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PASIŪLYMAI

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

A. kadangi per COVID-19 pandemiją paaiškėjo pasaulinės tiekimo grandinės, visų pirma 
maisto ir sveikatos produktų grandinės, pažeidžiamumas ir poreikis kurti regionines 
vertės grandines bei stiprinti regionų integraciją;

1. palankiai vertina Komisijos įsipareigojimą, prisiimtą 2021 m. vasario 18 d. komunikate 
„Prekybos politikos peržiūra. Atvira, tvari ir ryžtinga prekybos politika“, suderinti savo 
prekybos politiką su svarbiausiu tikslu – iki 2050 m. įvykdyti žaliąją ekonomikos 
transformaciją, pereiti prie klimatui poveikio nedarančios, aplinkos atžvilgiu tvarios, 
efektyviai išteklius naudojančios ir atsparios ekonomikos;

2. pažymi, kad COVID-19 sukėlė precedento neturinčią pasaulinę sveikatos, ekonomikos, 
socialinę ir humanitarinę krizę, darančią asimetrinį poveikį mažiausiai išsivysčiusioms 
šalims, kurių didelis pažeidžiamumas susijęs su prastu ekonomikos įvairinimu ir didele 
priklausomybe nuo žaliavų eksporto ir kurios labiausiai nukentėjo nuo prekybos 
nuosmukio, kurį sukėlė pandemija įvairiuose sektoriuose, ypač paslaugų sektoriuje, 
įskaitant turizmą, taip pat mažas ir vidutines pajamas gaunančioms šalims, o ypač 
skurstantiems asmenims arba asmenims, kuriems gresia skurdas; mano, kad todėl 
mažiausiai išsivysčiusioms šalims bei mažas ir vidutines pajamas gaunančioms šalims 
labiau reikalinga parama nei kitoms šalims siekiant atgaivinti jų ekonomiką ir prekybą 
ir kad ES turi atsakingai atlikti pasaulinio masto veikėjos vaidmenį; ragina ES laikytis 
savo įsipareigojimų besivystančioms šalims partnerėms, mažinti nelygybę ir laikytis 
pritaikyto požiūrio, pagal kurį būtų atsižvelgiama į konkrečias tų šalių aplinkybes;

3. pabrėžia, kad COVID-19 pandemija yra pasaulinės tvarkos pokyčių katalizatorius; 
ragina Komisiją parengti ryžtingą ir koordinuotą tarptautinės prekybos politikos atsaką, 
kuriuo būtų siekiama daugiašalio, atsparaus ir tvaraus besivystančių šalių atsigavimo; 
primena, kad ES prekybos politika ir santykiai su besivystančiomis šalimis turi būti 
grindžiami pagrindinėmis ES vertybėmis ir jais turi būti prisidedama siekiant tvaraus 
augimo, darbo vietų kūrimo, žmogaus teisių propagavimo ir skurdo panaikinimo; ragina 
Komisiją stiprinti prekybos santykius su Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno 
valstybių organizacija (AKRVO), Lotynų Amerikos ir Karibų valstybių bendrija 
(CELAC) ir Afrikos šalimis atliekant išsamią ekonominės partnerystės susitarimų 
peržiūrą ir keičiantis geriausios praktikos pavyzdžiais, kartu kuo geriau pasinaudojant 
ES pagalbos prekybai strategija, siekiant prisidėti prie darnaus vystymosi tikslų (DVT) 
pasiekimo ir jų regioninės integracijos proceso, suteikti tvarių investicijų galimybių 
Afrikai ir taip pasiūlyti alternatyvų vystymosi modelį; šiomis aplinkybėmis atkreipia 
dėmesį į nedidelę pažangą besivystančių šalių, kurioms taikomi ekonominės 
partnerystės susitarimai (EPS), ekonomikos įvairinimo srityje; primygtinai ragina ES ir 
jos valstybes nares pripažinti skirtingas nuomones dėl EPS ir rasti konkrečius 
sprendimus, kaip reaguoti į Afrikos šalims susirūpinimą keliančius klausimus, visų 
pirma susijusius su jų prioritetu kurti regionines vertės grandines ir skatinti prekybą 
Afrikos viduje; labai palankiai vertina tai, kad įsigaliojo Afrikos žemyninė laisvosios 
prekybos erdvė (AfCFTA) – priemonė, kuri aktyviai padės vykdyti Afrikos regioninę, 
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ekonominę ir politinę integraciją ir gerins Afrikos galimybes patekti į pasaulines rinkas; 
ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti pasaulinio lygmens iniciatyvą dėl mažiausiai 
išsivysčiusių šalių skolos mažinimo susitarimų;

