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AIŠKINAMOJI DALIS. FAKTŲ IR IŠVADŲ SANTRAUKA

2018 m. vasario 19 d. pranešėjui buvo pavesta užduotis parengti pranešimą dėl BLS 
Reglamento (ES) Nr. 978/2012, kuriuo taikoma bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema ir 
panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 732/2008, įgyvendinimo.

I. Informacijos šaltiniai

Pranešėjas, jį paskyrus rengti šį pranešimą, surinko informaciją ir, be kitų, rėmėsi šiais 
šaltiniais:

 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 978/2012;

 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 607/2013, 
kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 552/97, laikinai 
Mianmarui / Birmai neleidžiantis naudotis bendrosiomis tarifo privilegijomis, ir 
Europos Parlamento rezoliucija dėl galimybės Mianmarui (Birmai) naudotis 
bendraisiais lengvatiniais muitų tarifais atnaujinimo (2012/2929(RSP)); 

 dabartinio BLS reglamento (Reglamento (ES) Nr. 978/2012) laikotarpio vidurio 
vertinimu ir Europos Komisijos ataskaita, prie kurios pridedamas 2018 m. spalio 4 d. 
Komisijos tarnybų darbo dokumentas;

 Komisijos ataskaitomis dėl bendrosios lengvatų sistemos 2014–2015 m. ir 2016–
2017 m., kuriose vertinamas BLS poveikis, daugiausia dėmesio skiriant BLS + 
lengvatomis besinaudojančių šalių veiklos rezultatams;

 viešuoju klausymu „Prekybos lengvatos tvariam vystymuisi: BLS+ mechanizmo 
vertinimas praėjus dvejiems metams“, kurį 2016 m. vasario 16 d. surengė Tarptautinės 
prekybos (INTA) komitetas;

 Keitimusi nuomonėmis dėl BLS įgyvendinimo per 2018 m. vasario mėn. 19 d. INTA 
komiteto posėdį ir keitimusi nuomonėmis dėl BLS + taikymo Šri Lankai 2017 m. kovo 
21 d.;

 2017 m. birželio mėn. Europos Parlamento Išorės politikos GD atliktu darbo teisių 
gamybos eksportui zonose, atsižvelgiant į BLS + lengvatomis besinaudojančias šalis, 
tyrimu;

 tyrimu „Bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistemos reglamentas (Nr. 978/2012): Europos 
įgyvendinimo vertinimas“, kurį parengė Europos Parlamento tyrimų tarnyba (EPRS).

II. Pagrindinės išvados

Remiantis minėtais lyginamaisiais informacijos šaltiniais, akivaizdu, kad:

 šalys, kurios 2011–2016 m., t. y. trejus metus iki naujojo reglamento įsigaliojimo ir po 
jo, atitiko BLS lengvatų taikymo kriterijus, savo eksportą į ES gerokai padidino. Tai 
ypač pasakytina apie šalis, kurioms taikoma „Viskas, išskyrus ginklus“ (VIG) sistema, 
nes jų bendra importo vertė padidėjo 62,1 %, o reikalavimus atitinkančių BLS + šalių 



PE630.395v02-00 4/27 RR\1178053LT.docx

LT

importo vertė padidėjo 53,8 %. Importas iš standartinės BLS išliko stabilus ir sumažėjo 
tik 0,3 %; 

 BLS importas, kaip viso ES importo dalis, sumažėjo nuo 6,1 % 2013 m. (paskutiniais 
metais prieš įsigaliojant naujam reglamentui) iki 4,9 % 2016 m., ir tai iš esmės galima 
paaiškinti mažesniu paramos gavėjų skaičiumi. Naujajame reglamente sugriežtinus 
BLS tinkamumo kriterijus BLS lengvatomis besinaudojančių šalių skaičius sumažėjo 
iki 92, o daugiau šalių, kaip antai Kinija, iš sistemos pasitraukė po reglamento taikymo 
pradžios; 

 tiek VIG, tiek BLS + lengvatomis besinaudojančios šalys nuo 2014 m. labai padidino 
savo naudojimosi lengvatomis lygį – vidutiniškai daugiau kaip 10 procentinių punktų, 
tačiau 10 iš 49 VIG šalių 2011–2016 m. laikotarpiu naudojimosi lengvatomis rodiklis 
sumažėjo daugiau nei 10 procentinių punktų, o standartinių BLS lengvatomis 
besinaudojančių šalių rodiklis sumažėjo vidutiniškai 3 procentiniais punktais;

 BLS poveikis eksporto įvairinimui atrodo dviprasmiškas, nes iš duomenų matyti, kad 
VIG šalių lygis padidėjo nuo iš pat pradžių buvusio žemo lygio, nors jis gerokai 
sumažėjo visuose standartinių BLS lengvatomis besinaudojančių šalių sektoriuose, o 
nevienalyčių BLS + lengvatomis besinaudojančių šalių veiklos rezultatai, susiję su 
eksporto įvairinimu, labai skiriasi;

 tekstilės sektorius yra dominuojantis BLS importo sektorius, tekstilės importas 2016 m. 
sudarė 50 proc. viso importo pagal BLS, todėl jo BLS importų dalis, palyginti su 
padėtimi prieš reformą, padidėjo daugiau nei du kartus; 

 įvairinimui trukdė tai, kad BLS reglamente neleidžiama kumuliacija ar kilmės statuso 
neturinčių medžiagų iš šalių, kurios baigė taikyti BLS, ir šalių, kurios liko sistemoje, 
naudojimas – praktiškas pavyzdys būtų Kambodžos dviračių pramonė;

 neigiamas poveikis, padarytas toms šalims, kurios po 2012 m. reformos nebeatitiko 
BLS lengvatų taikymo kriterijų, yra nedidelis, nes neatrodo, kad iš sistemos 
pasitraukusios šalys būtų patyrusios ilgalaikį poveikį, išskyrus kai kuriuos konkrečius 
sektorius, pvz., Kubos tabako gamintojus;

 BLS aiškiai paskatino besivystančias šalis ratifikuoti tarptautines konvencijas, kad jos 
pasirengtų didesnei prieigai prie ES rinkos taikant BLS +. Nors pati ratifikacija 
nebūtinai reiškia, kad laikomasi konvencijose įtvirtintų teisių, ji suteikia svarbų postūmį 
ir pagrindą padėčiai gerinti; 

 vykdant griežtesnę šalių, kurioms taikoma BLS +, stebėseną, daugiausia dėmesio 
skiriant veiksmingam įgyvendinimui, kuris yra pagrindinis Europos Parlamento 
reikalavimas reformai pagal 27 tarptautines konvencijas, susijusias su žmogaus ir darbo 
teisėmis, aplinkos apsauga ir geru valdymu, buvo sudarytos sąlygos vesti svarbų 
dialogą, suteikiant galimybes ES bendradarbiauti su paramą gaunančiomis šalimis 
visose srityse, kuriose įgyvendinimas yra nepatenkinamas; 

 BLS sistemos poveikį aplinkai sunku nustatyti dėl trūkstamų duomenų apie aplinkos 
rodiklius, taip pat dėl to, kad vėluojama juos pateikti, iš įrodymų matyti, kad BLS + 
lengvatomis besinaudojančios šalys buvo skatinamos laikytis aplinkos apsaugos 
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reikalavimų, bet taip pat padidėjo tekstilės ir drabužių, kurie paprastai daro neigiamą 
poveikį aplinkai, eksportas;

 būta teigiamų ir neigiamų nenumatytų BLS reformos pasekmių, kaip antai moterų 
užimtumo galimybių kūrimas ir geresnis moterų dalyvavimas su ES prekiaujančių 
eksporto pramonės šalių darbo rinkoje, taip pat sparčiau blogėjanti aplinka, susijusi su 
eksporto pramonės šakomis paramą gaunančiose šalyse;

III. Svarbiausios rekomendacijos

 Apsvarstyti įvairias priemones, kuriomis būtų labiau įvairinama paramos gavėjų veikla.

 Turint tai omenyje, į kitą BLS reglamentą vėl įtraukti kumuliacijos su šalimis, kurios 
pasitraukė iš BLS sistemos, galimybę pagal Kanados požiūrį į jos BLS sistemos 
reformą.

 Taip pat reikėtų apsvarstyti būdus, kaip į kitą BLS reglamentą įtraukti paslaugas, kaip 
būdą skatinti didesnę diversifikaciją, ir atsižvelgiant į didėjančią prekybos paslaugomis 
svarbą apskritai, remiantis PPO mažiausiai išsivysčiusioms šalims taikomos paslaugų 
išimties patirtimi.

 Nors Komisija aiškiai sustiprino veiksmingo reikiamų konvencijų įgyvendinimo 
stebėseną, visų pirma BLS + šalių, tačiau taip pat ir kai kurių VIG šalių atveju, šis 
procesas vis dar gali būti skaidresnis, taikant aiškiau apibrėžtą procesą, pagal kurį 
teikiama informacija iš pilietinės visuomenės subjektų. 

