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Pakeitimas 1
Ádám Kósa

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad prekyba pati savaime 
nėra tikslas, bet yra priemonė darnaus 
vystymosi tikslams (DVT) pasiekti; 
primena ES įsipareigojimą laikytis 
politikos suderinamumo vystymosi labui ir 
žalos nedarymo principų;

1. atkreipia dėmesį į tai, kad 
įgyvendinant ES prekybos politiką turi 
būti stiprinama Europos vieta pasaulinėse 
tiekimo grandinėse; pabrėžia, kad prekyba 
pati savaime nėra tikslas, bet yra priemonė 
darnaus vystymosi tikslams (DVT) 
pasiekti;  primena ES įsipareigojimą 
laikytis politikos suderinamumo vystymosi 
labui ir žalos nedarymo principų; ES turi 
stengtis pasiekti kuo didesnį sutarimą, kad 
būtų užtikrinta, jog 
prekybos susitarimuose būtų tinkamai 
atsižvelgiama į visų valstybių narių 
interesus ir susirūpinimą keliančius 
klausimus; atkreipia dėmesį į tai, kad ES 
yra įsipareigojusi įgyvendinti tvirtą, 
veiksmingą ir patikimą prekybos politiką, 
kuri sudarytų atviros, taisyklėmis 
grindžiamos daugiašalės prekybos 
sistemos pagrindą;

Or. hu

Pakeitimas 2
María Soraya Rodríguez Ramos, Jordi Cañas

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad prekyba pati savaime 
nėra tikslas, bet yra priemonė darnaus 
vystymosi tikslams (DVT) pasiekti; 
primena ES įsipareigojimą laikytis 
politikos suderinamumo vystymosi labui ir 
žalos nedarymo principų;

1. pabrėžia, kad prekyba pati savaime 
nėra tikslas, bet yra svarbi priemonė 
darnaus vystymosi tikslams (DVT) 
pasiekti, įgyvendinant integracinį 
ekonomikos augimą ir skurdo mažinimą; 
primena ES įsipareigojimą laikytis 
politikos suderinamumo vystymosi labui ir 
žalos nedarymo principų;
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Or. en

Pakeitimas 3
Gianna Gancia

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad prekyba pati savaime 
nėra tikslas, bet yra priemonė darnaus 
vystymosi tikslams (DVT) pasiekti; 
primena ES įsipareigojimą laikytis 
politikos suderinamumo vystymosi labui ir 
žalos nedarymo principų;

1. pabrėžia, kad prekyba – priemonė, 
kuria skatinami ES interesai laikantis 
darnaus vystymosi tikslų (DVT) siekio; 
primena ES įsipareigojimą laikytis 
politikos suderinamumo vystymosi labui ir 
žalos nedarymo principų;

Or. it

Pakeitimas 4
Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Chrysoula Zacharopoulou, Jan-Christoph Oetjen

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad prekyba pati savaime 
nėra tikslas, bet yra priemonė darnaus 
vystymosi tikslams (DVT) pasiekti; 
primena ES įsipareigojimą laikytis 
politikos suderinamumo vystymosi labui ir 
žalos nedarymo principų;

1. pabrėžia, kad prekyba pati savaime 
nėra tikslas, bet yra priemonė darnaus 
vystymosi tikslams (DVT) pasiekti 
ir Sąjungos vertybėms skatinti; primena 
ES įsipareigojimą laikytis politikos 
suderinamumo vystymosi labui ir žalos 
nedarymo principų;

Or. fr

Pakeitimas 5
Jan-Christoph Oetjen

Nuomonės projektas
1 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad prekyba pati savaime 
nėra tikslas, bet yra priemonė darnaus 
vystymosi tikslams (DVT) pasiekti; 
primena ES įsipareigojimą laikytis 
politikos suderinamumo vystymosi labui ir 
žalos nedarymo principų;

1. pabrėžia, kad prekyba visada turėtų 
atitikti darnaus vystymosi tikslus (DVT) ir 
stengtis juos pasiekti; primena ES 
įsipareigojimą laikytis politikos 
suderinamumo vystymosi labui ir žalos 
nedarymo principų;

Or. en

Pakeitimas 6
Dominique Bilde

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad prekyba pati savaime 
nėra tikslas, bet yra priemonė darnaus 
vystymosi tikslams (DVT) pasiekti; 
primena ES įsipareigojimą laikytis 
politikos suderinamumo vystymosi labui ir 
žalos nedarymo principų;

