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WSKAZÓWKI

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

1. ponownie zaznacza, że wymiana handlowa może stanowić jedną ze skutecznych metod 
zmniejszania ubóstwa; uważa jednak, że zwalczanie ubóstwa wymaga przede wszystkim 
radykalnej zmiany polityki zarówno w krajach uprzemysłowionych jak i krajach 
rozwijających się, tak aby zaradzić strukturalnym przyczynom ubóstwa, w tym 
niesprawiedliwym zasadom światowego handlu; 

2. przypomina zobowiązanie UE, w ramach porozumienia o partnerstwie z Kotonu, do 
promowania trwałego rozwoju i likwidacji ubóstwa w krajach Afryki, Karaibów i 
Pacyfiku (AKP); uważa również, że UE, jako ważny partner handlowy w wielostronnych 
instytucjach, może przyczynić się do wzmocnienia pozycji krajów rozwijających się 
wpływając na opracowanie szerszej i spójniejszej strategii, zgodnie z art. 178 traktatu 
WE; podkreśla jednak znaczny wkład innych międzynarodowych darczyńców;

3. podkreśla znaczenie utrzymania i wzmacniania wielostronnych ram wymiany handlowej; 
przypomina, że w WTO, które jest forum kształtującym oparty na uczciwych zasadach 
system międzynarodowej wymiany handlowej, należy położyć szczególny nacisk na 
zwiększanie zdolności negocjacyjnych krajów rozwijających się w celu umożliwienia im 
lepszego reprezentowania ich interesów handlowych i integracji z globalną gospodarką;

4. uważa, że podczas szóstej konferencji ministerialnej Światowej Organizacji Handlu 
poczyniono pewne postępy w związku ze specjalnymi produktami i specjalnym 
mechanizmem ochronnym (SSM) oraz szczególnym i odrębnym traktowaniem (SDT), 
biorąc pod uwagę obawy krajów rozwijających się związane z wpływem wywieranym 
przez liberalizację handlu i zasadę wzajemności, ale podkreśla, że nadal pozostaje wiele 
do zrobienia;

5. z zadowoleniem przyjmuje decyzję o zniesieniu subsydiów wywozowych w rolnictwie 
do 2013 r.; nalega jednak, aby Komisja kontynuowała debatę nad ostatecznym 
opracowaniem środków zmniejszenia krajowych dotacji rolniczych i taryf celnych, gdyż 
subsydia wywozowe stanowią tylko 3,5% całego wsparcia przeznaczanego przez UE na 
rolnictwo; 

6. z zadowoleniem przyjmuje poszerzenie zakresu programu „Pomoc na rzecz handlu”, 
który nie został ograniczony do pomocy dla krajów najsłabiej rozwiniętych (LDC), ale 
poszerzony o inne kraje rozwijające się; ubolewa jednak nad faktem, że ta wcześniej 
uzgodniona pomoc została teraz uzależniona od dodatkowych ulg handlowych ze strony 
odbiorców pomocy; 

7. podkreśla znaczenie anulowania długów poprzez stopniowanie zmniejszanie zadłużenia 
krajów najsłabiej rozwiniętych (LDC) w przypadku tych rządów, które przestrzegają 
praw człowieka i zasady dobrego administrowania, oraz nadają priorytetowe znaczenie 
likwidacji ubóstwa i rozwojowi gospodarczemu; 
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8. odnotowuje ostatnie badania UNCTAD i innych instytucji, wskazujące na to, że szeroko 
zakrojona liberalizacja handlu w krajach najsłabiej rozwiniętych niewystarczająco 
przekłada się na trwałe i znaczne zmniejszanie ubóstwa, jak również, że przyczyniała się 
do pogorszenia warunków wymiany w krajach rozwijających się, w szczególności w 
krajach Afryki Subsaharyjskiej;

9. podkreśla znaczenie budowania potencjału instytucjonalnego w przypadku handlu w celu 
zwiększenia zdolności krajów AKP do określania potrzeb i strategii, negocjacji i 
wspierania integracji regionalnej oraz pomocy udzielanej w tym procesie, z myślą o 
zróżnicowaniu i wspieraniu integracji regionalnej i przygotowaniu do liberalizacji 
poprzez zwiększanie produkcji, zdolności handlowej i dostaw oraz poprzez kompensację 
kosztów dostosowania jak również zwiększenie ich zdolności przyciągania inwestycji;  

10. podkreśla potrzebę pilnej reformy WTO celem zwiększenia przejrzystości, 
wiarygodności, i demokratycznej kontroli nad organizacją;

11. uważa za konieczne rozwijanie stosunków handlowych między krajami rozwijającymi 
się, promowanie międzyregionalnej współpracy „południe-południe”, tworzenie 
lokalnych rynków i zwiększenie dostępu ludności do towarów i usług;

12. uważa, że nie tylko handel, ale zwłaszcza rozwój gospodarczy, inwestycje w małe i 
średnie przedsiębiorstwa, które dostarczają towary i usługi, może mieć wpływ na 
pomnażanie bogactwa w przyszłości. 


