
 

Europos Sąjungos ateitis: kaip išnaudoti
globalizaciją savo labui
 
Globalizacija sukuria didelį potencialą gerovės ir darbo vietų kūrimui, tačiau ji taip pat
gali turėti neigiamą poveikį.
 
2017 m. gegužės 16 d. europarlamentarai aptarė Europos Komisijos pateiktą svarstymų
dokumentą apie tai, koks turėtų būti ES atsakas į globalizacijos keliamus iššūkius ateityje.
Siūlome pažvelgti, ką šioje srityje nuveikė Europos Parlamentas.
 
 
Europos  Sąjunga  yra  pasaulio  prekybos  lyderė.  Savo  ekonominę  įtaką  ji  panaudoja
nustatydama aukštus standartus importuojamiems produktams bei skatindama savo vertybių
sklaidą pasauliniu mastu. Šiems standartams užtikrinti Europos Parlamento nariai dažnai siūlo
tarptautinių  ES  sutarčių  pakeitimus.  Pavyzdžiui,  derybose  dėl  ES  ir  Kanados  laisvosios
prekybos sutarties (angl. CETA) europarlamentarai užtikrino, kad kontroversiškas investuotojų ir
valstybių ginčų sprendimo mechanizmas būtų pakeistas nauja Investicijų teismų sistema, kurioje
ginčus spręs Kanados ir ES paskirti teisėjai.
 
 
Europarlamentarai taip pat palaiko priemones kovoje su nesąžininga konkurencija už ES ribų.
Praėjusiais metais jie paragino priimti ES strategiją dėl geležinkelių įrangos importo. Siekdamas
apsaugoti  darbo vietas ES viduje Parlamentas taip  pat  ragina modernizuoti  ES prekybos
apsaugos priemones.
 
 
Kovo mėnesį europarlamentarai nustatė atsakingo naudingųjų iškasenų importo reikalavimus,
patvirtindami  taisykles,  apribosiančias  konfliktų  zonose  veikiančių  ginkluotų  grupuočių
galimybes pelnytis iš alavo, tantalo, volframo ir aukso kasybos bei prekybos. Parlamentas taip
sugriežtino prekybą prekėmis, kurios gali būti naudojamos mirties bausmei arba kankinimui. EP
narių dėka bus draudžiamas ne tik mirties bausmės įrankių eksportas, bet ir jų tranzitas per ES
teritoriją bei reklama, taip pat griežčiau kontroliuojamas kankinimui naudojamų įrankių tranzitas.
 
 
Parlamentas  taip  pat  dažnai  ragina  Komisiją  parengti  naujus  teisės  aktus,  priimdamas
rezoliucijas savo iniciatyva. Pavyzdžiui,  balandį europarlamentarai  paragino sustiprinti  ES
taisykles, kurios įpareigotų įmones ir jų subrangovus gerbti tekstilės darbuotojų žmogaus, darbo
ir socialines teises. Tą patį mėnesį EP nariai pritarė pranešimui, kuriame Europos Komisija
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/lt/plenary/video?debate=1494923573376
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/lt/plenary/video?debate=1494923573376
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_lt
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/news-room/20170209IPR61728/europos-parlamentas-pritar%C4%97-es-ir-kanados-laisvosios-prekybos-sutar%C4%8Diai
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/news-room/20170209IPR61728/europos-parlamentas-pritar%C4%97-es-ir-kanados-laisvosios-prekybos-sutar%C4%8Diai
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/news-room/20160603IPR30214/rail-equipment-imports-halt-unfair-competition-from-non-eu-countries-urge-meps
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/news-room/20140203IPR34509/meps-call-for-tougher-measures-against-unfair-imports-from-third-countries
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/news-room/20140203IPR34509/meps-call-for-tougher-measures-against-unfair-imports-from-third-countries
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/news-room/20170308IPR65672/europos-parlamentas-nustat%C4%97-atsakingo-nauding%C5%B3j%C5%B3-i%C5%A1kasen%C5%B3-importo-reikalavimus
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/news-room/20160930IPR44536/europos-parlamentas-sugrie%C5%BEtino-prekyb%C4%85-kankinimo-%C4%AFrankiais
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/news-room/20170424IPR72039/drabu%C5%BEi%C5%B3-importas-ep-ragina-kovoti-su-darbuotoj%C5%B3-i%C5%A1naudojimu
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/news-room/20170424IPR72039/drabu%C5%BEi%C5%B3-importas-ep-ragina-kovoti-su-darbuotoj%C5%B3-i%C5%A1naudojimu


raginama stiprinti aplinkosaugos priemones siekiant užkirsti kelią su alyvpalmių aliejaus gamyba
susijusiam miškų naikinimui.
 