1. pabrėžia, kad prekyba pati savaime 
nėra tikslas, tačiau ja prisidedama siekiant 
darnaus vystymosi tikslų (DVT); primena 
ES įsipareigojimą laikytis politikos 
suderinamumo vystymosi labui ir žalos 
nedarymo principų;

Or. fr

Pakeitimas 7
Anna-Michelle Asimakopoulou

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad prekyba pati savaime 
nėra tikslas, bet yra priemonė darnaus 
vystymosi tikslams (DVT) pasiekti; 
primena ES įsipareigojimą laikytis 
politikos suderinamumo vystymosi labui ir 
žalos nedarymo principų;

1. pabrėžia, kad prekyba yra 
priemonė, kuri prisideda siekiant darnaus 
vystymosi tikslų (DVT); primena ES 
įsipareigojimą laikytis politikos 
suderinamumo vystymosi labui ir žalos 
nedarymo principų;

Or. en
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Pakeitimas 8
Gianna Gancia

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a.  pripažįsta, kad prekybos politika 
gali būti papildoma kovos su neteisėtos 
migracijos srautais priemonė; ragina 
apsvarstyti galimybę į laisvosios prekybos 
susitarimų sąlygas įtraukti konkrečias 
nuostatas, kuriomis būtų reikalaujama 
grąžinti neteisėtus migrantus į jų kilmės 
šalis;

Or. it

Pakeitimas 9
Ádám Kósa

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad Parlamento ir 
Tarybos vaidmuo užtikrins visų ES 
kompetencijai priklausančių laisvosios 
prekybos susitarimų, kurie buvo 
patvirtinti ES lygmeniu ir kuriems 
nereikia valstybių narių patvirtinimo, 
priėmimo procedūros teisėtumą ir 
įtraukumą;

Or. hu

Pakeitimas 10
Dominique Bilde

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas
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1a. primena, kad darnaus vystymosi 
tikslų įgyvendinimas turi būti grindžiamas 
privačiųjų subjektų bendradarbiavimu, 
remiantis socialinės atsakomybės ir 
atsakingo įmonių elgesio principais visoje 
gamybos grandinėje;

Or. fr

Pakeitimas 11
Gianna Gancia

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. mano, kad apskritai, atsižvelgiant į 
poreikį spręsti neatidėliotinus klausimus, 
kurie kelia grėsmę socialinių sistemų 
stabilumui, Europos Sąjungos prekybos 
politika turėtų būti grindžiama laisvosios 
rinkos principais ir orientuota į kliūčių 
šalinimą, kartu paisant visuomenės 
sveikatos ir vartotojų apsaugos 
reikalavimų;

Or. it

Pakeitimas 12
Ádám Kósa

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. pabrėžia, kad prireikus dėl ES 
investicijų susitarimų turi būti deramasi 
tuo pačiu metu vedant derybas dėl 
laisvosios prekybos susitarimų;

Or. hu
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Pakeitimas 13
Ádám Kósa

Nuomonės projektas
1 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1c. primena, kad ES yra įsipareigojusi 
vykdyti tvirtą, veiksmingą ir patikimą 
prekybos politiką, kuri sudarytų atviros ir 
taisyklėmis grindžiamos daugiašalės 
prekybos sistemos pagrindą;

Or. hu

Pakeitimas 14
Anna-Michelle Asimakopoulou

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

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; pabrėžia 
veiksmingos stebėsenos ir sankcijų 
mechanizmų svarbą, nes jais asmenims ir 
bendruomenėms Europos Sąjungoje ar už 
jos ribų sudaromos sąlygos siekti teisių 
gynimo; ragina sistemingai naudoti 
išsamius ex ante ir ex post poveikio 
prekybos tvarumui vertinimus, įskaitant 
poveikį žmogaus teisėms;

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;

Or. en

Pakeitimas 15
Ádám Kósa

Nuomonės projektas
2 dalis



AM\1205121LT.docx 9/39 PE652.290v01-00

LT

Nuomonės projektas Pakeitimas

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; pabrėžia 
veiksmingos stebėsenos ir sankcijų 
mechanizmų svarbą, nes jais asmenims ir 
bendruomenėms Europos Sąjungoje ar už 
jos ribų sudaromos sąlygos siekti teisių 
gynimo; ragina sistemingai naudoti 
išsamius ex ante ir ex post poveikio 
prekybos tvarumui vertinimus, įskaitant 
poveikį žmogaus teisėms;

