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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie handlu i ubóstwa: projektowanie polityki handlowej z myślą o 
maksymalizacji udziału handlu w eliminacji ubóstwa
(2006/XXXX(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając swoje rezolucje: z dnia 25 października 2001 r. w sprawie otwartości i 
demokracji w handlu międzynarodowym1, z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie spotkania 
WTO w Katarze2, z dnia 3 września 2002 r. w sprawie handlu i rozwoju na rzecz 
eliminacji ubóstwa3, z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie głodu na świecie oraz eliminacji 
barier w handlu z krajami najuboższymi4, z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie negocjacji 
WTO dotyczących handlu rolnego5, z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie budowy potencjału 
w krajach rozwijających się6, z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie przygotowań do 5. 
Konferencji Ministerialnej WTO (Cancún, Meksyk, 10-14 września 2003 r.)7, z dnia 4 
września 2003 r. w sprawie komunikatu Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego w 
sprawie handlu i rozwoju – pomoc krajom rozwijającym się w odnoszeniu korzyści z 
handlu8, z dnia 25 września 2003 r. w sprawie 5. Konferencji Ministerialnej WTO w 
Cancún9, z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie akcji zwalczania głodu i ubóstwa10, z dnia 12 
maja 2005 r. w sprawie oceny realizacji Programu Rozwoju z Doha po wejściu w życie 
decyzji Rady Generalnej WTO z dnia 1 sierpnia 2004 r.11, z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie 
światowego apelu o działania na rzecz walki z ubóstwem12, z dnia 1 grudnia 2005 r. w 
sprawie przygotowań do 6. Konferencji Ministerialnej Światowej Organizacji Handlu w 
Hongkongu13,

– uwzględniając swoje stanowisko z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia Rady wprowadzającego plan ogólnych preferencji taryfowych14 oraz z 
dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie przyznawania licencji przymusowych na patenty 
dotyczące wytwarzania produktów farmaceutycznych przeznaczonych na wywóz do 
krajów, w których występują problemy związane ze zdrowiem publicznym15,

– uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 980/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. 

  
1 Dz.U. C 112 E z 9.5.2002, str. 326. 
2 Dz.U. C 177 E z 25.7.2002, str. 290.
3 Dz.U. C 272 E z 13.11.2003, str. 277.
4 Dz.U. C 039 E z 13.2.2004, str. 79.
5 Dz.U. C 043 E z 19.2.2004, str. 248.
6 Dz.U. C 067 E z 17.3.2004, str. 255.
7 Dz.U. C 074 E z 24.3.2004, str. 861.
8 Dz.U. C 076 E z 25.3.2004, str. 435.
9 Dz.U. C 077 E z 26.3.2004, str. 393.
10 Dz.U. C 304 E z 1.12.2005, str. 277.
11 P6_TA (2005) 0182.
12 P6_TA-PROV(2005) 0289.
13 P6_TA-PROV(2005) 0461.
14 Dz.U. C 320 E z 15.12.2005, str. 145.
15 P6_TA-PROV (2005) 0454.
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wprowadzające plan ogólnych preferencji taryfowych1,

– uwzględniając komunikaty Komisji Europejskiej: „Przyspieszenie postępów w realizacji 
Milenijnych Celów Rozwoju – wkład Unii Europejskiej” (COM(2005)0132), 
„Przyspieszenie tempa realizacji Milenijnych Celów Rozwoju – finansowanie rozwoju i 
efektywność pomocy” (COM(2005)0133) oraz „Spójność polityki na rzecz rozwoju –
przyspieszanie postępu w osiąganiu Milenijnych Celów Rozwoju” (COM(2005)0134) z 
dnia 12 kwietnia 2005 r.,

– uwzględniając deklaracje końcowe Konferencji Parlamentarnej w sprawie WTO z dnia 12 
i 15 grudnia 2005 r. oraz 24-26 listopada 2004 r.,

– uwzględniając Deklarację ministerialną z 6. sesji Konferencji Ministerialnej WTO, 
przyjętą w dniu 18 grudnia 2006 r. w Hongkongu,