 BLS lengvatomis besinaudojančioms šalims, visų pirma BLS + šalims, taip pat turėtų 
būti naudingas didesnis pajėgumų didinimas, kad būtų galima veiksmingiau įgyvendinti 
konvencijas.

 Reikia vadovautis tikslingesniu požiūriu į lengvatų panaikinimą, kuris būtų taikomas tik 
tam tikriems sektoriams arba, konkrečių pažeidimų atveju, galbūt apsvarstyti galimybes 
panaikinti eksporto sertifikavimą konkretiems ekonominės veiklos vykdytojams, 
taikant įtraukimo į juodąjį sąrašą sistemą registruotųjų eksportuotojų sistemoje. 

 Reikia imtis daugiau priemonių siekiant užtikrinti, kad BLS paskatintų teigiamą poveikį 
aplinkai.
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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl BLS reglamento (ES) Nr. 978/2012 įgyvendinimo
(2018/2107(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. 978/2012, kuriuo taikoma bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema ir panaikinamas 
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 732/20081,

– atsižvelgdamas į 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. 607/2013, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 552/97, laikinai 
Mianmarui / Birmai neleidžiantis naudotis bendrosiomis tarifo privilegijomis2, ir į savo 
2013 m. gegužės 23 d. rezoliuciją dėl galimybės Mianmarui (Birmai) naudotis 
bendraisiais lengvatiniais muitų tarifais atnaujinimo3, 

– atsižvelgdamas į 2018 m. liepos mėn. vykusį dabartinio BLS reglamento laikotarpio 
vidurio vertinimą4 ir Komisijos ataskaitą dėl Reglamento (ES) Nr. 978/2012 taikymo5, 
prie kurios pridėtas 2018 m. spalio 4 d. Komisijos tarnybų darbinis dokumentas6,

– atsižvelgdamas į 2016 m. sausio 28 d. ir 2018 m. sausio 19 d. Komisijos ataskaitas dėl 
bendrosios lengvatų sistemos 2014–2015 m.7 ir 2016–2017 m.8, kuriose vertinamas 
BLS poveikis, daugiausia dėmesio skiriant BLS + lengvatomis besinaudojančių šalių 
veiklos rezultatams, 

– atsižvelgdamas į 2016 m. vasario 16 d. Tarptautinės prekybos (INTA) komiteto 
surengtą viešąjį klausymą dėl BLS, 2017 m. kovo 21 d. keitimąsi nuomonėmis dėl BLS 
+ taikymo Šri Lankai ir 2018 m. vasario 19 d. įvykusį keitimąsi nuomonėmis dėl BLS 
reglamento įgyvendinimo, 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) 5 straipsnį,

– atsižvelgdamas į ES sutarties 21 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 208 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Europos ombudsmeno sprendimą byloje 1409/2014/MHZ dėl Europos 
Komisijos nesugebėjimo atlikti išankstinio ES ir Vietnamo laisvosios prekybos 
susitarimo poveikio žmogaus teisėms vertinimo9,

– atsižvelgdamas į 2016 m. liepos 5 d. EP rezoliuciją dėl 2010 m. Parlamento 
rekomendacijų dėl socialinių ir aplinkosaugos standartų, žmogaus teisių ir įmonių 

1 OL L 303, 2012 10 31, p. 1.
2 OL L 181, 2013 6 29, p. 13.
3 OL C 55, 2016 2 12, p. 112.
4 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/october/tradoc_157434.pdf
5 COM(2018)0665.
6 SWD(2018)0430.
7 COM(2016)0029.
8 COM(2018)0036.
9 https://www.ombudsman.europa.eu/lt/decision/lt/64308
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socialinės atsakomybės įgyvendinimo1 ,

– atsižvelgdamas į savo 2918 m. gruodžio 12 d. rezoliuciją dėl Metinės ataskaitos dėl 
žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2017 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje 
srityje2 ,

– atsižvelgdamas į savo 2017 m. balandžio 27 d. rezoliuciją dėl ES pavyzdinės iniciatyvos 
drabužių sektoriuje3 ,

– atsižvelgdamas į savo 2017 m. birželio 14 d. rezoliuciją dėl Bangladešo tvarumo 
susitarimo įgyvendinimo dabartinės padėties4 , 

– atsižvelgdamas į savanoriškos partnerystės susitarimus su konkrečiomis šalimis, pvz., 
Bangladešo tvarumo susitarimą ir Mianmaro (Birmos) darbuotojų teisių iniciatyvą,

– atsižvelgdamas į 2007 m. bendrą ES ir jos valstybių narių strategiją „ES pagalbos 
prekybai strategija: besivystančių šalių poreikiams, susijusiems su prekyba, skirtos ES 
paramos stiprinimas“,

– atsižvelgdamas į JT darnaus vystymosi tikslus (DVT) iki 2030-ųjų metų,

– atsižvelgdamas į pagrindines Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) konvencijas dėl 
vaikų darbo, priverstinio darbo, diskriminacijos ir asociacijų laisvės bei kolektyvinių 
derybų,

– atsižvelgdamas į 2016 m. gegužės 12 d. Tarybos išvadas dėl ES ir atsakingų pasaulinių 
vertės grandinių,

– atsižvelgdamas į 2017 m. rugsėjo 12 d. rezoliuciją dėl tarptautinės prekybos ir ES 
prekybos politikos poveikio pasaulinėms vertės grandinėms5,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį ir į 2002 m. gruodžio 12 d. 
Pirmininkų sueigos sprendimo dėl leidimo rengti pranešimus savo iniciatyva suteikimo 
tvarkos 1 straipsnio 1 dalies e punktą ir 3 priedą6,

– atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą ir Užsienio reikalų 
komiteto bei Vystymosi komiteto nuomones (A8-0090/2019), 

A. kadangi ES pirmoji įgyvendino BLS sistemą 1971 m., atsižvelgdama į Jungtinių Tautų 
prekybos ir plėtros konferencijos (UNCTAD) rekomendaciją, pagal kurią pramoninės 
šalys teiktų visuotines, neabipusės ir nediskriminacinės prekybos lengvatas 
besivystančioms šalims, taip padėdamos joms gauti papildomų pajamų per tarptautinę 
prekybą siekiant sumažinti skurdą, skatinti gerą valdymą ir tvarų vystymąsi;

B. kadangi SESV sutarties 207 straipsnyje reikalaujama, kad ES prekybos politika būtų 
formuojama remiantis ES išorės politikos principais ir tikslais ir padėtų skatinti 

1  OL C 101, 2018 3 16, p. 19.
2  Priimti tekstai, P8_TA(2018)0515.
3  OL C 298, 2018 8 23, p. 100.
4 OL C 331, 2018 9 18, p. 100.
5 OL C 337, 2018 9 20, p. 33.
6 http://www.europarl.europa.eu/RegData/organes/conf_pres_groupes/proces_verbal/2002/12-
12/CPG_PV(2002)12-12(ANN01)_EN.doc
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Sąjungos puoselėjamas vertybes, nurodytas ES sutarties 2 straipsnyje, taip pat siekti ES 
sutarties 21 straipsnyje nustatytų tikslų, t. y. stiprinti demokratiją ir teisinę valstybę, 
gerbti žmogaus teises, pagrindines laisves ir teises, užtikrinti lygybę, pagarbą žmogaus 
orumui ir aplinkos bei socialinių teisių apsaugą;

C. kadangi savo išvadose ES ombudsmenė teigė, kad: geras administravimas reiškia, jog 
laikomasi pagrindinių teisių ir jos gerbiamos; negali būti gero administravimo, jei 
nesilaikoma pagrindinių teisių; ES institucijos ir įstaigos visada turi apsvarstyti, ar jų 
veiksmai atitinka pagrindines teises, taip pat turi siekti skatinti žmogaus teisių laikymąsi 
šalyse partnerėse;

D. kadangi dabartinė BLS buvo nustatyta pagal 2012 m. spalio 25 d. Reglamentą (ES) 
Nr. 978/2012, priimtą remiantis SESV 207 straipsniu, pagal įprastą teisėkūros procedūrą 
su Europos Parlamentu, kuris pirmą kartą veikė kaip viena iš teisėkūros institucijų 
sprendžiant dėl BLS reglamento;

E. kadangi pagal BLS reglamento 40 straipsnį praėjus penkeriems metams nuo šio 
reglamento priėmimo, o tai turėtų reikšti, kad kitas BLS reglamentas turi būti priimtas 
iki 2022 m., Komisija turi pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai BLS reglamento 
taikymo ataskaitą, pagal kurią turėtų būti formuluojamas naujasis reglamentas; kadangi 
šis reglamentas galioja nuo 2014 m. sausio 1 d.; kadangi buvo atliktas išsamus 
nepriklausomas dabartinio reglamento veikimo vertinimas siekiant suteikti informacijos 
Komisijai atliekant peržiūrą, ir buvo parengtas konkrečių rekomendacijų sąrašas;

