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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl žmogaus teisių, socialinių ir aplinkos apsaugos standartų tarptautiniuose prekybos 
susitarimuose
(2009/2219(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 2, 3, 6 ir 21 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 153, 191, 207 ir 218 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 12, 21, 28, 29, 31 ir 32 
straipsnius,

– atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją (1948 m.) ir kitus Jungtinių Tautų 
dokumentus žmogaus teisių klausimais, ypač į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių 
paktą (1966 m.), Tarptautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą (1966 m.), 
Konvenciją dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo (1965 m.), Konvenciją dėl 
visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims (1979 m.) ir Vaiko teisių konvenciją 
(1989 m.), 

– atsižvelgdamas į Marakešo sutartį, įsteigiančią Pasaulio prekybos organizaciją, ir 
deklaraciją, priimtą 2001 m. lapkričio mėn. Dohoje vykusioje ketvirtoje ministrų 
konferencijoje, ypač į jos 31 dalį, 

– atsižvelgdamas į savo 1996 m. rugsėjo 20 d. rezoliuciją dėl Komisijos komunikato dėl 
pagarbos demokratijos principams ir žmogaus teisėms įtraukimo į Bendrijos ir trečiųjų 
šalių susitarimus (COM(1995)0216)1 ir į savo 2006 m. vasario 14 d. rezoliuciją dėl 
žmogaus teisių ir demokratijos išlygos Europos Sąjungos susitarimuose2, 

– atsižvelgdamas į savo 2001 m. spalio 25 d. rezoliuciją dėl atvirumo ir demokratijos 
tarptautinėje prekyboje3, kurioje PPO buvo raginama laikytis pagrindinių Tarptautinės 
darbo organizacijos (TDO) socialinių standartų, o Europos Sąjunga – paklusti TDO 
sprendimams, įskaitant galimus raginimus taikyti sankcijas sunkiai pažeidus pagrindinius 
socialinius standartus,

– atsižvelgdamas į savo 2002 m. balandžio 25 d. rezoliuciją dėl Komisijos komunikato 
Tarybai ir Europos Parlamentui „ES vaidmuo skatinant žmogaus teises ir demokratizaciją 
trečiosiose šalyse“ (COM(2001)0252)4,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Socialinis globalizacijos aspektas. ES politikos 
indėlis užtikrinant jos naudą visiems“ (COM(2004)0383),

                                               

1 OL C 320, 1996 10 28, p. 261.
2 OL C 295E, 2006 11 29, p. 107.
3 OL C 112 E, 2002 5 9, p. 326.
4 OL C 131 E, 2003 6 5, p. 147.
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– atsižvelgdamas į savo 2005 m. lapkričio 15 d. rezoliuciją dėl socialinio globalizacijos 
aspekto1,

– atsižvelgdamas į savo 2005 m. liepos 5 d. rezoliuciją dėl vaikų išnaudojimo 
besivystančiose šalyse, ypač atsižvelgiant į vaikų darbą2,

– atsižvelgdamas į 2010 m. birželio 14 d. Tarybos išvadas dėl vaikų darbo3,

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. liepos 6 d. rezoliuciją dėl sąžiningos prekybos ir 
vystymosi4,

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. gegužės 22 d. rezoliuciją dėl pasaulinės Europos. Išoriniai 
konkurencingumo aspektai, kuria reaguojama į Komisijos komunikatą Tarybai ir Europos 
Parlamentui „Globalioji Europa: konkuravimas pasaulyje. ES augimo ir darbo vietų 
kūrimo strategijos dalis" (COM(2006)0567), 

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Skatinti padorų darbą visiems. Europos 
Sąjungos indėlis įgyvendinant padoraus darbo pasaulyje darbotvarkę“ (COM(2006)249),

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. gegužės 23 d. rezoliuciją dėl deramo darbo visiems 
skatinimo5, kurioje raginama skatinant deramą darbą įtraukti socialinius standartus į 
Europos Sąjungos prekybos susitarimus, ypač į dvišalius susitarimus,

– atsižvelgdamas į 2009 m. birželio 19 d. Tarptautinėje darbo konferencijoje visuotiniu 
susitarimu patvirtintus Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) padoraus darbo 
darbotvarkę ir TDO visuotinį darbo vietų paktą,

– atsižvelgdamas į 1968 m. Briuselio konvenciją, konsoliduotą 2000 m. gruodžio 22 d. 
Tarybos reglamentu (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir 
komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo6,

