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PASIŪLYMAI

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pranešimą įtraukti 
šiuos pasiūlymus:

Rekomendacijos

1. kadangi teisėkūros institucijos susitarė dėl naujos visapusiškų išorės veiksmų 
priemonės, jos pavadinime turėtų aiškiai būti minima prekyba ir pats pavadinimas 
galėtų, pavyzdžiui, būti „Kaimynystės, vystymosi, prekybos ir tarptautinio 
bendradarbiavimo priemonė“;

2. palankiai vertina tai, kad Komisijos pasiūlyme dėl 2021–2027 m. daugiametės 
finansinės programos (DFP) padidinti asignavimai veiksmams pagal šeštą išlaidų 
kategoriją „Kaimyninės šalys ir pasaulis“, ir ragina proporcingai (30 proc.) padidinti 
išteklius, skiriamus pagal šį skirsnį tarptautinei prekybai, ir skirti minėtus asignavus 
būtent prekybai;

3. pabrėžia, kad DFP tikslas – įgyvendinti politiką; todėl palankiai vertina tai, kad 
ryžtingoje strategijoje „Prekyba visiems“ apibrėžiamas vertybėmis grindžiamas 
Sąjungos požiūris į prekybą, be kita ko, sąžiningos ir etiškos prekybos principai, ir 
ragina nustatyti tokią 2021–2027 m. DFP, kad būtų teikiamas pakankamas finansavimas 
ir užtikrinama tolesnė politinė ir administracinė parama tolesniam Sąjungos prekybos 
politikos, kuria remiami Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslai (DVT), plėtojimui, 
taikant nuoseklias strategijas; susirūpinęs dėl to, kad pasiūlymuose dėl DFP trūksta 
aiškaus ir akivaizdaus įsipareigojimo šioje srityje; pažymi, kad, siekiant sudaryti tvaraus 
ekonomikos augimo ir stabilumo, užimtumo ir darnaus Europos Sąjungos ir trečiųjų 
šalių, ypač besivystančių šalių, vystymosi sąlygas, būtina tinkamai atsižvelgti į DVT 
uždavinius; primena, kad DVT įgyvendinimas susijęs ir su ES išorės, ir su jos vidaus 
politika; todėl prašo darnaus vystymosi tikslus integruoti į visas Sąjungos politikos 
sritis, įskaitant prekybos politiką, ir kitos DFP iniciatyvas; pabrėžia, kad indėlis į 
Darbotvarkės iki 2030 m. įgyvendinimą turėtų būti naudojamas kaip politikos sėkmės 
gairė; taip pat ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas tam, kad būtų tiekiama 
pakankamai geros kokybės maisto, švaraus vandens ir įrengiama papildomų nuotekų 
šalinimo įrenginių, kad būtų galima įgyvendinti 2-ąjį ir 6-ąjį DVT; 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 regionuose, kurie neprijungti prie 
elektros energijos tinklų; pabrėžia, kad pagalbos prekybai iniciatyvų finansavimas 
turėtų būti padidintas;

4. pabrėžia, kad būsimoje išorės finansinių priemonių struktūroje reikia išlaikyti dabar 
galiojančioms priemonėms, pvz., partnerystės priemonei, taikomą lankstumą 
finansuojant su prekyba susijusių užduočių, pvz., vietos patarėjų grupių (angl. DAGs), 
įgyvendinimą, ir ragina padidinti sumas, kurios būtų skiriamos tokioms paramos 
priemonėms; pažymi, kad vienas iš Sąjungos išorės priemonių tikslų yra viešoji 
diplomatija siekiant užtikrinti ES nepriklausančiose šalyse pasitikėjimą ES politika ir 
jos supratimą; pabrėžia, kad pilietinės visuomenės dalyvavimas yra itin svarbus, ir 
pripažįsta vietos patarėjų grupių, kaip reikšmingų priemonių, padedančių tinkamai 
įgyvendinti prekybos partnerystės susitarimus, svarbą; tačiau susirūpinęs pažymi, kad 



PE626.928v02-00 4/8 AD\1165616LT.docx

LT

joms trūksta lėšų ir jos turi nepakankamai pajėgumų, ypač trečiosiose šalyse, todėl 
ragina skirti daugiau lėšų siekiant paremti pilietinės visuomenės organizacijų šalyse 
partnerėse dalyvavimą atitinkamose vietos patarėjų grupėse;

5. pakartoja raginimą skirti pakankamai išteklių, kad būtų galima atlikti prekybos 
susitarimų ex ante, tarpinį ir ex post vertinimus, ir peržiūrėti taikomą metodiką, be kita 
ko, įskaitant metodiką, taikomą vertinant kaupiamąjį poveikį, poveikį DVT siekiui ir 
Paryžiaus susitarimo įgyvendinimui; mano, kad Europos Sąjunga, vertindama 
dabartinius ir būsimus scenarijus, turėtų labiau atsižvelgti į savo prekybos ryšių ir 
susitarimų socialinį poveikį, poveikį sveikatai ir aplinkai, ir kartu būtina kaupti pagal 
lytį suskirstytus duomenis; ragina Komisiją glaudžiai bendradarbiauti su Jungtinių 
Tautų prekybos ir plėtros konferencijos (UNCTAD) ir Ekonominio bendradarbiavimo ir 
plėtros organizacijos (EBPO) moksliniais skyriais;

