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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. zwraca uwagę, że obecna współpraca AKP–UE nie przyniosła optymalnych rezultatów 

stronom umowy, i dlatego podkreśla, że użycie tych samych instrumentów w stosunkach z 

państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) w przyszłości może mieć jedynie 

ograniczony wpływ na ich rozwój; 

2. apeluje o skuteczne ramy na okres po wygaśnięciu umowy z Kotonu, dostosowane do 

nowych i pojawiających się globalnych wyzwań i oparte na podmiotowości i 

odpowiedzialności państw AKP, a także podkreśla pierwszoplanową rolę 

zrównoważonych celów rozwoju i praw człowieka; podkreśla, że ramy na okres po 

wygaśnięciu umowy z Kotonu muszą zostać określone w ścisłej współpracy z państwami 

AKP, w tym ze społeczeństwem obywatelskim, i w koordynacji z właściwymi 

organizacjami regionalnymi, a także muszą się opierać na analizie umowy o partnerstwie 

z Kotonu i doświadczeniach zdobytych podczas jej obowiązywania, przy czym należy 

unikać powielania działań i struktur; domaga się, aby wśród głównych celów tych nowych 

ram na okres po wygaśnięciu umowy z Kotonu znalazły się wzrost i rozwój; podkreśla, że 

zmieniona ogólna umowa ramowa, która jest prawnie wiążąca, a także regionalne umowy 

o partnerstwie gospodarczym i inne instrumenty handlowe, a mianowicie inicjatywa 

„wszystko oprócz broni” i ogólny system preferencji (GSP/GSP+), muszą wspierać 

sprawiedliwy i zrównoważony handel, integrację regionalną oraz, ostatecznie, tworzenie 

dobrobytu, zrównoważony rozwój oraz ograniczanie nierówności i ubóstwa, a także 

muszą zawierać możliwe do wyegzekwowania mechanizmy zapewniające przestrzeganie 

praw człowieka; 

3. przypomina, że umowy o partnerstwie gospodarczym stanowią kluczowy instrument 

rozwojowy wspierający ograniczenie ubóstwa w dłuższej perspektywie; podkreśla jednak, 

że liberalizacji handlu muszą towarzyszyć skuteczne środki i wspieranie rozwoju w 

zakresie budowania potencjału, zdolności produkcyjnych, eksportowych i w dziedzinie 

infrastruktury oraz rozwoju krajowego sektora prywatnego, szczególnie w przypadku 

krajów najsłabiej rozwiniętych, aby pomóc im w wykorzystaniu możliwości oferowanych 

przez handel; 

4. popiera utworzenie kontynentalnej strefy wolnego handlu, której celem jest pogłębienie 

integracji gospodarczej 54 państw kontynentu afrykańskiego; wzywa do ponownego 

zdefiniowania partnerstwa UE–AKP, aby dostosować je do utworzenia strefy wolnego 

handlu; 

5. zauważa, że handel jest jednym z trzech filarów umowy z Kotonu, i podkreśla, że proces 

dotyczący okresu po wygaśnięciu umowy z Kotonu powinien zapewnić ramy 

umożliwiające omawianie kwestii handlowych będących przedmiotem wspólnego 

zainteresowania ze wszystkimi państwami AKP i właściwymi zainteresowanymi 

stronami; wzywa do zawarcia umowy po wygaśnięciu umowy z Kotonu jako politycznej 

umowy ramowej, w której zostaną ustanowione minimalne wiążące wymogi dla umów o 

partnerstwie gospodarczym, w tym wspólny nadzór parlamentarny i zorganizowane 
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mechanizmy monitorowania społeczeństwa obywatelskiego; wzywa Komisję do 

zapewnienia regularnego monitorowania wdrażania umów o partnerstwie gospodarczym 

w celu ich ewentualnej aktualizacji; apeluje o zacieśnienie sprawiedliwej i 

zrównoważonej współpracy handlowej przy jednoczesnym wspieraniu systemowych 

reform gospodarczych i uwzględnianiu specyfiki i priorytetów poszczególnych państw i 

regionów AKP; broni takich relacji handlowych, ale przy zastosowaniu podejścia 

opartego na wartościach i przy większej spójności polityki na rzecz rozwoju, zgodnie z 

tym co zaproponowano w komunikacie zatytułowanym „Handel z korzyścią dla 

wszystkich: W kierunku bardziej odpowiedzialnej polityki handlowej i inwestycyjnej”; 

apeluje o stworzenie ram na okres po wygaśnięciu umowy z Kotonu, które uwzględnią 

aspekt płci w handlu; jest zdania, że centralnymi elementami przyszłego partnerstwa 

gospodarczego powinny być wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu, tworzenie 

godnych miejsc pracy, zarządzanie gospodarcze, integracja regionalna, promowanie 

współpracy inwestycyjnej, rozwój sektora prywatnego (zwłaszcza mikroprzedsiębiorstw i 

małych przedsiębiorstw), dywersyfikacja gospodarcza, promowanie nowych gałęzi 

przemysłu, zrównoważony rozwój rolnictwa i zrównoważone zarządzanie zasobami 

naturalnymi; 