F. kadangi sistema apima tris priemones: bendrąją lengvatų sistemą, BLS + skatinamąją 
priemonę ir programą „Viskas, išskyrus ginklus“ (VIG); kadangi BLS lengvatomis 
besinaudojančioms šalims, kurios šiuo metu yra 18 šalių, taikomi sumažinti muitai, 
nustatyti 66 % visų ES kategorijų produktų; kadangi aštuonios BLS + šalys eksportuoja 
apie 66 % visų neapmuitinamų produktų kategorijų mainais už savo įsipareigojimą 
veiksmingai įgyvendinti 27 pagrindines tarptautines konvencijas, apimančias darbo 
teises, žmogaus teises, gerą valdymą ir aplinkos apsaugos problemas; kadangi 49 
mažiausiai išsivysčiusioms šalims (MIŠ), kurioms taikoma VIG priemonė, visiems 
produktams, išskyrus ginklus ir amuniciją, suteikiama bemuitė prieiga prie ES; kadangi 
visos lengvatomis besinaudojančios šalys privalo laikytis tarptautinių konvencijų 
žmogaus teisių ir darbo teisių srityse pagal BLS reglamentą, o BLS + šalys taip pat 
privalo laikytis tarptautinių aplinkos ir gero valdymo konvencijų; kadangi tik pagal 
BLS + sistemą numatomas struktūrinis dialogas, kuriame vertinama, ar lengvatomis 
besinaudojančios šalys veiksmingai įgyvendina šias konvencijas; kadangi BLS 
lengvatomis besinaudojančios šalys taip pat turi sugebėti įgyvendinti tarptautinius 
standartus ir normas, įskaitant tinkamų teisės aktų rengimą, įgyvendinimą ir vykdymo 
užtikrinimą, ypač teisės aktų, susijusių su teisinės valstybės principo užtikrinimu ir kova 
su korupcija;

G. kadangi pagrindiniai 2012 m. BLS reformos tikslai buvo didesnis dėmesys šalims, 
kurioms reikalinga pagalba – MIŠ ir kitoms mažas ir mažesnes pajamas gaunančioms 
šalims, pagrindinių tvaraus vystymosi ir gero valdymo principų skatinimas ir stabilumo 
bei nuspėjamumo didinimas, taip pat tikrumo verslo veiklos vykdytojams didinimas;

H. kadangi žmogaus teisių pažeidimų prevencija yra kelių tarptautinių konvencijų, gairių ir 
taisyklių tikslas; kadangi visų pirma BLS lengvatomis besinaudojančios šalys yra 
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įpareigotos jas įgyvendinti ir sukurti tinkamas teisines ir ekonomines sąlygas įmonėms, 
kad jos galėtų veikti ir rasti vietą pasaulinės vertės grandinėse;

I. kadangi ES turėtų veiksmingiau reaguoti į socialinį ir aplinkosauginį dempingą bei 
nesąžiningos konkurencijos ir prekybos praktiką, papildomai prie to, kad turi užtikrinti 
vienodas sąlygas;

J. kadangi kai kuriose šalyse gamybos eksportui zonoms netaikomi nacionaliniai darbo 
teisės aktai, todėl užkertamas kelias naudotis teise vykdyti profesinių sąjungų veiklą 
arba naudotis teisinėmis teisių gynimo priemonėmis; kadangi tokia padėtis reiškia, kad 
nesilaikoma TDO standartų, ir gali lemti tolesnį neigiamą poveikį žmogaus teisėms;

K. kadangi lyčių lygybė visose ES politikos srityse yra tvirtai nustatyta SESV 8 
straipsnyje; kadangi prekybos ir investicijų susitarimai dažnai turi skirtingą įtaką 
moterims ir vyrams dėl struktūrinės lyčių nelygybės; kadangi, remiantis Tarptautinės 
darbo organizacijos duomenimis, 2012 m. 21 mln. žmonių (55 proc. jų – moterys ir 
mergaitės) visame pasaulyje buvo priverčiamojo darbo aukos ir 90 proc. jų dirbo 
privačiosios ekonomikos sektoriuje;

L. kadangi BLS reglamento 6 straipsnyje reikalaujama, kad Komisija, nustatydama, ar 
BLS lengvatomis besinaudojančios šalys tinkamai laikosi savo įsipareigojimų dėl 
žmogaus teisių, atsižvelgia į „visą susijusią informaciją“, įskaitant pilietinės visuomenės 
teikiamą informaciją; kadangi pilietinės visuomenės ir socialinių partnerių dalyvavimas 
įgyvendinant BLS sistemą gali sustiprinti ES bendros prekybos politikos teisėtumą ir 
veiksmingumą;

M. kadangi pagal BLS reglamentą ES turi galimybę tais atvejais, kai itin sunkiai 
pažeidžiamos žmogaus teisės, sustabdyti BLS lengvatų taikymą pagal BLS reglamento 
V skyriaus 19 straipsnio 1 dalies a punktą, kuriame nustatyta, kad lengvatų taikymas 
gali būti laikinai sustabdytas dėl keleto priežasčių, kai, be kita ko, sunkiai ir sistemingai 
pažeidžiami VIII priedo A dalyje išvardytose konvencijose nustatyti principai;

N. kadangi Komisija pradėjo žmogaus teisių pažeidimų tyrimus Kambodžoje ir šiuo metu 
pradeda žmogaus teisių pažeidimų tyrimus Mianmare, susijusius su galimu šių šalių 
pasitraukimu iš „Viskas, išskyrus ginklus“ susitarimų;

Pagrindinės išvados ir rekomendacijos

1. palankiai vertina laikotarpio vidurio vertinimą, kaip taikomas dabartinis BLS 
reglamentas, kuriame vertinama, ar šiame reglamente nustatyti tikslai gali būti pasiekti; 
palankiai vertina tai, kad taikant naująjį reglamentą pastebėtas eksporto iš šalių, 
besinaudojančių iniciatyvos „Viskas, išskyrus ginklus“ (VIG) ir BLS+ susitarimais, 
padidėjimas, o tai yra svarbus žingsnis siekiant panaikinti skurdą;

2. su pasitenkinimu pažymi, kad 2016 m. taikant BLS lengvatas į ES įvežta importo už 
62,6 mlrd. EUR (augimo tendencija) ir ši suma skirstytina taip: 31,6 mlrd. EUR siekė 
lengvatų gavėjų, kuriems taikoma standartinė BLS, importas, 7,5 mlrd. EUR – lengvatų 
gavėjų, kuriems taikoma BLS+, importas ir 23,5 mlrd. EUR – lengvatų gavėjų pagal 
VIG taisykles importas (2017 m. rusėjo mėn. Eurostato duomenys);

3. primena, kad pagal BLS padedama besivystančioms šalims įveikti sunkumus, su kuriais 
šios šalys susiduria eksporto rinkose dėl didelių pradinių išlaidų; primena, kad, laikantis 
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Jungtinių Tautų prekybos ir plėtros konferencijos (UNCTAD) tikslų, BLS siekiama 
padidinti pajamas iš eksporto ir skatinti besivystančių šalių ir atitinkamai mažiausiai 
išsivysčiusių šalių (MIŠ) industrializaciją ir paspartinti jų augimą, kad būtų galima 
panaikinti skurdą;

4. pabrėžia, kad BLS+ yra pagrindinė ES prekybos politikos priemonė, teikianti geresnes 
galimybes patekti į rinką ir taikoma kartu su griežtais stebėsenos mechanizmais, 
siekiant skatinti žmogaus ir darbo teises, aplinkos apsaugą ir gerą valdymą 
pažeidžiamose besivystančiose šalyse;

5. pažymi, kad dabartinis BLS reglamentas galioja trejus metus nuo laikotarpio vidurio 
vertinimo proceso pradžios, ir jau nustatyti aspektai, kuriuos reikia apsvarstyti ir 
reformuoti kitame BLS reglamente; teigiamai vertina galutinėje laikotarpio vidurio 
vertinimo ataskaitoje pateiktas rekomendacijas;

6. pabrėžia, kad BLS, kaip ES prekybos politikos dalis, turi būti formuojama remiantis ES 
išorės politikos principais (veiksmingumo, skaidrumo ir vertybių principai), kaip 
įtvirtinta ES sutarties 21 straipsnyje; pabrėžia, kad SESV 208 straipsnyje nustatytas 
politikos suderinamumo vystymosi labui principas, o skurdo panaikinimas numatytas 
kaip pagrindinis tikslas; pabrėžia, kad Komisijos komunikate „Prekyba visiems“ dar 
kartą patvirtinami šie principai;