2. pabrėžia, kokios svarbios yra 
išsamios ir įgyvendinamos nuostatos dėl 
socialinių, darbo ir aplinkos standartų, visų 
pirma numatytos laisvosios prekybos 
susitarimų (LPS) prekybos ir darnaus 
vystymosi skyriuose; mano, kad valstybių 
narių parlamentai, pilietinė visuomenė ir 
kiti suinteresuotieji subjektai turi būti 
tinkamai informuojami nuo pat derybų 
dėl prekybos susitarimų parengiamųjų 
procedūrų pradžios, ir pabrėžia 
veiksmingų stebėsenos mechanizmų 
svarbą; ragina sistemingai naudoti 
išsamius ex ante ir ex post poveikio 
prekybos tvarumui vertinimus, įskaitant 
poveikį žmogaus teisėms;

Or. hu

Pakeitimas 16
Beata Kempa
ECR frakcijos vardu

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

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; pabrėžia 
veiksmingos stebėsenos ir sankcijų 
mechanizmų svarbą, nes jais asmenims ir 
bendruomenėms Europos Sąjungoje ar už 
jos ribų sudaromos sąlygos siekti teisių 
gynimo; ragina sistemingai naudoti 
išsamius ex ante ir ex post poveikio 
prekybos tvarumui vertinimus, įskaitant 
poveikį žmogaus teisėms;

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; pabrėžia 
veiksmingos stebėsenos svarbą, nes ja 
asmenims ir bendruomenėms Europos 
Sąjungoje ar už jos ribų sudaromos sąlygos 
siekti teisių gynimo; ragina sistemingai 
naudoti išsamius ex ante ir ex post 
poveikio prekybos tvarumui vertinimus, 
įskaitant poveikį žmogaus teisėms;

Or. en
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Pakeitimas 17
María Soraya Rodríguez Ramos, Jordi Cañas

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia tarptautinės prekybos 
vaidmenį užtikrinant DVT, prisidedant 
prie skurdo mažinimo, sveikatos gerinimo 
ir remiant pastangas kovoti su aplinkos 
būklės blogėjimu; šia prasme pabrėžia 
poreikį kurti besivystančių šalių pasiūlos 
pajėgumus ir prekybos infrastruktūrą, 
sutelkti dėmesį į eksporto įvairinimą ir 
pridėtinės vertės didinimą, užtikrinti, kad 
netarifinės priemonės netaptų prekybos 
kliūtimis, remti labai mažas, mažas ir 
vidutines įmones, kad jos dalyvautų 
tarptautinėje prekyboje.

Or. en

Pakeitimas 18
Dominique Bilde

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. apgailestauja, kad buvo sudaryti 
laisvosios prekybos susitarimai su 
trečiosiomis šalimis, kuriose nustatytas 
nepakankamas apsaugos lygis 
įgyvendinant aplinkos, užimtumo, 
sveikatos, augalų sveikatos ir gyvūnų 
gerovės standartus, ir ypač ragina 
palaikyti nuolatinį dialogą su Vietnamu 
darbo teisės ir pagarbos aplinkai 
klausimais, pirmiausia kiek tai susiję su jo 
miškų ir žuvininkystės išteklių valdymu;

Or. fr
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Pakeitimas 19
Benoît Biteau, Pierrette Herzberger-Fofana, Caroline Roose
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. ragina aktyvesnį socialinių 
partnerių ir pilietinės visuomenės 
dalyvavimą ir konsultacijas derantis dėl 
prekybos susitarimų ir jų įgyvendinimo, 
visų pirma pasitelkiant vietos patarėjų 
grupes, kurių stebėsenos vaidmuo turėtų 
būti išplėstas visoms prekybos susitarimo 
dalims ir nebūti susijęs tik su darnaus 
vystymosi skyriumi; mano, kad 
įgyvendinant LPS turi būti privaloma 
sukurti vietos patarėjų grupes;

Or. en

Pakeitimas 20
Beata Kempa
ECR frakcijos vardu

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia, kad atvira, daugiašalė ir 
taisyklėmis pagrįsta prekybos sistema yra 
būtina tolesnei besivystančių šalių 
integracijai į pasaulines vertės grandines; 
pabrėžia techninės pagalbos strategijų ir 
pagalbos prekybos programoms svarbą, 
nes prekyba, struktūrinės reformos ir 
konkurencingumas yra pagrindinės 
gerovės kūrimo ir skurdo mažinimo 
besivystančiose šalyse ir 
besiformuojančiose rinkose priemonės;