6. pažymi, kad kiekvieną kartą, kai sudaromas naujas laisvosios prekybos susitarimas, tai 
gali reikšti, kad prarandama daug Sąjungos nuosavų išteklių biudžeto pajamų; ragina 
Komisiją kruopščiai išmatuoti šiuos nuostolius ir pateikti Parlamentui atitinkamus 
skaičius kiekvieno sudaryto susitarimo atveju; pažymi, kad valstybės narės pasilieka 
20 proc. muitų mokesčio, taikomo importui iš ES nepriklausančių šalių, kad 
kompensuotų šių muitų surinkimo išlaidas; pritaria pasiūlymui 2021–2027 m. DFP 
laikotarpiu sumažinti šią dalį iki 10 proc. ir taip padidinti Sąjungos nuosavų išteklių 
biudžetą; ragina Komisiją ir valstybes nares dėti daugiau pastangų kovojant su 
sukčiavimu muitų srityje;

7. atkreipia dėmesį į tai, kad muitų sąjunga yra vienas iš svarbiausių Europos Sąjungos 
finansinio pajėgumo šaltinių; todėl ragina griežčiau ir nuosekliau įgyvendinti Sąjungos 
muitinės kodeksą; pakartoja, jog yra susirūpinęs dėl 2017 m. OLAF ataskaitos1, kurioje 
nurodoma, kad importuotojai Jungtinėje Karalystėje nuslėpė didelę muitų sumą 
pasinaudodami fiktyviomis ir neteisingomis sąskaitomis faktūromis ir importo metu 
neteisingai deklaruodami muitinę vertę; pripažįsta, jog tolesni Komisijos patikrinimai 
parodė, kad šio Jungtinėje Karalystėje vykdomo sukčiavimo, kai deklaruojama mažesnė 
vertė, mastas yra daug didesnis; primena, kad, nors jau nuo 2007 m. buvo pranešama 
apie sukčiavimo, susijusio su importuojama Kinijos Liaudies Respublikos kilmės 
tekstile ir avalyne, riziką ir buvo paprašyta imtis atitinkamų rizikos kontrolės priemonių, 
Jungtinė Karalystė nesiėmė veiksmų, kad užkirstų kelią sukčiavimui; susirūpinęs 
pažymi, jog OLAF padarė išvadą, kad dėl nuolatinio Jungtinės Karalystės muitinės 
aplaidumo Europos Sąjunga prarado 1,987 mlrd. EUR pajamų, nes nebuvo sumokėti 
muitai, ir ragina Jungtinę Karalystę sumokėti 2,7 mlrd. EUR baudą, kaip prašė 
Komisija;

8. pakartoja, kad prekybos politika ir vystymosi politika yra papildantieji Sąjungos išorės 
politikos elementai ir neatsiejama Europos konsensuso dėl vystymosi dalis ir kad 
pagalbos veiksmingumo principai taip pat turi būti taikomi pagalbos prekybai srityje; 
primena apie Sąjungos ir daugumos jos valstybių narių neįvykdytą įsipareigojimą iki 
2030 m. padidinti savo oficialią paramą vystymuisi (OPV) iki 0,7 proc. bendrųjų 
nacionalinių pajamų (BNP) ir, be kita ko, skirti 20 proc. ES oficialios paramos 
vystymuisi veiksmams, kuriais siekiama socialinės įtraukties ir žmogaus socialinės 

                                               
1 Europos kovos su sukčiavimu tarnyba, „OLAF 2016 m. metinė ataskaita. 17-oji Europos kovos su sukčiavimu 
tarnybos ataskaita“, 2016 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d., 2017 m.
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raidos, o mažiausiai išsivysčiusioms šalims teikti 0,2 proc. Sąjungos BNP siekiančią 
oficialią paramą vystymuisi;

9. pabrėžia, kad pagal kitą DFP makrofinansinė parama turėtų būti teikiama taikant 
griežtas ekonominės ir socialinės pažangos sąlygas;

