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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl kliūčių prekybai ir investicijoms
(2011/2115(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Susitarimą dėl techninių prekybos kliūčių, kuris priimtas 1994 m. kaip 
PPO derybų Urugvajaus raundo dalis1,

– atsižvelgdamas į 1994 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 3286/94, nustatantį 
Bendrijos procedūras bendros prekybos politikos srityje siekiant užtikrinti tarptautinėmis 
prekybos taisyklėmis, ypač sudarytomis globojant Pasaulio prekybos organizacijai (PPO), 
suteiktų Bendrijos teisių įgyvendinimą2 (Prekybos kliūčių reglamentą (PKR)),

– atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas, ypač į 2005 m. spalio 13 d. rezoliuciją dėl 
ES ir Kinijos prekybos santykių perspektyvų3, į 2006 m. birželio 1 d. rezoliuciją dėl ES ir 
Jungtinių Amerikos Valstijų transatlantinių ekonominių santykių4, į 2006 m. rugsėjo 28 d. 
rezoliuciją dėl Europos Sąjungos ir Indijos ekonominių ir prekybinių ryšių5, į 2006 m. 
spalio 12 d. rezoliuciją dėl ekonominių ir prekybinių ES ir Mercosur santykių, siekiant 
sudaryti tarpregioninį asociacijos susitarimą6, į 2007 m. gegužės 22 d. rezoliuciją dėl 
pasaulinės Europos. Išoriniai konkurencingumo aspektai7, į 2007 m. birželio 19 d. 
rezoliuciją dėl ES ekonominių ir prekybinių santykių su Rusija8, į 2008 m. vasario 19 d. 
rezoliuciją dėl ES strategijos siekiant užtikrinti Europos įmonių patekimą į rinkas9, į 2008 
m. balandžio 24 d. rezoliuciją dėl siekio reformuoti Pasaulio prekybos organizaciją10, į 
2009 m. vasario 5 d. rezoliuciją dėl prekybos ir ekonominių santykių su Kinija11, į 2009 
m. kovo 26 d. rezoliuciją dėl ES ir Indijos laisvosios prekybos susitarimo12, į 2010 m. 
spalio 21 d. rezoliuciją dėl Europos Sąjungos ir Lotynų Amerikos prekybos ryšių13, į 2011 
m. vasario 17 d. rezoliuciją dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių 
narių ir Korėjos Respublikos laisvosios prekybos susitarimo projekto14, į 2011 m. 
balandžio 6 d. rezoliuciją dėl būsimosios Europos tarptautinės investicijų politikos15, į 
2011 m. gegužės 10 d. rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento, kuriuo nustatoma valstybių narių ir trečiųjų šalių dvišaliams investicijų 

                                               
1 http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt.pdf
2 OL L 349, 1994 12 31, p. 71.
3 OL C 233 E, 2006 9 28, p. 103.
4 OL C 298 E, 2006 12 8, p. 235.
5 OL C 306 E, 2006 12 15, p. 400.
6 OL C 308 E, 2006 12 16, p. 182.
7 OL C 102 E, 2008 4 24, p. 128.
8 OL C 146 E, 2008 6 12, p. 95.
9 OL C 184 E, 2009 8 6, p. 16.
10 OL C 259 E, 2009 10 29, p. 77.
11 OL C 67 E, 2010 3 18, p. 132.
12 OL C 117 E, 2010 5 6, p. 166.
13 OL C 12 E, 2011 1 15, p. 256.
14 Priimti tekstai, P7_TA-PROV(2011) 0063.
15 Priimti tekstai, P7_TA-PROV(2011) 0141.
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susitarimams skirta pereinamojo laikotarpio tvarka1, į 2011 m. gegužės 11 d. rezoliuciją 
dėl derybų dėl ES ir Indijos laisvosios prekybos susitarimo padėties2, į 2011 m. gegužės 
11 d. rezoliuciją dėl ES ir Japonijos prekybos santykių3, į 2011 m. birželio 8 d. rezoliuciją 
dėl ES ir Kanados prekybos santykių4 ir į 2011 m. rugsėjo XX d. rezoliuciją dėl naujos 
Europos prekybos politikos strategijos pagal strategiją „Europa 2020“5,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Tarybai, Europos Parlamentui, Ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Globalioji Europa: konkuravimas 
pasaulyje. ES augimo ir darbo vietų kūrimo strategijos dalis“ COM(2006) 0567,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bei Regionų komitetui „Prekyba, augimas ir 
tarptautinė arena. Prekybos politika – svarbiausia ES 2020 m. strategijos sudėtinė dalis“ 
(COM(2010)0612), 

– atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitą Europos Vadovų Tarybai „2011m. prekybos ir 
investavimo kliūčių ataskaita. Bendradarbiavimas su strateginiais ekonominiais partneriais 
siekiant geresnių patekimo į rinką sąlygų. Prekybos kliūčių šalinimo veiksmų prioritetai“ 
(COM(2011)0114),

– atsižvelgdamas į įmonės „Copenhagen Economics“ 2009 m. lapkričio 30 d. paskelbtą 
pranešimą „Kliūčių prekybai ir investicijoms tarp ES ir Japonijos vertinimas“,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą ir į Vystymosi komiteto bei 
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto nuomones (A7-0000/2011),

A. kadangi taisyklėmis grindžiama daugiašalė prekybos sistema, sukurta pasitelkus Pasaulio 
prekybos organizaciją (PPO), yra pati tinkamiausia sistema siekiant reguliuoti ir skatinti 
atvirą ir sąžiningą prekybą;

B. kadangi ES turėtų toliau prioritetą teikti Dohos vystymosi darbotvarkės (DVD) 
subalansuotų rezultatų siekimui, kurie padėtų besivystančioms šalims integruotis į 
tarptautinę prekybos sistemą ir padėtų vykdyti daugiašalės prekybos taisykles visose 
šalyse, kurios yra šios sistemos narės;

C. kadangi PPO tarptautinės prekybos 2000–2009 m. statistikos duomenys rodo didelį 
prekybos padidėjimą tuose regionuose, kurie savo rinkas atvėrė panaikindami arba gerokai 
sumažindami prekybai trukdančias kliūtis6;

D. kadangi Komisijos 2011 m. Prekybos ir investicijų kliūčių ataskaitoje pateikiami 
pavyzdžiai tų atvejų, kai ES galimybės patekti į įvairių pasaulio šalių rinką, įskaitant 

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA-PROV(2011) 0206.
2 Priimti tekstai, P7_TA-PROV(2011) 0224.
3 Priimti tekstai, P7_TA-PROV(2011) 0225.
4 Priimti tekstai, P7_TA-PROV(2011) 0257.
5 Priimti tekstai, P7_TA-PROV (2011) XXXX.
6 Taip pat. žr. http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm.
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pramonines šalis ir pagrindines kylančios ekonomikos šalis bei PPO nares, įvairiomis 
netarifinėmis kliūtimis ribojamos labiau negu prekybos tarifais, kurie daugeliu atveju 
panaikinami dėl globalizacijos pažangos;

E. kadangi ES gamintojai patiria ilgai trunkančių sunkumų registruodami ir saugodami savo 
geografines nuorodas Jungtinėse Valstijose; kadangi Jungtinės Valstijos kai kuriuos 
Europos vyno pavadinimus laiko pusiau bendriniais (pvz., „šampanas“), nepaisydamos 
galimos žalos atitinkamų ES geografinių nuorodų reputacijai ir rinkos daliai;

F. kadangi Europos gamintojų sunkumai Japonijos automobilių rinkoje taip pat yra susiję su 
tuo, kad Japonija lėtai taiko atitinkamus tarptautinius standartus, atsižvelgiant į tai, kad 
Japonija priėmė tik 40 iš 126 Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) 
reglamentų, kuriems taikomas 1958 m. susitarimas, ir kad dėl to, kad Japonija juos 
įgyvendina lėtai, ribojami JT EEK susitarimo abipusio pripažinimo nuostatų privalumai; 
kadangi dėl Japonijos testų ciklo, kuriuo siekiama apskaičiuoti lengvųjų automobilių 
išmetamą teršalų kiekį ir kuro efektyvumą, Europai dar sunkiau gauti Japonijos mokesčių 
paskatas, grindžiamas aplinkos apsaugos veiksmingumu; 

G. kadangi dėl to, kad Rusija nuo 2010 m. gruodžio mėnesio nuo 0% iki 10% padidino variui 
taikomus ir nuo 5% iki 10% – nikeliui taikomus eksporto mokesčius, padidėjo pagrindinių 
žaliavų eksporto apribojimai Europos pramonei, ypač plieno sektoriuje1;

