
57. nalega na prawidłowe wdrażanie nowej procedury komitologii i na ochronę praw Parlamentu w tej
dziedzinie; przywiązuje szczególną wagę do procedur komitologii w dziedzinie usług finansowych (proce-
dura Lamfalussy'ego), jako że wiele istotnych zagadnień podlega dostosowaniom; jest zdania, że prawidłowe
stosowanie ram ma istotne znaczenie dla sprawnego funkcjonowania systemu finansowego oraz zapobiega-
nia kryzysowi finansowemu; wnosi o pełne przestrzeganie praw Parlamentu zgodnie z ustaleniami oraz o
wprowadzenie aktualnych porozumień w życie;

58. oczekuje z zainteresowaniem wyników zainicjowanego przez Komisję procesu konsultacji na temat
„Reformowanie budżetu, zmienianie Europy” (SEC(2007)1188); domaga się pełnego włączenia Parlamentu w
przegląd zarówno wydatków, jak i systemu zasobów własnych UE, co przewiduje oświadczenie nr 3 do
porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finan-
sami dotyczące przeglądu ram finansowych;

59. wyraża opinię, że aby uzyskać pozytywne poświadczenie wiarygodności od Trybunału Obrachunko-
wego Komisja powinna podjąć techniczne przygotowania i nakłonić państwa członkowskie do wydania
oświadczeń krajowych zgodnie z sugestiami zawartymi w rezolucjach Parlamentu w sprawie absolutorium
za 2003, 2004 i 2005 r.; uznaje podsumowania dotyczące audytów, wymagane w ust. 44 porozumienia
międzyinstytucjonalnego, jedynie za pierwszy krok w tym kierunku; oczekuje bardziej aktywnego podejścia
za strony komisarza odpowiedzialnego za przejrzystość i dobre sprawowanie rządów; zauważa ponadto, że
sama Komisja czuje się związana i zobowiązana najwyższymi normami w zakresie należytego zarządzania
finansami;

60. wzywa Komisję do bezzwłocznego zreformowania procedur i do ściślejszego włączenia Parlamentu i
jego właściwych komisji w proces wyboru i mianowania dyrektorów agencji; podejmie środki niezbędne do
nadania bardziej gruntownego charakteru procesowi wyboru dyrektorów agencji;

Informowanie o Europie

61. wzywa Komisję, aby nadała obywatelom centralną rolę w projekcie europejskim, w którym odniesie
ona sukces tylko poprzez wsłuchiwanie się w troski Europejczyków, i aby zintensyfikowała swoje wysiłki na
rzecz rozwoju skuteczniejszej polityki komunikacyjnej w celu osiągnięcia lepszego zrozumienia obywateli
dla działań prowadzonych przez UE oraz jej wkładu w rozwiązywanie ich problemów, tak aby przygotować
ratyfikację traktatu reformującego i wybory do Parlamentu Europejskiego w 2009 r.;

62. wzywa Komisję do wyraźnego określenia, jak zamierza wprowadzić w praktyce treść swoich priory-
tetów w zakresie komunikacji, a w szczególności priorytetu informowania o traktacie reformującym;

*
* *

63. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz rzą-
dom i parlamentom państw członkowskich.

P6_TA(2007)0614

Umowy o partnerstwie gospodarczym

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie umów o partnerstwie
gospodarczym

Parlament Europejski,

— uwzględniając umowę partnerską zawartą między państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) z jednej
strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony, podpisaną w Kotonu w
dniu 23 czerwca 2000 r. (umowa z Kotonu),

— uwzględniając komunikat Komisji z dnia 23 października 2007 r. w sprawie umów o partnerstwie
gospodarczym (COM(2007)0635),

— uwzględniając konkluzje Rady ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych (GAER) z dnia 20 listopada
2007 r. dotyczące umów o partnerstwie gospodarczym (EPA),
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— uwzględniając rezolucję Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE przyjętą w dniu 22 listo-
pada 2007 r. w Kigali, w sprawie przeglądu negocjacji dotyczących umów o partnerstwie gospodar-
czym,

— uwzględniając Układ ogólny w sprawie taryf celnych i handlu (GATT), a w szczególności jego art. XXIV,

— uwzględniając deklarację polityczną ministrów krajów AKP z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie umów
o partnerstwie gospodarczym,

— uwzględniając swoje poprzednie rezolucje na ten temat, a w szczególności rezolucję w sprawie umów o
partnerstwie gospodarczym z dnia 23 maja 2007 r. (1),

