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PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Tarptautinės 
prekybos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. mano, kad būtina imtis priemonių kuriomis tarptautiniuose susitarimuose būtų užtikrintas 
dėmesys svarbiems aplinkos ir sveikatos apsaugos standartams, o taip pat gyvūnų sveikatos 
būklės aspektams; 

2. ragina Europos Komisiją darant spaudimą siekti, kad dvišaliuose prekybos susitarimuose 
būtų numatyti aplinkos ir sveikatos apsaugos standartai;  

3. mano, kad Pasaulio prekybos organizaciją privalėtų stebėti kaip laikomasi šių 
įsipareigojimų;

4. nepritaria aplinkos ir sveikatos apsaugos standartų harmonizavimui;

5. reikalauja įvesti privalomąją ginčų sprendimo instituciją;

6. pasisako už lengvatų išlaikymą naujų ekonomikų šalims;

7. reikalauja, kad Komisija pareikalautų iš PPO ginčytinais atvejais sprendimą priimti 
vadovaujantis ne tik prekybos politikos aspektais. Priemonių skirtų aplinkos ir sveikatos 
apsaugos standartams užtikrinti leistinumas neturėtų remtis kriterijumi, ar tokia intervencija 
PPO nuomone sukelia laisvosios prekybos suvaržymus, ar tokių suvaržymų nesukelia;  

8. daro išvadą, kad prekybos susitarimai ateityje greičiausiai bus sudaromi remiantis 
dabartine, finansų krizės sukelta padėtimi. Todėl negalima leisti, kad vardan kitų tikslų būtų 
apleisti socialiniai ir aplinkos apsaugos standartai;

9. reikalauja Komisijos reguliariai vykdyti prekybos susitarimų vertinimą. Tai atliekant būtina 
atkreipti dėmesį tai, kad siekiant užtikrinti aplinkos, sveikatos apsaugos ir socialinius 
standartus būtų vykdomas bendradarbiavimas su profesinėmis sąjungomis bei NVO;

10. pabrėžia, kad prekybos bei žmogaus teisių, socialinių ir aplinkos apsaugos normų sritys 
yra svarbūs elementai užtikrinant taiką ir gerbūvį pasaulyje, tačiau vien jais negalima išspręsti 
visų santykiuose tarp valstybių kylančių problemų;

11. reikalauja Komisijos, remiantis pamatiniu susitarimu dėl Europos Parlamento ir Komisijos 
santykių, vykdant derybas dėl prekybos susitarimų nuolat ir išsamiai informuoti Parlamentą 
apie visus svarbius klausimus; 

12. ragina Komisijos, atsižvelgiant į remiantis Lisabonos sutartimi išplėstus Parlamento 
įgaliojimus, užtikrinti veiksmingus informacijos srautus, o Parlamentui, siunčiamų atstovų 
forma, bet kokiu momentu užtikrinti dalyvavimą visuose svarbiuose posėdžiuose bei prieigą 
prie visų svarbių dokumentų.