Or. en
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Pakeitimas 21
Anna-Michelle Asimakopoulou

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad prekybos susitarimai 
gali daryti neigiamą poveikį apsirūpinimo 
maistu saugumui besivystančiose šalyse; 
ragina ES remti besivystančių šalių 
reikalavimus apsaugoti jų maisto gamybą 
ir gyventojus nuo galimai žalingo pigaus 
importo poveikio, visų pirma persvarstant 
bendrus išorės muitų tarifus sudarant 
patikslintus ekonominės partnerystės 
susitarimus (EPS);

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 22
Benoît Biteau, Pierrette Herzberger-Fofana, Caroline Roose
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad prekybos susitarimai 
gali daryti neigiamą poveikį apsirūpinimo 
maistu saugumui besivystančiose šalyse; 
ragina ES remti besivystančių šalių 
reikalavimus apsaugoti jų maisto gamybą ir 
gyventojus nuo galimai žalingo pigaus 
importo poveikio, visų pirma persvarstant 
bendrus išorės muitų tarifus sudarant 
patikslintus ekonominės partnerystės 
susitarimus (EPS);

3. pabrėžia, kad prekybos susitarimai 
gali daryti neigiamą poveikį apsirūpinimo 
maistu saugumui ir užimtumui kaime 
besivystančiose šalyse; pažymi, kad nors 
2014–2020 m. BŽŪP buvo padaryta 
pažanga siekiant suderinti vystymosi 
politiką, eksporto subsidijų uždraudimas 
palieka nepakeistus ekonominius 
iškraipymus, atsirandančius dėl kitų 
tiesioginių ar netiesioginių subsidijų, 
darančių įtaką žemės ūkio gamybai, o 
vėliau ir ES eksportui bei pasaulinėms 
kainoms ir (arba) sudarančių sąlygas 
ūkiams išlaikyti gamybą, net jei rinkos 
kainos nėra pakankamos padengti jų 
gamybos sąnaudas, kaip yra pieno 
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produktų atveju; pabrėžia, kad vykdant 
dabartinę BŽŪP reformą bus išlaikytas 
pavojus iškraipyti pasaulines žemės ūkio 
rinkas; visų pirma ragina Afrikoje 
uždrausti bet kokį pieno ir grūdų 
produktų dempingą, dėl kurio kyla 
pavojus vietos vertės grandinių plėtrai ir 
vis daugiau vietinių ūkininkų netenka 
pragyvenimo šaltinio, be to, didėja 
gyventojų išvykimas iš kaimo vietovių; 
apskritai ragina ES remti besivystančių 
šalių reikalavimus apsaugoti jų maisto 
gamybą ir gyventojus nuo galimai žalingo 
pigaus importo poveikio, visų pirma 
persvarstant bendrus išorės muitų tarifus 
sudarant patikslintus ekonominės 
partnerystės susitarimus (EPS), kurie 
veiksmingai rems regioninės rinkos 
integraciją; be to, ragina ES imtis 
dabartinių 1994 m. PPO susitarimo 
nuostatų, susijusių su dempingo 
apibrėžimu, pakeitimo, siekiant aprėpti 
atvejus, kai subsidijos sudaro sąlygas 
eksportui parduoti mažesnėmis kainomis 
nei gamybos sąnaudos, nes tai lemia 
nesąžiningą konkurenciją besivystančių 
šalių gamintojų atžvilgiu ir dėl to kyla 
pavojus jų vidaus rinkos vystymuisi; 
pabrėžia esminį poreikį užtikrinti ne tik 
apsirūpinimo maistu saugumą, bet ir 
galimybę besivystančioms šalims 
demokratiškai savarankiškai apsispręsti 
dėl jų maisto sistemos krypčių, būtent dėl 
apsirūpinimo maistu savarankiškumo;

Or. en

Pakeitimas 23
María Soraya Rodríguez Ramos, Jordi Cañas

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad prekybos susitarimai 
gali daryti neigiamą poveikį apsirūpinimo 
maistu saugumui besivystančiose šalyse; 