6. podkreśla, że nie tylko umowy handlowe, w tym umowy o partnerstwie gospodarczym, 

ale także inwestycje mają ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarek państw AKP oraz 

dla ograniczania bezrobocia i wykluczenia społecznego; uważa, że w tym celu przyszłe 

ustalenia dotyczące okresu po roku 2020 powinny zapewnić odpowiednie zapisy 

wspierające procesy inwestycyjne; 

7. podkreśla, że ramy dotyczące okresu po wygaśnięciu umowy z Kotonu muszą promować 

zrównoważony rozwój, prawa człowieka, podstawowe normy pracy i dobre rządy, w tym 

poprzez zwalczanie korupcji i nielegalnych przepływów finansowych w oparciu o normy 

międzynarodowe; apeluje o solidne i możliwe do wyegzekwowania przepisy dotyczące 

zrównoważonego rozwoju oraz o właściwe ramy dla społecznej odpowiedzialności 

przedsiębiorstw; wzywa w szczególności do utrzymania w przyszłej umowie klauzuli 

dotyczącej „zasadniczych elementów” w zakresie praw człowieka, zgodnie z wytycznymi 

ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka, aby klauzule powiązane zawarte w 

umowach o partnerstwie gospodarczym – zwłaszcza klauzule dotyczące niewykonania – 

nadal funkcjonowały po 2020 r.; 

8. uważa, że bardzo ważne jest, aby w ramach na okres po wygaśnięciu umowy z Kotonu 

wprowadzono środki ułatwiające handel w celu rozwinięcia wewnątrzafrykańskiej 

wymiany towarów przemysłowych i rolnych; 

9. zauważa, jak ważne jest odnowione Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne AKP–UE i 

jego zaangażowanie na wszystkich etapach dyskusji dotyczących ram dla okresu po 

wygaśnięciu umowy z Kotonu, i broni silnego nadzoru parlamentarnego nad przyszłymi 

ramami; apeluje o zorientowane na wyniki i okresowe monitorowanie współpracy AKP–

UE, zwłaszcza jeśli chodzi o prawa człowieka, handel, zrównoważony rozwój i 

sprawiedliwy handel; 

10. podkreśla, że absolutnie konieczne jest zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego i 

zainteresowanych stron, jak związki zawodowe, przedsiębiorstwa – w tym MŚP – oraz 

władze lokalne, w cały proces wdrażania umów o partnerstwie gospodarczym i w proces 
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dotyczący okresu po wygaśnięciu umowy z Kotonu; apeluje do Komisji o promowanie 

uczestnictwa społeczeństwa obywatelskiego w formalnych stosunkach UE–AKP; 

11. przypomina zobowiązania dotyczące finansowania rozwoju przyjęte w planie działania z 

Addis Abeby i ich znaczenie dla realizacji celów zrównoważonego rozwoju; podkreśla 

potrzebę opracowania jasnych i przejrzystych zasad podatkowych z myślą o zwiększeniu 

przychodów krajowych; zwraca uwagę na znaczenie budowania zdolności handlowych, 

jako że industrializacja i dywersyfikacja gospodarek krajów AKP pozostaje ograniczona, 

a także zwraca się o gruntowną analizę potrzeb państw AKP w zakresie rozwoju handlu i 

inwestycji; zwraca się do UE o zapewnienie odpowiedniego i skutecznego finansowania 

pomocy na rzecz wymiany handlowej, aby promować transfer technologii i wspierać 

państwa AKP w ich staraniach na rzecz wdrożenia umowy WTO o ułatwieniach w 

handlu, stopniowej integracji z gospodarką światową i znalezienia się wyżej w globalnym 

i regionalnym łańcuchu wartości; zauważa, że pomoc finansowa musi być powiązana z 

konkretnymi projektami współpracy ukierunkowanymi na poprawę infrastruktury oraz 

systemów edukacyjnych i społecznych w państwach AKP; 

12. wzywa również UE do zwiększenia wsparcia w celu pomagania krajom bogatym w 

zasoby we wdrażaniu zasad przewidzianych w Inicjatywie przejrzystości w branżach 

wydobywczych, dotyczących większej przejrzystości i odpowiedzialności w sektorze 

naftowym, gazowym i górniczym. 
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