– atsižvelgdamas į nuo 2006 m. sausio 1 d. galiojančią bendrąją lengvatų sistemą (BLS), 
pagal kurią didesniam prekių skaičiui netaikomi muitai arba taikomi sumažinti muitai ir 
kuri apima ir naują skatinamąją priemonę, skirtą pažeidžiamiausioms šalims, turinčioms 
ypatingų prekybinių, finansinių ar vystymosi poreikių,

– atsižvelgdamas į visus Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių susitarimus, 

– atsižvelgdamas į partnerystės susitarimą tarp Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo 
vandenyno grupės valstybių (AKR) ir Europos Sąjungos, pasirašytą 2000 m. birželio 23 d. 
Kotonu ir pataisytą 2005 m. ir 2010 m.,

– atsižvelgdamas į savo rezoliucijas dėl ekonominės partnerystės susitarimų su AKR 

                                               
1 OL C 280 E, 2006 11 18, p. 65.
2 OL C 157 E, 2006 7 6, p. 84.
3 2010 m. birželio 14 d. Tarybos išvados dėl vaikų darbo, 10937/1/10. 
4 OL C 303 E, 2006 12 13, p. 865.
5 OL C 102 E, 2008 4 24, p. 321.
6 OL L 12, 2001 1 16, p. 1.
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regionais ir šalimis, ypač į 2002 m. rugsėjo 26 d.1, 2007 m. gegužės 23 d.2 ir 2007 m. 
gruodžio 12 d. rezoliucijas3,

– atsižvelgdamas į užbaigtas derybas dėl ES ir Kolumbijos bei Peru daugiašalio prekybos 
susitarimo pasirašymo,

– atsižvelgdamas į Europos Parlamento 2010 m. sausio 14 d. surengtą klausymą „Socialinių 
ir aplinkos apsaugos standartų taikymas prekybos derybose“,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą ir Užsienio reikalų komiteto, 
Vystymosi komiteto, Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto ir Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomones (A7-0000/2010),

A. kadangi ryšys tarp prekybos, žmogaus teisių ir socialinių bei aplinkos apsaugos standartų 
tapo esminiu ekonominių ir prekybinių santykių aspektu ir yra sudedamoji derybų dėl 
laisvosios prekybos susitarimų dalis, 

B. kadangi vis dažniau ir dažniau iškraipoma konkurencija ir kyla aplinkosauginio ir 
socialinio dempingo rizika, 

C. kadangi savitarpiškumas vėl turi tapti taisykle, taikoma Europos Sąjungai palaikant 
santykius su trečiosiomis šalimis, siekiant sudaryti sąlygas, palankias teisingai ir 
sąžiningai tarptautinei konkurencijai, 

D. kadangi dvišaliai forumai tapo pagrindine vieta politiniams tikslams siekti, nes nėra daug 
žadančios perspektyvos, kad bus nustatytos daugiašalės taisyklės, kuriose PPO būtų 
reglamentuojami ryšiai tarp prekybos, darbo ar aplinkos apsaugos, 

E. kadangi vis dėlto labai svarbu, kad būtų nauja pusiausvyra tarp prekybos teisės ir 
pagrindinių teisių ir stiprinamas pagrindinių tarptautinių organizacijų dialogas, ypač tarp 
TDO ir PPO, siekiant nuoseklesnės tarptautinės politikos ir geresnės pasaulinės 
valdysenos,

F. kadangi esama daug priežasčių, kodėl reikėtų įtraukti žmogaus teisių nuostatas ir 
socialinius bei aplinkos apsaugos standartus į tarptautinius prekybos susitarimus: 
pradedant siekiu sukurti teisingą ir sąžiningą prekybą ir užtikrinti atitinkamą prekybos 
sąžiningumą (angl. level playing field) ir baigiant normatyvesniu siekiu ginti visuotines 
Europos Sąjungos vertybes bei toliau plėtoti nuoseklią įvairių krypčių ES politiką,

G. kadangi Lisabonos sutartyje vėl įtvirtinta, kad Europos Sąjungos išorės veiksmai, kurių 
neatskiriama dalis yra prekyba, turi būti įgyvendinami vadovaujantis tais pačiais 
principais, kuriais grindžiamas pačios Sąjungos sukūrimas; kadangi Europos socialiniu 
modeliu, kuris apima tvarų ekonomikos augimą ir geresnes darbo ir gyvenimo sąlygas, 
gali taip pat vadovautis kiti partneriai; kadangi prekybos susitarimai turi derėti ir su 

                                               
1 OL C 273 E, 2003 11 14, p. 305.
2 OL C 102 E, 2008 4 24, p. 301.
3 OL C 323 E, 2008 12 18, p. 361.
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kitomis pareigomis ir tarptautiniais susitarimais, kurių valstybės narės įsipareigojo laikytis 
vadovaudamosi savo nacionaline teise,