3. remia dalyvavimą formuojant 
prekybos susitarimus, kurie prisideda prie 
geresnio aprūpinimo maistu stiprinant 
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ragina ES remti besivystančių šalių 
reikalavimus apsaugoti jų maisto gamybą ir 
gyventojus nuo galimai žalingo pigaus 
importo poveikio, visų pirma persvarstant 
bendrus išorės muitų tarifus sudarant 
patikslintus ekonominės partnerystės 
susitarimus (EPS);

įrodymus apie prekybos politikos pokyčių 
padarinius ir palengvinant neutralų 
dialogą šia tema remiantis FAO 
rekomendacijomis; pabrėžia, kad prekybos 
susitarimai neturėtų daryti neigiamo 
poveikio apsirūpinimo maistu saugumui; 
ragina ES remti besivystančių šalių 
reikalavimus apsaugoti jų maisto gamybą ir 
gyventojus nuo galimai žalingo pigaus 
importo poveikio, visų pirma persvarstant 
bendrus išorės muitų tarifus sudarant 
patikslintus ekonominės partnerystės 
susitarimus (EPS);

Or. en

Pakeitimas 24
Ádám Kósa

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia, kad prekybos susitarimai 
gali daryti neigiamą poveikį apsirūpinimo 
maistu saugumui besivystančiose šalyse; 
ragina ES remti besivystančių šalių 
reikalavimus apsaugoti jų maisto gamybą 
ir gyventojus nuo galimai žalingo pigaus 
importo poveikio, visų pirma persvarstant 
bendrus išorės muitų tarifus sudarant 
patikslintus ekonominės partnerystės 
susitarimus (EPS);

3. pabrėžia, kad prekybos susitarimai 
turi daryti teigiamą įtaką apsirūpinimo 
maistu saugumui besivystančiose šalyse; 
ragina laikytis holistinio požiūrio, 
apimančio tokius pagrindinius klausimus, 
kaip viešieji pirkimai, konkurencija, 
įskaitant subsidijas, ir sanitarinės ir 
fitosanitarinės kliūtys;

Or. hu

Pakeitimas 25
Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Catherine Chabaud, Chrysoula Zacharopoulou, Jan-
Christoph Oetjen

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas
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3. pabrėžia, kad prekybos susitarimai 
gali daryti neigiamą poveikį apsirūpinimo 
maistu saugumui besivystančiose šalyse; 
ragina ES remti besivystančių šalių 
reikalavimus apsaugoti jų maisto gamybą 
ir gyventojus nuo galimai žalingo pigaus 
importo poveikio, visų pirma persvarstant 
bendrus išorės muitų tarifus sudarant 
patikslintus ekonominės partnerystės 
susitarimus (EPS);

3. pabrėžia, kad prekybos susitarimai 
neturėtų daryti neigiamo poveikio 
apsirūpinimo maistu saugumui 
besivystančiose šalyse; todėl ragina ES 
remti besivystančias šalis 
siekiant apsaugoti jų vietinę 
maisto gamybą ir remti mažus šeimos 
ūkius; ragina Komisiją atlikti nuodugnią 
dabartinių ekonominės partnerystės 
susitarimų (EPS) analizę siekiant 
išsiaiškinti, ar reikia kokių nors 
pakeitimų;

Or. fr

Pakeitimas 26
Benoît Biteau, Pierrette Herzberger-Fofana, Caroline Roose
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. atkreipia dėmesį į tai, kad 2018 m. 
Komisijos ataskaitoje „Bendros prekybos 
politikos įgyvendinimas“ pabrėžiama 
nedidelė pažanga plėtojant besivystančių 
šalių, kurioms taikomas ekonominės 
partnerystės susitarimas, įvairinimą; 
ragina ES ir jos valstybes nares pripažinti 
sunkumus, su kuriais susiduria 
besivystančios šalys, susijusius su 
ekonominės partnerystės susitarimais 
(EPS), ir pakartoja savo reikalavimą 
atlikti nuodugnią analizę, kokį poveikį jie 
turi AKR valstybių ekonomikai ir jų 
subsektoriams, jų atitinkamoms darbo 
rinkoms ir prekybos regionų viduje 
skatinimui; pabrėžia, kad naujoji ES ir 
Afrikos strategija turėtų sudaryti sąlygas 
sąžiningai ir etiškai prekybai;

Or. en

Pakeitimas 27
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Anna-Michelle Asimakopoulou