H. kadangi daugiau kaip metus Kinijoje buvo neįmanoma registruoti Europos kosmetikos 
produktų, ypač tų, kuriuose yra naujų ingredientų, nes Kinija nebuvo parengusi tinkamo jų 
teisinio apibrėžimo ir aiškių pačios procedūros gairių2;

I. kadangi nuo 2010 m. pabaigos iškilo rūpesčių dėl Indijos telekomunikacijų reguliavimo 
institucijos rekomendacijų dėl telekomunikacijos įrangos gaminimo politikos, pagal kurią 
pirmenybė patekti į rinką būtų suteikiama šalies viduje pagamintiems produktams ar 
telefoninei įrangai, daugiausia taikant subsidijas ir specialias su mokesčiais bei 
vyriausybės viešaisiais pirkimais susijusias priemones3;

J. kadangi ES įmonės pranešė apie patenkant į Brazilijos rinką sutinkamus intelektinės 
nuosavybės teisių apsaugos ir įgyvendinimo trūkumus ir apie didelį vėlavimą registruojant 
patentus ir prekės ženklus, darantį poveikį įvairioms prekėms, taip pat apie papildomus 
diskriminacinius reikalavimus, taikomus farmacijos produktams, atsižvelgiant į tai, kad 
Brazilijos vėlavimas ratifikuoti Madrido protokolą ir tai, kad ji neprisijungia prie 
Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO) sutarčių, susijusių su internetu, 
trukdo šalyje veiksmingai veikti intelektinės nuosavybės teisių apsaugai, taip pat 
atsižvelgiant į tai, kad sankcijos yra nepakankamo atgrasamojo pobūdžio siekiant kovoti 

                                               
1 Žr. Rusijos vyriausybės Išorės prekybos apsaugos priemonių komisijos sprendimą, priimtą 2010 m. lapkričio 
12 d. Rusijos vyriausybės dekretais Nr. 892 ir Nr. 893.
2 2010 m. balandžio mėnesį įsigaliojus Kinijos Maisto ir vaistų administracijos 2009 m. gruodžio mėnesį 
priimtam Dekretui Nr. 856, reikalaujama registruoti kosmetikos produktus. Sveikatos ir vartotojų reikalų GD ir 
Kinijos Maisto ir vaistų administracijos dialogo kosmetikos reguliavimo klausimais metu iškeltos su tuo 
susijusios ES įmonių problemos.
3 Indijos telekomunikacijų reguliavimo institucijos 2011 m. balandžio 12 d. rekomendacijos dėl 
telekomunikacijų įrangos gaminimo politikos 
(http://www.trai.gov.in/WriteReadData/trai/upload/Recommendations/133/Recommondation%20_telecom.pdf)
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su intelektinės nuosavybės teisių pažeidimais;

K. kadangi ES eksportuotojai susiduria su įvairių pobūdžių apribojimais kitose rinkose, 
pavyzdžiui, su Vietnamo ribotais prekių įvežimo į šalį punktais ir reikalavimu pateikti 
papildomus dokumentus importuojant vyną, stipriuosius alkoholinius gėrimus, kosmetiką 
ir judriojo ryšio telefonus1, taip pat su Ukrainos sunkia muitų vertinimo sistema, 
savavališku produktų perklasifikavimu ir padidėjusiu PVM mokesčiu, taikomu žemės 
ūkio ir maisto produktams, vynui, stipriesiems alkoholiniams gėrimams, drabužiams ir 
įrangai;

L. kadangi ES turėtų, kai tik reikia, aktyviai ginti savo pramonę nuo susitartų taisyklių, PPO 
standartų ir principų pažeidimų, kuriuos daro jos prekybos partnerės, naudodama visas 
turimas priemones, įskaitant daugiašales ir dvišales ginčų sprendimo sistemas ir su PPO 
suderinamas prekybos apsaugos priemones;

1. mano, kad naujos ES prekybos politikos pagal strategiją „Europa 2020“ pagrindinis 
reguliavimo prioritetas turėtų būti netarifinių kliūčių ir kitų reguliavimo kliūčių šalinimas 
ar mažinimas;