7. pripažįsta tai, kad BLS+ atlieka svarbų vaidmenį skatinant tarptautines darbuotojų 
teises, žmogaus teises, gero valdymo ir aplinkos apsaugos standartus lengvatomis 
besinaudojančiose šalyse ne tik teikiant paskatas už šių standartų laikymąsi, bet ir 
užtikrinant platformą nuolatiniam dialogui dėl į konvencijas įtrauktų klausimų ir 
skatinant įsipareigojimą vykdyti esmines reformas;

8. pripažįsta, kad BLS lengvatomis besinaudojančioms šalims ir ES suteikė ekonominės 
naudos: VIG ir BLS + lengvatomis besinaudojančios šalys padidino eksportą į ES ir 
pagerino naudojimosi lengvatomis lygius; ragina ES imtis veiksmų siekiant didinti 
informuotumą apie BLS taisykles paramą gaunančiose šalyse, kad būtų skatinama 
sistemą taikyti dar geriau; prašo Komisijos, kai tai įmanoma, įvertinti pelno 
pasiskirstymą, susijusį su BLS sistema, remiantis turimais duomenimis; pažymi, kad kai 
kuriais atvejais padidėjęs eksportas ir ekonominės galimybės taip pat lėmė nenumatytą 
netiesioginį neigiamą poveikį pagrindinėms teisėms ir socialiniam vystymuisi, 
pavyzdžiui, lėmė žemės grobimą arba darbuotojų teisių nepaisymą; todėl pabrėžia, jog 
suteikus prekybos lengvatas turi būti vykdomos reformos ir įgyvendindamos 
tarptautinės konvencijos, kad būtų užkirstas kelias vykdyti BLS programas, kurios gali 
lemti didesnį aplinkosaugos ir socialinio dempingo lygį;

9. palankiai vertina supaprastintą BLS + taikymo pradžios mechanizmą, kad jis taptų 
patrauklesnis standartinėms BLS lengvatomis besinaudojančioms šalims; atkreipia 
dėmesį į tai, kad daugelis BLS + šalių kandidačių ratifikavo kelias tarptautines 
konvencijas, kurios reikalingos siekiant patekti į BLS +; pabrėžia, kad nepaprastai 
svarbu atidžiau, nuolat ir sistemingai stebėti įgyvendinimo procesą ir kad tai gali būti 
pasiekta stiprinant visų subjektų bendradarbiavimą, siekiant užtikrinti geresnį 
informacijos rinkimą ir išsamesnę analizę, tuo tikslu naudojantis visa turima informacija 
ir visais turimais ištekliais, pavyzdžiui, tarptautinių stebėsenos įstaigų, įskaitant JT, 
TDO, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją (EBPO), ataskaitomis, taip 
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pat į šį procesą tiesiogiai įtraukiant pilietinę visuomenę ir socialinius partnerius; 
primena, jog tai būtina siekiant užtikrinti, kad visas BLS+ sistemos potencialas gerinti 
darbuotojų teisių padėtį, skatinti vyrų ir moterų lygybę ir vaikų bei priverstinio darbo 
panaikinimą būtų išnaudotas, tuo tikslu veiksmingai įgyvendinant minėtas 27 
konvencijas;

10. ragina Komisiją spręsti mažėjančios pilietinės visuomenės erdvės ir žmogaus teisių 
gynėjų, kuriems gresia pavojus, apsaugos klausimus bendradarbiaujant su BLS + 
lengvatomis besinaudojančiomis šalimis ir tvirčiau bendradarbiaujant su šalimis, kurios 
naudojasi VIG sistema, nes šie klausimai, laikantis Komisijos komunikato „Prekyba 
visiems“, yra tiesiogiai susiję su teisiniais Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 
įsipareigojimais ir su svarbiomis pagrindinių TDO konvencijų nuostatomis; be to, prašo 
Komisijos išnagrinėti tolesnes galimybes plėtoti struktūriškai apibrėžtą, oficialų ir 
nepriklausomą pilietinės visuomenės, profesinių sąjungų atstovų ir privačiojo sektoriaus 
atstovų dalyvavimą, nes tai galėtų būti būdai, padėsiantys sustiprinti stebėsenos procesą;

11. pabrėžia, kad apskritai BLS paskatino ratifikuoti tarptautines konvencijas ir todėl buvo 
sukurta geresnė sistema, kad būtų pasiekta pažangos; pabrėžia, kad svarbu imtis daugiau 
išsamių priemonių siekiant užtikrinti, kad BLS paskatintų teigiamus pokyčius aplinkos 
apsaugos srityje; siūlo į 27 pagrindinių tarptautinių konvencijų, kurių nuostatų turi 
laikytis BLS + lengvatomis besinaudojančios šalys, sąrašą papildomai įrašyti Paryžiaus 
susitarimą; pabrėžia, jog lengvatomis besinaudojančioms šalims dar reikia pasiekti 
didelės pažangos, kad būtų sukurtas darnaus vystymosi modelis;

12. pripažįsta veiksmingo įgyvendinimo pažangą, pasiektą stiprinant ES ir paramą 
gaunančių šalių stebėseną ir dialogą, visų pirma vykdant 27 pagrindinių konvencijų 
įgyvendinimo stebėseną; pabrėžia, kad reikia labiau koordinuoti Europos išorės 
veiksmų tarnybos (EIVT), ES delegacijų, valstybių narių diplomatinių atstovybių, 
paramą gaunančių šalių vyriausybių, tarptautinių organizacijų, įmonių, socialinių 
partnerių ir pilietinės visuomenės veiklą siekiant užtikrinti geresnį informacijos rinkimą 
ir išplėtoti išsamesnę stebėsenos analizę; siūlo BLS panaikinimo procedūros metu, visų 
pirma Europos Komisijai vykdant tyrimo procedūrą, kuo labiau didinti skaidrumą ir 
skatinti įstatymų leidėjų ir suinteresuotųjų šalių ryšius;

13. pripažįsta, kad atitinkamų konvencijų ratifikavimas ir pažanga veiksmingo jų 
įgyvendinimo srityje yra svarbūs kriterijai, kad būtų pasiekta reikalinga pažanga pagal 
BLS sistemą; ragina Komisiją užtikrinti, kad veiksmai, kurių imtasi siekiant vykdyti 
stebėseną, kaip veiksmingai paramą gaunančios įgyvendina konvencijas, visapusiškai 
atitiktų šalių strategijų dokumentus, tam, kad būtų užtikrintas politikos suderinamumas, 
nuoseklumas ir žmogaus teisių integravimas į prekybos politiką;

14. pabrėžia, kad būtina nuolat dalyvauti vykdant BLS+ stebėseną ir didinti jos skaidrumą, 
kartu užtikrinant, kad plėtojant šį dialogą ES galėtų išlaikyti visapusišką sverto efektą 
lengvatas gaunančių šalių atžvilgiu, visų pirma užtikrinant didesnį rezultatų suvestinių 
skaidrumą; ragina Komisiją apsvarstyti tolesnius veiksmus šioje srityje ir dialogo su 
lengvatomis besinaudojančiomis šalimis srityje, kad būtų galima padidinti šios sistemos 
skaidrumą, priežiūrą ir veiksmingumą;

15. mano, kad bet koks sprendimas sustabdyti lengvatų taikymą turi visiškai atitikti 
visaapimantį skurdo mažinimo tikslą ir pabrėžia, kad, atsižvelgiant į tai, ES antrinės 
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teisės aktai turi būti rengiami ir aiškinami atsižvelgiant į pirminę ES teisę ir bendruosius 
ES teisės principus; todėl pabrėžia, kad reikia išlaikyti dabartinį tikslinį požiūrį į 
lengvatų panaikinimą ir užtikrinti, kad toks panaikinimas būtų taikomas tik tam tikriems 
sektoriams, taip pat jis turėtų būti toks, kad neigiamas poveikis vietos gyventojams būtų 
kuo mažesnis; ragina Komisiją prireikus pasinaudoti laipsnišku prekybos lengvatų arba 
kitokių priemonių, susijusių su per nustatytą laiką įvykdytinais reikalavimais, 
panaikinimu; galiausiai pabrėžia, kad prekybos lengvatų panaikinimas turėtų būti 
traktuojamas kaip kraštutinė priemonė, taikoma tik didelių veiksmingo tarptautinių 
konvencijų įgyvendinimo trūkumų atvejais, ir kai VIG lengvatomis besinaudojančiai 
šaliai aiškiai stinga noro ir įsipareigojimo juos pašalinti; kartu pabrėžia, kad sistemos 
taikomos atsižvelgiant į sąlygų vykdymą ir kad reikėtų naudotis šiuo sąlygų vykdymo 
reikalavimu siekiant išsaugoti kiekvienos sistemos patikimumą ir užtikrinti veiksmus 
tais atvejais, kai esama šiurkščių ir sistemingų konvencijų nuostatų pažeidimų;

16. palankiai vertina pastaruosius Komisijos sprendimus pradėti Kambodžai taikomų VIG 
lengvatų panaikinimo procesą ir į Mianmarą išsiųsti skubią aukšto lygio ES misiją, kaip 
atsaką į žmogaus teisių padėtį abiejose šalyse; tikisi, kad Komisija išsamiai informuos 
Parlamentą ir įtrauks jį į tolesnius veiksmus, taip pat susijusius su lengvatų taikymo 
sustabdymu;