 
Praėjusiais metais EP nariai  paragino nutraukti  nelegalią „socialinio dempingo“ praktiką ir
užtikrinti sąžiningą konkurenciją bei priėmė rezoliuciją, kuria ragina užtikrinti galimybę suderinti
profesinį, asmeninį ir šeimos gyvenimą. Šių metų balandį jie taip pat aptarė Europos socialinio
ramsčio  pasiūlymus,  kuriais  siekiama užtikrinti  lygių  galimybių,  sąžiningų darbo sąlygų ir
socialinės apsaugos, įskaitant naujas darbo formas, principų įgyvendinimą. Parlamentas palaiko
prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą, kuris teikia paramą žmonėms, netekusiems
darbo  dėl  esminių  pasaulio  prekybos  sistemos  struktūrinių  pokyčių,  vykstančių  dėl
globalizacijos.
 
 
Iki birželio pabaigos Europos Komisija parengs daugiau diskusijoms apie Europos Sąjungos
ateitį  skirtų  dokumentų,  tokiomis  temomis  kaip  Europos  socialinio  matmens  plėtojimas,
ekonominės ir pinigų sąjungos tobulinimas, globalizacijos išnaudojimas, ES gynybos politika ir
finansų ateitis.
 
 
Šiuose dokumentuose bus pristatyta įvairių idėjų ir scenarijų, kaip ES galėtų atrodyti 2025
metais,  tačiau jie  nepateiks konkrečių pasiūlymų dėl  teisės aktų.  Šios idėjos taip pat  bus
pristatytos 2017 m. rugsėjo mėn. Komisijos pirmininko J.–C. Junkerio pranešime apie Europos
Sąjungos padėtį.
 
 
Straipsnis atnaujintas 2017 m. gegužės 16 d.
 
Audiovizualinis turinys
ES ir Kanados laisvosios prekybos sutartis (angl. CETA)
ES ir JAV prekybos sutartis (angl. TTIP)
Konfliktų mineralai
Jaunimo nedarbas
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas
Drabužių pramonė

EP Tyrimų tarnybos informacija
CETA (2017 m. vasaris)
Kova su kankinimams ir egzekucijoms skirtų įrankių prekyba (2017 m. vasaris)
ES–JAV derybos dėl TTIP
Drabužių sektorius (2017 m. balandis)
Apsauga nuo dempingo ir subsidijuoto importo (2017 m.)
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http://www.europarl.europa.eu/news/lt/news-room/20170306STO65231/alyvpalmi%C5%B3-aliejus-pigi-%C5%BEaliava-skaud%C5%BEios-pasekm%C4%97s
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/news-room/20170306STO65231/alyvpalmi%C5%B3-aliejus-pigi-%C5%BEaliava-skaud%C5%BEios-pasekm%C4%97s
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/news-room/20160916STO43171/socialinis-dempingas-ep-ragina-u%C5%BEtikrinti-socialin%C4%AF-teisingum%C4%85-deramas-pajamas
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/news-room/20170407STO70803/europarlamentar%C5%B3-d%C4%97mesio-centre-%E2%80%93-si%C5%ABlymai-stiprinti-socialines-teises
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/news-room/20170407STO70803/europarlamentar%C5%B3-d%C4%97mesio-centre-%E2%80%93-si%C5%ABlymai-stiprinti-socialines-teises
http://audiovisual.europarl.europa.eu/CETA
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=2259
http://audiovisual.europarl.europa.eu/conflict-minerals
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Page.aspx?id=3249
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=29f37d48-0c08-49ab-b2ba-a266010b8ceb
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=0b9808f7-3aa7-400a-a9e0-a76200bc3094
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595894/EPRS_BRI%282017%29595894_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599275/EPRS_BRI%282017%29599275_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/586606/EPRS_IDA%282016%29586606_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/603885/EPRS_ATA%282017%29603885_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595905/EPRS_BRI%282017%29595905_EN.pdf


Papildoma informacija
TTIP: galimybės ir pavojai
Ekonomikos atsigavimo link
Darbo vietos
ES pasaulyje: humanitarinė pagalba, žmogaus teisių apsauga ir demokratijos plėtra
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http://www.europarl.europa.eu/news/lt/top-stories/20150202TST18313/ttip-galimyb%C4%97s-ir-pavojai
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/top-stories/20140217TST36225/ekonomikos-atsigavimo-link
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/top-stories/20131014TST22248/darbo-vietos
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/top-stories/20131111TST24341/es-pasaulyje


Kaip ES siekia išnaudoti globalizaciją savo naudai © AP Images / ES–EP
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Su konfliktais susiję mineralai: kas slypi jūsų išmaniajame telefone
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/economy/conflict-minerals-the-truth-behind-your-smartphone

„ES turi neeksportuoti kankinimo įrankių“
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=c37487fe-d218-446e-bf6d-a6780093c4dd

Žmogiškoji greitosios mados kaina: argumentai privalomos sistemos naudai
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/world/the-human-cost-of-fast-fashion-the-case-for-a-binding-framework
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ES pramonės gynimas
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=cd9e2a95-36e0-4ef2-82bd-a1a80119f200

Straipsnis

LT Komunikacijos generalinis direktoratas
Europos Parlamentas - atstovas spaudai: Jaume Duch Guillot
Susisiekti: webmaster@europarl.eu

6 I 6


