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PASIŪLYMAI

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

1. pabrėžia, kad prekyba pati savaime nėra tikslas, o svarbi priemonė siekiant darnaus 
vystymosi tikslų (DVT), padedant mažinti skurdą, gerinant sveikatą ir remiant pastangas 
spręsti aplinkos būklės blogėjimo problemą, taip pat šiuo tikslu propaguojant ES 
vertybes; pabrėžia, kad besivystančiose šalyse reikia kurti su pasiūla susijusius 
pajėgumus ir prekybos infrastruktūrą, daugiausia dėmesio skiriant eksporto įvairinimui, 
pridėtinės vertės didinimui ir labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms; 
primena ES įsipareigojimą laikytis politikos suderinamumo vystymosi labui ir žalos 
nedarymo principų; primena, kad ES yra įsipareigojusi vykdyti tvirtą, veiksmingą ir 
patikimą prekybos politiką, kuri sudarytų sąžiningos ir atviros, taisyklėmis grindžiamos 
daugiašalės prekybos sistemos, būtinos tolesnei besivystančių šalių integracijai į 
pasaulines vertės grandines, pagrindą; pabrėžia, kad, siekiant šio tikslo, svarbios 
techninės pagalbos strategijos;

2. pabrėžia, kokios svarbios yra išsamios, privalomos ir įgyvendinamos nuostatos dėl 
socialinių, darbo ir aplinkos standartų, visų pirma numatytos laisvosios prekybos 
susitarimų (LPS) prekybos ir darnaus vystymosi skyriuose; taip pat pabrėžia 
veiksmingos stebėsenos svarbą; ragina sistemingai naudoti išsamius ex ante ir ex post 
poveikio prekybos tvarumui vertinimus;

3. pabrėžia, kad prekybos susitarimai neturėtų daryti neigiamo poveikio apsirūpinimo 
maistu saugumui besivystančiose šalyse; pabrėžia, kad besivystančioms šalims reikia 
suteikti galimybę įtvirtinti savo apsirūpinimo maistu savarankiškumą ir savo 
demokratinėmis priemonėmis nustatyti, kaip turi būti formuojamos jų maisto sistemos; 
ragina siekiant šio tikslo laikytis holistinio požiūrio, apimančio tokius pagrindinius 
klausimus, kaip viešieji pirkimai, konkurencija (įskaitant subsidijas) bei sanitarinės ir 
fitosanitarinės kliūtys; visų pirma ragina ES padėti besivystančioms šalims apsaugoti 
savo vietos maisto gamybą, remti mažus šeimos ūkius ir remtis Jungtinių Tautų maisto 
ir žemės ūkio organizacijos (FAO) rekomendacijomis;

4. pažymi, kad, nepaisant pažangos, padarytos siekiant politikos suderinamumo vystymosi 
labui 2014–2020 m. bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) laikotarpiu, eksporto 
subsidijų draudimas neturi įtakos ekonomikos iškraipymams, atsirandantiems dėl kitų 
tiesioginių ar netiesioginių subsidijų, kaip pieno produktų atveju; ragina ES pradėti 
dabar galiojančių 1994 m. Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) steigimo sutarties 
nuostatų peržiūrą; ragina ES teikti pagalbą besivystančioms šalims kuriant tiesioginių 
užsienio investicijų (TUI) patikros mechanizmus;