H. kadangi žmogaus teisių nuostatų ir socialinių bei aplinkos apsaugos standartų įtraukimas į 
prekybos susitarimus gali būti naudingas tokiems susitarimams, nes rastųsi didesnė 
pilietinės visuomenės narių tarpusavio sąveika, didesnė parama politiniam ir socialiniams 
stabilumui ir sykiu būtų sudaryta prekybai palankesnė aplinka,

I. kadangi bendrosios lengvatų sistemos tikslas – suteikiant papildomas tarifines lengvatas 
skatinti, kad būtų laikomasi tarptautinių darbo standartų, ir kadangi nesilaikant šių sąlygų 
gali būti sustabdoma taikyti tokį prekybos režimą,

1. todėl ragina, kad būsimoje Europos Sąjungos prekybos strategijoje būtų apsaugoti 
Europos prekybos interesai ir kad Sąjunga ir jos prekybos partneriai abipusiškai taikytų ir 
įgyvendintų žmogaus teisių nuostatas ir socialinius bei aplinkos apsaugos standartus; 
mano, kad derybose Europos Sąjunga turėtų vadovautųsi teigiamu požiūriu; pabrėžia, kad 
tvarų vystymąsi reglamentuojančių nuostatų įtraukimas, ypač į dvišalius susitarimus, bus 
naudingas visoms šalims; 

Žmogaus teisės ir socialiniai bei aplinkos apsaugos standartai daugiašaliuose prekybos santykiuose

2. ragina PPO ir pagrindines Jungtinių Tautų institucijas labiau bendradarbiauti daugiašaliu 
lygmeniu žmogaus teisių srityje; mano, kad glaudesni ryšiai su JT vyriausiuoju žmogaus 
teisių komisaru ir su ekspertais, dirbančiais pagal specialiąsias procedūras, būtų itin 
naudingi siekiant sukurti daugiašalę prekybos sistemą, kuri prisidėtų prie to, kad būtų 
laikomasi žmogaus teisių; be to, į Vyriausiojo komisaro patirtį galėtų atsižvelgti PPO 
ekspertų grupės ir apeliacinė institucija tais atvejais, kai būtų nustatyti sunkūs žmogaus 
teisių pažeidimai; 

3. mano, kad nuolatinė visuotinė Žmogaus teisių tarybos atliekama peržiūra turėtų būti 
naudinga priemonė kontroliuojant, kaip tarptautiniuose prekybos susitarimuose laikomasi 
žmogaus teisių nuostatų; 

4. pabrėžia, kad labai svarbu stiprinti bendradarbiavimą su TDO, t. y. organizacija, kuri 
apibrėžia tarptautinius darbo standartus, derisi dėl jų ir prižiūri, kaip jie taikomi teisėje ir 
praktikoje, ir labai svarbu, kad TDO visapusiškai dalyvautų PPO veikloje; 

a) todėl ragina TDO suteikti oficialaus stebėtojo statusą Pasaulio prekybos 
organizacijoje ir teisę kalbėti PPO ministrų konferencijose; 

b) siūlo pagal Prekybos ir aplinkos komiteto pavyzdį Pasaulio prekybos organizacijoje 
įsteigti Prekybos ir padoraus darbo komitetą; 

c) siūlo, kad tam tikrais atvejais, kai prekybos ginčas susijęs su tarptautinių darbo 
konvencijų pažeidimu, būtų galima kreiptis į TDO, kaip ir į JT vyriausiąjį žmogaus 
teisių komisarą; 
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d) siūlo, kad, jeigu kuri nors PPO valstybė narė manytų, jog ginčų nagrinėjimo organo 
sprendime suabejojama TDO sprendimais dėl darbo konvencijų laikymosi, reikėtų 
turėti galimybę pateikti apeliaciją TDO; 

5. dar kartą tvirtina, kad tikslai išsaugoti ir apsaugoti atvirą ir nediskrinuojamąją daugiašalės 
prekybos sistemą ir veikti siekiant apsaugoti aplinką ir skatinti tvarų vystymąsi turėtų būti 
abipusiškai stiprinami; pabrėžia, kad pagal GATT susitarimo 20 straipsnį valstybės narės 
gali priimti prekybos priemones, skirtas aplinkai apsaugoti, jeigu jomis 
nepiktnaudžiaujama ir jos nenaudojamos protekcionistiniais tikslais; 

6. džiaugiasi PPO Prekybos ir aplinkos komiteto veikla, nes tai pagrindinis forumas, kuriame 
galima tęsti integraciją ir stiprinti ryšį tarp aplinkos apsaugos ir prekybos;

