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PASIŪLYMAI

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

1. primena, kad prekybos liberalizavimas, jei kartu taikoma tinkama politika ir veikia 
tinkamos institucijos, dėl kurių maksimaliai padidinama ir geriau paskirstoma iš 
prekybos gaunama nauda, gali būti teigiamas reiškinys skurdo ir nelygybės mažinimo 
aspektais, tačiau vien to nepakanka siekiant pažangos darnaus vystymosi srityje; 
primena, kad konkurencingumas ir ekonomikos augimas nėra tikslai savaime, o tai yra 
priemonės, kuriomis turi būti pasinaudota žmonių naudai; todėl pabrėžia, kad prekyba 
turėtų ir toliau būti darnaus vystymosi priemonė; palankiai vertina tai, kad besivystančių 
šalių prekyba sudaro apie pusę pasaulio prekybos, t. y. padidėjo, palyginti su 33 proc. 
dalimi 2000 m., ir kad žmonių, gyvenančių itin skurdžiai, skaičius nuo 1990 m. perpus 
sumažėjo ir tas skaičius siekia jau truputį mažiau negu milijardą; 

2. pakartoja, kaip svarbu skatinti daugiašalės prekybos sistemos politikos reformas, pagal 
kurias būtų remiami su vystymusi susiję tikslai, visų pirma įgyvendinant JT darnaus 
vystymosi darbotvarkę iki 2030 m.; pabrėžia PPO kaip veiksmingo, taisyklėmis 
grindžiamo derybų forumo, suteikiančio galimybę atvirai diskutuoti su pasauline 
prekyba susijusiais klausimais, potencialą; pakartoja, kad ES turėtų ir toliau skatinti 
PPO modernizavimą ir demokratizaciją siekiant užtikrinti, kad visoms valstybėms būtų 
atstovaujama vienodomis sąlygomis;

3. primena, kad neintegravus žmogaus teisių normų ir standartų į pasaulines taisykles, 
kuriomis reglamentuojama prekyba ir investicijos, tampa sunku reikalauti atsakomybės 
iš įmonių; pabrėžia poreikį iš naujo suderinti prekybos ir investicijų teisę su žmogaus 
teisių teise, visų pirma pasaulinėse tiekimo grandinėse; šiuo tikslu ragina ES imtis 
iniciatyvos Pasaulio prekybos organizacijoje siekiant, kad būtų reglamentuojamos 
konkrečios pasaulinės tiekimo grandinės, o būtent visų pirma drabužių sektoriuje; be to, 
pakartoja, kaip svarbu, kad ES aktyviai dalyvautų neribotos sudėties tarpvyriausybinės 
darbo grupės tarptautinių korporacijų ir kitų verslo įmonių klausimams, susijusiems su 
žmogaus teisėmis, spręsti procese ir išlaikytų žmogaus teisių pirmenybę prekybos 
interesų atžvilgiu;

4. ragina parengti pasaulio prekybos darbotvarkę, kuri visų labui būtų grindžiama 
sąžiningos prekybos principu ir pagal kurią vystymasis, socialinės, aplinkos apsaugos ir 
žmogaus teisės būtų pagrindiniai proceso veiksniai ir pagal kurią ypatingas dėmesys 
būtų skiriamas mažas pajamas gaunančių besivystančių šalių ir mažiausiai išsivysčiusių 
šalių poreikiams; šiuo atžvilgiu pabrėžia, kad reikia skatinti išsamias, privalomas ir 
vykdytinas nuostatas dėl socialinių, darbo ir aplinkos standartų prekybos susitarimuose;

5. primygtinai ragina, kad žmogaus teisės būtų iš tiesų ginamos ir kad būtų nustatyti 
veiksmingi ir asmenims prieinami žalos atlyginimo mechanizmai, skirti nesutarimams, 
susijusiems su žmogaus teisių pažeidimais, spręsti; primena, kaip svarbu integruoti 
lyčių lygybės ir moterų įgalėjimo aspektus į visą prekybos politiką, įskaitant PPO 
taisykles;

6. mano, kad nuo 2001 m., kai pradėtas Dohos raundas, pasaulis labai pasikeitė 
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ekonominiu, politiniu ir technologiniu aspektais; todėl ragina PPO Dohos vystymosi 
darbotvarkėje geriau atspindėti darnaus vystymosi tikslus (DVT), kad būtų galima 
tinkamai spręsti naujus uždavinius, kaip antai e. prekyba, skaitmeninė prekyba, 
investicijų skaidrumas, subsidijos ir pertekliniai pajėgumai, pasaulinės vertės grandinės, 
viešieji pirkimai ir vidaus reglamentavimas paslaugų srityje, taip pat labai mažų, mažųjų 
ir vidutinių įmonių reguliavimas; pabrėžia, kad reikalinga PPO reforma, įskaitant ginčų 
sprendimo mechanizmą, kad būtų užtikrinta sąžininga ir harmoninga daugiašalė 
prekybos sistema; pabrėžė, kaip svarbu, kad PPO narės, kurios yra besivystančios šalys, 
vykdytų savo įsipareigojimus ir spręstu dėl prekybos liberalizavimo sau priimtinu 
greičiu bei seka, atsižvelgiant į jų išsivystymo lygį;