5. pabrėžia, kad pagal naująją ES ir Afrikos strategiją turėtų būti remiama sąžininga ir 
etiška prekyba; atkreipia dėmesį į tai, kad 2019 m. Komisijos ataskaitoje dėl laisvosios 
prekybos susitarimų įgyvendinimo 2018 m. sausio 1 d. – 2018 m. gruodžio 31 d. 
(COM(2019)0455) pabrėžiama nedidelė pažanga plėtojant besivystančių šalių, kurioms 
taikomi ekonominės partnerystės susitarimai (EPS), įvairinimą; primygtinai ragina ES ir 
jos valstybes nares pripažinti besivystančių šalių išreikštą susirūpinimą dėl EPS; 
primena, kad ekonominės partnerystės susitarimais turėtų būti veiksmingai remiama 
regioninių rinkų integracija; pabrėžia, kad reikia atsižvelgti į pirmųjų dešimties 
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ekonominės partnerystės susitarimo su Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno (AKR) 
valstybių Karibų grupės forumu (CARIFORUM) metų ex post vertinimo tyrimą ir 
išnagrinėti galimus patobulinimus, kad būtų sustiprinti ryšiai su regiono šalimis, kartu 
atsakant į naujus XXI amžiaus iššūkius, pirmiausia susijusius su klimato kaita, ir 
siekiant darnaus vystymosi tikslų (DVT); be to, pabrėžia, kad svarbu vykdyti bendrą 
EPS stebėjimą, padedant vietos partneriams ir pilietinės visuomenės organizacijoms; 
ragina Komisiją atlikti nuodugnią dabartinių ekonominės partnerystės susitarimų (EPS) 
analizę, visų pirma dėl vietos ekonomikos, darbo rinkų, biologines įvairovės nykimo, 
miškų naikinimo ir žemės grobimo reikalų, siekiant išsiaiškinti, ar reikia kokių nors 
pakeitimų; 

6. pabrėžia, kad ypač svarbu įtraukti visų prekybos derybų šalių nacionalinius 
parlamentus, pilietinę visuomenę ir privatųjį sektorių; ragina pasiekti aktyvesnio 
socialinių partnerių ir pilietinės visuomenės dalyvavimo ir konsultacijų derantis dėl 
prekybos susitarimų ir jų įgyvendinimo, visų pirma pasitelkiant vietos patarėjų grupes, 
kurių atliekamas stebėsenos vaidmuo galėtų būti išplėstas visoms prekybos susitarimo 
dalims ir neapsiriboti tik su darnaus vystymosi skyriais;

7. pabrėžia, kad ES privalo užtikrinti tvarias pasaulines tiekimo grandines; primena savo 
raginimą parengti ES teisinę sistemą, pagal kurią įmonėms būtų numatyta išsamaus 
patikrinimo pareiga žmogaus teisių pažeidimams tiekimo grandinėse nustatyti, taip pat 
aukoms suteikiama galimybė kreiptis į teismą; mano, kad tokie įpareigojimai turėtų būti 
tarpsektoriniai; palankiai vertina netrukus įsigaliosiantį reglamentą dėl konflikto zonų 
naudingųjų iškasenų ir ragina atidžiai stebėti jo įgyvendinimą, be kita ko, taikant 
papildomas priemones; pabrėžia, kad šis reglamentas bus svarbus žingsnis siekiant 
skaidrumo ir atskaitomybės tiekimo grandinėse;

8. ragina Komisiją aktyviai dirbti PPO, kad, pradedant drabužių sektoriumi ir remiantis 
EBPO gairėmis, būtų skatinamos daugiašalės tvaraus pasaulinių vertės grandinių 
valdymo, įskaitant privalomą tiekimo grandinės patikrinimą, taisyklės; pakartoja savo 
raginimą Komisijai ir valstybėms narėms konstruktyviai įsitraukti į derybas dėl teisiškai 
įpareigojančios JT sutarties, susijusios su tarptautinėmis korporacijomis ir kitomis 
verslo įmonėmis ir su žmogaus teisėmis, siekiant užtikrinti žmogaus teisių pažeidimų 
aukoms galimybę kreiptis į teismą ir siekti žalos atlyginimo;