2. ragina Komisiją taikant holistinę strategiją nuosekliai atkreipti dėmesį į netarifinių kliūčių 
didelę įvairovę, techninį sudėtingumą ir jautrumą politiniu aspektu, įskaitant sustiprintą 
dialogą reguliavimo klausimais su visomis ES prekybos partnerėmis, ypač su tomis, 
kurios yra strategiškai svarbios;

3. primygtinai nurodo, kad netarifinės kliūtys turi būti laikomos svarbiausiu Komisijos 
darbotvarkės prioritetu, ypač derinant technines taisykles pagal tarptautinius standartus;

4. ragina Komisiją spręsti šiuos daugeliui aktualius ir svarbius klausimus sudarant visus 
daugiašalius ir dvišalius prekybos susitarimus, ypač laisvosios prekybos susitarimus 
(LPS), ir užtikrinti, kad netarifinėms kliūtims būtų skiriama bent jau tiek dėmesio, kiek 
šiuo metu jo skiriama tarifų panaikinimo klausimui, ypač Komisijai derantis su 
pramoninėmis ir kylančios ekonomikos šalimis;

5. mano, kad ateityje Europos Parlamentas, vertindamas prekybos susitarimus, turėtų dėmesį 
sutelkti į būdą, kuriuo sprendžiamas netarifinių kliūčių klausimas, kad užtikrintų Europos 
eksportuotojų ir investuotojų, ypač MVĮ, prieigą prie trečiųjų šalių rinkų;

6. mano, kad, nors šiuo metu negalima nustatyti jokio konkrečių netarifinių kliūčių ir kitų 
reguliavimo kliūčių, su kuriomis ES įmonės susiduria bandydamos patekti į užsienio 
rinkas, tiesioginio ryšio su dabar ES valstybėse narėse prarandamomis darbo vietomis, 
patartina, kad Komisija konsultuodamasi su kitomis susijusiomis tarptautinėmis 
organizacijomis ištirtų, ar konkrečios netarifinės kliūtys yra susijusios su šiuo metu 
prarandamomis darbo vietomis;

7. pabrėžia, kad Komisija turėtų tinkamai ištirti, ar būtų galima sukurti išankstinio įspėjimo 

                                               
1 2011 m. gegužės 6 d. išleistas Vietnamo Pranešimas Nr. 197, kuriame nustatomi šių dviejų tipų reikalavimai 
vyno ir stipriųjų alkoholinių gėrimų, kosmetikos ir judriojo ryšio telefonų importui, pradėjęs galioti 2011 m. 
birželio 1 d.
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sistemą, pagal kurią būtų galima nustatyti netarifines kliūtis, ir turėtų stiprinti savo turimas 
analitines šių kliūčių kokybinio vertinimo priemones;

8. ragina Komisiją gerinti bendradarbiavimą reguliavimo srityje ir labiau derinti reguliavimo 
reikalavimus remiantis tarptautiniais standartais, ir, kai galima, pradėti dialogą 
reguliavimo klausimais siekiant kovoti su esamomis ir ateityje galinčiomis atsirasti 
prekybos kliūtimis, kad būtų galima sumažinti ginčus ir susijusias prekybos sąnaudas;

9. ragina Komisiją skatinti skleisti viešųjų pirkimų drausmės nuostatas, grindžiamas 
tarptautiniais standartais, kaip numatyta Sutartyje dėl viešųjų pirkimų, ir naudoti ar plėsti 
esamus dialogus reguliavimo klausimais siekiant stiprinti bendradarbiavimą reguliavimo 
sistemos srityje ir šalinti tiesioginės ir netiesioginės diskriminacijos praktiką;

10. ragina ES įmones ir eksportuotojus naudotis esamais būdais, įskaitant skundus pagal 
Prekybos kliūčių reglamentą ar Patekimo į rinką duomenų bazės skundų registrą, siekiant 
pranešti apie materialinę žalą, patiriamą dėl įvairių prekybos kliūčių;

11. daro išvadą, kad siekdamos visapusiškai naudotis visais prekybos liberalizavimo tose 
šalyse, kurios atveria savo rinkas, privalumais, panaikinti tarifus ir netarifines kliūtis, 
prekybos partnerės turi tarpusavyje susitarti dėl laipsniško perėjimo prie naujos sistemos 
laikotarpių, kad suteiktų prieigą prie rinkos tam tikruose jautriuose sektoriuose ir prie 
investavimo į juos, arba, išskirtiniais atvejais, visiškai juos atmestų;

12. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

I. Įžanga

Per daugelį metų vis daugiau sužinojau apie įvairias tarptautinei prekybai kliudančias kliūtis. 
Savo kadenciją Europos Parlamente skyriau kovai su visomis protekcionizmo formomis. 
Tikiu, kad atvira ir sąžininga prekyba yra geriausias būdas užtikrinti ir palaikyti vienodas 
sąlygas, taikomas pasaulio lygmeniu konkuruojančioms Europos įmonėms. Visada tvirtai 
palaikiau daugiašalę prekybos sistemą ir PPO priimtas taisykles kaip geriausią priemonę 
siekiant užtikrinti teisingą elgesį su visais pasaulio partneriais.

Dėl visų šių priežasčių nutariau atidžiai pažvelgti į netarifinių kliūčių klausimą, kurias 
Europos įmonės ir eksportuotojai, prekybos analitikai ir Europos Komisija apibūdino kaip 
didėjantį trukdymą patekti į šalių partnerių rinkas. Kad galėtumėte suvokti šios problemos 
sudėtingumą, visų pirma pateiksiu jos apibrėžtį, tada paskatinsiu pamąstyti apie sunkumus ją 
sprendžiant su šalimi partnere ir pagaliau išsamiau paaiškinsiu šiame pranešime pateikiamas 
rekomendacijas.

II. Netarifinių kliūčių apibrėžtis1

Netarifinės kliūtys (arba netarifinio reguliavimo priemonės) apima visas importą ribojančias 
prekybos varžymo priemones, į kurias nepatenka muito mokesčiai (tarifai). Netarifinės kliūtys 
pirmiausia aptartos per PPO daugiašales derybas dėl prekybos per 1973 m. rugsėjo mėn. –
1979 m. balandžio mėn. vykusį Tokijo raundą.

Skiriamos dvi pagrindinės netarifinių kliūčių rūšys: pirmoji rūšis apima tiesioginę įtaką 
kainoms darančius veiksnius, pvz., eksporto subsidijas ar nuolaidas, kompensacinius ar 
antidempingo muitus, valiutos kurso manipuliacijas, importo vertinimo metodus, papildomus 
muito mokesčius, ilgai trunkančias muitų procedūras, sanitarijos taisykles, minimalių importo 
kainų nustatymą, nepagrįstus standartus ir tikrinimo procedūras. Antroji rūšis apima 
netiesioginę įtaką kainoms darančius veiksnius, pvz., importo licencijų suteikimą, importo 
kvotas ir vadinamuosius savanoriškus eksporto apribojimus. Juos gali papildyti platinimo 
apribojimai arba kita nekonkurencinė praktika ir draudimai, kurie taip pat gali iškraipyti 
prekybą.

III. Problemos sudėtingumas

Netarifinės kliūtys yra techninė, sudėtinga ir politiniu požiūriu jautri problema, nes kai kurias 
iš šių priemonių vyriausybės taiko norėdamos apsaugoti taip vadinamuosius viešuosius 
interesus. Pavyzdžiui, techninės taisyklės, minimalūs standartai ir sertifikavimo sistemos, 
susiję su sveikata ir vartotojų saugumu, negali savaime būti laikomi prekybos kliūtimis, nes 
jie gali būti taikomi, kad būtų pasiekta teisėtų politikos tikslų. Vis dėlto būtent dėl jų
                                               
1 Daugiau informacijos rasite PPO internetiniame glosarijuje, kuris pateiktas čia: 
http://www.wto.org/english/thewto_e/glossary_e/ntbs_e.htm, arba Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros 
organizacijos (OECD) glosarijuje, kuris pateikiamas šiuo adresu:
http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=1837, arba internetiniame Verslo žodyne (angl. Business Dictionary) 
šiuo adresu: http://www.businessdictionary.com/definition/non-tariff-barrier-NTB.html
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potencialaus teisinio pobūdžio kai kuriomis aplinkybėmis šių rūšių politinės priemonės 
naudojamos netinkamai ir jas sunku pašalinti. Netarifinės kliūtys yra mažų mažiausiai keblus 
politinis pasaulio prekybos klausimas. 

