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PASIŪLYMAI

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

1. pažymi, kad privačiojo sektoriaus vaidmuo skatinant vystymąsi padidėjo siekiant remti 
politinius prioritetus mažinamų pagalbos biudžetų laikotarpiu ir mano, kad ES 
bendradarbiavimas su privačiuoju sektoriumi vystymosi srityje turi atitikti tarptautiniu 
mastu sutartus vystymosi veiksmingumo principus;

2. primena, kad, vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 208 straipsniu, 
vykdant ES bendrą prekybos politiką būtina atsižvelgti į politikos suderinamumo 
vystymosi labui principą ir mano, kad šis principas turėtų būti aiškiai nurodytas visuose 
ES prekybos ir investicijų susitarimuose;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad dabartinė ES praktika privačiuosius finansus papildyti oficialia 
parama vystymuisi (OPV) pasirodė esanti neveiksminga dėl to, kad trūksta aiškumo, 
susijusio su papildomumu, skaidrumu, atskaitomybe, atsakomybe, suderinimu su šalies 
prioritetais, skolos tvarumu ir galiausiai – poveikiu vystymuisi;

4. pabrėžia, kad vykdant ES prekybos politiką reikia atsižvelgti į besivystančių šalių politinę 
erdvę tam, kad būtų išlaikyti stabilūs importo tarifai, nes tai padėtų vietos gamybos ir 
žemės ūkio produktų perdirbimo įmonėse kurti deramas darbo vietas aukštos 
kvalifikacijos darbuotojams, kurios yra galimi didesnės nacionalinės pridėtinės vertės, 
pramonės augimo ir įvairinimo – pagrindinių ekonominio ir socialinio tobulėjimo 
sudedamųjų dalių – veiksniai;

5. ragina imtis priemonių, kuriomis būtų skatinama taikyti nacionalines vystymosi 
strategijas, padėsiančias formuoti privačiojo sektoriaus indėlį į vystymąsi stiprinant labai 
mažas, mažąsias ir vidutines vietos įmones bei vietos viešuosius pirkimus – itin svarbius 
vidaus vystymosi veiksnius, kurie gali padėti padidinti besivystančių šalių pajėgumus 
siekiant sutelkti nacionalines pajamas, kovoti su mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių 
slėpimu bei sumažinti valiutos ir pagrindinių produktų kainų svyravimus, keliančius 
grėsmę patekimui į vertės grandines;

6. ragina peržiūrėti esamus prekybos ir investicijų susitarimus, kad galima būtų nustatyti 
visas sritis, ypač nuostatas dėl intelektinės nuosavybės teisių, kurios gali daryti neigiamą 
poveikį vystymuisi;

7. ragina Komisiją visose tiekimo grandinėse toliau remti atsakingos kasybos, medienos 
ruošos ir apsirūpinimo pagrindiniais produktais iniciatyvas, taip pat privačias su tvarumu 
susijusias sistemas ir aplinkosaugos bei socialiniu požiūriais patobulinti produktų ir 
procesų gyvavimo ciklo analizę;

8. pabrėžia tai, jog vykdant ES prekybos politiką reikia skatinti gerą valdymą pasitelkiant 
privalomą sistemą, kuri užtikrintų, kad ES bendrovės būtų atskaitingos už savo veiksmus 
besivystančiose šalyse, susijusius su žmogaus teisių, lyčių lygybės, deramo darbo, 
profesinių sąjungų teisių, aplinkos apsaugos, visuotinės galimybės gauti kokybiškas 
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viešąsias paslaugas, socialinės apsaugos, viešos visuotinės sveikatos priežiūros, visuotinės 
galimybės gauti vaistų ir maisto bei produktų saugos standartais.