9. pabrėžia, kad mokesčių slėpimo reiškinys, dėl kurio valstybės kasmet netenka milijardų 
eurų valstybės pajamų, turi didžiausią poveikį besivystančioms šalims; ragina į 
prekybos susitarimus su besivystančiomis šalimis įtraukti nuostatas, kuriomis būtų 
padedama kovoti su neteisėtais finansiniais srautais ir korporacijų bei tarptautinių 
įmonių vykdomu mokesčių vengimu, siekiant užtikrinti, kad mokesčiai būtų mokami 
ten, kur sukuriamas pelnas ir reali ekonominė vertė, ir sustabdyti mokesčių bazės eroziją 
ir pelno perkėlimą;

10. primena, kad vienas iš pagrindinių besivystančioms šalims kylančių iššūkių yra 
pasistūmėti į viršų pasaulinės vertės grandinės skalėje vykdant ekonomikos įvairinimą;

11. pabrėžia daugiašalės sistemos, kaip veiksmingiausios priemonės, siekiant besivystančių 
šalių labui užtikrinti vienodas sąlygas ir visapusišką prekybos sistemą visame pasaulyje, 
svarbą; pakartoja, kad svarbu reformuoti PPO atsižvelgiant į DVT, Darbotvarkę iki 
2030 m. ir Paryžiaus susitarimo įsipareigojimus; 
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12. be to, primena, kad ES prekybos ir plėtros politika turėtų prisidėti prie regioninės 
integracijos ir besivystančių šalių įtraukimo į pasaulines vertės grandines ir jų 
ekonominio pakilimo; pabrėžia, kad svarbu pritaikyti prekybos politiką siekiant paremti 
pastangas plėtoti Afrikos žemyninę laisvosios prekybos erdvę (AfCTA) teikiant 
finansinę ir techninę pagalbą;

13. pabrėžia, kad svarbu stebėti laisvosios prekybos susitarimų (LPS) prekybos ir darnaus 
vystymosi skyrių įgyvendinimą, remiantis ES ir atitinkamų šalių partnerių patariamųjų 
grupių pateiktomis rekomendacijomis, siekiant įvertinti per prekybos lengvatas 
pasiektus vystymosi rezultatus; pabrėžia, kad būtina suderinti prekybos ir darnaus 
vystymosi skyrius su kiekvienos šalies galimybėmis, kartu teikiant būtinus finansinius ir 
technologinius perkėlimus;

14. palankiai vertina ES paramą plataus užmojo, subalansuotoms ir abipusiai naudingoms 
deryboms dėl LPS siekiant užtikrinti vienodas sąlygas; atkreipia dėmesį į tai, kad su 
mokesčių vengimu, mokesčių slėpimu ir sukčiavimu mokesčių srityje turi būti ryžtingai 
kovojama ir kad turėtų būti skatinamos taisyklių sistemos, kuriomis siekiama sukurti ir 
apsaugoti atvirą ir sąžiningą konkurenciją; 

15. pabrėžia, kad reikia padėti kaimo ir pakrančių gamintojams prisitaikyti prie dėl COVID-
19 protrūkio susidariusių krizinių rinkos sąlygų ir parengti skubias prisitaikymo prie 
koronaviruso sąlygų ir atsparumo strategijas, kad būtų išlaikytas pragyvenimo pajamų 
lygis, kartu užtikrinant tvarų žemės ūkio, miškininkystės, jūrų ir turtingų biologinės 
įvairovės ekosistemų valdymą;

16. apgailestauja dėl ekonominių nuostolių, patirtų dėl COVID-19 pandemijos sukeltų 
tarptautinės prekybos ir pasaulinių tiekimo grandinių sutrikdymo, kuris gali itin 
smarkiai paveikti besivystančias šalis; ragina Komisiją užtikrinti, kad jos priimamose 
besivystančioms šalimis skirtose prekybos nuostatose būtų remiama galimybė gauti 
vaistų ir medicinos reikmenų; ragina Komisiją siekti didesnio pasaulinių tiekimo 
grandinių skaidrumo, ypač farmacijos sektoriuje; remia daugiašalio susitarimo dėl 
laisvo medicinos reikmenų gabenimo sudarymą;