Taigi, siekiant teisėtas saugos priemones atskirti nuo paslėpto protekcionizmo, atrodo svarbu, 
kad Europos Sąjunga, kuri turi išimtinę kompetenciją prekybos ir investicijų srityse, siekdama 
netarifinių kliūčių temą padaryti centrine tarptautinių derybų, kuriose prekyba susipina su 
politika, tema, turėtų netarifinių kliūčių klausimą traktuoti kaip holistinės strategijos dalį, ir 
dėdama diplomatines pastangas kartu su Europos išorės veiksmų tarnyba, ir palaikydama 
intensyvesnį dialogą su ES prekybos partnerėmis, ypač su tomis, kurios turi strateginę svarbą.

IV. Rekomendacijos, kaip išvengti šios problemos ir kaip ją išspręsti

A. Prevencinės priemonės

Aš siekiu, kad Komisija, siekdama pašalinti arba bent jau sumažinti netarifinių kliūčių 
ribojamąjį poveikį Europos įmonių gebėjimams patekti į užsienio rinkas, veiktų proaktyviai. 
Mano nuomone, tai turėtų būti pagrindinis ES prekybos politikos pagal strategiją „Europa 
2020“ prioritetas. Komisija turėtų netarifinių kliūčių klausimą iškelti kartu su visomis ES 
prekybos partnerėmis, ypač svarbu, kad ji šį klausimą nagrinėtų su strateginėmis partnerėmis, 
su kuriomis ES vykdo daugiausia prekybos. 

ES taip pat turi atidžiai persvarstyti savo pačios prekybos priemones, siekdama panaikinti 
visas atvirai ir laisvai prekybai trukdančias neteisėtas kliūtis ir tapti tikra lydere kovojant su 
netarifinėmis kliūtimis. Be to, Komisija turėtų traktuoti šią problemą kaip PPO darbotvarkės 
dalį. Esamo PPO susitarimo dėl techninių prekybos kliūčių1, kuriame skatinami tokie 
reguliavimo standartai, kurie padeda apsaugoti kiekvienos šalies teisėtus interesus, periodinis 
vertinimas turėtų būti naudojamas siekiant suteikti naujų progų ištirti galimybę taikyti naujus 
tarptautinius standartus ir gerą reguliavimo praktiką. Siekiant šio tikslo, taip pat atrodo 
tinkama numatyti techninių taisyklių derinimo ar abipusio pripažinimo principo skatinimą. 

Rekomenduočiau, kad Komisija ir Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT), laikydamosi 
pozicijos PPO lygmeniu, taip pat kartu su ES prekybos partnerėmis imtųsi aktyviai kovoti su 
netarifinėmis kliūtimis. Žinau, kad ši užduotis sunki, tačiau tai neturi būti priežastis pasiduoti 
sprendžiant šią problemą per tarptautines prekybos derybas dvišaliu ar daugiašaliu lygmeniu. 
Ypatingą dėmesį reikėtų skirti visoms vykstančioms ir būsimoms deryboms dėl laisvosios 
prekybos susitarimų, kuriose dalyvauja ES. Neturiu jokių abejonių dėl paties Europos 
Parlamento įsipareigojimo šiam klausimui teikti pirmenybę jo politikos darbotvarkėje, kai 
vertinami prekybos susitarimai prieš sutinkant, kad jie būtų sudaryti. 

B. Ištaisomosios priemonės

Kalbant apie ES ir trečiųjų šalių LPS, svarbu užtikrinti, kad šiuose susitarimuose būtų 

                                               
1 Susitarimas dėl techninių prekybos kliūčių priimtas 1994 m. kaip PPO derybų Urugvajaus raundo dalis. Juo 
atnaujinamas ankstesnis susitarimas, 1979 m. pasiektas per Tokijo raundą ir žinomas kaip Standartų kodeksas, 
įsigaliojęs 1980 m. sausio 1 d. Susitarimą dėl techninių prekybos kliūčių galima rasti PPO internetinėje 
svetainėje adresu: http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt.pdf
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užtikrinamas pakankamas abipusiškumas, susijęs su patekimu į rinką, ir abipusė nauda abiem 
susitarimo šalims. Be to, man atrodo tinkama numatyti į kiekvieną LPS įtraukti dvišalę 
apsaugos sistemą, apimančią tinkamas, su PPO suderinamas ištaisomąsias priemones, 
kuriomis siekiama išvengti žalos ar grėsmės, kad žala bus padaryta Europos įmonėms ir 
teisėtiems prekybos partnerės interesams, palaipsniui stengiantis vis labiau laikytis laisvosios 
prekybos principo. 