7. pabrėžia, kaip svarbu gerinti galimybes naudotis ekologiškomis prekėmis ir 
technologijomis siekiant tvaraus vystymosi tikslų ir ragina visas derybose dalyvaujančias 
šalis įdėti daugiau pastangų siekiant kuo greičiau užbaigti derybas dėl tarifinių ir 
netarifinių barjerų ekologiškoms prekėms ir paslaugoms sumažinimo arba panaikinimo, 
kad būtų skatinamos Europos šalių pramonės augimo galimybės;

8. pabrėžia, kad būtina siekti pažangos derantis dėl kitų Dohos deklaracijos 31 straipsnio 
punktų, susijusių su ryšiu tarp esamų PPO taisyklių ir specialiųjų prekybos pareigų, 
numatytų daugiašaliuose tarptautiniuose susitarimuose aplinkos apsaugos srityje, ir 
skatinti glaudesnį Daugiašalių tarptautinių susitarimų aplinkos apsaugos srityje 
sekretoriatų ir PPO komitetų bendradarbiavimą, kuris yra pagrindinis veiksnys siekiant 
užtikrinti, kad prekybos ir aplinkos apsaugos sistemos būtų plėtojamos nuosekliai;

9. mano, kad daugiašalis susitarimas, apimantis visus pagrindinius CO2 išmetančius 
subjektus, būtų geriausia priemonė siekiant atsižvelgti į neigiamus išorės veiksnius 
aplinkai, susijusius su CO2, tačiau jis artimiausioje ateityje gali nebūti pasiektas; todėl 
mano, kad Europos Sąjunga turėtų ir toliau svarstyti galimybes nustatyti atitinkamas 
aplinkos apsaugos priemones, ypač vadinamąjį anglies dioksido įtraukimo mechanizmą, 
kuris, nepažeidžiant PPO taisyklių, leistų, viena, kovoti su CO2 išlakų šaltinių perkėlimo į 
šalis, kurios nesilaiko tų pačių tikslų sumažinti šiltnamio efektą turinčių dujų išmetamą 
kiekį kaip Sąjunga, rizika ir, antra, būtų svarbus argumentas tarptautinėse derybose 
siekiant paskatinti visas šalis prisiimti tvirtus įsipareigojimus šiuo klausimu;

10. siūlo, kai bus baigtos derybos ir pasirašytas tarptautinis susitarimas dėl klimato, sukurti 
tikrą Pasaulio aplinkos apsaugos organizaciją, kuri priverstų laikytis įsipareigojimų, kurie 
bus prisiimti, ir taikyti aplinkos apsaugos standartus; į šią būsimąją organizaciją, pvz., 
būtų privaloma kreiptis aplinkosauginio dempingo atvejais; 

Žmogaus teisės ir socialiniai bei aplinkos apsaugos standartai dvišaliuose prekybos 
susitarimuose

11. tvirtai remia žmogaus teisių nuostatų įtraukimo į Europos Sąjungos tarptautinius 
susitarimus praktiką, tačiau primena, kad yra didelių sunkumų, susijusių su šių nuostatų 
kontrole ir įgyvendinimu; dar kartą primena, kad šios nuostatos taip pat turi būti 
įtraukiamos į visus prekybos ir sektorių susitarimus nustatant aiškų ir tikslų konsultacijų 
mechanizmą, grindžiamą Kotonu susitarimo 96 straipsnyje numatytu pavyzdžiu; šiuo 
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klausimu džiaugiasi, kad tokia nuostata buvo įtraukta į laisvosios prekybos susitarimą su 
Kolumbija;

12. pabrėžia, kad toks pat nuolatinio įtraukimo metodas turėtų būti taikomas į dvišalius 
susitarimus įtraukiant skyrius dėl tvaraus vystymosi; visgi laikosi nuomonės, kad, 
atsižvelgiant į šalių ekonominę padėtį, įvairiose šalyse gali būti skirtingi standartų 
taikymo reikalavimai ir todėl juos reikia taikyti laipsniškai ir lanksčiai atsižvelgiant į 
partnerio pajėgumus derybose; 

13. pabrėžia, kad laisvosios prekybos susitarimuose galima būtų numatyti sąlyginį 
liberalizavimą, apimantį trumpesnį apribojimų panaikinimo tvarkaraštį arba galimybę 
patekti į papildomą rinką, atsižvelgiant į tai, ar laikomasi ar nesilaikoma aplinkos 
apsaugos ir socialinių standartų; 

