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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 
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 

                                               
1 OL C 101, 2018 3 16, p. 19.
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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;

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 
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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 
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 
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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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