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad svarbu 
stebėti laisvosios prekybos susitarimų 
(LPS) prekybos ir darnaus vystymosi 
skyriaus 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 šalies galimybėmis, 
kartu pateikiant būtinus finansinius ir 
technologinius perkėlimus; 

Or. en

Pakeitimas 28
Dominique Bilde

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. be to, pabrėžia, kad svarbu suteikti 
specialią apsaugą Europos gamintojams, 
pirmiausia gamintojams tokių produktų 
kaip jautiena, paukštiena ar cukrus, taip 
pat vaisių ir daržovių augintojams, ir kad, 
be to, Europos Sąjunga turėtų sudaryti 
prekybos susitarimus tik su valstybėmis, 
kurių socialiniai, aplinkos, sanitariniai, 
fitosanitariniai ir gyvūnų gerovės 
standartai yra bent jau lygiaverčiai 
Sąjungos standartams;

Or. fr

Pakeitimas 29
Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez 
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Ramos, Chrysoula Zacharopoulou, Jan-Christoph Oetjen

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pakartoja, kad svarbu į prekybos 
derybas įtraukti visų šalių nacionalinius 
parlamentus, pilietinę visuomenę ir 
privatųjį sektorių, kad būtų 
užtikrintas tokių derybų skaidrumas 
ir atsižvelgta į rūpimus klausimus;

Or. fr

Pakeitimas 30
Miguel Urbán Crespo
GUE/NGL frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. ragina atlikti nuodugnią 
ekonominės partnerystės susitarimų 
(EPS) poveikio vietos ekonomikai, darbo 
rinkai, biologinės įvairovės praradimui, 
miškų naikinimui ir žemės grobimui 
analizę;

Or. en

Pakeitimas 31
Anna-Michelle Asimakopoulou

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. pažymi, kad ES prekybos ir plėtros 
politika turėtų prisidėti prie regioninės 
integracijos ir besivystančių šalių 
įtraukimo į pasaulines vertės grandines ir 



PE652.290v01-00 18/39 AM\1205121LT.docx

LT

jų ekonominio pakilimo; pabrėžia, kad 
svarbu pritaikyti prekybos politiką 
siekiant paremti pastangas plėtoti Afrikos 
žemyninę laisvosios prekybos erdvę 
(ACFTA) teikiant finansinę ir techninę 
pagalbą;  pabrėžia, kad ACFTA 
įgyvendinimas galėtų veiksmingai 
sumažinti daugybę netarifinių prekybos 
kliūčių tarp Afrikos valstybių ir kad tai 
turėtų būti daroma sukuriant tinkamą 
prekybos infrastruktūrą; pažymi, kad LPS 
turėtų skatinti AKR eksporto 
konkurencingumą;

Or. en

Pakeitimas 32
Dominique Bilde

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. pabrėžia, kad Europos Sąjungos 
sudarytais prekybos susitarimais taip pat 
turėtų būti užtikrinta patenkinama 
Europos Sąjungos geografinių nuorodų 
apsauga, ir apgailestauja, kad ši apsauga 
buvo nepakankama pagal IEPS ir, visų 
pirma, pagal laisvosios prekybos 
susitarimą su Vietnamu; ypač pabrėžia, 
kad kiekvienas prekybos susitarimas 
turėtų būti sudaromas tik tuomet, jei 
valstybėje partnerėje taikomi atitinkami 
geografinių nuorodų apsaugos teisės 
aktai;

Or. fr

Pakeitimas 33
Miguel Urbán Crespo
GUE/NGL frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. primena savo raginimą parengti 
ES teisinę sistemą, pagal kurią įmonėms 
būtų numatyta išsamaus patikrinimo 
pareiga žmogaus teisių pažeidimams 
tiekimo grandinėse nustatyti, ir suteikti 
aukoms galimybę kreiptis į teismą; mano, 
kad tokie reikalavimai turėtų būti taikomi 
visuose sektoriuose, visų pirma finansų 
sektoriuje; ragina Komisiją tęsti ir 
stiprinti savo dalyvavimą derybose dėl JT 
privalomos su žmogaus teisėmis susijusios 
sutarties dėl tarptautinių bendrovių ir kitų 
verslo įmonių;