14. pabrėžia, kad svarbu nuolat kontroliuoti, kaip įgyvendinamas susitarimas, visais etapais 
taikant atvirą ir įtraukųjį metodą:

a) džiaugiasi, kad naudojami poveikio tvariam vystymuisi tyrimai, tačiau mano, kad juos 
taip pat galima būtų atlikti, kai susitarimas bus pasirašytas, o ne tik ex ante, siekiant 
užtikrinti vertinimų tęstinumą; taip pat pabrėžia, kad svarbu imtis veiksmų 
atsižvelgiant į rezultatus; 

b) ragina Komisiją parengti poveikio žmogaus teisėms tyrimus, kurie papildytų poveikio 
tvariam vystymuisi tyrimus, numatant aiškius prekybos rodiklius, grindžiamus 
žmogaus teisėmis ir aplinkos apsaugos bei socialiniais standartais; 

c) ragina abi šalis reguliariai teikti ataskaitas dėl bendrosios pažangos, pasiektos 
įgyvendinant visus įsipareigojimus, prisiimtus pagal susitarimą;

d) pabrėžia, kaip svarbu, kad visais derybų etapais ir prižiūrint, kaip įgyvendinamas 
susitarimas, dalyvautų piliečiai, ir ragina šiuo tikslu įsteigti tvaraus vystymosi 
forumus arba patariamąsias grupes, kad būtų konsultuojamasi su socialiniais 
partneriais ir nepriklausomos pilietinės visuomenės atstovais; 

15. pripažįsta, kad į dvišalius susitarimus, dėl kurių šiuo metu vyksta derybos, privaloma 
įtraukti skyrius dėl tvaraus vystymosi, tačiau jie galėtų būti patobulinti, jei juose būtų 
numatyta:

a) skundų pateikimo tvarka, atvira socialiniams partneriams ir pilietinei visuomenei;

b) galimybė kreiptis į nepriklausomą organą, kad būtų išspręsti ginčai (pvz., ekspertų 
grupes, atrenkamas atsižvelgiant į ekspertų patirtį žmogaus teisių, darbo teisės ir 
aplinkos teisės srityse), kurio rekomendacijos sudarytų neatskiriamą gerai apibrėžto 
proceso dalį su jų įgyvendinimo nuostatomis; 

c) galimybė kitoms susitarimo šalims lygiomis teisėmis naudotis ginčų sprendimo 
mechanizmu, pagal kurį numatomos baudos, kurių tikslas – pagerinti atitinkamų 
sektorių padėtį;
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16. pabrėžia, kaip svarbu papildyti susitarimus papildomosiomis priemonėmis (įskaitant 
techninės pagalbos priemones ir bendradarbiavimo programas), kuriomis būtų siekiama 
pagerinti įgyvendinimo, ypač pagrindinių konvencijų žmogaus teisių klausimais ir 
socialinių ir aplinkos apsaugos standartų, galimybes;

Žmogaus teisės ir socialiniai bei aplinkos apsaugos standartai vienašaliuose prekybos 
santykiuose: BLS ir BLS+

17. mano, kad 27 konvencijos, kurias prašoma ratifikuoti, kad būtų galima naudotis BLS+ 
sistema, – tai išskirtinis žmogaus teises, darbo teisę, tvarų vystymąsi ir gerą valdyseną 
reglamentuojančių konvencijų rinkinys; pabrėžia, kad iki šiol BLS+ sistema turėjo 
juntamą teigiamą poveikį šių konvencijų ratifikavimo klausimu, tačiau ne itin teigiamą 
turint mintyje jų įgyvendinimą, ir todėl norėtų labiau akcentuoti papildomąsias priemones, 
kuriomis būtų siekiama pagerinti įgyvendinimo galimybes; 

18. mano, kad galėtų būtų glaudesnis ryšys tarp žmogaus teisių nuostatų ir BLS+ sistemos 
Europos Sąjungos susitarimuose su trečiosiomis šalimis, ypač turint mintyje stebėseną; 

19. ragina Komisiją peržiūrint BLS+ sistemą pritaikyti kriterijus, kad būtų galima naudotis šia 
sistema, siekiant užtikrinti, kad ji būtų iš tiesų naudinga mažiausiai išsivysčiusioms 
šalims, ir nustatyti skaidrius lengvatų pagal šią sistemą suteikimo ir panaikinimo 
mechanizmus, gaires ir kriterijus; prašo, kad Europos Parlamentas visapusiškai dalyvautų 
viso proceso metu, 

20. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių 
vyriausybėms ir parlamentams.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Žmogaus teisių nuostatos įtraukimas arba socialinių ir aplinkos apsaugos standartų taikymas 
prekybos derybose – tai sudėtingos problemos, dėl kurių išsiskiria tarptautinės bendruomenės 
nuomonės. Šiaurės šalys teigia, jog kylančios ekonomikos šalys taiko socialinį ir 
aplinkosauginį dempingą, kuris iškreipia konkurenciją prekybos srityje, o Pietų šalys įtaria, 
kad Šiaurės šalys nori pakenkti jų ekonomikos vystymuisi ir taikydamos šiuos standartus 
pasinaudoti užslėptu protekcionizmu.
Taigi suvokiame, kaip nežmoniškai sunku ramiai spręsti standartų klausimą daugiašaliuose 
forumuose, o dar labiau – PPO, tuo labiau kad socialinė išlyga vis dažniau pasitaiko 
dvišaliuose prekybos susitarimuose.

Galima dabar konstatuoti, kad šiuo metu vis mažiau pusiausvyros tarp tarptautinės prekybos 
taisyklių ir kitų tarptautinės teisės standartų, todėl būtina pasinaudoti naujais mąstymo būdais 
norint pasiekti tikrą koordinavimą tarp tarptautinių organizacijų (PPO ir TDO).
Europos Sąjunga atlieka lemiamą vaidmenį siekiant naujos pasaulinės valdysenos ir tuo tikslu 
ji privalo sudaryti palankias sąlygas tarptautinių institucijų įgyvendinamos politikos 
nuoseklumui užtikrinti.

Peržiūrėdama savo prekybos strategiją, Europos Sąjunga, atsižvelgdama į pirmiau konstatuotą 
faktą, turi iškelti sau klausimą apie tai, kokią prekybos politiką ji nori plėtoti. Jei ji iš tiesų 
nori aiškiai pasisakyti prieš protekcionizmą, ji taip pat privalo užtikrinti, kad tarptautinė 
prekyba būtų sąžininga ir kad būtų tarpusavio nauda.
Sąjunga, įgyvendindama įvairių krypčių politiką, ypač prekybos politiką, privalo imtis 
veiksmų, kad būtų ginami jos prekybiniai interesai, ir sykiu laikytis savo standartų ir vertybių 
ir priversti kitus jų laikytis.
Būtent šie svarstymai turi padėti įvairioms ES institucijoms pradėti ir plėtoti naują ambicingą 
prekybos politiką, grindžiamą uždarumu ir dialogu.

Iš tiesų nereikėtų užmiršti tai, kad Europos pramonės ir prekybos bendrovės privalo griežtai 
laikytis socialinių ir aplinkos apsaugos taisyklių. Jei Europos Sąjunga laikosi privalomų 
standartų, ji taip pat privalo reikalauti to paties iš savo prekybos partnerių, ypač iš kylančios 
ekonomikos šalių, ir populiarinti kokybės ir tvarumo reikalavimus, ypač maisto produktų, 
kurie įvežami į jos teritoriją, siekiant apsaugoti sąžiningą ir teisingą prekybą.
Šia prasme reiklūs Europos bendros rinkos standartai sveikatos, saugumo, aplinkos ir 
darbuotojų bei vartotojų apsaugos srityse sudaro specialųjį Europos modelį, kuriuo turėtų 
remtis tarptautiniu lygmeniu ir daugiašalėse organizacijose ir atsispindėti šiuo metu 
vykstančiose derybose dėl dvišalių prekybos susitarimų. Tokiu būdu Sąjunga globaliau 
užtikrintų, kad išorės politika, kurią ji įgyvendina plėtodama prekybos ir vystymosi politiką, 
faktiškai prisidėtų prie trečiųjų šalių, su kuriomis Sąjunga palaiko prekybinius santykius, 
socialinio vystymosi.

Jei būtų rasti kai kurie atsakymai ir pateikta keletas pasiūlymų šiuo klausimu, tai leistų 
prisidėti prie to, kad piliečiai vėl pradėtų teigiamai vertinti Sąjungos prekybos politiką (kai 
atšaukiamos prekybos derybos arba būkštaujama dėl jų), ir prisidėti prie diskusijų apie 
prekybos sąžiningumą (angl. level playing field). Kaip žinome, visuomenė priėmė ir teigiamai 
įvertino prekybos atsivėrimą su sąlyga, kad tai padės pakelti gyvenimo lygį. Prekybos 
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augimas ir liberalizmas taip pat gerai vertinami, jei dėl jų nekyla pavojus socialinėms ir 
aplinkos apsaugos teisėms. Taigi Europos Sąjunga turi rasti pusiausvyrą tarp ribojančio ir 
liberalaus požiūrio į prekybą ir pasiekti kompromisą tarp savo prekybinių interesų gynimo ir 
reikalavimo paisyti visuotinių vertybių, tokių kaip privalomų socialinių ir aplinkos apsaugos 
standartų taikymas.

