
PA\601584PL.doc PE 369.964v01-00

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Komisja Handlu Międzynarodowego

WERSJA TYMCZASOWA
2005/2248(INI)

16.2.2006

PROJEKT OPINII
Komisji Handlu Międzynarodowego

dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

w sprawie przyszłego europejskiego modelu socjalnego
(2005/2248(INI))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Giulietto Chiesa



PA\601584PL.doc PE 369.964v01-00

PL

PA_NonLeg



PA\601584PL.doc PE 369.964v01-00

PL

WSKAZÓWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących sugestii:

1. domaga się, aby Komisja zapewniła promowanie i ochronę wartości europejskich, w 
szczególności społecznej gospodarki rynkowej, ochrony środowiska, praw 
pracowniczych, rozwoju usług publicznych, rolnictwa wielofunkcyjnego i różnorodności 
kulturowej, przez jej politykę handlową; 

2. jest zdania, że wymaga to przyjęcia przez Komisję i państwa członkowskie spójnego 
stanowiska na forum na przykład MOP, OECD i wielostronnych agencji ochrony 
środowiska, oraz wspierania celów polityki postulowanych na tych forach podczas 
dwustronnych negocjacji handlowych i tych w ramach WTO;

3. popiera wprowadzenie europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji, który ma 
zmniejszyć negatywne skutki liberalizacji i wesprzeć dostosowanie gospodarcze;

4. uznaje, że kraje rozwijające się również potrzebują tego typu pomocy połączonej ze 
swobodą do określania własnej konfiguracji politycznej, jeżeli mają skorzystać z wyników 
wielostronnych lub regionalnych negocjacji handlowych; 

5. podkreśla, jak istotny dla europejskich produktów i usług jest wolny rynek, bez 
uszczerbku dla rozwoju krajów trzecich i biorąc pod uwagę ich zdolność do radzenia 
sobie z obecnym brakiem równowagi w zakresie umiejętności i doświadczeń;

6. z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie systemu GSP+, który pobudza do wyższych 
standardów socjalnych i środowiskowych, oraz wzywa do rozszerzenia wzmiankowanego 
podejścia na dwustronne umowy handlowe;

7. jest zdania, że poprzez wprowadzenie polityki handlowej opartej na tych postulatach, 
Europa zostanie uznana przez kraje rozwijające się i te najbiedniejsze za uczciwego 
partnera i głównego obrońcę ich interesów, co przyczyni się do rozwoju siły politycznej 
Unii Europejskiej w instytucjach międzynarodowych;

8. odnotowuje, że obywatele Europy coraz bardziej niepokoją się o wpływ liberalizacji 
handlu na europejski rynek pracy i standardy życia oraz wzywa Komisję do podjęcia 
starań zmierzających w kierunku większej przejrzystości w negocjacjach handlowych i do 
zapewnienia jasnych i niezależnych analiz kosztów i korzyści proponowanych nowych 
umów handlowych.