17. atkreipia dėmesį į tai, kad dėl reformuotų tinkamumo kriterijų gerokai sumažėjo 
pagalbą gaunančių šalių, ir dėl to bei dėl produktų gradacijos iš viso sumažėjo ES 
importo iš BLS šalių apimtis; pripažįsta, kad šios reformos suteikia galimybę pirmenybę 
teikti šalims, kurioms labiausiai reikia pagalbos; prašo, kad Komisija, atlikdama kito 
reglamento poveikio vertinimą, užtikrintų BLS ir LPS režimų suderinamumą ir 
nuoseklumą, siekiant užtikrinti pagrindinį BLS vaidmenį besivystančiose šalyse ES 
prekybos politikoje; šiuo atžvilgiu pažymi, kad VIG lengvatomis besinaudojančios šalys 
patiria vis didesnį konkurencinį spaudimą iš šalių, kurios sudarė su ES laisvosios 
prekybos susitarimus; be to, pažymi, kad šalys, kurioms anksčiau buvo taikoma BLS + 
stebėsena, dabar yra įtrauktos į laisvosios prekybos susitarimus (LPS), į kuriuos įrašyti 
prekybos ir darnaus vystymosi skyriai, kurie turėtų būti galiojantys ir vykdomi;

18. apgailestauja, kad BLS, visų pirma 29 šalių, kurioms taikoma VIG sistema, atveju, 
nelėmė jokių pokyčių ir, kai kuriais atvejais, jų eksporto įvairinimo profiliai netgi 
pablogėjo produktų lygmeniu; be to, apgailestauja, kad ši sistema nepakankamai 
prisidėjo prie ekonomikos įvairinimo; ragina imtis tolesnių priemonių siekiant įvairinti 
eksportą iš BLS šalių; apgailestauja dėl to, kad naudos gavėjų įvairinimas, atrodo, buvo 
suvaržytas pašalinus kumuliacijos su šalimis, kurioms buvo taikoma BLS, galimybę, 
nes jos nebegali naudotis BLS lengvatomis besinaudojančioms šalims taikomomis 
kilmės taisyklėmis; griežtai reikalauja šią galimybę vėl nustatyti persvarstant 
reglamentą, visų pirma labiausiai pažeidžiamoms šalims; atkreipia dėmesį į tai, kad 
labai sumažėjo eksporto diversifikacija visuose standartinėmis BLS lengvatomis 
besinaudojančių šalių sektorių lygmenyse; ragina Komisiją apsvarstyti galimybes 
reformuoti ir išplėsti produktų, kuriems taikomas šis reglamentas, sąrašą, visų pirma 
turint omenyje pusgaminius ir gatavus produktus, ir, jei reikia, supaprastinti kilmės 
taisykles pažeidžiamiausioms šalims; toliau ragina BLS lengvatomis besinaudojančias 
šalis įdiegti veiksmingas priemones, skirtas produktų įvairinimui; todėl pabrėžia, kad 
norint įvairinti produktus, reikia suteikti galimybę naudotis žiniomis ir technologijomis, 
kad eksportas galėtų atlaikyti pasaulinę konkurenciją, visų pirma Europoje;
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19. ragina BLS lengvatomis besinaudojančias šalis įdiegti ir veiksmingai įgyvendinti 
teisines intelektinės nuosavybės apsaugos priemones;

20. džiaugiasi, kad, kalbant apie besinaudojančiuosius pagal iniciatyvą VIG suteikiamomis 
lengvatomis, pasakytina, kad naudojimosi lengvatomis rodiklis yra didelis; pabrėžia, jog 
svarbu, kad besinaudojančiose lengvatomis šalyse būtų stiprinami pajėgumai siekiant 
jas remti, kad jos galėtų kuo geriau pasinaudoti šia sistema; ragina veiksmingiau šiuo 
tikslu taikyti pagalbos prekybai iniciatyvos priemones; mano, kad reikėtų apsvarstyti 
galimybę į kitą BLS reglamentą įtraukti paslaugas, siekiant toliau skatinti didesnę 
diversifikaciją; be to, šiuo atžvilgiu pabrėžia verslo tarpusavio ryšių svarbą; ragina 
įsteigti sektorines, įvairius suinteresuotuosius subjektus apimančias platformas ir 
internetines priemones, kuriose dalyvautų BLS lengvatomis besinaudojančių šalių 
eksporto įmonės, importo įmonės ES ir galimi nauji abiejų šalių dalyviai – tie, kurie 
šiuo metu neeksportuoja ar neimportuoja, kad būtų galima keistis geriausia patirtimi ir 
didinti informuotumą apie BLS taisykles, sąlygas ir siūlomas ekonomines galimybes;

21. palankiai vertina pirmąjį pagal reglamentą atliktą apsaugos priemonių tyrimą ir mano, 
jog šia nuostata turėtų būti užtikrinta, kad būtų apsaugoti ES finansiniai, ekonominiai, 
socialiniai ir aplinkos apsaugos interesai; pabrėžia, jog, suteikiant lengvatas jautriems 
produktams, reikia sudaryti galimybes jiems taikyti atskirą vertinimą, kad nenukentėtų 
tam tikri sektoriai;

22. pabrėžia, kad visoms lengvatas gaunančių šalių teritorijos dalims, įskaitant gamybos 
eksportui zonas, taikoma BLS sistema ir įpareigojimai, kuriuos lemia atitinkamų 
konvencijų ratifikavimas; ragina lengvatas gaunančias šalis veiksmingai įgyvendinti 
darbo standartus ir primygtinai ragina Komisiją spręsti TDO standartų, įskaitant 
kolektyvines derybas ir asociacijų laisvę gamybos eksportui zonose, klausimą 
dabartinių lengvatas gaunančių ar potencialių tokių šalių gamybos eksportui zonose; 
ragina Komisiją apsvarstyti priemones, kuriomis būtų galima užtikrinti, kad gaminiams 
iš gamybos eksportui zonų nebūtų taikomi BLS sistemų privalumai, jeigu šioms zonoms 
netaikomi nacionalinės teisės aktai ir jeigu jos pažeidžia atitinkamas tarptautines 
konvencijas;

23. pabrėžia, kad BLS padidino įmonių sektoriaus dinamiškumą ir dėl to tam tikru mastu 
pagerėjo padėtis moterų įgalinimo srityje ir sudarytos palankesnės sąlygos moterims 
dalyvauti darbo rinkoje, visų pirma eksporto šalių, kurios prekiauja su ES, pramonėje; 
todėl pabrėžia, kad svarbu sukurti tinkamą verslo aplinką moterims, kad jos galėtų 
pasinaudoti šiais naujais įgūdžiais bei patirtimi ir galėtų siekti paaukštinimo įmonių 
struktūrose arba steigti savo naujas įmones; vis dėlto pažymi, kad moterys ir toliau 
diskriminuojamos, ir yra susirūpinęs dėl moterų darbo sąlygų, visų pirma tekstilės ir 
drabužių pramonėje; primena 2017 m. balandžio 27 d. Parlamento rezoliuciją dėl ES 
pavyzdinės iniciatyvos drabužių sektoriuje1, taip pat ragina Komisiją ja vadovautis;

24. palankiai vertina tai, kad dėl BLS pradėtos taikyti švaresnės ir saugesnės technologijos 
ir kad BLS paveikė savanoriškas įmonių socialinės atsakomybės iniciatyvas, o tai 
padarė tiesioginį teigiamą poveikį darbuotojams ir aplinkai; mano, kad turėtų būti 
suplanuotos priemonės toliau šiam vystymuisi skatinti ir jį patikimai įvertinti; 
pripažįsta, kad šiuo požiūriu reikia išlaikyti tinkamą pusiausvyrą tarp reguliavimo ir 

1 OL C 298, 2018 8 23, p. 100.
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savanoriškų veiksmų įmonių išsamaus patikrinimo srityje, ir ragina Komisiją apsvarstyti 
būdus, kuriais būtų galima nustatyti išsamaus patikrinimo įpareigojimus;

25. mano, kad ES turėtų užtikrinti politikos suderinamumą, skatindama kitus tarptautinius 
veikėjus, pvz., tarptautines įmones, visapusiškai dalyvauti gerinant žmogaus teisių, 
socialinių teisių ir aplinkos standartus visame pasaulyje, taip pat ekonominės veiklos 
vykdytojams nustatydama prievolę taikyti išsamaus patikrinimo praktiką, atsižvelgiant į 
JT verslo ir žmogaus teisių pagrindinius principus; ragina Komisiją parodyti lyderystę 
siekiant užtikrinti, kad pasaulinėse vertės grandinėse būtų laikomasi žmogaus teisių ir 
darbo teisių, ir pateikti ataskaitą dėl 2016 m. Parlamento rezoliucijos dėl rekomendacijų 
dėl socialinių ir aplinkosaugos standartų, žmogaus teisių ir įmonių socialinės 
atsakomybės įgyvendinimo, įskaitant jo raginimą įmonių socialinę atsakomybę įtraukti į 
Reglamentą ir reformuoti PPO taisykles į jas įtraukiant tiekimo grandinės išsamaus 
patikrinimo ir skaidrumo reikalavimus, pagrįstus JT verslo ir žmogaus teisių 
pagrindiniais principais;