– uwzględniając decyzję przyjętą przez Radę Generalną WTO w dniu 1 sierpnia 2004 r.,

– uwzględniając Deklarację ministerialną z 4. sesji Konferencji Ministerialnej WTO, 
przyjętą w dniu 18 grudnia 2006 r. w Ad-Dausze,

– uwzględniając raport Sutherlanda na temat przyszłości WTO,

– uwzględniając Deklarację Milenijną ONZ z dnia 8 września 2000 r., w której ustanowiono 
Milenijne Cele Rozwoju (MCR) w oparciu o kryteria wspólnie przyjęte przez wspólnotę 
międzynarodową w celu walki z ubóstwem,

– uwzględniając „Milenijne Cele Rozwoju – Raport 2005” ONZ,

– uwzględniając wyniki Światowego Szczytu ONZ w 2005 r.,

– uwzględniając raport sporządzony przez Zespół ds. Projektu Milenijnego ONZ pod 
kierownictwem prof. Jeffreya Sachsa, zatytułowany "Inwestowanie w rozwój: praktyczny 
plan realizacji Milenijnych Celów Rozwoju”, 

– uwzględniając komunikat z Gleneagles, wydany w dniu 8 lipca 2005 r. przez grupę G8 w 
Gleneagles,

– uwzględniając sprawozdanie Konferencji ONZ ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) –
„Kraje najsłabiej rozwinięte 2002: Uciec z pułapki nędzy”,

– uwzględniając raport gospodarczy dotyczący Afryki w 2004 roku zatytułowany 
„Odblokowanie potencjału handlowego Afryki”, sporządzony przez Komisję 
Gospodarczą ONZ ds. Afryki,

– uwzględniając „kwintet przeciwko głodowi” utworzony podczas Światowego Szczytu na 
rzecz Przeciwdziałania Głodowi i Ubóstwu, który doprowadził do światowego apelu o 
działania na rzecz walki z ubóstwem, zainicjowanego przez prezydenta Brazylii Lulę w 
czasie Światowego Forum Społecznego w styczniu 2005 r.,

  
1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 980/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. (Dz.U. L 169 z 30.6.2005, str. 1).
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– uwzględniając Deklarację nowojorską w sprawie przeciwdziałania głodowi i ubóstwu z 
dnia 20 września 2004 r., podpisaną przez 111 rządów narodowych, w tym wszystkie 
państwa członkowskie UE,

– uwzględniając postulat Światowego Szczytu Żywności dotyczący zmniejszenia liczby 
głodujących ludzi o połowę do 2015 r.,

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz opinie... (A6-
0000/2006),

A. mając na uwadze, że ponad miliard ludzi na świecie żyje w warunkach skrajnego ubóstwa,
za mniej niż 1 dolara dziennie, oraz że 1,5 - 3 miliardów ludzi żyje poniżej granicy 
ubóstwa równej 2 dolarom dziennie;

B. mając na uwadze, że różnica w dochodzie na osobę pomiędzy krajami najbiedniejszymi a 
najbogatszymi wzrosła ponad dwukrotnie w ciągu ostatnich 25 lat;

C. zauważając z niepokojem, że udział krajów najbiedniejszych w światowym handlu 
zmniejszył się w ciągu ostatniego dziesięciolecia oraz że ich zależność od produktów o 
niskiej wartości dodanej wzrosła;

D. mając na uwadze, że ogólnoświatowa nierównowaga pomiędzy tempem liberalizacji a 
zasadami socjalnymi i zasadami ochrony środowiska powiększa przepaść między ludźmi 
bogatymi a biednymi – zarówno w krajach uprzemysłowionych, jak i rozwijających się – i 
stanowi przeszkodę w budowie Unii Europejskiej jako obszaru spójności społecznej, 
zrównoważonego rozwoju i uprzemysłowienia;

E. mając na uwadze, że według raportu Banku Światowego, Programu Ochrony Środowiska 
ONZ i Programu Rozwoju ONZ: „Trzy czwarte ludzi ubogich na świecie zamieszkuje 
obszary wiejskie; są oni całkowicie zależni od środowiska naturalnego”; mając na 
uwadze, że ludzie ubodzy stają się pierwszymi ofiarami prywatyzacji zasobów 
naturalnych oraz destrukcji środowiska;

