz do aktywnego uczestnictwa wraz z Radą Praw Człowieka 

ONZ w pracach nad traktatem międzynarodowym, który miałby na celu pociągnięcie 

korporacji transnarodowych do odpowiedzialności za naruszanie praw człowieka, i 

przypomina, że wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka (tj. zasady Johna 

Ruggiego – „chroń, napraw, zadośćuczyń”) wciąż nie są całkowicie realizowane w 

strategiach politycznych UE; 

23. w związku z tym wzywa Komisję, by zachęcała rządy UE i państw trzecich do 

wykorzystywania polityki zamówień publicznych do promowania przestrzegania przez 

przedsiębiorstwa międzynarodowych wytycznych i zasad społecznej odpowiedzialności 

przedsiębiorstw, poprzez rozważenie historii firm pod względem odpowiedzialnych 

praktyk biznesowych przy udzielaniu zamówień publicznych; 

24. wzywa Komisję do ustanowienia systemów identyfikowalności produktów oraz unijnego 

rejestru przedsiębiorstw uczestniczących w europejskich projektach rozwojowych, w celu 

zapewnienia, że działania przedsiębiorstw są bardziej przejrzyste oraz umożliwienia 

obywatelom monitorowania działalności przedsiębiorstw unijnych poza granicami UE, 

przy jednoczesnym ułatwieniu upowszechniania doświadczeń na szczeblu 

międzynarodowym oraz, co równie ważne, zapewnieniu widoczności i pozytywnego 

wizerunku przedsiębiorstw unijnych; 

25. zwraca się również do Komisji o promowanie utworzenia forów koordynacji i wspólnych 
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posiedzeń dla zagranicznych przedsiębiorstw, władz publicznych i organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego, zarówno w UE, jak i w państwach trzecich, w celu 

wspierania wymiany dobrych praktyk i tworzenia synergii wspierających rozwój i wzrost 

sprzyjający włączeniu społecznemu. 
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