Norėdama pasiekti minėtąjį kompromisą, Sąjunga turi užmegzti dialogą su savo partneriais ir 
surasti bendrą pagrindą dalintis savo vertybėmis. Būtent dėdamas šias pastangas būti skaidriu 
ir vesti dialogą pagal naujas galias, kurios Europos Parlamentui priskirtos Lisabonos sutartyje, 
jis atlieka esminį vaidmenį. Šiuo tikslu jis turi suteikti politinius ir moralinius įgaliojimus 
deryboms. Be to, jis turi tarti žodį dėl to, kad Sąjunga privalo ginti savo prekybinius interesus 
ir sykiu pareikšti, kad reikalinga standartų sistema. Parlamentas turi skatinti atviras ir 
„pilietiškas“ diskusijas. Jis turi būti institucija, kuri teigtų, kad pagarba žmogaus gyvybei ir 
padoriam darbui visur ir visiems yra tokia pati, kad aplinkos apsaugos ir socialinių teisių 
(profesinių sąjungų teisės, kova su vaikų darbu ir kt.) reikšmė apima visuotinį aspektą.

Kaip ir pirmiau aptarta problema, šis klausimas gali būti sprendžiamas įvairiais lygmenimis: 
daugiašaliu, dvišaliu ir vienašaliu.

I. Žmogaus teisės ir socialiniai bei aplinkos apsaugos standartai daugiašaliuose 
prekybos santykiuose

Kaip minėta pirmiau, būtina sudaryti palankias sąlygas tarptautinių institucijų įgyvendinamos 
politikos nuoseklumui užtikrinti ir pradėti vykdyti naują pasaulinę valdyseną, kurią 
koordinuotų Pasaulio prekybos organizacija, Tarptautinė darbo organizacija ir (būsimoji?) 
Pasaulio aplinkos apsaugos organizacija. Žinome, kaip sunku į tarptautinės prekybos teisės 
aktus įtraukti standartus, nepriklausančius prekybos sričiai. Todėl galbūt būtent stiprinant 
dialogą su TDO galės būti atsižvelgiama į kai kuriuos principus, susijusius su socialinių 
standartų laikymusi. Šiam tikslui pasiekti reikėtų sustiprinti TDO vaidmenį ir joje įsteigti 
standartų aiškinimo organą. Be to, kad rekomenduojama užtikrinti, jog visi privalėtų laikytis 
pagrindinių TDO standartų, į TDO taip pat turėtų būti kreipiamasi pagrindinių darbo teisių 
klausimais sprendžiant tarptautinius ginčus, tarp jų ir prekybinius ginčus (PPO teikiant TDO 
prašymą priimti prejudicinį sprendimą).

Nors prekyboje vis dar mažai atsižvelgiama į socialinius standartus, tačiau aplinkos apsaugos 
srityje prekybos priemonės, kurių reikalaujama daugiašaliuose susitarimuose aplinkos 
apsaugos srityje norint pasiekti aplinkos apsaugos tikslus, laikomus „teisėtais“ pagal 
daugiašalį konsensusą, ir kurios nėra praprastas užslėptas prekybinis apribojimas, dabar, 
atrodo, traktuojamos kaip GATT susitarimo XX straipsnyje numatytos išimtys. 
Be to, aplinkos apsaugos klausimu būtų tikslinga įsteigti specialią pasaulinę organizaciją. Jei, 
kaip yra PPO atveju, jos įgaliojimai būtų tinkamai apibrėžti ir paaiškinti palyginti su kitomis 
tarptautinėmis organizacijomis ir jei pagal šiuos įgaliojimus ji galėtų imtis veiksmų 
vadovaudamasi bendrai pripažintais principais, ši organizacija, pavadinta Pasaulio aplinkos 
apsaugos organizacija, galėtų būti atsakinga už aplinkos apsaugos standartų apibrėžimą ir 
įgyvendinimą. Į Pasaulio aplinkos apsaugos organizaciją galima būtų kreiptis sprendžiant 
aplinkosauginio dempingo atvejus. 
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Žmogaus teisių klausimu reikėtų pagaliau, kad PPO ir pagrindinės Jungtinių Tautų institucijos 
labiau bendradarbiautų daugiašaliu lygmeniu žmogaus teisių srityje. Į Vyriausiojo komisaro 
patirtį galėtų atsižvelgti, pvz., PPO ekspertų grupės ir apeliacinė institucija, kai būtų nustatyti 
sunkūs žmogaus teisių pažeidimai. 