 4. palankiai vertina Komisijos ketinimą stiprinti prekybos ir darnaus vystymosi (PDV) 
skyrių vykdymo užtikrinimo mechanizmą ir 2021 m. pradėti išsamią ankstyvą 15 
punktų veiksmų plano dėl veiksmingo prekybos susitarimų PDV skyrių įgyvendinimo ir 
vykdymo užtikrinimo peržiūrą; pabrėžia, jog reikia užtikrinti, kad jokios laisvosios 
prekybos susitarimų (LPS) nuostatos nepakenktų PDV skyriuose įtvirtintiems tikslams 
ir standartams;

5. primena, kad, esant jau ir taip nestabilioms ekonominėms sąlygoms, pandemija turėjo 
didžiulių padarinių, dėl kurių tarptautinė prekyba pradėjo mažėti ir atsirado daugybė 
precedento neturinčio masto trikdžių; todėl mano, kad, remiantis pandemijos patirtimi, 
įgyta visų pirma Europoje, būtina išlaikyti atviras sienas; ragina ES ir valstybes nares 
dalytis savo patirtimi ir padėti besivystančioms šalims ir regionams šalinti judėjimo 
laisvės bei prekybos apribojimus ir sukurti žaliųjų koridorių mechanizmus siekiant, kiek 
įmanoma, sudaryti sąlygas laisvam ir netrikdomam būtiniausių prekių (ypač medicinos 
reikmenų ir asmeninių apsaugos priemonių) ir žemės ūkio maisto produktų srautui ir 
galimybėms teikti humanitarinę pagalbą esant ekstremaliai situacijai; pabrėžia, kad 
svarbu išlaikyti atvirą daugiašalę prekybos sistemą, laikantis tarptautinių aplinkos 
apsaugos ir klimato kaitos įsipareigojimų, pagal kurią būtų užtikrinamas su prekyba 
susijusios politikos ketinimų ir veiksmų skaidrumas ir būtų ribojamos nereikalingos 
prekybos kliūtys bei eksporto apribojimai, ir laikytis JT Generalinės Asamblėjos 
rezoliucijos 74/274, kurioje raginama stiprinti tiekimo grandines, kuriomis skatinamos 
ir užtikrinamos sąžiningos, skaidrios, teisingos ir veiksmingos galimybės laiku gauti 
vaistų, vakcinų ir medicinos atsargų, reikalingų siekiant kovoti su COVID-19, taip pat 
Pasaulio sveikatos asamblėjos rezoliucijos 73.1, kurioje pripažįstamas plataus masto 
imunizacijos – visuotinės viešosios sveikatos gėrybės – vaidmuo kovojant su COVID-
19;

6. ragina Komisiją pritaikyti ES prekybos politiką, kad besivystančioms šalims partnerėms 
būtų padedama didinti jų vertės grandinių atsparumą ir įvairinimą pasauliniu, regioniniu 
ir vietos lygmenimis, įskaitant į kitas šalis perkeltos veiklos sugrąžinimą ir veiklos 
perkėlimą į artimas šalis, ir atkreipia dėmesį į tai, kad minėtą veiklos sugrąžinimą reikia 
pagrįsti visapusišku požiūriu ir atsižvelgti į tarptautinės prekybos, pramonės ir vidaus 
rinkos sritis, siekiant geriau pasirengti būsimiems sisteminiams sukrėtimams, ir ragina 
Komisiją toliau vadovauti pastangoms reformuoti Pasaulio prekybos organizaciją 
(PPO), kad būtų remiamas socialinis teisingumas ir aplinkosauginis tvarumas; ragina 
Komisiją bendradarbiauti toliau plėtojant proporcingas verslo išsamaus patikrinimo 
prievoles ir užtikrinant jų vykdymą pasaulinėse vertės grandinėse, padedant 
besivystančiose šalyse kurti atitikties mechanizmus tiekimo grandinėse ir gamyboje;