7. reikalauja padidinti paramą pagalbos prekybai projektams pagal pagalbos vystymuisi 
programą, kad būtų galima skaitmenines galimybes paversti prekybos realijomis 
besivystančioms šalims;

8. primygtinai ragina ES ir jos valstybes nares tinkamai pripažinti sunkumus, kuriuos 
patiria besivystančios šalys, vykdydamos savo įsipareigojimus pagal PPO susitarimus; 
pažymi, kad šios problemos apima: a) investicijų priemonių ir subsidijų uždraudimą, dėl 
kurių sunkiau skatinti vidaus pramonę; b) importo liberalizavimą žemės ūkio srityje, 
kuris kelia grėsmę smulkiųjų ūkininkų, patiriančių pigesnių importuotų maisto produktų 
konkurenciją, gyvybingumui ir pragyvenimo šaltiniams; c) aukšto lygio intelektinės 
nuosavybės teisių režimo neigiamą poveikį galimybei gauti vaistų ir perduoti 
technologijas; taip pat d) didėjantį spaudimą besivystančioms šalims atverti savo 
paslaugų sektorių, kadangi šis atvėrimas gali pakenkti jų vietos paslaugų teikėjų 
perspektyvumui;

9. pakartoja raginimą ES užtikrinti, kad jos veikla su besivystančiomis šalimis, tiek 
vystymosi, tiek prekybos srityje, būtų grindžiama harmoninga sistema, taikoma lygiems 
partneriams, suderinta su politikos suderinamumo vystymosi labui principu, įtvirtintu 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 208 straipsnyje, ir ta veikla būtų 
siekiama skatinti ir gerbti žmogaus teises;

10. palankiai vertina tai, kad 2017 m. vasario 22 d. įsigaliojo PPO prekybos lengvinimo 
susitarimas, ir pabrėžia, kad šis susitarimas turėtų duoti didelės naudos, ypač 
besivystančioms šalims; primena, kaip svarbu teikti tikslinę ir tvarią techninę, finansinę 
ir gebėjimų kūrimo pagalbą siekiant remti PPO nares, kurios yra besivystančios šalys, 
ypač mažiausiai išsivysčiusios šalys, joms įgyvendinant šį susitarimą ir prisitaikant prie 
reformų proceso;

11. mano, kad pagal PPO taisykles ir kitus daugiašalius susitarimus reikėtų išplėsti 
specialaus ir diferencijuoto režimo taikymo aprėptį, kad būtų sudarytos galimybės 
aktyviau taikyti besikuriančios pramonės skatinimo priemones; primygtinai ragina ES ir 
jos valstybes nares užtikrinti specialų ir diferencijuotą režimą visoms PPO narėms, 
kurias Pasaulio bankas priskiria besivystančioms šalims;

12. pabrėžia, kad prekybos susitarimai gali daryti neigiamą poveikį apsirūpinimo maistu 
saugumui besivystančiose šalyse; apgailestauja, kad dvi priemonės, kurias 
besivystančios šalys pasiūlė vykstant deryboms PPO, siekiant skatinti smulkiųjų 
ūkininkų pragyvenimo šaltinius, apsirūpinimo maistu saugumą ir kaimo plėtrą, o būtent 
specialius produktus ir specialiosios apsaugos mechanizmą (SAM), nebuvo nustatytos; 
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ragina ES remti besivystančių šalių reikalavimus apsaugoti jų maisto gamybos sistemas 
ir apsaugoti jų gyventojus nuo galimo neigiamo pigaus importo poveikio, be kita ko, 
įgyvendinant ekonominės partnerystės susitarimus;

13. apgailestauja, kad 11-toji PPO ministrų konferencija neužtikrino pažangos klausimais, 
kurie itin svarbūs besivystančioms šalims; vis dėlto palankiai vertina sustiprintą 
lengvatinį režimą, užtikrintą Pasaulio prekybos organizacijoje mažiausiai 
išsivysčiusioms šalims, įskaitant preferencines kilmės taisykles ir lengvatinį režimą 
paslaugų teikėjams, taip pat pabrėžia, kad reikia imtis pajėgumų kūrimo priemonių, 
kurios sudarytų galimybes tiekėjams iš mažiausiai išsivysčiusių šalių pasinaudoti 
išimtimi paslaugų srityje mažiausiai išsivysčiusioms šalims;

