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PASIŪLYMAI

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

1. pažymi, kad ekonominės ir socialinės teisės neatsiejamos nuo žmogaus teisių nuo tada, kai 
1948 m. buvo patvirtinta Visuotinė žmogaus teisių deklaracija; mano, kad ES turėtų padėti 
įgyvendinti minėtąsias teises mažiausiai išsivysčiusiose ir besivystančiose šalyse, su 
kuriomis ji pasirašo tarptautinius – įskaitant prekybos – susitarimus;

2. ragina Komisiją sudaryti prekybos susitarimus tik tada, kai į juos įtraukiamos su 
demokratija ir žmogaus teisėmis, taip pat su socialiniais, sveikatos ir aplinkos apsaugos 
standartais susijusios sąlygos; pakartoja savo raginimą Komisijai ir Tarybai užtikrinti, kad 
būtų veiksmingai įgyvendinamos į galiojančius tarptautinius susitarimus jau įtrauktos 
sąlygos, ir šiuo pagrindu bei vadovaujantis tuo, kas išdėstyta Kotonu susitarimo 8, 9 ir 
96 straipsniuose, pritaikyti tinkamą priemonę;

3. ragina į visas ES ir trečiųjų šalių derybas bei susitarimus prekybos klausimais įtraukti 
sąlygą dėl žmogaus teisių ir išankstinį numatytų susitarimų poveikio vertinimą 
atsižvelgiant į tai, kaip žmogaus teises užtikrina kiekviena minėtųjų susitarimų šalis; 
mano, kad atliekant šią analizę turi būti susitinkama su konkrečioje šalyje dirbančiais 
žmogaus teisių gynėjais;

4. yra įsitikinęs, kad, ypač kai tai susiję su žmogaus teisėmis, ES turi vykdyti nuoseklią 
vidaus ir išorės politiką ir visada paisyti Europos Sąjungos sutarties V antraštinės dalies 
1 skyriuje išdėstytų demokratijos, įstatymo viršenybės ir žmogaus teisių bei pagrindinių 
laisvių universalumo, neatimamumo ir nedalumo principų; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, 
kad tarptautinis ES – kaip žmogaus teisių gynėjos – patikimumas priklausys nuo to, ar ji 
sugebės užtikrinti, kad tarptautinės ES įmonės paisytų žmogaus teisių ir vykdydamos 
veiklą užjūrio valstybėse, ypač besivystančiose šalyse, laikytųsi socialinių ir aplinkos 
apsaugos standartų; ragina nedelsiant įgyvendinti Europos žmogaus teisių konvenciją ir, 
savo ruožtu, Europos pagrindinių teisių chartiją; laikosi nuomonės, kad ES, vykdydama 
veiklą trečiosiose šalyse, turi vadovautis Europos žmogaus teisių konvencijoje išdėstytais 
principais, kaip rekomendavo Europos žmogaus teisių teismas;

5. ragina Komisiją – Sąjungos ir valstybių narių atstovę – atkreipti Pasaulio prekybos 
organizacijos (PPO) ir jos narių dėmesį į būtinybę derybų prekybos klausimais metu, ypač 
derantis dėl Dohos susitarimo, atsižvelgti į žmogaus teises, taip pat į socialinius, sveikatos 
ir aplinkos apsaugos standartus ir stengtis, kad šie standartai būtų taikomi praktiškai ir kad 
įgyvendinant prekybos susitarimus būtų skatinama jų laikytis; ragina Komisiją pirmiausia 
skatinti PPO ir jos nares pripažinti Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) ir Tarptautinio 
darbo biuro sekretoriato bei daugiašalių ir tarptautinių aplinkos apsaugos susitarimų 
sekretoriatų delegacijų atstovus stebėtojais;

6. primygtinai ragina Sąjungą derybose dėl prekybos susitarimų ginti teisę naudotis 
gamtiniais ištekliais, taip pat ginti čiabuvių ir vietos gyventojų teises naudotis 
svarbiausiais gamtiniais ištekliais; ragina Komisiją į derybas ir tarptautinius prekybos 
susitarimus įtraukti žemės įsigijimo ir nuosavybės trečiosiose šalyse, ypač mažiausiai 
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išsivysčiusiose ir besivystančiose šalyse, problemą;