7. pabrėžia, kad COVID-19 sukeltas visuomenės sveikatos problemas galima bet kurioje 
pasaulio vietoje tinkamai ir veiksmingai valdyti tik tuo atveju, jei visame pasaulyje bus 
galima naudotis priemonėmis, įskaitant vakcinas; palankiai vertina ES ir jos valstybių 
narių, veikiančių kartu kaip Europos komanda, prisiimtą įsipareigojimą kovoti su 
platesnio masto COVID-19 poveikiu besivystančių šalių visuomenei ir ekonomikai, 
visų pirma įgyvendinant pasaulinio atsako į koronaviruso grėsmę ir priemonės COVAX 
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iniciatyvas, kuriomis parodomas mūsų solidarumas su mažiausiai išsivysčiusiomis 
šalimis; prašo imtis tinkamų priemonių pasaulinėms problemoms, susijusioms su 
stygiumi, nepakankamais gamybos pajėgumais ir neatitikimu tarp priemonės COVAX 
tikslų ir jų finansavimo, spręsti; primena, kad reikia numatyti susivienijusių pramoninių, 
atvirų ir demokratinių šalių iniciatyvą Vakcinacijos aljanso forma atsižvelgiant į tai, kad 
įgyvendinant iniciatyvą COVAX gali būti paskiepyti tik 20 proc. pasaulio gyventojų; 
primena Komisijai, kad, remiantis Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, 
dėl vėluojančių vakcinų skurdesnėse šalyse turbūt kils grėsmė pačios ES atsigavimui, 
nes nuolat bus trikdoma tarptautinė prekyba ir pasaulinės tiekimo grandinės; 
primygtinai ragina Komisiją imtis aktyvaus ir konstruktyvaus vaidmens PPO tarybos 
dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (TRIPS), diskusijose dėl 
to, kaip išvengti kliūčių gaunant vakcinų, ir dėl pajėgumų stiprinimo, įvertinant visas 
galimybes raštu, tačiau nesikišant į valstybių narių kompetenciją; ragina Komisiją 
glaudžiai derinti veiksmus su PSO, PPO ir Afrikos Sąjunga stiprinant ir didinant 
besivystančioms šalims skirtų vakcinų gamybą, tuo pačiu metu užkertant kelią 
vakcinoms atsparių atmainų atsiradimui; ragina Komisiją skatinti farmacijos įmonių ir 
generinių vaistų gamintojų sutartis besivystančiose šalyse, siekiant padidinti pasaulinius 
gamybos pajėgumus ir sumažinti vėlavimą skiepijantis bei užtikrinti prieinamą kainą, 
ypač mažiausiai išsivysčiusioms šalims, ir visuotinį prieinamumą; prašo, kad, siekiant 
paskatinti ES bendradarbiavimą su COVID-19 paveiktomis besivystančiomis šalimis, 
būtų apsvarstytos priverstinio licencijavimo ir Reglamento (EB) Nr. 816/20061 
įgyvendinimo priemonės;

8. prašo Komisijos ir Parlamento ryšių grupei suteikti sprendimų priėmimo proceso 
reaguojant į COVID-19, įskaitant derybas dėl išankstinių pirkimo sutarčių, priežiūros 
įgaliojimus; prašo įtraukti Vystymosi komiteto atstovus į Komisijos ir Parlamento ryšių 
grupę, kad jie tinkamai prisidėtų prie ES visuotinės vakcinų strategijos, kuri būtų 
parengta siekiant atremti tokius iššūkius, kaip vakcinų platinimas šalyse, kuriose 
medicinos infrastruktūra yra nepakankama, vakcinų gamyba besivystančiose šalyse, 
humanitarinės pagalbos vakcinomis rezervas ir rizikos mažinimas bei pasirengimas 
naujoms viruso atmainoms;

