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PASIŪLYMAI

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

1. pabrėžia, kad bendra prekybos politika ir toliau turi būti pagrindinis Sąjungos išorės 
politikos ramstis, darantis tiesioginę įtaką piliečių gyvenimui, ir turi padėti Sąjungai 
prisitaikyti prie savo naujo vaidmens pasaulyje, kurio tarptautinėje arenoje yra daugybė 
pagrindinių veikėjų; primygtinai ragina Tarybą, Komisiją ir Europos išorės veiksmų tarnybą 
šiuo tikslu bendradarbiauti šiose srityse:

a) stiprinti bendrą prekybos politiką integruojant ją į platesnę politikos sistemą; 
imtis iniciatyvos pasaulio prekybos politikos klausimu daugiašaliu ir dvišaliu 
lygmenimis; stiprinti bendradarbiavimą su dvišaliais, strateginiais ir regioniniais 
prekybos partneriais ir daugiašalėmis organizacijomis, pvz., Jungtinių Tautų prekybos 
ir plėtros konferencija (UNCTAD), Jungtinių Tautų aplinkos programa (UNEP), 
Tarptautine darbo organizacija (TDO) ir ypač su Pasaulio prekybos organizacija 
(PPO), aktyviai dalyvaujant vykdant būtiną jos reformą, kad ji būtų veiksmingesnė ir 
geriau reaguotų į naujus pasaulinius iššūkius, įskaitant Darnaus vystymosi darbotvarkę 
iki 2030 m. ir Paryžiaus susitarimą dėl klimato kaitos, ir kad būtų padidintas jos 
teisėtumas; stiprinti Sąjungos lyderystę ir ES prekybos politiką vertybėmis pagrįstos 
prekybos politikos skatinimo srityje, stiprinant prekybos žmogaus teisių aspektą ir 
aukščiausių Europos standartų laikymąsi; 

b) imtis lyderės vaidmens ginant atvirą, taisyklėmis pagrįstą, sąžiningą ir į darnų 
vystymąsi orientuotą pasaulinę prekybos sistemą, kad būtų paskatintas ES įmonių 
konkurencingumas, užtikrinant veiksmingą tarptautinių taisyklių ir susitarimų, pvz., 
aplinkos apsaugos ir klimato kaitos susitarimų, TDO konvencijų, nuostatų dėl kovos 
su korupcija ir susitarimų dėl finansinio skaidrumo, kovos su pinigų plovimu ir 
bendradarbiavimo mokesčių srityje, įgyvendinimą; užtikrinti, kad ES įmonės 
pasauliniu mastu galėtų veikti vienodomis sąlygomis, taikant nuspėjamas taisykles, 
sąžiningą konkurenciją ir apibrėžtas prievoles, o tai turėtų apimti konstruktyvų darbą 
dėl bendros Sąjungos pozicijos JT tarpvyriausybinėse derybose dėl atsakomybės už 
žmogaus teisių pažeidimus ir skatinant įmonių atskaitomybę ir įpareigojančias 
išsamaus patikrinimo prievoles, susijusias su tiekimo ir gamybos grandinėmis;

c) nuolat visapusiškai ir nedelsiant informuoti Parlamentą apie derybas ir Tarybos 
įgaliojimą, taip pat visu tarptautinių susitarimų įgyvendinimo etapu, siekiant užtikrinti, 
kad jis galėtų naudotis savo įgaliojimais ir prerogatyvomis; supaprastinti ir sutrumpinti 
derybų procesus ir stiprinti Parlamento vykdomą tikrinimą visu jų laikotarpiu; didinti 
skaidrumą ES piliečių atžvilgiu iki derybų pradžios paskelbiant derybinius nurodymus 
(įgaliojimus) dėl prekybos susitarimų, kad taip pat būtų padidintas nuspėjamumas ir 
teisinis tikrumas ekonominės veiklos vykdytojams, sudarant jiems sąlygas geriau ir 
laiku pasinaudoti ES teikiamomis galimybėmis; visapusiškai laikytis Sutarties 
nuostatų ir naujausios ES teismų praktikos, pagal kurias bendra prekybos politika 
priskiriama išimtinei Sąjungos kompetencijai;

d) pritaikyti prekybos politiką prie pasaulinių automatizavimo, skaitmeninimo, 
pridėtinių paslaugų teikimo, pasaulinių vertės grandinių svarbos didėjimo ir prekybos 
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prekėmis ir paslaugomis tarpusavio sąsajų tendencijų siekiant į dvišalius ir 
daugiašalius prekybos susitarimus įtraukti tinkamas nuostatas, kad būtų užtikrintas 
duomenų perdavimas, konkurencingos tarpinių prekių kainos ir liberalizuota prekyba 
paslaugomis;