II. Žmogaus teisės ir socialiniai bei aplinkos apsaugos standartai dvišaliuose prekybos 
susitarimuose

Privalomo minėtųjų standartų taikymo dvišaliuose prekybos susitarimuose klausimas yra ypač 
subtilus ir jis parodo, ar Europos Sąjungos sugeba ar nesugeba priversti taikyti minėtuosius 
standartus ir jų paisyti.

Neseniai baigtose arba šiuo metu vykstančiose dvišalėse derybose Sąjunga siekia įtraukti 
socialinius standartus į laisvosios prekybos susitarimus, tačiau kartais ji patiria tam tikrų šalių 
priešiškumą, grindžiamą tuo, kad šie standartai būtų protekcionistinės kliūtys. Sąjunga patiria 
sunkumų ir su šalimis, kurios, nors yra pasirašiusios TDO konvencijas, nepaiso profesinių 
sąjungų teisių.

Tačiau laisvosios prekybos susitarimuose konstatuota konkrečių postūmių pradėjus derybas 
dėl skyrių dėl tvaraus vystymosi. Iš tiesų, pamatinis kai kurių laisvosios prekybos susitarimų 
principas yra šalių įsipareigojimai paisyti žmogaus teisių ir vystyti tvarią ekonomiką, 
grindžiamą darbuotojų teisių ir aplinkos apsauga ir propagavimu. 

Tačiau, kad abi pusės galėtų laikytis šių skyrių dėl tvaraus vystymosi nuostatų, reikėtų 
pamąstyti apie tarpusavio priežiūros ir paskatų mechanizmų įdiegimą. Galima būtų numatyti, 
pvz., pamąstyti apie sąlyginį liberalizavimą, t. y. apie trumpesnį apribojimų panaikinimo 
tvarkaraštį arba galimybę patekti į papildomą rinką, jei laikomasi arba nesilaikoma vieno ar 
kito aplinkos apsaugos ir (arba) socialinio standarto. Taip pat turėtų būti galimybė turėti 
kintamą reikalavimų rodiklį, priklausantį nuo šalies ir jos ekonominės padėties, kuris leistų 
nustatyti reikalavimo laikytis socialinių ir aplinkos apsaugos standartų taikymo laipsniškumą 
ir lankstumą. 

Ir galiausiai reikia ypač stiprinti arbitrų kolegijas, keitimosi nuomonėmis ir dialogo forumus, 
kurie leistų labiau įtraukti pilietinę visuomenę ir kurie turėtų realaus poveikio šalių partnerių 
vidaus politikai. Viena iš galimybių – sukurti jungtinius dvišalius stebėsenos centrus, kuriuose 
galėtų nuomonėmis keistis vyriausybės, Europos Parlamentas, socialiniai partneriai ir pilietinė 
visuomenė plačiąja prasme. Pabaigai reikėtų pažymėti, kad būtina paraginti Komisiją parengti 
poveikio žmogaus teisėms tyrimus, kurie papildytų poveikio tvariam vystymuisi tyrimus, 
numatant aiškius prekybos rodiklius, grindžiamus žmogaus teisėmis ir aplinkos apsaugos bei 
socialiniais standartais.

III. Žmogaus teisės ir socialiniai bei aplinkos apsaugos standartai vienašaliuose 
prekybos santykiuose: BLS ir BLS+

Šios priemonės leidžia propaguoti pagrindinius Europos Sąjungos principus ir teises. BLS 
sistema, pagal kurią Sąjunga gali vienašališkai skirti prekybines lengvatas, tapo itin 
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biurokratinė, o jos lengvatų suteikimo ir panaikinimo kriterijai ne itin skaidrūs. Todėl reikėtų, 
kad dar kartą svarstant BLS reglamentą Sąjunga galėtų tiksliau nustatyti lengvatas gaunančias 
šalis atsižvelgdama, pvz., į jų išsivystymo lygį, ir užtikrinti, kad būtų atliekama stebėsena, 
kaip tos pačios šalys vykdo savo įsipareigojimus su žmogaus teisėmis ir aplinkos apsaugos 
bei socialiniais standartais susijusiais klausimais. Be to, Komisija galėtų apsvarstyti galimybę 
įdiegti Sąjungos ir pagal BLS sistemą lengvatas gaunančių šalių bendradarbiavimo sistemą, 
kad būtų galima lengviau tirti ir stebėti ginčytinus atvejus, ir rengti daugiau papildomų 
priemonių.