7. ragina Komisiją įgyvendinti Parlamento 2010 m. kovo 10 d. rezoliuciją dėl bendrųjų tarifų 
lengvatų sistemos taikymo; todėl ragina ją sukurti nuoseklesnę ir teisingesnę lyginamosios
analizės tvarką, taikytiną visoms šalims, kurioms teikiama pagalba pagal minėtąją sistemą, 
kad būtų galima aiškiai, skaidriai ir atsižvelgiant į įvairių šalių nuomones stebėti pažangą 
ir kliūtis skatinant užtikrinti socialines ir politines žmogaus (įskaitant socialines, 
ekonomines, kultūrines bei aplinkosaugines) teises;

8. tačiau mano, kad vienpusiškai raginant praktiškai taikyti visuotines žmogaus teises 
neatkreipiamas dėmesys į tai, kad norint jas įgyvendinti būtinas finansavimas, kurio 
dabartinėmis sąlygomis kylančios ekonomikos ir besivystančios šalys savarankiškai skirti 
negali;

9. pabrėžia, kad remiantis susitarimu dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su 
prekyba (angl. TRIPs), siekiama užtikrinti teisę į sveikatos apsaugą; yra įsitikinęs, jog ES 
turėtų užtikrinti, kad remiantis bet kuriuo prekybos susitarimu, į kurį įtrauktos „TRIPs 
plus“ nuostatos, turėtų būti visapusiškai paisoma žmogaus teisių ir stengiamasi užtikrinti 
teisę į sveikatos apsaugą, ypač besivystančiose šalyse;

10. todėl mano, kad rengiant būsimuosius teisės aktus Parlamentas turėtų primygtinai raginti 
nustatyti tvarką, pagal kurią Komisija galėtų viena laikinai sustabdyti prekybos lengvatų, 
įskaitant tas, kurios numatytos pagal laisvosios prekybos susitarimus, taikymą, jeigu 
randama pakankamai įrodymų, kad buvo pažeistos žmogaus arba darbo teisės; kitu atveju 
šių lengvatų taikymą galėtų sustabdyti vyriausioji įgaliotinė-Komisijos Pirmininko 
pavaduotoja ar Komisija, remdamosi tam tikro skaičiaus valstybių narių ir (arba) Europos 
Parlamento kreipimusi;

11. laikosi nuomonės, kad ES turi veiksmingai stebėti ir taikyti į jos prekybos susitarimus 
įtrauktas žmogaus teisių sąlygas; atkreipia dėmesį į galimybės laikinai ar nuolat sustabdyti 
prekybos lengvatų taikymą, jeigu nustatomas žmogaus, ypač darbo teisių pažeidimas, 
svarbą; ragina Komisiją pateikti informaciją apie tai, ar tikslinga įsteigti teisiškai 
įpareigojantį arbitražo organą ir ar būtų pagrįstas teisminis tarptautinių įmonių 
persekiojimas tarptautiniu lygmeniu;

12. pabrėžia, kad turėtų būti rasta būdų nuodugniau tirti įtarimus rimtais ir sistemiškais 
žmogaus ir darbo teisių pažeidimais; todėl siūlo apsvarstyti galimybę į tyrimų misijas, 
vykdomas pagal specialias JT procedūras, įtraukti ES (šiuo metu Komisijos, o ateityje –
Europos išorės veiksmų tarnybos) atstovus, jei konkretus klausimas turi įtakos ES 
prekybos susitarimams;

13. atkreipia dėmesį į tai, kad, nepaisant palankaus socialinių, žmogaus teisių ir aplinkos 
apsaugos nuostatų įtraukimo į tarptautinius prekybos susitarimus vertinimo, tai minimalūs 
reikalavimai ir tik viena iš daugelio priemonių, ir pabrėžia, kad būtina dėti visas pastangas 
siekiant užkirsti kelią protekcionistiniam piktnaudžiavimu šiomis nuostatomis, taigi turėtų 
būti vadovaujamasi požiūriu, pagal kurį būtų siekiama įgyvendinti šias nuostatas ir 
skatinti konsultacijas bei demokratinę visų šalių įtrauktį į sprendimų priėmimo procesą;

