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PASIŪLYMAI

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

1. prašo Komisijos, palaikant savo prekybos ryšius, laikytis Lisabonos sutarties 208 
straipsnio ir į Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės susitarimą (TPIP) 
įtraukti aiškią nuorodą į vystymosi politiką, kaip vieną iš teisėtų viešosios politikos tikslų, 
taip pat nuorodą į politikos suderinamumo vystymosi labui principą, pagal kurį 
reikalaujama atsižvelgti į vystomojo bendradarbiavimo tikslus tose politikos srityse, 
kurios gali turėti įtakos besivystančioms šalims;

2. prašo Komisijos nepamiršti, kad, atsižvelgiant į transatlantinės ekonomikos apimtį ir 
mastą, TPIP poveikis bus daug didesnis nei dvišalių santykių daromas poveikis ir tai 
neabejotinai turės įtakos besivystančioms šalims, kadangi šis labai didelės apimties 
prekybos susitarimas turbūt formuos pasaulines prekybos taisykles ir pagal jį bus 
nustatomi nauji standartai; prašo Komisijos, kai tik paaiškės TPIP nuostatos, užsakyti 
nepriklausomą TPIP poveikio besivystančioms šalims ir būsimiems tvaraus vystymosi 
tikslams tyrimą, kadangi derybų įgaliojimų formuluotė yra tokio bendro pobūdžio, kad vis 
dar sunku numatyti galimą šalutinį poveikį besivystančioms šalims;

3. prašo Komisijos atsižvelgti į tai, kad TPIP poveikis besivystančioms šalims bus įvairus ir 
priklausys nuo šių šalių ekonominės struktūros ir dabartinių prekybos santykių; be to, 
ragina Komisiją atsižvelgi į tai, kad dauguma besivystančių šalių naudojasi ES ir JAV 
teikiamomis tam tikro lygio muitų tarifų lengvatomis; ragina Komisiją aktyviau vesti 
dialogą su besivystančiomis šalimis, siekiant įvertinti TPIP poveikį ir apsvarstyti galimą 
tarifų lengvatų nykimo pavojų ir su tuo susijusį prekybos ir investicijų srautų nukreipimą 
kai kuriose besivystančiose šalyse;

4. ragina Komisiją savo dialoge su besivystančiomis šalimis pabrėžti, kad, sudarius TPIP, 
besivystančioms šalims gali atsirasti naujų pasaulio prekybos galimybių, kadangi ES ir 
JAV padidės augimas ir eksportuojamų prekių paklausa ir sumažės prekybos sąnaudos, o 
norint patekti į abi rinkas reikės prisitaikyti prie vieningų taisyklių ir standartų; 
rekomenduoja Komisijai imtis veiksmų, siekiant sumažinti reikalavimų laikymosi išlaidas 
(ypač MVĮ), ir remti iniciatyvas, kuriomis skatinama besivystančių šalių įtrauktis į 
pasaulines vertės grandines, taikant tinkamas vystymosi priemones; 

5. prašo Komisijos teikti besivystančioms šalims politinę paramą ir techninę pagalbą, 
siekiant glaudesnės regioninės integracijos ir geresnių prekybos erdvių, ir laikytis vis 
teisingesnio požiūrio, vedant derybas dėl ekonominės partnerystės susitarimų (EPS), 
kuriais siekiama sukurti saugų pagrindą ES ir AKR šalių prekybos ir investicijų srautui;

6. ragina Komisiją užtikrinti, kad TPIP nesumažins PPO svarbos ir padės kurti teisingą ir 
tvarią pasaulio prekybos sistemą, kartu pakankamai atsižvelgti į besivystančioms šalims 
svarbius klausimus, pvz., aprūpinimo maistu, žemės ūkio subsidijų ir klimato kaitos 
švelninimo klausimus, dėti daugiau pastangų, kad būtų daroma pažanga daugiašaliuose 
forumuose, visų pirma PPO, kuriai ES teikia pirmenybę, ir sėkmingai baigti Dohos raudo 
derybas, kadangi tai geriausias būdas sukurti įtraukią ir visiems naudingą prekybos 
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sistemą; taip pat prašo Komisijos užtikrinti, kad TPIP trečiajame skyriuje būtų paisoma 
daugiašalių taisyklių, pagal kurias PPO numato išimtis besivystančioms šalims, ypač 
atsižvelgiant į galimybę taikyti eksporto apribojimus energijos ir prieigos prie žaliavų 
srityse;

7. prašo Komisijos per derybas propaguoti aukščiausius pasaulinius žmogaus teisių 
standartus, TDO standartus, deramą darbą, aplinkos apsaugą, visuotinę galimybę gauti 
kokybiškas viešąsias paslaugas, socialinę apsaugą, viešą visuotinę sveikatos priežiūrą, 
visuotinę galimybę gauti vaistų ir maisto bei produktų saugą; ragina ES būti 
besivystančiųjų šalių interesų gynėja; 

8. ragina Komisiją ir valstybes nares didinti derybų skaidrumą ir jų demokratinį pobūdį 
gerinant dialogą su pilietine visuomene ir suinteresuotaisiais subjektais.
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