10. pabrėžia, kad itin didelė MVĮ svarba Sąjungos ekonomikai turėtų būti atspindėta 
išsamioje ir nuoseklioje strategijoje, pagal kurią Europos MVĮ būtų sukurta verslui 
palanki aplinka ir skatinamos jų tarptautinės prekybos ir investicijų galimybės; 
pakartoja savo raginimą Komisijai įvertinti įvairių (tiek privačių, tiek valstybių narių) 
iniciatyvų, įgyvendinamų pagal partnerystės priemonę siekiant remti MVĮ 
tarptautinimą, taip pat kitų ES finansavimo priemonių, pagal kurias remiamos MVĮ, 
pvz., COSME, veiksmingumą ir efektyvumą ir juos didinti, kad būtų užtikrintas 
papildomumas ir Europos pridėtinė vertė; ragina Komisiją toliau finansuoti MVĮ 
tarptautinimo programas ir dėti pastangas siekiant parengti MVĮ pritaikytą kilmės 
taisyklių skaičiuoklę, pagal kurią joms turėtų būti suteikta speciali galimybė naudotis 
esamomis lengvatomis pagal galiojančius susitarimus, kad būtų padidintas lengvatų 
naudojimo rodiklis; pažymi, kad reikėtų pagerinti MVĮ galimybes naudotis išorės 
finansavimo priemonėmis, numatant ne tokį sudėtingą ir palankesnį reguliavimą, kad 
būtų galima sudaryti sąlygas lankstesniam lėšų naudojimui ir kartu padėti MVĮ įgyti 
tarptautinės patirties; pabrėžia, kad būtina gerinti MVĮ informavimą ir informuotumą 
apie esamas priemones, ypač nacionaliniu lygmeniu;

11. rekomenduoja pagal būsimą finansinių priemonių struktūrą numatyti patikimus ir 
nuoseklius stebėsenos ir vertinimo mechanizmus, įskaitant mechanizmus, reikalaujamus 
siekiant įvykdyti įsipareigojimus pagal prekybos ir darnaus vystymosi skyrius, kad būtų 
užtikrinta geresnė atskaitomybė, skaidrumas ir tikslingesnis lėšų naudojimas; ragina 
pagal būsimą finansinių priemonių struktūrą numatyti Komisijos Prekybos generaliniam 
direktoratui daugiau ir pakankamai biudžeto išteklių ir skirti darbuotojų, kad šis 
direktoratas galėtų atlikti savo užduotis, kurių skaičius nuolat auga, ir vykdyti prekybos 
susitarimų įgyvendinimo ir prekybos apsaugos priemonių taikymo stebėseną, visų pirma 
siekiant ginti ir skatinti daugiašališkumą plėtojant pasaulines prekybos taisykles ir 
reguliavimą, reformuoti PPO ir labiau integruoti prekybos politiką bei taisyklių 
formavimą į Jungtinių Tautų sistemą; prašo ES skirti papildomą paramą PPO 
parlamentiniam aspektui, visų pirma, didesnę finansinę ir su darbuotojais susijusią 
paramą atsakingam sekretoriatui; pabrėžia, kaip svarbu skirti pakankamai finansinių 
išteklių, siekiant sudaryti galimybes tarptautinėms organizacijoms, pavyzdžiui, 
Tarptautinės darbo organizacijos misijoms, reguliariai ir veiksmingai stebėti, kaip 
vykdomos prievolės, nustatytos prekybos ir darnaus vystymosi skyriuose, taip pat 
kitoms JT organizacijoms vykdyti atitinkamą priežiūrą ir faktų nustatymo darbą;

12. ragina Komisiją numatyti, taikant išorės finansavimo priemones, pakankamai lėšų, kad 
būtų galima bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis ir, visų pirma, besivystančiomis 
šalimis ir teikti joms techninę pagalbą, kad būtų priimti su prekyba susiję teisės aktai, 
kaip antai Reglamentas, kuriuo nustatomos alavo, tantalo, volframo, jų rūdų ir aukso iš 
konfliktinių ir didelės rizikos zonų Sąjungos importuotojų prievolės dėl išsamaus 
tiekimo grandinės patikrinimo, vykdomas Kimberley procesas ir Komisijos pavyzdinė 
iniciatyva drabužių sektoriuje bei panašios iniciatyvos ir JT Pasaulinis susitarimas;
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13. laikosi nuomonės, kad Europos išorės veiksmų garantijų fondas yra efektyvus ir 
veiksmingas mechanizmas siekiant sušvelninti riziką, susijusią su Sąjungos skolinimo 
operacijomis trečiosiose valstybėse; primygtinai ragina sudaryti sąlygas skolinti 
daugiau, kad būtų remiamos MVĮ ir plėtojama socialinė ir ekonominė infrastruktūra 
regionuose, kurie labiausiai nukentėjo nuo migracijos ir pabėgėlių krizės;

14. atkreipia dėmesį į tai, kad parama, teikiama siekiant palengvinti prekybą šalyse 
partnerėse, ir toliau turi būti svarbi DFP užduotis, ir kartu rekomenduoja daugiau 
dėmesio skirti pateikimo rinkai laiko mažinimui vietos ir regioninėse rinkose, didinti 
paramą žuvų ir žemės ūkio produktų saugykloms ir didinti paskatas vykdyti sąžiningą ir 
etišką prekybą su Sąjunga.
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