9. pabrėžia, kad, „Oxfam International“ ataskaitos „Nelygybės virusas“ (angl. The 
inequality virus) duomenimis, besivystančioms šalims prireiks dešimtmečio, kad 
atsigautų po pandemijos, kai turtingesnės šalys sparčiau vykdo vakcinaciją ir greičiau 
atsigauna; pažymi, kad, Petersono tarptautinės ekonomikos instituto duomenimis, 
nesėkmė imunizuojant pasaulio gyventojus turtingoms šalims kainuos 10–100 kartų 
daugiau lėšų nei pagalbos skiepijant besivystančių šalių gyventojus išlaidos; todėl 
ragina Komisiją koordinuoti paramos teikėjų konferenciją siekiant investuoti į pasaulinę 
gamybą ir skatinti dalijimąsi patentais bei technologijų perdavimą, kad būtų paspartintas 
pasaulinis atsigavimas sveikatos ir ekonomikos srityse;

10. apgailestauja dėl to, kad eksporto apribojimai ir prekybos kliūtys sutrikdė žemės ūkio 
maisto produktų rinkas ir tiekimo grandines visame pasaulyje ir padarė didelį poveikį 
besivystančioms šalims; primygtinai ragina Komisiją pripažinti aprūpinimo maistu 
saugumą vienu iš prioritetų ir nustatyti tinkamas priemones, kuriomis būtų užtikrinta, 

1 2006 m. gegužės 17 d. Reglamentas (EB) Nr. 816/2006 dėl patentų, susijusių su farmacijos produktų, 
eksportuojamų į šalis, turinčias problemų visuomenės sveikatos srityje, gamyba, priverstinio licencijavimo 
(OL L 157, 2006 6 9, p. 1).
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kad ši pandemija nepaskatintų maisto krizės besivystančiose šalyse; pabrėžia, kad 
pagrįstas reikalavimas sumažinti žemės ūkio vykdomą spaudimą aplinkai turi būti 
įgyvendinamas tokiu būdu ir tokiu tempu, kad būtų užtikrintas visų besivystančių šalių 
ir ES piliečių apsirūpinimo maistu saugumas; remia veiksmus, kuriais sudaromos 
palankesnės sąlygos prekybai siekiant skatinti maisto saugą bei sanitarijos ir 
fitosanitarijos priemones reaguojant į COVID-19; primena politikos suderinamumo 
vystymosi labui principą, siekiant užtikrinti, kad Europos eksportas, ypač žemės ūkio 
srityje, netrukdytų plėtoti vietos produkcijos, kad būtų sumažinta šalių priklausomybė 
nuo importo ir pažeidžiamumas dėl tarptautinių kainų svyravimų; 

11. ragina Komisiją apsvarstyti COVID-19 padarinius ir jo poveikį siekiant 2030 m. JT 
darnaus vystymosi tikslų; primygtinai ragina Komisiją atitinkamai iš naujo pritaikyti 
savo prekybos politiką prie savo pasaulinės vystymosi politikos, siekiant užtikrinti, jog 
po pandemijos ekonomika ir visuomenė būtų atkurtos taip, kad būtų geresnės, tvaresnės, 
atsparesnės ir socialiniu bei ekonominiu požiūriu tolygesnės; pabrėžia, kad kova su 
nelygybe turi tapti pagrindiniu ES pasaulinės strategijos po COVID-19, įskaitant jos 
prekybos darbotvarkę, elementu siekiant užtikrinti, kad dėl pandemijos nebūtų prarasta 
pažanga skurdo mažinimo, švietimo, visuomenės sveikatos, lyčių lygybės ir kovos su 
klimato kaita srityse;