17. ragina Komisiją užtikrinti, kad žmogaus teisių sąlygos, susijusios su vienašalėmis 
prekybos lengvatomis, tokiomis kaip BLS ar BLS +, būtų veiksmingai įgyvendinamos ir 
būtų vykdoma jų stebėsena;

18. pabrėžia, kad įgyvendinant ES prekybos politiką turėtų būti remiamas Paryžiaus 
susitarimo įgyvendinimas; primena, kad Paryžiaus susitarimo laikymasis turi būti 
esminė ES prekybos susitarimų nuostata; ragina į LPS įtraukti konkrečias nuostatas ir 
tikslus siekiant laikytis šių įsipareigojimų, visų pirma dėl nacionaliniu lygmeniu 
nustatytų įpareigojančių veiksmų įgyvendinimo, dėl nuostolių ir žalos, susijusių su 
neigiamu klimato kaitos poveikiu, ir dėl technologijų perdavimo;

19. pakartoja, kad ES ir jos prekybos partneriai turi laikytis tarptautinių darbo ir 
aplinkosaugos standartų, kovoti su nelegalia prekyba gresiančiomis išnykti ir 
nykstančiomis faunos ir floros rūšimis, kovoti su miškų naikinimu ir alinimu ir skatinti 
prekybą, kuria padedama kovoti su klimato kaita; reiškia susirūpinimą dėl ryšio tarp 
prekybos liberalizavimo ir miškų naikinimo ir dėl galimo neigiamo naujų prekybos 
susitarimų poveikio šiuo aspektu; ragina Komisiją į visus būsimus prekybos susitarimus 
– tiek kompleksinius susitarimus, tiek tinkamus pagalbinius susitarimus – įtraukti 
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teisiškai įpareigojančias su miškais susijusias nuostatas, papildančias apsaugos 
priemones, kurios užtikrintų tų apsaugos priemonių įgyvendinimą ir padėtų kovoti su 
miškų naikinimu ir alinimu;

20. pabrėžia, kad dėl transporto ir tarptautinės prekybos nuolat didėjant išmetamo CO2 
kiekiui mažėja ES kovos su klimato kaita strategijos veiksmingumas; mano, kad 
laisvosios prekybos susitarimų nulemtos su klimatu susijusios sąnaudos yra rimtas 
pagrindas keisti eksportu grindžiamą vystymosi strategiją link vidinės kilmės 
vystymosi, paremto vartojimu ir gamyba besivystančių šalių viduje;

21. pabrėžia, kad dėl COVID-19 sukeltų sutrikimų išryškėjo pasaulinės maisto sistemos 
pažeidžiamumas; be to, pabrėžia, kad žemės ūkio rinkų liberalizavimas dar labiau 
įtvirtina į eksportą orientuotą pramoninį žemės ūkio modelį, kuriuo labai prisidedama 
prie klimato kaitos, skatinamas buveinių nykimas ir sudaromos sąlygos virusų 
atsiradimui ir plitimui; mano, kad trumpos tiekimo grandinės ir kitos vietos iniciatyvos, 
priešingai, turi didelį potencialą šalinti dabartinius maisto sistemos trūkumus, nes 
pagerina prieigą prie šviežio maisto, užtikrina didesnę vertę ūkininkams ir sumažina 
pažeidžiamumą dėl sutrikimų tarptautinėse rinkose; todėl ragina Komisiją parengti 
strategiją, skirtą palaipsniui pereiti nuo į prekybą orientuotos žemės ūkio politikos prie 
vietos ir regioninių rinkų;

22. pritaria pasienio anglies dioksido mokesčių koregavimui, kuris yra svarbi priemonė 
užtikrinant sąžiningą konkurenciją įmonėms, kurios imasi priemonių sumažinti jų 
veiklos klimatui daromą poveikį.
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