14. primygtinai ragina Komisiją nedelsiant pateikti pasiūlymą dėl reglamento, kuriuo 
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remiantis būtų uždrausta importuoti į ES prekes, pagamintas pagal šiuolaikinės vergovės 
ir priverstinio darbo principus, ypač kai dirbti verčiami pažeidžiamų grupių atstovai, taip 
pat pažeidžiant pagrindines žmogaus teisių normas; yra įsitikinęs, kad šis reglamentas 
turėtų būti grindžiamas Tarptautinėje vaiko teisių konvencijoje ir Tarptautinės darbo 
organizacijos 1998 m. pagrindinių principų ir teisių darbe deklaracijoje išdėstytomis 
teisėmis; pabrėžia, kad remiantis šiuo reglamentu ir surinkus pakankamai šių tarptautinių 
normų pažeidimo įrodymų ES būtų sudarytos sąlygos nagrinėti konkrečius skundus; 
ragina Komisiją tarpiniu laikotarpiu iki šio reglamento įsigaliojimo atidžiau tikrinti 
importuojamas prekes ir stebėti etinius prekes į ES eksportuojančių šalių tiekimo 
grandinės standartus;

15. ragina visas valstybes nares įgyvendinti 2005 m. birželio 27 d. Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1236/20051 dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos 
mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam 
elgesiui ir baudimui, ir užtikrinti, kad jo nuostatas būtų privaloma taikyti pagal visus 
tarptautinius prekybos susitarimus;

16. mano, kad socialinės teisės yra visuotinės, tačiau svarbu jas ne tik deklaruoti, bet ir 
skatinti jas įgyvendinti praktiškai; todėl ragina Komisiją ir valstybes nares solidariai 
įgyvendinti šias teises ir tai darant ypač remti skurdžiausias pasaulio šalis;

17. ragina Komisiją persvarstyti ES eksporto reglamentus atsižvelgiant į tai, kaip taikomos 
technologijos, sukurtos pagal Europos standartus, įskaitant mobiliuosius telefonus, 
komunikacijos tinklus ir interneto skenavimo bei cenzūros programinę įrangą, dvejopą 
naudojimą, duomenų rinkimą ir duomenų (taip pat ir asmeninio pobūdžio) gavybą 
represinių režimų reikmėms; ragina Komisiją pateikti pasiūlymą dėl reglamento dėl 
naujos licencijavimo sistemos, jeigu persvarstant minėtuosius reglamentus būtų nuspręsta, 
kad būtina imtis teisėkūros veiksmų;

18. ragina reguliariai vertinti, kaip vykdomi į tarptautinius prekybos susitarimus įtraukti 
įsipareigojimai gerbti žmogaus teises;

19. ragina Komisiją persvarstyti ES eksporto reglamentus, susijusius su ginklų ir visų rūšių 
priemonių, įskaitant šaudmenis, įrangą ir atsargines dalis, pardavimu šalims ar režimams, 
kurie juos greičiausiai naudotų vidaus represijoms prieš pilietinę visuomenę ir žmogaus 
teisėms pažeidinėti, taip pat susijusius su minėtųjų priemonių tiekimu ir perdavimu šioms 
šalims ar eksportu į jas;

20. ragina kartu su įsipareigojimu puoselėti žmogaus teises, teikti vystymosi pagalbą ir 
sudaryti tarptautinės prekybos susitarimus tvariai stiprinti regioninio vystymo procesą, 
kaip numatyta pagal JT tūkstantmečio vystymosi tikslus;

21. ragina ES (šiuo metu Komisijos, o ateityje – Europos išorės veiksmų tarnybos) atstovus 
dalintis žiniomis apie žmogaus teisių padėtį su verslo bendruomene.

                                               
1 OL L 200, 2005 7 30, p. 1.
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