26. primena, kad ES, siekdama užtikrinti suderinamumą su kitų tarptautinių veikėjų, pvz., 
tarptautinių įmonių, politika, turi skatinti visapusišką dalyvavimą gerinant pagarbą 
žmogaus teisėms, vaiko teisėms, socialinėms teisėms, aplinkos teisėms ir visuomenės 
sveikatą pasaulyje; ragina ES užtikrinti, kad, atsižvelgiant į teisę dirbti, būtų gerbiamos 
žmogaus teisės pasaulinėse vertės grandinėse, t. y. visoje tiekimo grandinėje;

27. ragina Komisiją, turint mintyje kitą BLS, apsvarstyti galimybę nustatyti papildomas 
muitų lengvatas gaminiams, kurie, kaip įrodyta, buvo pagaminti tvariai; mano, jog 
prekės turėtų būti savanoriškai pateikiamos sertifikavimui, kad jos buvo pagamintos 
tvariai, ir kad įrodomieji dokumentai turėtų būti pateikiami jas įvežant į ES;

28. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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UŽSIENIO REIKALŲ KOMITETO NUOMONĖ

pateikta Tarptautinės prekybos komitetui

dėl BLS reglamento (ES) Nr. 987/2012 įgyvendinimo
(2018/2107(INI))

Nuomonės referentas: Pier Antonio Panzeri

PASIŪLYMAI

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą į savo pasiūlymą 
dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) 21 straipsnyje nustatytas 
įpareigojimas ES užtikrinti įvairių išorės veiksmų sričių suderinamumą, įskaitant jos 
prekybos ir žmogaus teisių politiką, kad būtų abipusiai stiprinamas šių politikos sričių 
potencialus veiksmingumas; kadangi ES sutarties 3 straipsnio 5 dalyje teigiama, kad ES, 
inter alia, prisideda prie darnaus vystymosi, skurdo panaikinimo ir žmogaus teisių 
apsaugos;

B. kadangi ES prekybos politika turi padėti skatinti Sąjungos puoselėjamas vertybes, 
nurodytas ES sutarties 2 straipsnyje, taip pat siekti ES sutarties 21 straipsnyje nustatytų 
tikslų, t. y. stiprinti demokratiją ir teisinę valstybę, gerbti žmogaus teises, pagrindines 
laisves ir teises, užtikrinti lygybę, pagarbą žmogaus orumui ir aplinkos bei socialinių 
teisių apsaugą; kadangi bendroji lengvatų sistema (BLS), priemonė BLS+ ir sistema 
„Viskas, išskyrus ginklus“ (VIG) gali būti labai svarbios priemonės siekiant skatinti 
gerbti šias vertybes ir kadangi svarbu šias priemones veiksmingai įgyvendinti ir stebėti;

C. kadangi 2016 m. liepos 5 d. rezoliucijoje dėl 2010 m. Parlamento rekomendacijų dėl 
socialinių ir aplinkosaugos standartų, žmogaus teisių ir įmonių socialinės atsakomybės 
įgyvendinimo1 Parlamentas siūlė: įtraukti įmonių socialinę atsakomybę į BLS 
reglamentą (toliau – Reglamentas); užtikrinti, kad tarptautinės korporacijos paisytų 
žmogaus ir darbo teisių; ir pakeisti PPO taisykles, kad būtų nustatyti tiekimo grandinių 
tinkamo patikrinimo ir skaidrumo reikalavimai, pagrįsti JT verslo ir žmogaus teisių 
pagrindiniais principais;

D. kadangi BLS tapo Europos Sąjungos ir jos valstybių narių vykdomo politinio spaudimo 

1 OL C 101, 2018 3 16, p. 19.
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priemone siekiant užsitikrinti trečiųjų šalių paramą įvairiems savo tarptautinių programų 
aspektams; kadangi Europos Sąjunga turėtų skatinti kitus prekybos ryšių modelius, 
grindžiamus šalių lygybe;

1. tvirtina, kad įrodyta, jog sistema BLS yra svarbi pagrindinių žmogaus teisių ir tvaraus 
vystymosi principų skatinimo ir apsaugos priemonė; palankiai vertina tai, kad 
pripažįstama būtinybė didinti skaidrumą ir atskaitomybę, užtikrinant, kad į pagal 
sistemą BLS+ nustatytų įsipareigojimų žmogaus teisių srityje veiksmingo įgyvendinimo 
stebėseną reikšmingai įsitrauktų pilietinė visuomenė ir kiti veikėjai, pvz., socialiniai 
partneriai, Parlamentas ir Taryba; ragina priimti struktūrinį stebėsenos mechanizmą, kad 
būtų užtikrintas atitinkamų BLS konvencijų, kurios taip pat turėtų būti taikomos 
bendrajai BLS priemonei ir VIG, laikymasis; ragina Komisiją apsvarstyti galimybę 
sukurti daugiau nuolatinių struktūrų, kuriose galėtų dalyvauti pilietinė visuomenė, 
pavyzdžiui, įsteigti jungtines priežiūros komisijas arba vidaus patariamąsias grupes, 
kuriose dalyvautų vietos pilietinė visuomenė, žmogaus teisių gynėjai ir profesinių 
sąjungų atstovai;

2. primena, kaip svarbu nuolat bendradarbiauti su atitinkamomis tarptautinėmis 
organizacijomis ir stebėsenos įstaigomis, įsteigtomis pagal tokias susijusias 
konvencijas, kaip Tarptautinės darbo organizacijos (TDO), EBPO ir JT konvencijos, ir 
remti vietos pilietinės visuomenės organizacijas, kurios atlieka vaidmenį ginant 
marginalizuotų bendruomenių, įskaitant neįgaliuosius, interesus;

3. pabrėžia, kad stebint ir vertinant BLS+ reikėtų atsižvelgti į tarptautinių stebėsenos 
įstaigų, pavyzdžiui, JT, TDO, tarptautinių NVO, ataskaitas ir rekomendacijas kiekvienai 
šaliai pagal kiekvieną konvenciją ir reikėtų siekti įsitikinti, kad Reglamentas 
įgyvendinamas veiksmingai;

4. apgailestauja dėl to, kad rezultatų suvestinės, naudojamos BLS+ lengvatomis 
besinaudojančių šalių stebėsenai vykdyti, tebėra konfidencialios; ragina Komisiją viešai 
paskelbti tinkamumo naudotis BLS+ lengvatomis vertinimus ir rezultatų suvestines, kad 
būtų padidintas sistemos skaidrumas ir priežiūra;

5. pripažįsta tai, kad BLS+ atlieka svarbų vaidmenį skatinant tarptautines darbuotojų 
teises, žmogaus teises, gero valdymo ir aplinkos apsaugos standartus lengvatomis 
besinaudojančiose šalyse ne tik teikiant paskatas už šių standartų laikymąsi, bet ir 
užtikrinant platformą nuolatiniam dialogui dėl į konvencijas įtrauktų klausimų ir 
skatinant įsipareigojimą vykdyti esmines reformas;

6. primena sistemos BLS+ galimybes gerinti žmogaus teisių, tvaraus vystymosi ir gero 
valdymo padėtį, įskaitant darbuotojų teises, vaikų darbo ir priverstinio darbo 
panaikinimą, lyčių lygybės skatinimą, ribotą mirties bausmės taikymą, atsižvelgiant į 
visas tarptautinėse konvencijose nustatytas prievoles, pilietines ir politines teises, 
religijos laisvę ir saviraiškos laisvę ir aplinkos apsaugą; primena, kad visos sistemos 
galimybės gali būti išnaudotas tik tada, jei bus patobulinti veiksmingo 27-ių konvencijų, 
reikalingų prekybos lengvatoms pagal BLS+ suteikti, įsipareigojimų įgyvendinimo 
ataskaitų teikimo reikalavimai ir stebėjimo mechanizmai ir jei prekybos lengvatų 
skatinimą papildys kitos paramos priemonės, grindžiamos visa informacija, kurios 
reikia įvertinti, ar laikomasi privalomų įsipareigojimų; pabrėžia, kad konsultuojantis su 
pilietine visuomene reikia atlikti poveikio žmogaus ir darbo teisėms vertinimą;
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7. ragina Komisiją intensyviau dirbti su BLS lengvatomis besinaudojančiomis šalimis, 
Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT), ES delegacijomis, valstybių narių 
diplomatinėmis atstovybėmis, tarptautinėmis organizacijomis, įmonėmis, socialiniais 
partneriais ir pilietine visuomene siekiant užtikrinti geresnį informacijos rinkimą ir 
išplėtoti išsamesnę stebėsenos analizę, kad būtų galima aiškiai įvertinti visų sistemos 
aspektų įgyvendinimą;