14. pabrėžia, kad darnaus vystymosi tikslas turėtų tapti principu, kuriuo vadovaujamasi 
vykdant PPO darbą, o PPO taisyklės ir veiksmai turėtų būti numatomi atsižvelgiant į JT 
darbotvarkę iki 2030 m. ir Paryžiaus klimato susitarimą ir suderinti su šia darbotvarke ir 
susitarimu, kurie turėtų būti naudojami kaip tolesnių įsipareigojimų gairės; be to, 
pabrėžia, kad svarbu užtikrinti pasaulinių vertės grandinių tvarumą ir jų derėjimą su 
žmogaus teisų ir socialiniais bei aplinkos standartais;

15. pabrėžia, jog svarbu užtikrinti, kad būtų tiekiama pakankamai geros kokybės maisto ir 
švaraus vandens ir būtų įrengiami papildomi nuotekų šalinimo įrenginiai, kad būtų 
galima įgyvendinti DVT antrąjį ir šeštąjį tikslus; be to, atkreipia dėmesį į energijos 
nepritekliaus besivystančiose šalyse mastą ir poveikį ir prašo imtis papildomų veiksmų, 
kad, atsižvelgiant į 7-ąjį DVT, būtų mažinamas energijos nepriteklius, visų pirma 
atokiose kaimo vietovėse ir regionuose, kurie neprijungti prie elektros energijos tinklų;

16. primygtinai reikalauja, kad PPO sutartyje dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų 
(TRIPS sutartyje) būtų daugiau dėmesio skiriama vystymuisi; primena, kad gyvybiškai 
svarbu visiems užtikrinti galimybes gauti vaistų, todėl ragina plačiau taikyti TRIPS 
sutarties lankstumo priemones, kaip įtvirtinta Dohos deklaracijoje; reiškia susirūpinimą 
dėl dabartinės tendencijos privatizuoti sėklas, dėl kurios pažeidžiama žmonių teisė į 
maistą; ragina Komisiją išnagrinėti išsamiau ir patvirtinti kovos su biologiniu 
piratavimu priemones;

17. išreiškia paramą anglies dioksido pasienio mokesčio koregavimo mechanizmui, nes tai 
svarbi priemonė siekiant užtikrinti sąžiningą konkurenciją įmonėms, kurios imasi 
veiksmų siekdamos sumažinti savo poveikį klimato kaitai;

18. smerkia tai, kad pagal įsipareigojimus pagal PPO sutartį dėl sanitarinių ir fitosanitarinių 
priemonių taikymo (SFP sutartį) nepripažįstama valstybių teisė patvirtinti 
reglamentavimą, grindžiamą atsargumo principu; primygtinai ragina ES ir jos valstybes 
nares ginti visapusišką šio principo pripažinimą pagal PPO įsipareigojimus;

19. todėl yra susirūpinęs, kad dvišalių ir keliašalių prekybos susitarimų plitimas galėtų lemti 
tarptautinės prekybos politikos susiskaidymą ir taip būtų sumenkintas PPO vaidmuo; 
primena, jog daugiašalė sistema labiausiai reikalinga besivystančioms šalims, kad jos 
galėtų ginti savo interesus; todėl ragina ES ir jos valstybes nares dėti daugiau pastangų 
siekiant, kad PPO vėl atliktų svarbiausią vaidmenį valdant pasaulio prekybą, ir 
nereikalauti, kad besivystančios šalys taikytų PPO+ nuostatas keliašaliuose ar 
dvišaliuose susitarimuose, tokiu būdu kenkiant PPO lankstumo mechanizmams, kurie 
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sukurti būtent siekiant apginti tų šalių interesus; 

20. išreiškia didžiausią susirūpinimą dėl to, kad keletas PPO Apeliacinio komiteto 
pareigybių lieka neužimtos ir kad dėl šios aplinkybės trikdomas tinkamas ginčų 
sprendimo mechanizmo veikimas; todėl ragina Komisiją pateikti konkrečių pasiūlymų, 
kaip išspręsti šią trukdančią problemą;

21. ragina ES ir toliau siekti didinti PPO parlamentinio aspekto svarbą, visų pirma skiriant 
didesnę finansinę ir su darbuotojais susijusią paramą atsakingam sekretoriatui; ragina 
PPO nares užtikrinti demokratinį teisėtumą ir skaidrumą stiprinant PPO parlamentinį 
aspektą; todėl pabrėžia, kad būtina užtikrinti geresnes parlamentų narių galimybes 
susipažinti su derybomis dėl prekybos, dalyvauti rengiant ir įgyvendinant PPO 
sprendimus ir užtikrinti deramą prekybos politikos priežiūrą savo piliečių labui.
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