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PASIŪLYMAI

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

1. ragina Europos Sąjungą laikytis sąžiningos ir administruojamos prekybos principų, 
atmetant protekcionizmą bei bet kokius mėginimus pakenkti teisėtiems konkurenciniams 
besivystančių šalių privalumams, kurie nekenkia žmogaus teisėms bei profesinių sąjungų 
teisėms, o taikant skirtingą PPO sutarties XXIV straipsnio interpretaciją leisti daryti 
išimtis prekybos susitarimuose jautriems apdirbamosios pramonės ir kitiems sektoriams, 
kai tai yra pateisinama; 

2. patvirtina, kad visuose prekybos susitarimuose turi būti reikalaujama, kad visos 
dalyvaujančios šalys būtų ratifikavusios ir veiksmingai įgyvendinusios pagrindines TDO 
Pagrindinių darbo teisių ir principų deklaracijoje minimas konvencijas, o skyrius apie 
tvarų vystymąsi turėtų tokį patį privalomąjį statusą kaip ir prieigos prie rinkos nuostatos 
bei būtų taikomas toks pats ginčų sprendimo mechanizmas;

3. primygtinai reikalauja, kad veiksmingai dirbant kartu su TDO ir kitomis sutarties 
organizacijomis, Komisija tęstų savo įsipareigojimus vertinti prekybinių derybų poveikį 
socialinėms, aplinkos apsaugos bei žmogaus teisėms, bei viso derybų proceso metu, o taip 
pat įgyvendinant prekybos susitarimus, skaidriu būdu konsultuotųsi su profesinėmis 
sąjungomis bei aplinkos apsaugos ir socialinėmis NVO, užtikrinant joms teisę pareikšti 
apie pažeidimus;

4. ragina būsimuose prekybos susitarimuose ir atliekant bendrosios lengvatų sistemos (BLS) 
bei reglamento persvarstymą, pašalinti nuoseklumo, skaidrumo ir procedūrų sąžiningumo 
trūkumą taikant skaidrius atitikimo darbo, aplinkos apsaugos bei žmogaus teisėms šalyse 
partnerėse, indikatorius;

5. pritaria tvarumo poveikio vertinimams, tačiau apgailestauja dėl nesugebėjimo veikti 
vadovaujantis vertinimų išvadomis, pvz. Vakarų Afrikoje; Kolumbijos atveju pabrėžia ES 
įtaką siekiant konkrečios pažangos darbo bei žmogaus teisių srityse dar prieš patvirtinant 
prekybos susitarimus, o taip pat jų įgyvendinimo metu;

6. pripažįsta, kad dėl dabartinių ir ateities prekybos susitarimų yra deramasi ekonominio 
nuosmukio kontekste, veiklos perkėlimas į užsienį yra daugybės prarastų darbo vietų 
priežastis, o ES prekybos politika turėtų būti siekiama užkirsti kelią didelio masto arba 
staigiam ES rinkos dalies bei užimtumo lygio kiekviename sektoriuje sumažėjimui;  
ragina prekybos susitarimus sudaryti atsižvelgiant į ES prisitaikymo prie globalizacijos 
padarinių fondo panaudojimo apimtį, suteikiant atitinkama pagalbą vykdant 
restruktūrizaciją;

7. ragina ES prekybinėmis derybomis skatinti investitorių bei verslo įsipareigojimus ir teises, 
kaip tai nurodyta Heiligendam'o procese, o prekybos susitarimuose ragina reikalauti 
atitikimo EBPO rekomendacijoms dėl tarptautinio verslo įmonių, TDO trišalei 
deklaracijai dėl tarptautinių įmonių ir socialinės politikos, JT visuotinei verslui skirtai 
sistemai bei JT specialiojo įgaliotinio įmonių ir žmogaus teisėms rekomendacijoms;
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8. ragina skundus dėl socialinių problemų nagrinėti vadovaujantis nepriklausomų specialistų 
sprendimais, vykdyti tolimesnes priemones bei atlikti persvarstymus;

9. primygtinai reikalauja, kad bet koks Bendrojo susitarimo dėl prekybos paslaugomis 
(GATS) „IV režimo“ dėl laikino darbo jėgos judėjimo įtraukimas į prekybos susitarimus 
turėtų atitikti nacionalinius darbo standartus ir kolektyvinius susitarimus šalyse partnerėse;

10. ragina ES remti PPO prekybos politikos pervarstymo mechanizmų plėtrą apimant su 
prekyba susijusius tvarios plėtros aspektus, įskaitant esminius darbo standartus, subsidijos 
apibrėžimą PPO sutartyje dėl subsidijų ir kompensacinių priemonių, siekiant užtikrinti 
atitikimą esminiams darbo standartams ir pagarbą žmogaus teisėms eksporto perdirbimo 
zonose.