— uwzględniając art. 103 ust. 4 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że art. 36 ust. 1 umowy z Kotonu stanowi, że strony zawrą nową umowę o handlu,
zgodną z zasadami WTO, której celem będzie stopniowe usuwanie barier handlowych oraz nasilenie
współpracy we wszystkich dziedzinach związanych z handlem i rozwojem,

B. mając na uwadze, że odstępstwo zwalniające tę umowę z przestrzegania zasad WTO wygasa z końcem
roku 2007,

C. mając na uwadze, że wiele krajów AKP z dużą nieufnością odnosi się do zawarcia umów o partnerstwie
gospodarczym i twierdzi, że Komisja Europejska wywiera na nie presję, aby podpisały umowy, nato-
miast inne kraje kładą nacisk na znaczenie, jakie ma dla ich gospodarek udostępnienie rynku UE,

D. mając na uwadze, że ustanowienie regionalnych rynków stanowi kluczowy instrument pomyślnego
wdrożenia umów o partnerstwie gospodarczym,

E. mając na uwadze, że negocjacje w sprawie umów o partnerstwie gospodarczym, mające na celu zastą-
pienie umowy z Kotonu, nie posuwają się do przodu w takim samym tempie we wszystkich sześciu
regionach i prawdopodobnie w żadnym razie nie zostaną zakończone przed końcem 2007 r.,

F. mając na uwadze, że w październiku 2007 r. Komisja zaproponowała państwom AKP umowę prze-
jściową, jako pierwszą fazę umów o partnerstwie gospodarczym, obejmującą handel towarami i wszyst-
kie obszary, co do których można już uzyskać porozumienie, jak zasady pochodzenia, która weszłaby
w życie od 31 grudnia 2007 r.,

G. mając na uwadze, że zgodnie z deklaracją z Kapsztadu głównym celem negocjacji w sprawie umów o
partnerstwie gospodarczym jest wzmocnienie gospodarek państw AKP,

H. mając na uwadze, że celem gospodarczej i handlowej współpracy pomiędzy AKP a UE jest wspieranie
rozwoju oraz sprzyjanie stopniowemu włączaniu państw AKP do światowej gospodarki,

1. ponownie wyraża przekonanie, że umowy o partnerstwie gospodarczym muszą być instrumentami
rozwoju w celu wspierania trwałego rozwoju, integracji regionalnej oraz zmniejszenia ubóstwa w krajach
AKP, a także sprzyjania stopniowemu włączaniu państw AKP do światowej gospodarki;

2. zauważa z zaniepokojeniem powolne tempo negocjacji, co prawdopodobnie uniemożliwi podpisanie
pełnej umowy z jakąkolwiek z grup regionalnych AKP przed dniem 31 grudnia 2007 r.;

3. przyjmuje do wiadomości najnowszą decyzję Komisji dotyczącą dwustopniowego podejścia w celu
uniknięcia załamania się handlu w przypadku państw AKP nienależących do krajów najsłabiej rozwiniętych
oraz kontynuacji po dniu 31 grudnia 2007 r. negocjacji w sprawie wszechstronnych i przyjaznych rozwo-
jowi umów o partnerstwie gospodarczym;

4. odnotowuje propozycję Komisji zawartą w swoim powyższym komunikacie oraz decyzję Rady ds.
Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych (GAERC) z dnia 20 listopada 2007 r. dotyczącą zawarcia w pierwszej
fazie negocjacji umowy przejściowej, ograniczającej się do handlu towarami;

5. dostrzega zawarcie tymczasowej umowy ramowej pomiędzy Wspólnotą Europejską i państwami part-
nerskimi Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej, a także wieloma państwami Wspólnoty Rozwoju Afryki Połud-
niowej, gwarantującej bezcłowy i bezkontyngentowy dostęp towarów z tych państw na rynek UE;

6. podkreśla, że ustanowienie prawdziwego rynku regionalnego jest podstawą dla udanego wdrożenia
umów o partnerstwie gospodarczym, oraz że integracja regionalna jest niezbędna dla społeczno-gospodar-
czego rozwoju krajów AKP; podkreśla, że umowy powinny dlatego wspierać utrzymanie jedności regionów;

7. wzywa obie strony do przyjęcia na siebie odpowiedzialności za jak najwcześniejsze kontynuowanie
negocjacji w innych sprawach; podkreśla, że dla osiągnięcia długoterminowego porozumienia potrzebne
jest zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron;