Or. en

Pakeitimas 34
Anna-Michelle Asimakopoulou

Nuomonės projektas
3 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3c. pabrėžia, kad ES privalo užtikrinti 
tvarias pasaulines tiekimo grandines; 
ragina Komisiją greitai nustatyti 
ypatingos svarbos sektorius, kurie 
priklauso nuo žaliavų iš trečiųjų šalių, ir 
užtikrinti nuolatinį jų tiekimą; siūlo ES 
plėtoti finansavimo priemones, kad būtų 
užtikrinta žaliavų gamyba besivystančiose 
šalyse;

Or. en

Pakeitimas 35
Miguel Urbán Crespo
GUE/NGL frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 c dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3c. reiškia susirūpinimą dėl ryšio tarp 
prekybos liberalizavimo ir miškų 
naikinimo ir dėl galimo neigiamo naujų 
prekybos susitarimų, tokių kaip ES ir 
MERCOSUR, poveikio;

Or. en

Pakeitimas 36
Miguel Urbán Crespo
GUE/NGL frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3d. 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 remiama kova 
su neteisėtais finansiniais srautais ir 
įmonių, įskaitant tarptautines, mokesčių 
vengimu, siekiant užtikrinti, kad 
mokesčiai būtų mokami ten, kur 
sukuriamas pelnas ir reali ekonominė 
vertė, siekiant sustabdyti mokesčių bazės 
eroziją ir pelno perkėlimą;

Or. en

Pakeitimas 37
Miguel Urbán Crespo
GUE/NGL frakcijos vardu

Nuomonės projektas
3 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3e.  primena, kad, UNCTAD 
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duomenimis, 2018 m. dauguma naujų 
investuotojų ir valstybės ginčų sprendimo 
bylų buvo iškelta besivystančioms ir 
pereinamosios ekonomikos šalims, 
daugumą iš 71 žinomos bylos pradėjo 
išsivysčiusių šalių investuotojai; pažymi, 
kad naujasis ES požiūris į investicijų 
apsaugą ir jos vykdymo mechanizmą 
(vidaus kontrolės standartus), kuris 
pakeitė investuotojų ir valstybių ginčų 
sprendimą, vis dar tebėra investicijų 
arbitražo sistema ir toliau suteikia 
privilegijuotą statusą investuotojams ir 
nenumato sankcijų mechanizmo 
investuotojams, kurie nesilaiko žmogaus 
teisių įsipareigojimų, socialinių ir 
aplinkos standartų;

Or. en

Pakeitimas 38
Gianna Gancia

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. primena, kad vienas iš pagrindinių 
besivystančioms šalims kylančių iššūkių 
yra pasistūmėti į viršų pasaulinės vertės 
grandinės skalėje vykdant ekonomikos 
įvairinimą; ragina ES susilaikyti ir 
nepatvirtinti prekybos politikos, pagal 
kurią besivystančioms šalims apskritai 
draudžiama taikyti eksporto mokesčius 
žaliavoms, jei tai suderinama su PPO 
taisyklėmis;

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 39
Anna-Michelle Asimakopoulou

Nuomonės projektas
4 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4. primena, kad vienas iš pagrindinių 
besivystančioms šalims kylančių iššūkių 
yra pasistūmėti į viršų pasaulinės vertės 
grandinės skalėje vykdant ekonomikos 
įvairinimą; ragina ES susilaikyti ir 
nepatvirtinti prekybos politikos, pagal 
kurią besivystančioms šalims apskritai 
draudžiama taikyti eksporto mokesčius 
žaliavoms, jei tai suderinama su PPO 
taisyklėmis;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 40
Benoît Biteau, Pierrette Herzberger-Fofana, Caroline Roose
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. primena, kad vienas iš pagrindinių 
besivystančioms šalims kylančių iššūkių 
yra pasistūmėti į viršų pasaulinės vertės 
grandinės skalėje vykdant ekonomikos 
įvairinimą; ragina ES susilaikyti ir 
nepatvirtinti prekybos politikos, pagal 
kurią besivystančioms šalims apskritai 
draudžiama taikyti eksporto mokesčius 
žaliavoms, jei tai suderinama su PPO 
taisyklėmis;