e) remti mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ), kad jos visapusiškai pasinaudotų 
bendra prekybos politika; didinti investicijas į mokslinius tyrimus ir technologijų 
plėtrą bei inovacijas, ypač siekiant sumažinti mūsų ekonomikos priklausomybę nuo 
iškastinio kuro; remti Europos įmones, kad šis sektorius taptų pirmaujančiu pasaulyje, 
tokiu būdu didinant konkurencingumą ir kuriant darbo vietas; pabrėžti, kad darnus 
vystymasis neturėtų būti laikomas investicijų kliūtimi; primygtinai siekti tarptautinio 
bendradarbiavimo ir tarptautinio dalyvavimo proceso, ypač Afrikos žemyne, kuriais 
būtų galima skatinti tvarius ekonomikos ciklus regioniniu lygmeniu, sudaryti sąlygas 
naujų darbo vietų kūrimui ir skatinti socialinės apsaugos politikos formavimą;

f) į prekybos susitarimus sistemingai įtraukti skaitmeninę prekybą, MVĮ, 
privalomus ir vykdytinus prekybos ir darnaus vystymosi skyrius, taip pat lyčių lygybės 
nuostatas ir imtis lyderės vaidmens šiais klausimais daugiašalėse diskusijose; ginti ES 
piliečių duomenų privatumą, kuris visapusiškai įtvirtintas Sąjungos bendrajame 
duomenų apsaugos reglamente (Reglamentas (ES) 2016/679), ir skatinti ES standartų 
dėl vartotojų apsaugos, duomenų apsaugos ir patekimo į rinką stiprinimą; siekti 
sukurti pasaulinį aljansą ir remti valstybių narių valdžios institucijas kovojant su 
tarpvalstybiniais kibernetiniais nusikaltimais; parengti ES skaitmeninę strategiją, į 
kurią būtų įtrauktos investicijos į skaitmeninę infrastruktūrą ir skaitmenines įmones, 
kurios teiktų naudą visai visuomenei;

g) palengvinti paraiškų Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo 
lėšoms gauti teikimo procedūrą ir sudaryti palankesnes galimybes naudotis šio fondo 
lėšomis, siekiant atsižvelgti į laipsniško ir abipusio prekybos prekėmis ir paslaugomis 
liberalizavimo poveikį; 

h) stiprinti bendros prekybos politikos suderinamumą su bendra užsienio ir 
saugumo politika (BUSP), Europos vystymosi politika ir klimato politika, kad būtų 
užtikrintos vertybės ir tikslai, nustatyti Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) 3 
straipsnio 5 dalyje ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 21, 207 ir 208 
straipsniuose, visapusiškai laikantis Europos konsensuso dėl vystymosi; 

i) pripažinti, kad kraštutinis ES prekybos susitarimų politizavimas gali trukdyti 
prekybai;

j) pabrėžti strateginę konstruktyvios kaimynystės politikos formavimo svarbą 
plėtojant sąžiningos prekybos santykius ir ekonominį bendradarbiavimą su Sąjungos 
rytinėmis ir pietinėmis kaimyninėmis šalimis, kad būtų skatinama jų ekonominė ir 
socialinė gerovė ir kuriamos darbo vietos;

k) numatyti „Brexit’o“ poveikį ir pasiūlyti būdus, kaip sušvelninti neigiamas 
ekonomines pasekmes Sąjungai ir jos piliečiams, įskaitant Jungtinės Karalystės 
piliečius, kurie šiuo metu gyvena Sąjungoje; 
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l) tobulinti bendros prekybos politikos komunikacijos strategiją teikiant daugiau 
viešai skelbiamų ir išsamių analizių dėl galimo naujų prekybos susitarimų poveikio 
prieš patvirtinant atitinkamus derybinius nurodymus (įgaliojimus); geriau informuoti 
apie prekybos teikiamas galimybes mūsų piliečiams ir įmonėms; didinti skaidrumą ir 
stiprinti dialogą su profesionaliais bei socialiniais partneriais ir pilietine visuomene, 
siekiant užtikrinti jų tinkamą dalyvavimą stebint ir įgyvendinant prekybos susitarimus, 
visų pirma vykdant bendrą dialogą ir pasitelkiant vietos patarėjų grupes dėl prekybos 
susitarimų, taip pat skiriant daugiau išteklių šiems mechanizmams; padėti Sąjungos 
piliečiams ir ekonominės veiklos vykdytojams geriau suprasti kintančią pasaulinių 
ekonominių santykių struktūros pusiausvyrą ir prie jos prisitaikyti.
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