(1) Teksty przyjęte, P6_TA(2007)0204.
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8. podkreśla, że pełna asymetria w obrębie porozumień, zgodna z wymogami WTO, powinna obejmo-
wać maksymalną elastyczność dotyczącą obniżonych stawek celnych, produktów newralgicznych oraz
okresu przejściowego przed terminem pełnego wdrożenia umowy;

9. wzywa do uwzględnienia specyficznych interesów najbardziej oddalonych regionów oraz krajów i
obszarów zamorskich w negocjacjach dotyczących umów o partnerstwie gospodarczym w oparciu o art.
299 ust. 2 i 3 traktatu WE;

10. przyznaje, że ważne jest, aby kraje AKP zaangażowały się w proces partnerstwa gospodarczego i aby
wspierały niezbędne reformy, mające na celu dostosowanie struktur społeczno-gospodarczych do umów;
wzywa rządy krajów AKP do wdrożenia zasad dobrych rządów; wzywa Komisję do przestrzegania zasad
pełnej asymetrii i elastyczności;

11. podkreśla, że propozycja Komisji dotycząca zasad pochodzenia oznacza złagodzenie obowiązujących
obecnie przepisów; uważa, że umowa powinna przewidywać niezbędną elastyczność, biorąc pod uwagę
różnice w poziomach rozwoju przemysłowego między UE a krajami AKP oraz między poszczególnymi
krajami AKP;

12. zauważa znaczenie podjęcia na najwyższym szczeblu negocjacji w sprawie inwestycji w usługi i
handlu nimi; wzywa Komisję do wykazania się elastycznością w tych dziedzinach, jako że niektóre regiony
AKP nie wyrażają woli zajęcia się tymi kwestiami;

13. przypomina zobowiązania Rady i Komisji do powstrzymania się od negocjacji w sprawie postano-
wień TRIPS-plus z obszaru farmakologii, mających wpływ na zdrowie publiczne i dostęp do leków, jak te
dotyczące wyłączności danych, poszerzania patentów i ograniczania podstaw licencji przymusowych;

14. wzywa Komisję do dokonywania, podczas negocjacji i po ich zakończeniu, systematycznej analizy
społecznego wpływu umów o partnerstwie gospodarczym na grupy znajdujące się w najbardziej niekorzyst-
nej sytuacji;

15. podkreśla, że przepisom handlowym towarzyszyć powinno zwiększenie środków na rzecz pomocy
związanej z wymianą handlową, szczególnie w celu wsparcia handlu regionalnego oraz wypełniania norm i
przepisów przywozowych UE, i że umowy przejściowe, oprócz finansowania z EFR, muszą zawierać kon-
kretne przepisy dotyczące wsparcia na rzecz handlu związanego z umową o partnerstwie gospodarczym;
wzywa do podjęcia konkretnych zobowiązań przed zakończeniem negocjacji w sprawie umów o partner-
stwie gospodarczym dotyczących pomocy związanej z wymianą handlową i kosztów dostosowań związa-
nych z umowami o partnerstwie gospodarczym, w całkowitej zgodności ze strategią UE w zakresie pomocy
na rzecz handlu;

16. z zadowoleniem przyjmuje dyskusje na temat ustanowienia regionalnych funduszy w ramach umów
o porozumieniu gospodarczym, które ułatwiałyby mobilizację środków pochodzących od unijnych dawców
oraz zapewniałyby finansowe wsparcie inicjatywom dywersyfikacji przychodów;

17. uważa, że zawieranie przez Komisję Europejską umów o wolnym handlu nowej generacji z innymi
krajami rozwijającymi nie powinno prowadzić do dalszego ograniczania ułatwień handlowych, z których
kraje AKP obecnie korzystają;

18. zwraca się do Komisji i Służb Prawnych Parlamentu Europejskiego o przeprowadzenie oceny każdej
umowy w celu zapewnienia pełnego przestrzegania uprawnień i prerogatyw Parlamentu Europejskiego;
zwraca się o zastosowanie procedury zgody w odniesieniu do każdej z umów; uważa, że w przypadku
gdy uprawnienia Parlamentu Europejskiego nie będą w pełni przestrzegane, konieczne będzie podjęcie dzia-
łań prawnych;

19. zwraca się do Komisji i Rady o przeprowadzenie konsultacji z Parlamentem Europejskim w sprawie
zawarcia przejściowej umowy o partnerstwie gospodarczym zgodnie z art. 300 ust. 3 akapit drugi Traktatu
ustanawiającego Wspólnotę Europejską;

20. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Radzie
AKP-UE oraz Wspólnemu Zgromadzeniu Parlamentarnemu AKP-UE.
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