Dvišalės ir daugiašalės derybos taip pat yra gera proga Komisijai sustiprinti bendradarbiavimą 
reguliavimo srityje su pagrindinėmis ES prekybos partnerėmis kaip aukšto lygio dialogų, 
kurie turėtų būti naudojami siekiant skatinti tarptautinių standartų lygiavertiškumą ir 
konvergenciją visuose sektoriuose, įskaitant viešuosius pirkimus, dalį. Pagrindinis šių 
veiksmų tikslas – riboti ginčus ir su jais susijusias Europos įmonių patiriamas sąnaudas, 
nedarant žalos taip sukurtos reguliavimo aplinkos kokybei. 

Siekdama pagerinti su netarifinėmis kliūtimis susijusį sąmoningumą ir motyvuoti įmones ir 
valdžios institucijas su jomis kovoti, Komisija turėtų taip pat surinkti informaciją iš PPO, 
OECD ir visų kitų susijusių tarptautinių prekybos organizacijų apie padarytą ar daromą darbą 
siekiant išaiškinti galimą ryšį tarp netarifinių kliūčių ir potencialių rinkų dalių praradimo bei 
šio reiškinio poveikį galimam ar esamam darbo vietų praradimui. Taigi taip pat norėčiau, kad 
Komisija ištirtų galimybę sukurti ir įdiegti išankstinio perspėjimo sistemą, skirtą netarifinėms 
kliūtims nustatyti siekiant stiprinti esamas analitines priemones, kad būtų galima atlikti 
kokybinį šios problemos poveikio vertinimą. Per tam tikrą laiką taip būtų galima pereiti prie 
rezultatų suvestinės, parengtos naudojant netarifinių kliūčių kenksmingumo vertinimo 
rodiklius, grindžiamus, pavyzdžiui, Prekybos kliūčių reglamento1 10 straipsnyje nustatytais 
veiksniais, kuriais būtų galima paremti skundą pagal Prekybos kliūčių reglamentą.

Komisija, ypač Prekybos generalinis direktoratas, turėtų vykdyti informacijos kampaniją ir 
reguliariai rengti seminarus, skirtus ES įmonėms ir eksportuotojams, siekiant padėti jiems 
prireikus pateikti skundą pagal Prekybos kliūčių reglamentą. Šis skundas tebėra galiojanti 
priemonė pranešti apie preliminarius prekybos kliūčių įrodymus arba apie kitokią nesąžiningą 
prekybos praktiką, kaip antai netarifinės kliūtys, taikomą kitoje šalyje, kuri daro prekybinę 
žalą Europos įmonei Europos Sąjungoje arba toje užsienio šalyje2.

V. Išvada

Siekiant apibendrinti, galima pasakyti, kad prekybos liberalizavimo privalumai labiausiai 
jaučiami tose šalyse, kurios panaikino tarifus ir netarifines kliūtis, siekdamos visapusiškai 
naudotis atviros rinkos galimybėmis, ir taip pat apsisaugojo nuo galimo neigiamo išorinio 
paplitusio liberalizavimo poveikio abipusiškai susitardamos su savo prekybos partnerėmis dėl 
kai kurių pereinamuoju laikotarpiu taikomų išimčių. Šis pereinamasis laikotarpis gali būti 
tinkamas pareinamasis periodas, galiojantis kiekvienos partnerės ekonomikos tam tikruose 
jautriuose sektoriuose siekiant ekonomiką laipsniškai pritaikyti ir parengti pasaulinei 

                                               
1 1994 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 3286/94.
2 Reikalingą informaciją apie skundą pagal Prekybos kliūčių reglamentą galima rasti Komisijos (Prekybos GD) 
internetinėje svetainėje šiuo adresu: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-barriers/complaints/
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konkurencijai prieš jai atveriant. Geros prekybos atvirumo ir laikino rinkos uždarymo 
pusiausvyros radimas yra sunkus su pusiausvyra susijęs tikslas, kurio ES prekybos derybų 
dalyviai turi siekti visose prekybos derybose, ypač dėl LPS. 