8. ragina TDO konvenciją Nr. 169 dėl čiabuvių ir gentimis gyvenančių tautų įtraukti kaip 
vieną svarbiausių konvencijų, kurias būtų privaloma įgyvendinti ir kurių laikymasis 
būtų prekybos lengvatų teikimo sąlyga;

9. pabrėžia tai, kad teisėkūros lygmeniu daugelyje paramą gaunančių šalių pasiekta 
pažanga vis dar neatitinka įgyvendinimo lygmens pažangos;

10. pabrėžia, kad pilietinės visuomenės organizacijų dalyvavimas vietos lygmeniu būtinas 
norint veiksmingai apginti interesus, ir ragina Komisiją rezultatų suvestinėse ir BLS+ 
dialoguose objektyviai ir palyginamai nagrinėti mažėjančios pilietinės visuomenės 
erdvės klausimą ir spręsti grėsmių nepriklausomoms profesinėms sąjungoms, rizikos ir 
grėsmių žmogaus teisių gynėjams ir kliūčių ES teikti finansavimą NVO klausimus, nes 
visi šie klausimai yra tiesiogiai susiję su teisiniais įsipareigojimais pagal Tarptautinį 
pilietinių ir politinių teisių paktą ir su svarbiomis pagrindinių TDO konvencijų 
nuostatomis; dar kartą primygtinai ragina Komisiją ir toliau finansuoti pilietinės 
visuomenės iniciatyvas, kuriomis stebimas šios sistemos įgyvendinimas;

11. pabrėžia, kad žmogaus teisių gynėjai turėtų turėti galimybę laisvai ir netrukdomi 
vykdyti savo užduotis ir kad jų pareigų atlikimo aplinkybių kriterijai turėtų būti 
nustatyti BLS+ atitikties vertinime;

12. rekomenduoja peržiūrint Reglamentą konvencijas, kurios šiuo metu įtrauktos pagal 
BLS+, taikyti šalims, kurios naudojasi VIG ir BLS lengvatomis; pakartoja savo 
raginimą, kad Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutas būtų įtrauktas į 
konvencijų, reikalaujamų pagal BLS + statusą, sąrašą;

13. primena, kad svarbu nustatyti konkrečius kriterijus, susijusius su kiekvienos šalies 
problemomis ir trūkumais, siekiant įvertinti veiksmingą 27-ių tarptautinių konvencijų 
vykdymą, ir prireikus šiuos kriterijus sistemingai įtraukti į šalies strategijos dokumentus 
žmogaus teisių klausimais, tam, kad būtų užtikrintas politikos suderinamumas;

14. ragina BLS sistemoje sukurti nepriklausomą skundų mechanizmą ir įstaigą, nes taip 
visos suinteresuotosios šalys, įskaitant vietos suinteresuotuosius subjektus, turėtų 
galimybę pateikti skundus dėl tariamų darbo ir žmogaus teisių pažeidimų šalyse ar 
korporacijose, kurios naudojasi prekybos lengvatomis pagal šį Reglamentą;

15. ragina Komisiją spręsti darbo standartų, įskaitant kolektyvines derybas ir asociacijų 
laisvę, klausimą dabartinių lengvatas gaunančių ar potencialių tokių šalių gamybos 
eksportui zonose; be to, ragina Komisiją užtikrinti, kad būtų panaikintos gamybos 
eksportui zonose taikomos darbuotojų teisių apsaugos nuostatų išimtys ir su 
atitinkamomis šalimis partnerėmis sudaryti ilgalaikį veiksmų planą;

16. reiškia susirūpinimą dėl pranešimų, kad BLS+ sistema prisideda prie žemės grobstymo 
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ir kitų žmogaus teisių pažeidimų; ragina Komisiją veiksmingai panaikinti tokį neigiamą 
poveikį ir užtikrinti, kad būtų nustatytos deramos poveikio švelninimo ir teisių gynimo 
priemonės;

17. remia aktyvesnį bendradarbiavimą su mažiausiai išsivysčiusiomis šalimis pagal 
iniciatyvą VIG, kad būtų užkertamas kelias rimtiems ir sistemingiems žmogaus teisių 
pažeidimams ir jie būtų tinkamai nagrinėjami; šiuo požiūriu ragina išplėsti VIG 
iniciatyvos rezultatų suvestinių sistemą; mano, kad kilus prekybos lengvatų 
panaikinimo grėsmei turi būti taikomos tinkamos politinės iniciatyvos ir teikiama 
pagalba siekiant užtikrinti, kad lengvatomis besinaudojančios šalys iš tikrųjų laikytųsi 
tarptautinių žmogaus teisių įsipareigojimų;

18. mano, kad bet koks sprendimas sustabdyti lengvatų taikymą turi visiškai atitikti 
visaapimantį skurdo mažinimo tikslą ir kad, jei būtų pasirinktas dalinio sustabdymo 
metodas, jis turėtų būti toks, kad neigiamas poveikis vietos gyventojams būtų kuo 
mažesnis; pabrėžia, kad prekybos lengvatų panaikinimas turėtų būti traktuojamas kaip 
kraštutinė priemonė, taikoma tik didelių veiksmingo tarptautinių konvencijų 
įgyvendinimo trūkumų atvejais, ir kai VIG lengvatomis besinaudojančiai šaliai aiškiai 
stinga noro ir įsipareigojimo juos pašalinti;

19. palankiai vertina pastaruosius Komisijos sprendimus pradėti Kambodžai taikomų VIG 
lengvatų panaikinimo procesą ir į Mianmarą išsiųsti skubią aukšto lygio ES misiją, kaip 
atsaką į žmogaus teisių padėtį abiejose šalyse; tikisi, kad Komisija išsamiai informuos 
Parlamentą ir įtrauks jį į tolesnius veiksmus, taip pat susijusius su lengvatų taikymo 
sustabdymu;

20. mano, kad ES turėtų užtikrinti politikos suderinamumą, skatindama kitus tarptautinius 
veikėjus, pvz., tarptautines įmones, visapusiškai dalyvauti gerinant žmogaus teisių, 
socialinių teisių ir aplinkos standartus visame pasaulyje, taip pat ekonominės veiklos 
vykdytojams nustatydama prievolę taikyti išsamaus patikrinimo praktiką, atsižvelgiant į 
JT verslo ir žmogaus teisių pagrindinius principus; ragina Komisiją parodyti lyderystę 
siekiant užtikrinti, kad pasaulinėse vertės grandinėse būtų laikomasi žmogaus teisių ir 
darbo teisių, ir pateikti ataskaitą dėl 2016 m. Parlamento rezoliucijos dėl rekomendacijų 
dėl socialinių ir aplinkosaugos standartų, žmogaus teisių ir įmonių socialinės 
atsakomybės įgyvendinimo, įskaitant jo raginimą įmonių socialinę atsakomybę įtraukti į 
Reglamentą ir reformuoti PPO taisykles į jas įtraukiant tiekimo grandinės išsamaus 
patikrinimo ir skaidrumo reikalavimus, pagrįstus JT verslo ir žmogaus teisių 
pagrindiniais principais;

21. ragina Komisiją sukurti tarpinstitucinę darbo grupę verslo ir žmogaus teisių klausimams 
spręsti ir nedelsiant inicijuoti privalomus teisės aktus dėl ES išsamaus patikrinimo;

22. ragina Komisiją naujajame Reglamente po 2023 m. pakeisti standartines BLS ir VIG 
sistemas, kad būtų galima į juodąjį sąrašą įtraukti už šiurkščius žmogaus teisių 
pažeidimus atsakingas įmones, norinčias eksportuoti į ES.
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VYSTYMOSI KOMITETO NUOMONĖ

pateikta Tarptautinės prekybos komitetui

dėl BLS reglamento (ES) Nr. 987/2012 įgyvendinimo
(2018/2107(INI))

Nuomonės referentas: Frank Engel

PASIŪLYMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. palankiai vertina Komisijos atliekamą ES bendrosios lengvatų sistemos (BLS) 
laikotarpio vidurio vertinimą; palankiai vertina tai, kad taikant naująjį reglamentą 
pastebėtas eksporto iš šalių, besinaudojančių iniciatyvos „Viskas, išskyrus ginklus“ 
(VIG) ir BLS+ susitarimais, padidėjimas, o tai yra svarbus žingsnis siekiant panaikinti 
skurdą;

2. pabrėžia, kad ES prekybos politika turi būti formuojama remiantis ES išorės politikos 
principais (veiksmingumo, skaidrumo ir vertybių principai); kadangi SESV 
208 straipsnyje nustatytas politikos suderinamumo vystymosi labui principas, o skurdo 
panaikinimas numatytas kaip pagrindinis tikslas;

