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Gerb. Pirmininke,

vykdant nurodytą procedūrą Tarptautinės prekybos komitetas nusprendė pateikti nuomonę 
Jūsų komitetui. 2019 m. rugsėjo 24 d. posėdyje komitetas nusprendė pateikti šią nuomonę 
laiško forma.

Per minėtą posėdį Tarptautinės prekybos komitetas apsvarstė šį klausimą ir nusprendė 
paraginti atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti toliau 
pateikiamus pasiūlymus.

Pagarbiai

Bernd Lange
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PASIŪLYMAI

1. Atkreipia dėmesį į tai, kad Sąjungos plataus užmojo prekybos darbotvarkei įgyvendinti 
reikalingi pakankami ištekliai; todėl pabrėžia, kad Prekybos GD (TRADE) turėtų būti 
skiriamas tinkamas finansavimas, siekiant užtikrinti sparčias derybas dėl prekybos susitarimų 
ir greitą šių susitarimų sudarymą, taip pat tinkamus tolesnius veiksmus, susijusius su sudarytų 
prekybos susitarimų ir prekybos srities teisės aktų įgyvendinimu, sykiu užtikrinat pakankamą 
finansavimą, kad būtų sudarytos galimybės naujajam už prekybos taisyklių laikymosi 
užtikrinimą atsakingam vyriausiajam pareigūnui veiksmingai vykdyti šias naujas funkcijas; 
pritaria tam, kad TRADE GD gautų būtinus biudžeto asignavimus, skirtus Reglamento dėl 
tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo įgyvendinimui nuo šio reglamento įsigaliojimo 
2020 m. spalio mėn.;

2. pabrėžia, kad, visų pirma, prekybos politika buvo siekiama abipusiai naudingo ekonomikos 
augimo ir darnaus vystymosi skatinimo, be kita ko, užtikrinant geresnes galimybes patekti į 
rinką ir sukuriant tarptautines investicijų taisykles, tačiau sykiu ši politika yra svarbiausia 
Sąjungos užsienio politikos priemonė, galinti padėti diegti ES vertybes tarptautiniu mastu, 
visų pirma pagarbą žmogaus teisėms, lyčių lygybei, klimato apsaugai, teisinei valstybei ir 
padėti įgyvendinti tarptautinius darbo standartus, taip pat galinti padėti užtikrinti, kad būtų 
pasiekti DVT pasaulio mastu, tuo pačiu metu skatinant mūsų prekybos partnerius pagal jų 
ekonominę politiką didžiausią dėmesį skirti socialinėms teisėms ir tvarumui; todėl ragina 
skirti pakankamą finansavimą, kad būtų galima užtikrinti tinkamą stebėseną, tarpinius ir 
ex post vertinimus, pateikiant pagal lytį suskirstytus duomenis, taip pat kad būtų galima 
užtikrinti trečiųjų valstybių prisiimtų įsipareigojimų vykdymą;

3. pabrėžia, kad, siekiant ES prekybos politikos pripažinimo, reikalingas aktyvus 
bendradarbiavimas su suinteresuotaisiais subjektais ir pilietine visuomene; todėl pažymi, kad 
turėtų būti teikiama daugiau išteklių informavimui apie prekybos politiką, piliečių dialogams, 
pagalbos tarnyboms ir pagalbai MVĮ bei vartotojams, taip pat vietos patarėjų grupėms, kurios 
yra svarbiausi veiksniai, padedantys pasiekti veiksmingo pilietinės visuomenės dalyvavimo 
prekybos susitarimų prekybos tvarumo skyrių vykdymo užtikrinimo ir stebėsenos veikloje, 
nes šie skyriai yra svarbiausia prekybos struktūros dalis;

4. ragina visapusiškai pasinaudoti suteiktomis lėšomis siekiant remti MVĮ tarptautinimą, 
daugiausia dėmesio skiriant toms valstybėms narėms, kurios šiuo metu atsilieka, ir leisti toms 
valstybėms dalyvauti priimant sprendimus dėl prekybos politikos;

5. atkreipia dėmesį į itin svarbų parlamentų vaidmenį diskusijose dėl pasaulinės prekybos 
politikos; pažymi, kad PPO parlamentinė konferencija šiomis aplinkybėmis yra vertinga 
priemonė, kuriai reikia skirti pakankamą finansavimą, kad būtų galima visapusiškai panaudoti 
jos potencialą; todėl pabrėžia, kad, kaip ir 2019 m., reikėtų skirti pakankamai išteklių, kad EP 
galėtų dalyvauti šiame forume ir kad būtų galima užtikrinti tinkamą infrastruktūrą minėtos 
konferencijos veiklai. 