12. primena, kad biologinės įvairovės ir ekosisteminių paslaugų nykimas trukdys daryti 
pažangą siekiant įgyvendinti maždaug 80 proc. įvertintų uždavinių pagal JT DVT; 
apgailestauja dėl to, kad ginčų sprendimo sistemos, apimančios biologinės įvairovės 
klausimus, ir daugiašalių aplinkos susitarimų prekybos nuostatos nėra privalomos, 
priešingai nei PPO vykdymo užtikrinimo sistema, kuria de facto įtvirtinama komercinės 
teisės viršenybė biologinės įvairovės atžvilgiu; visų pirma primena, kad dabartinės PPO 
taisyklės riboja valstybių narių galimybes padidinti muitų tarifus produktams, kurie daro 
neigiamą poveikį biologinei įvairovei; atsižvelgdamas į tai, teigiamai vertina Komisijos 
įsipareigojimą pirmenybę teikti veiksmingam Biologinės įvairovės konvencijos 
įgyvendinimui prekybos ir investicijų susitarimuose ir ragina Komisiją skatinti 
įgyvendinti PPO reformą laikantis šio tikslo;

13. mano, kad COVID-19 paspartino perėjimą prie skaitmeninimo, kuris suteikia galimybių 
palengvinti tarptautinę prekybą ir sumažinti tiesioginio susitikimo procesų skaičių, taip 
pat sudaro sąlygas veiksmingai logistikai bei strateginių atsargų kaupimui, taip 
sukuriant labai didelių galimybių, visų pirma besivystančioms šalims partnerėms; 
pabrėžia, kad besivystančios šalys ir mažiausiai išsivysčiusios šalys atsilieka kuriant 
skaitmeninę ekonomiką, ir ragina Komisiją bendradarbiauti su besivystančiomis šalimis 
partnerėmis siekiant sustiprinti skaitmeninę infrastruktūrą ir sudaryti jai palankesnes 
sąlygas, taip pat suteikti strateginę reikšmę skaitmeninei prekybai bei palengvinti 
skaitmeninę pertvarką, sukurti politikos strategijas ir suderinti tvarios e. prekybos 
reguliavimo sistemas, remti įgūdžių ugdymą bei modernizuoti prekybos ir muitinės 
valdymo priemones, elektroninį mokėjimą ir automatizuotas procedūras; pabrėžia, kad 
ES vystomuoju bendradarbiavimu turi būti prisidedama siekiant užtikrinti, kad 
mažiausiai išsivysčiusių šalių gyventojai turėtų bendrą plačiajuosčio interneto prieigą už 
prieinamą kainą;

14. mano, kad, siekiant įgyvendinti Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m., turime 
veikti daugiašalėmis aplinkybėmis ir koordinuoti politiką tarptautiniu bei nacionaliniu 
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lygmenimis, kad atremtume didžiulius iššūkius, susijusius su šiais tikslais, kylančius dėl 
COVID-19 pandemijos, ir integruotume DVT atkuriant ir restruktūrizuojant 
tarptautinius prekybos tinklus; ragina Komisiją iki 2021 m. pabaigos pateikti savo 15 
punktų veiksmų plano dėl PDV skyrių peržiūrą, apsvarstant PDV įsipareigojimų 
vykdymo užtikrinimo klausimą;

15. teigiamai vertina Komisijos įsipareigojimą stiprinti esamų ir būsimų prekybos 
susitarimų darnumo aspektą; atitinkamai ragina atlikti visapusišką ES LPS ex ante ir 
ex post poveikio darniam vystymuisi vertinimą;

16. pabrėžia, kad svarbu naudoti strateginį prognozavimą, kad būtų pagerintas 
besivystančių šalių pasirengimas ir atsparumas bet kokiems būsimiems sukrėtimams ir 
sveikatos krizėms, įskaitant naujų ligų mutacijų atsiradimą ir būsimas pandemijas, 
siekiant parengti perspektyvias strategijas ir atsakomąsias priemones;

17. ragina Komisiją aktyviai veikti PPO siekiant skatinti daugiašales tvaraus pasaulinių 
vertės grandinių valdymo taisykles, įskaitant privalomą išsamų tiekimo grandinės 
patikrinimą.
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