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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 prekybos susitarimuose 
būtų užtikrinta atitiktis svarbiems aplinkos ir žmonių sveikatos apsaugos standartams, 
taip pat stadartams, susijusiems su tam tikrais gyvūnų sveikatos aspektais;

2. pripažįsta, kad tarptautiniai prekybos susitarimai gali skatinti gerinti su aplinkos ir 
žmogaus teisių standartais susijusią padėtį, nustatant privalomus įsipareigojimus, jei 
tokių įsipareigojimų tinkamai laikomasi, jie stebimi ir vykdomi;

3. ragina Komisiją siekti, kad dvišaliuose prekybos susitarimuose, įskaitant susitarimus, 
dėl kurių šiuo metu vyksta derybos su Pietų Korėja, Peru, Kolumbija, Indija, AKR 
šalimis, Persijos įlankos bendradarbiavimo taryba ir įvairiomis šalimis, 
dalyvaujančiomis įgyvendinant Europos kaimynystės politiką, būtų apibrėžti aplinkos, 
žmogaus teisių ir sveikatos apsaugos standartai, ypatingą dėmesį skiriant darbuotojų 
teisėms ir vaikų bei moterų apsaugai, taip pat klimato kaitos standartams, produktų 
saugai ir vartotojų informavimui;

4. pažymi, kad kovos su klimato kaita priemonės ir politika vis labiau susijusios su 
tarptautine prekyba, ir ragina Pasaulio prekybos organizaciją ir toliau įtraukti klimato 
kaitos klausimą į savo veiklos programą, taip pat nustatyti su tuo susijusias konkrečias 
taisykles ir standartus;

5. mano, kad Pasaulio prekybos organizacija turėtų stebėti, kaip įgyvendinami šios srities 
įsipareigojimai ir kaip jų laikomasi, taip pat primygtinai reikalauja, kad Komisija, kaip 
Europos Sąjungos atstovė Pasaulio prekybos organizacijoje, aktyviai dalyvautų 
atliekant šią stebėseną;

6. ragina siekti ilgainiui pasaulio mastu suderinti aplinkos standartus ir sveikatos 
apsaugos reikalavimus, taip pat primygtinai tvirtina, kad įgyvendinant tarptautinius 
prekybos susitarimus reikia plėtoti ir gerinti tokius standartus regionų lygmeniu;

7. mano, kad aplinkos, socialinių ir sveikatos apsaugos standartų laikymasis turėtų būti 
išankstinė tarptautinių prekybos derybų sąlyga;

8. ragina sukurti arbitražo instituciją, kuriai būtų suteikti įgaliojimai priimti privalomus 
sprendimus;

9. ragina suteikti lengvatas kintančio išsivystymo lygio šalims, jei jos parodo ryžtą 
laikytis Europos socialinių, aplinkos ir sveikatos apsaugos standartų; kintančio 
išsivystymo lygio šalimis laiko šalis, kurios nebeturi visų besivystančioms šalims 
būdingų požymių, ir galima manyti, kad dėl sparčios ekonomikos raidos šios šalys 
netolimoje ateityje galės atsikratyti besivystančioms šalims būdingų struktūrinių 
požymių;
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10. reikalauja, kad Komisija paragintų Pasaulio prekybos organizaciją (PPO) kilus 
ginčams priimti sprendimą vadovaujantis ne tik prekybos politikos aspektais; mano, 
kad leidimas imtis tarpvalstybinių aplinkos ir sveikatos apsaugos priemonių neturėtų 
priklausyti nuo to, ar, PPO nuomone, tokia intervencija iškraipytų laisvą prekybą;

11. pažymi, kad būsimi prekybos susitarimai gali būti sudaromi tebesitęsiant dabartinei 
finansų krizei; mano, kad dėl šios priežasties socialiniai ir aplinkos standartai, visų 
pirma susiję su išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiu ir pavojingų atliekų 
tvarkymu, neturi būti pamirštami siekiant kitų tikslų;

12. pripažįsta, kad dėl aukštų ES aplinkos ir darbuotojų teisių apsaugos standartų Europos 
įmonių konkurencinė padėtis gali būti nepalanki konkuruojant su trečiųjų šalių, 
kuriose minėtųjų sričių standartai ne tokie aukšti, gaminiais ir paslaugomis; mano, kad 
tokių standartų gerinimas ir įgyvendinimas trečiosiose šalyse taikant tarptautiniuose 
prekybos susitarimuose nustatytas sąlygas užtikrintų sąžiningesnę konkurenciją su 
Europos įmonėmis, o minėtosiose trečiosiose šalyse pagerėtų aplinkos apsauga ir 
padėtis, susijusi su žmogaus, socialinėmis ir darbuotojų teisėmis;

13. laikosi nuomonės, kad Pasaulio prekybos organizacija ir jos valstybės narės turėtų 
susitarti kurti atvirą pasaulio masto ekologiškų prekių, paslaugų ir technologijų rinką, 
nes taip būtų skatinama tarptautinė prekyba ir būtų sudarytos sąlygos laisvam 
ekologiškų technologijų ir investicijų judėjimui viso pasaulio ekonomikoje;

14. ragina Komisiją primygtinai reikalauti, kad, vykstant Pasaulio prekybos organizacijos 
prekybos derybų Dohos raundui, būtų priimtas Ekologiškų prekių ir paslaugų 
susitarimas, taip siekiant liberalizuoti prekybą pagrindinėmis klimatui 
nekenksmingomis technologijomis;

15. ragina Komisiją reguliariai vertinti prekybos susitarimus ir nuolat informuoti Europos 
Parlamentą apie šio vertinimo išvadas bei atnaujinti tokią informaciją, taip pat 
bendradarbiauti su profesinėmis sąjungomis ir NVO, siekiant užtikrinti atitiktį 
aplinkos, sveikatos apsaugos ir socialiniams standartams;

16. pabrėžia, kad prekybos sektorius ir žmogaus teisių, socialinių ir aplinkos standartų 
apsauga yra svarbūs aspektai užtikrinant taiką ir gerovę pasaulyje, tačiau jais remiantis 
neįmanoma išspręsti visų problemų, kurių kyla valstybių santykiuose; vis dėlto 
pažymi, kad politinės aklavietės problemą galima išspręsti stiprinant prekybos 
santykius ir taip užtikrinant, jog siekiant išspręsti konfliktus būtų apibrėžiami bendri 
interesai, visų pirma aplinkos apsaugos srityje;

17. ragina Komisiją remiantis pamatiniu susitarimu dėl Europos Parlamento ir Komisijos 
santykių teikti Parlamentui išsamią informaciją apie visus svarbius klausimus visuose 
derybų dėl tarptautinių prekybos susitarimų etapuose;

18. ragina Komisiją, atsižvelgiant į Parlamento įgaliojimus, išplėstus pagal Lisabonos 
sutartį, užtikrinti veiksmingą informacijos srautą ir suteikti Parlamento atstovams 
stebėtojų statusą, taigi sudaryti jiems galimybę bet kuriuo metu dalyvauti visuose 
svarbiuose posėdžiuose ir susipažinti su visais svarbiais dokumentais.
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