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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 valdomos ir sąžiningos prekybos principų, kuriais 
remiantis buvo vystomos ES šalys ir pasiturinčios besivystančios šalys, taip pat 
vadinamieji Azijos tigrai, atmetant protekcionizmą bei bet kokius mėginimus pakenkti 
teisėtiems konkurenciniams besivystančių šalių privalumams, kurie nekenkia žmogaus 
teisėms bei profesinių sąjungų teisėms, o taikant skirtingą negu taikoma dabar 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, įgyvendinusios ir veiksmingai pritaikiusios 
pagrindines TDO Pagrindinių 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 dirbdama kartu su TDO ir kitomis sutarties 
organizacijomis, Komisija tęstų savo įsipareigojimus vertinti derybų dėl prekybos poveikį 
socialinėms, aplinkos apsaugos ir žmogaus teisėms, skirdama ypatingą dėmesį tinkamo 
darbo užtikrinimo skatinimui, ir visais derybų proceso, o taip pat prekybos susitarimų 
įgyvendinimo etapais skaidriu būdu konsultuotųsi su profesinėmis sąjungomis, kurios yra 
pripažintos socialinės partnerės, bei ES ir trečiųjų šalių aplinkos apsaugos ir socialinėmis 
NVO, užtikrindama joms teisę kelti klausimus ar prieštaravimus, kuriuos Komisija 
svarstytų ir imtųsi atitinkamų veiksmų;

4. ragina būsimuose prekybos susitarimuose ir persvarstant BLS+ reglamentą pašalinti 
esamą nuoseklumo, skaidrumo ir sąžiningo procedūrų taikymo trūkumą šalyse partnerėse 
taikant skaidrius darbo, aplinkos apsaugos ir žmogaus teisių atitikties kriterijus ir 
rodiklius, įskaitant, jeigu reikia, konkrečias rekomendacijas dėl tobulinimo;

5. pritaria tvarumo poveikio vertinimams, tačiau apgailestauja dėl nesugebėjimo veikti 
vadovaujantis vertinimų išvadomis, pvz. Vakarų Afrikoje, Viduržemio jūros šalyse, 
Kolumbijoje ir platesniuose Amerikos regionuose; ragina labiau pabrėžti ES įtakos 
panaudojimą siekiant konkrečios pažangos žmogaus teisių, darbo standartų, tvaraus 
vystymosi ir gero valdymo srityse dar prieš pabaigiant sudaryti prekybos susitarimus, o 
taip pat jų tolesnio įgyvendinimo metu;

6. pripažįsta, kad dėl dabartinių ir ateities prekybos susitarimų yra deramasi vykstant 
ekonominiam nuosmukiui dėl kurio, manoma, bedarbių skaičius EBPO šalyse per dvejus 
metus išaugs aštuoniais milijonais; kad veiklos perkėlimas į užsienį yra daugybės prarastų 
darbo vietų priežastis, pvz., Airijoje ir Portugalijoje (viena iš keturių), Danijoje (viena iš 
šešių), Estijoje ir Slovėnijoje (viena iš septynių); ir kad ES prekybos politika turėtų būti 
siekiama užkirsti kelią neproporcingam arba staigiam ES rinkos dalies bei užimtumo lygio 
kiekviename sektoriuje sumažėjimui, o tam tikrais atvejais – užtikrinti ES 
eksportuotojams geresnį patekimą į rinką; ragina prekybos susitarimus sudaryti 
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atsižvelgiant į ES prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo panaudojimo apimtį, 
suteikiant atitinkamą pagalbos lygį vykdant tolesnę restruktūrizaciją;

7. ragina ES prekybos derybomis skatinti investuotojų bei verslo įsipareigojimus ir teises, 
kaip tai nurodyta Heiligendamo procese, kurį, bendradarbiaudama su TDO, EBPO ir JT, 
pradėjo pirmininkavusi Vokietija; pažymi, kad laikantis naujų atsakingo investavimo 
taisyklių pagal atitinkamas Lisabonos sutarties nuostatas, į skyrių dėl tvaraus vystymosi 
turėtų būti įtrauktos visos laisvuosiuose prekybos susitarimuose nustatytos taisyklės dėl 
investavimo; laikosi nuomonės, kad visuose prekybos susitarimuose būtina reikalauti 
atitikties 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;

8. ragina skundus dėl socialinių problemų nagrinėti vadovaujantis iš tiesų nepriklausomų 
ekspertų sprendimais, vykdyti tolimesnes priemones bei atlikti persvarstymus, taip pat 
įtraukiant atitinkamas darbininkų ir bendruomenių organizacijas; bent vienas 
dalyvaujantis ekspertas turėtų atstovauti TDO; jų rekomendacijos turėtų sudaryti apibrėžto 
proceso, kurio metu pakankamai greitai sprendžiami iškelti klausimai, dalį; šio proceso 
metu specialistų svarstyti klausimai būtų pateikiami ne vien tik ataskaitų ir rekomendacijų 
forma, bet ir nuolat vykdant tolesnius veiksmus ir teikiant persvarstymo nuostatas, ypač 
siekiant toliau daryti spaudimą toms vyriausybėms, kurios leidžia savo teritorijose 
pažeidinėti darbuotojų teises;

9. primygtinai reikalauja, kad laikinam darbo jėgos judėjimui taikomas GATS „IV režimas“ 
būtų įtraukiamas į prekybos susitarimus tik tada, jei laikomasi pagrindinių darbo 
standartų, įskaitant buvimo šalyje laikotarpio, minimalaus atlyginimo ir kolektyvinių 
susitarimų dėl atlyginimo taisykles, 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 
atitiktį esminiams darbo standartams ir pagarbą žmogaus teisėms eksporto perdirbimo 
zonose; taip pat ragina ES Ženevos delegaciją atgaivinti ir išlaikyti neformalią grupę 
„Darbo draugai“, kuri buvo sukurta siekiant skatinti darbo standartus PPO;

11. reikalauja, kad visuose būsimuose prekybos susitarimuose būtų numatytas draudimas 
naudoti vaikų darbo jėgą, ypač atliekant gamtinių akmenų gavybos ir apdirbimo darbus, 
taip pat kad į juos būtų įtraukta bendra Europos sertifikavimo sistema, kurią taikant būtų 
užtikrinama, jog importuojamas gamtinis akmuo ir gamtinio akmens gaminiai būtų 
pagaminti tokioje vertės grandinėje, kurioje jokiu etapu nenaudojama vaikų darbo jėga 
pagal TDO 182 konvencijos nuostatas.
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