F. mając na uwadze, że dostęp do zasobów naturalnych, takich jak woda i grunty czy 
energia, do podstawowych usług, takich jak opieka zdrowotna i edukacja, oraz do 
podstawowych dóbr, takich jak leki, z każdym dniem staje się coraz trudniejszy dla ludzi 
ubogich;

G. mając na uwadze, że zyski z handlu towarami i produktami rolnymi stają się z każdym 
dniem coraz mniejsze dla producentów, a coraz większe dla detalistów;

H. mając na uwadze, że zgodnie z analizą1 opartą na danych Banku Światowego, 
Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz ONZ, liberalizacja handlu kosztowała 
Afrykę Subsaharyjską 252 mld USD w ciągu ostatnich 20 lat;

  
1 „The economics of failure: The real cost of 'free' trade for poor countries”, Egor Kraev dla Christian Aid, 
czerwiec 2005.
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I. mając na uwadze, że realizacja Milenijnych Celów Rozwoju oraz walka z ubóstwem na 
świecie będą wymagały bardziej sprawiedliwych praktyk handlowych, ścisłych i 
stosowanych przepisów ochronnych dotyczących środowiska i praw socjalnych, 
rzeczywistego umorzenia długu oraz zwiększenia kwot pomocy przez wszystkich 
donatorów;

J. zauważając, że handel zagraniczny może stanowić ważne narzędzie rozwoju społecznego 
i ekonomicznego, gdy kraje mają możliwość ochrony swoich rynków w początkowej fazie 
i otwarcia rynku w wybranym przez siebie momencie oraz gdy dysponują silnymi ramami 
instytucjonalnymi oraz jasnymi zasadami socjalnymi i środowiskowymi, a także jasnymi 
mechanizmami redystrybucji dóbr;

K. mając na uwadze, że sformułowanie zasad środowiskowych i socjalnych w ramach 
wielostronnego systemu handlowego, integracja krajów rozwijających się ze światowym 
systemem handlu na uczciwych zasadach, z uwzględnieniem potrzeb tych krajów, oraz 
poprawa funkcjonowania WTO muszą być głównymi celami i zadaniami polityki 
handlowej UE, z uwagi na fakt, że UE jest największym blokiem handlowym na świecie;

L. mając na uwadze, że kraje rozwijające się zgodziły się w Marakeszu na rozpoczęcie 
negocjacji w sprawie usług pod warunkiem uzyskania pełnej swobody włączania i 
wyłączania dowolnych sektorów usług do i z negocjacji;

M. mając na uwadze, że kraje uprzemysłowione posiadają 90% wszystkich patentów oraz że 
stosowanie obecnych postanowień Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw 
własności intelektualnej (TRIPS) utrudnia transfer technologii;

N. mając na uwadze, że UE jest największym eksporterem oraz drugim co do wielkości 
importerem na świecie, a jej wpływy w ramach WTO oraz wynikające z porozumień 
dwustronnych i regionalnych kształtują politykę i zasady handlu międzynarodowego, od
ich założeń intelektualnych po faktyczną realizację,

1. ostrzega, że globalne koszty porażki w eliminowaniu ubóstwa – opóźniającej
poszukiwanie odpowiedniej równowagi między zasadami handlu a zasadami socjalnymi i 
środowiskowymi – są ogromne, w kategoriach ludzkiego cierpienia, niestabilności, 
konfliktów, powracających kryzysów, międzynarodowej przestępczości, handlu 
narkotykami, stagnacji ekonomicznej, nielegalnej migracji oraz przedwczesnej śmierci;

2. wzywa Komisję, by rozważyła jako kwestię absolutnie priorytetową w swojej 
międzynarodowej agendzie doprowadzenie do równowagi między globalnym systemem 
rządów, stosowaniem zasad handlu a prawem do rozwoju, w szczególności zasadami 
środowiskowymi i socjalnymi, co jest jedyną drogą prowadzącą do eliminacji głębokich 
przyczyn ubóstwa oraz do poprawy spójności społecznej i równowagi środowiskowej;

