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TRUMPAS PAGRINDIMAS
Pagrindinis išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo (IEPS) galutinis rezultatas turi būti
deramo darbo vietų kūrimas, subalansuotas darbo užmokesčio didinimas ir didesnės verslumo
galimybės. Tačiau, atsižvelgiant į deramo darbo vietų kūrimą, realaus pasaulio modeliais
grindžiami empiriniai duomenys rodo, kad ES užimtumas daugiausiai apskritai nežymiai
padidės ne daugiau kaip 0,018 proc. 6–10 metų įgyvendinimo laikotarpiu. Be to, pagal tokius
modelius atliktuose naujausiuose tyrimuose prognozuojamas faktinis darbo vietų praradimas
(204 000 visoje ES, įskaitant 45 000 Prancūzijoje, 42 000 Italijoje ir 19 000 Vokietijoje). Taip
pat 2011 m. atliktame poveikio tvarumui vertinime rodomi dideli sektorių sutrikdymai, o dėl
to ilgainiui didėtų ilgalaikis nedarbas.
Atsižvelgiant į darbo užmokestį, duomenys rodo, kad susitarimu būtų prisidedama prie
didėjančio nekvalifikuotų ir kvalifikuotų darbuotojų darbo užmokesčio skirtumo, taip
padidinant nelygybę ir socialinę įtampą. Be to, numatomas didelis perskirstymo poveikis,
susijęs su nacionalinėmis pajamomis, kuris ES reikštų 0,66 proc. padidėjimą kapitalo
savininkų naudai, taip toliau paskatinant socialinės struktūros trikdymą.
Susitarime nėra nė vieno skyriaus, kuriame būtų numatytos konkrečios priemonės MVĮ remti.
Šiuo metu yra 20,9 mln. ES MVĮ (93 proc. jų turi mažiau kaip 10 darbuotojų), bet tik 619 000
iš jų eksportuoja už ES ribų. Pagal IEPS sukurtoje liberalizuotoje aplinkoje tokios MVĮ turės
visapusiškai konkuruoti su didelėmis Šiaurės Amerikos tarptautinėmis korporacijomis, taigi
kils pavojus 90 mln. darbo vietų (67 proc. viso užimtumo), kurias jos sukūrė.
Nepaisant to, kad į IEPS įtrauktas specialus skyrius dėl prekybos ir darbo, yra aiškus
neatitikimas tarp investuotojams numatyto apsaugos lygio ir darbuotojų interesų bei teisių.
Privilegijuotas statusas, kuris investuotojams suteikiamas pagal investicinių teismų sistemą,
visiškai skiriasi nuo konsultacijų mechanizmo, numatyto siekiant apsaugoti darbuotojų
interesus ir teises.
Įrodyta, kad lengvinant Šiaurės šalių tarpusavio prekybą daromas prekybos nukreipimo nuo
besivystančių šalių, šiuo atveju visų pirma nuo Afrikos, poveikis. Tai ypač žalinga,
atsižvelgiant į būtinybę skatinti pasiekti JT darnaus vystymosi tikslus iki 2030 m., nes tai
vienintelis būdas įveikti augančią nelygybę tarp išsivysčiusių ir besivystančių šalių ir sparčiai
didėjantį migracijos spaudimą.
Toliau kyla didelių abejonių dėl nuostatos dėl investicinių teismų sistemos suderinamumo su
galiojančiais ES teisės aktais, taip pat dėl laikino taikymo principo.
Taigi mano, kad būtina raginti Tarptautinės prekybos komitetą nepritarti susitarimui.
******
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą
rekomenduoti Parlamentui nepritarti pasiūlymui dėl Tarybos sprendimo dėl Kanados ir
Europos Sąjungos bei jos valstybių narių išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo (IEPS)
sudarymo.
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