3. su pasitenkinimu pažymi, kad 2016 m. taikant BLS lengvatas į ES įvežta importo už 
62,6 mlrd. EUR (augimo tendencija) ir ši suma skirstytina taip: 31,6 mlrd. EUR siekė 
lengvatų gavėjų, kuriems taikoma standartinė BLS, importas, 7,5 mlrd. EUR – lengvatų 
gavėjų, kuriems taikoma BLS+, importas ir 23,5 mlrd. EUR – lengvatų gavėjų pagal 
VIG taisykles importas (2017 m. rusėjo mėn. Eurostato duomenys);

4. primena, kad pagal BLS padeda besivystančioms šalims įveikti sunkumus, su kuriais 
šios šalys susiduria eksporto rinkose dėl didelių pradinių išlaidų; primena, kad, laikantis 
Jungtinių Tautų prekybos ir plėtros konferencijos (UNCTAD) tikslų, BLS siekiama 
padidinti pajamas iš eksporto ir skatinti besivystančių šalių ir atitinkamai mažiausiai 
išsivysčiusių šalių industrializaciją ir paspartinti jų augimą, kad būtų galima panaikinti 
skurdą; 

5. pabrėžia, kad BLS+ yra pagrindinė ES prekybos politikos priemonė, teikianti geresnes 
galimybes patekti į rinką ir taikoma kartu su griežtais stebėsenos mechanizmais, 
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siekiant skatinti žmogaus ir darbo teises, aplinkos apsaugą ir gerą valdymą 
pažeidžiamose besivystančiose šalyse;

6. džiaugiasi, kad, kalbant apie besinaudojančiuosius pagal iniciatyvą VIG suteikiamomis 
lengvatomis, pasakytina, kad naudojimosi lengvatomis rodiklis yra didelis; primena, 
kad, norint sumažinti skurdą ir nelygybę mažiausiai išsivysčiusiose šalyse, vien rinkos 
prieinamumo nepakanka; pabrėžia, kad iniciatyvą VIG reikėtų papildyti parama 
vystymuisi, su prekyba susijusia parama ir pajėgumu kūrimu, jei norima, kad ji būtų dar 
efektyvesnė; ypač atkreipia dėmesį į tai, kad vykdant iniciatyvą VIG reikia dėti daugiau 
pastangų siekiant spręsti tokias problemas, kaip antai, žemės grobimas ir aplinkos 
būklės blogėjimas;

7. apgailestauja, kad atlikus laikotarpio vidurio vertinimą paaiškėjo, jog BLS turėjo tik 
nedidelį poveikį darniam vystymuisi ir aplinkos apsaugai; ypač susirūpinęs pažymi, kad 
tekstilės ir drabužių, kurie yra pagrindiniai importo produktai pagal bendrąją lengvatų 
sistemą, gamyba ir prekyba paspartino lengvatomis besinaudojančių šalių aplinkos 
būklės blogėjimą, nes nėra tinkamų aplinkosaugos ir atliekų tvarkymo mechanizmų1; 
tikisi, kad įvykdžius BLS laikotarpio vidurio peržiūrą ES prekybos partneriai bus 
papildomai paskatinti priimti aukštesnius socialinius, darbo ir aplinkos apsaugos 
standartus, o tai gali būti pasiekta taikant tokias iniciatyvas, kaip antai, papildomos 
tarifinės lengvatos tvariai gaminamiems produktams;

8. atkreipia dėmesį į vertinimus, kuriuose teigiama, kad BLS iš esmės prisidėjo prie 
socialinio vystymosi ir žmogaus teisių, ypač moterų užimtumo, pagrindinių teisių ir 
darbo teisių skatinimo, aplinkos apsaugos standartų stebėjimo, gero valdymo praktikos, 
įskaitant kovą su narkotikais, korupcija, pinigų plovimu ir terorizmu, įdiegimo ir 
pagrindinių Tarptautinės darbo organizacijos konvencijų ratifikavimo; primygtinai 
ragina Komisiją intensyvinti dialogą šiais klausimais su šalimis partnerėmis, kad būtų 
užtikrinta nuolatinė pažanga;

9. visgi primena, kad BLS yra paskatomis grindžiamas režimas, kurį reikia nuosekliai 
taikyti, kad jis būtų veiksmingas; apgailestauja, kad tyrimai dėl tariamo reikalavimų 
nesilaikymo nebuvo pradėti vykdyti nuosekliai ar laiku; mano, kad atvejais, kai grubiai 
ir sistemingai pažeidžiamos pagrindinės teisės, reikėtų nuosekliai ir veiksmingai 
naudotis galimybe laikinai panaikinti muitų tarifų lengvatas; pabrėžia nuolatinio 
įsipareigojimo ir stebėsenos, taip pat pilietinės visuomenės dalyvavimo šiuose 
procesuose svarbą;

10. primygtinai ragina Komisiją pagal BLS reikalavimus imtis skubesnių, ryžtingesnių 
veiksmų reaguojant į įtariamus žmogaus ar darbo teisių pažeidimus; ragina sukurti 
sistemą, kuria galėtų naudotis neigiamą BLS taikymo poveikį patyrę asmenys ar grupės;

11. ragina labiau remti BLS + lengvatomis besinaudojančias šalis, kad būtų galima pakeisti 
tendenciją mažinti produktų įvairovę; mano, kad labiau sustiprinta BLS+ stebėsenos 
sistema, taip pat JT ir TDO stebėsenos institucijų išvados bei trečiųjų šalių suteikta 
informacija prisidėjo prie to, kad visos lengvatomis pagal BLS+ besinaudojančios šalys 
daro pažangą 27 konvencijų įgyvendinimo srityje; ragina Komisiją dėti daugiau 
pastangų siekiant padidinti ES BLS + stebėsenos skaidrumą, o su ja susijęs 

1 Žr. minėtą BLS laikotarpio vidurio vertinimą.
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mechanizmas turėtų būti vienodai taikomas BLS ir VIG lengvatomis besinaudojančioms 
šalims;

12. susirūpinęs pažymi, kad nenumatyta sąlygų, kuriomis remiantis BLS ir VIG 
lengvatomis besinaudojančios šalys būtų skatinamos laikytis aplinkosaugos standartų ir 
tarptautinių konvencijų dėl klimato kaitos ir aplinkos apsaugos; mano, kad per kitą BLS 
reglamento reformą turėtų būti atnaujintas konvencijų, susijusių su pagrindinėmis 
žmogaus ir darbo teisėmis, taip pat aplinkos apsaugos ir valdymo principais, sąrašas, 
visų pirma įtraukiant naujas sąlygas, susijusias su Paryžiaus susitarimo dėl klimato 
kaitos ratifikavimu ir veiksmingu įgyvendinimu, ir apskritai ragina Komisiją teikti 
techninę paramą siekiant gerinti aplinkos apsaugą įgyvendinant kiekvieną iš trijų BLS 
priemonių;

13. primena, kad ES, siekdama užtikrinti suderinamumą su kitų tarptautinių veikėjų, pvz., 
tarptautinių įmonių, politika, turi skatinti visapusišką dalyvavimą gerinant pagarbą 
žmogaus teisėms, vaiko teisėms, socialinėms teisėms, aplinkos teisėms ir visuomenės 
sveikatą pasaulyje; ragina ES užtikrinti, kad, atsižvelgiant į teisę dirbti, būtų gerbiamos 
žmogaus teisės pasaulinėse vertės grandinėse, t. y. visoje tiekimo grandinėje;

14. primena, kad BLS, visų pirma, aktyviau, palyginti su visais kitais sektoriais, taikoma 
tekstilės ir drabužių gamybos sektoriuje ir kad dėl mažų investicijų sąnaudų ir esamų 
žemos kvalifikacijos darbo vietų tekstilės ir drabužių pramonė yra svarbus sektorius 
mažiausiai išsivysčiusių šalių industrializacijos procese, ir kad tekstilės ir drabužių 
pramonė atlieka itin svarbų vaidmenį suteikiant galių moterims; ragina ES sukurti 
teisiškai privalomą išsamaus patikrinimo sistemą įmonėms ir išplėsti modelius, 
parengtus reglamentuojant naudingųjų iškasenų iš konfliktinių zonų tiekimą ir visų 
pirma skirtus skaidrumo ir atsekamumo aspektams, kad šie modeliai būtų taikomi ir 
tekstilės sektoriuje; 

15. ragina pilietinę visuomenę ir plėtros agentūras labiau dalyvauti stebėsenos procese;

16. pabrėžia, jog svarbu, kad paramą gaunančiose šalyse būtų stiprinami pajėgumai siekiant 
sumažinti pasiūlos apribojimus, susijusius su įvairinimu ir lengvatų naudojimu; ragina 
veiksmingiau šiuo tikslu taikyti pagalbos prekybai priemones.
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