3. wzywa do pełnej oceny oddziaływania obecnej polityki handlowej na środowisko oraz na 
ubóstwo w krajach rozwijających się i w UE;

4. z zadowoleniem przyjmuje zapowiedź przewodniczącego Komisji (październik 2005), że 
podejmie on działania na rzecz ofiar globalizacji w UE poprzez programy szczegółowe; 
jest zdania, że programom tym powinno towarzyszyć wzmocnienie przepisów socjalnych 
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i środowiskowych w UE oraz kontroli dóbr produkcyjnych importowanych do UE i usług 
świadczonych w UE; 

5. wzywa Komisję do uruchomienia – oraz do zachęcania WTO do ustanowienia – nowych 
mechanizmów mających na celu stabilizację cen towarów oraz zapewnienie 
sprawiedliwego podziału zysków z ich sprzedaży między producentów a detalistów; 

6. jest zdania, że prawo do rozwijania przemysłu jest prawem do rozwoju; dlatego uważa, że 
każdy kraj ma prawo do ochrony swojego przemysłu, szczególnie przed krajami 
stosującymi dumping socjalny i środowiskowy; 

7. zachęca do integracji gospodarczej między krajami sąsiadującymi oraz krajami 
znajdującymi się na tym samym etapie rozwoju gospodarczego; 

8. wzywa Komisję do pracy na rzecz większej przejrzystości w negocjacjach dotyczących 
handlu międzynarodowego oraz do uwzględnienia niepokoju tych krajów rozwijających 
się, które nie mają możliwości prowadzenia licznych negocjacji handlowych 
równocześnie;

9. wzywa Komisję do uruchomienia specjalnego programu pomocy krajom subsaharyjskim 
w odwróceniu negatywnych efektów liberalizacji handlu narzuconej przez 
międzynarodowe instytucje finansowe w dziedzinach takich, jak dostęp do wody, dostęp 
do leków, usługi publiczne (kolej itp.), rolnictwo i przemysł podstawowy; 

10. wzywa do zmiany art. XXIV Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 
w celu przedłużenia okresów przejściowych, na jakie zezwala się krajom rozwijającym 
się, gdy podejmują zobowiązania w ramach porozumień regionalnych;

11. zauważa, że rolnictwo nadal jest głównym źródłem dochodów i zatrudnienia w większości 
krajów rozwijających się, szczególnie wśród ludzi ubogich; dlatego wzywa wszystkie 
kraje uprzemysłowione do szybszego zniesienia subsydiów wywozowych i 
nieuzasadnionych subsydiów wewnętrznych poprzez wczesne, skoncentrowane działanie, 
do zezwalania wyłącznie na naprawdę uzasadnione subsydia krajowe na rzecz 
zrównoważonego rolnictwa oraz do zagwarantowania społecznej funkcji rolnictwa; 

12. wzywa Komisję do zapewnienia większej spójności między jej polityką handlową a 
polityką współpracy oraz do pomocy rządom krajów rozwijających się w utrzymywaniu i 
rozwijaniu usług publicznych w celu opanowania wielkich plag związanych z ubóstwem, 
takich jak epidemie, analfabetyzm, brak wody pitnej i dostępu do kanalizacji;

13. wzywa Komisję do zagwarantowania pełnej elastyczności w dziedzinie usług oraz do 
udzielenia wszystkim krajom swobody dołączania lub usuwania dowolnych usług do i z 
listy usług mających podlegać liberalizacji;

14. zaznacza, że potrzebne są dostępne leki w przystępnych cenach, i podkreśla potrzebę 
dokonania zmian w art. 30 i 31 porozumienia TRIPS; jest zdania, że te zmiany w 
porozumieniu TRIPS są pilne również w celu ułatwienia transferu technologii z korzyścią 
dla krajów rozwijających się;
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15. podkreśla, że ograniczenie ubóstwa oraz promocja zrównoważonego rozwoju muszą być 
centralnym punktem negocjacji Porozumień o partnerstwie gospodarczym (EPA);

16. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.