4. pabrėžia, kad per ankstyvas ir 
spartus prekybos liberalizavimas, kurio 
praėjusio amžiaus devintajame ir 
dešimtajame dešimtmečiuose buvo 
skatinama imtis daugelyje mažas pajamas 
gaunančių besivystančių šalių, lėmė 
pramonės išnykimą ir tokią integraciją, 
kuri padidino jų priklausomybę nuo išorės 
rinkų ir pažeidžiamumą nuo jų; primena, 
kad vienas iš pagrindinių besivystančioms 
šalims kylančių iššūkių yra pasistūmėti į 
viršų pasaulinės vertės grandinės skalėje 
vykdant ekonomikos įvairinimą, o tam 
būtinos sąžiningos ir vystymąsi 
skatinančios pasaulinės prekybos 
taisyklės; ragina ES susilaikyti ir 
nepatvirtinti prekybos politikos, pagal 
kurią besivystančioms šalims apskritai 
draudžiama taikyti eksporto mokesčius 
žaliavoms, jei tai suderinama su PPO 
taisyklėmis, ir reikalauti iš besivystančių 
šalių PPO+ nuostatų daugiašalėse ar 
dvišalėse sutartyse, pirmiausia dėl 
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intelektinės nuosavybės teisių, kurios 
kenkia PPO lankstumo mechanizmams, 
aiškiai nustatytiems siekiant apsaugoti jų 
interesus;

Or. en

Pakeitimas 41
Dominique Bilde

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. primena, kad vienas iš pagrindinių 
besivystančioms šalims kylančių iššūkių 
yra pasistūmėti į viršų pasaulinės vertės 
grandinės skalėje vykdant ekonomikos 
įvairinimą; ragina ES susilaikyti ir 
nepatvirtinti prekybos politikos, pagal 
kurią besivystančioms šalims apskritai 
draudžiama taikyti eksporto mokesčius 
žaliavoms, jei tai suderinama su PPO 
taisyklėmis;

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

Or. fr

Pakeitimas 42
Ádám Kósa

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. primena, kad vienas iš pagrindinių 
besivystančioms šalims kylančių iššūkių 
yra pasistūmėti į viršų pasaulinės vertės 
grandinės skalėje vykdant ekonomikos 
įvairinimą; ragina ES susilaikyti ir 
nepatvirtinti prekybos politikos, pagal 
kurią besivystančioms šalims apskritai 
draudžiama taikyti eksporto mokesčius 
žaliavoms, jei tai suderinama su PPO 
taisyklėmis;

4. primena, kad vienas iš pagrindinių 
besivystančioms šalims kylančių iššūkių 
yra pasistūmėti į viršų pasaulinės vertės 
grandinės skalėje vykdant ekonomikos 
įvairinimą; palankiai vertina ES paramą 
plataus užmojo, subalansuotoms ir 
abipusiai naudingoms deryboms dėl 
laisvosios prekybos susitarimo siekiant 
užtikrinti vienodas sąlygas; atkreipia 
dėmesį į tai, kad su mokesčių vengimu, 
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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;

Or. hu

Pakeitimas 43
Jan-Christoph Oetjen

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. primena, kad vienas iš pagrindinių 
besivystančioms šalims kylančių iššūkių 
yra pasistūmėti į viršų pasaulinės vertės 
grandinės skalėje vykdant ekonomikos 
įvairinimą; ragina ES susilaikyti ir 
nepatvirtinti prekybos politikos, pagal 
kurią besivystančioms šalims apskritai 
draudžiama taikyti eksporto mokesčius 
žaliavoms, jei tai suderinama su PPO 
taisyklėmis;

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

Or. en

Pakeitimas 44
Benoît Biteau, Pierrette Herzberger-Fofana, Caroline Roose
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pabrėžia, kad reikia iš naujo 
suderinti prekybos ir investicijų 
susitarimą su žmogaus teisių teise, ypač 
pasaulinėse tiekimo grandinėse; primena, 
kad ES prekybos ir investicijų 
susitarimais turėtų būti išsaugota 
priimančiųjų šalių teisė reguliuoti savo 
ekonomiką visuomenės labui, ypač 
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leidžiant nustatyti būtiniausius 
reikalavimus investuotojams dėl 
pridėtinės vertės produktų vietinio turinio, 
vietos pirmenybės sudarant viešąsias 
sutartis ir t. t.; ragina Europos Komisiją, 
konsultuojantis su pilietine visuomene, 
nuodugniai išnagrinėti esamas 
teisingumo kliūtis bylose, iškeltose 
valstybių narių teismuose dėl tariamų ES 
įmonių padarytų žmogaus teisių 
pažeidimų arba jų tiekimo grandinėse 
trečiosiose šalyse padarytų tokių 
pažeidimų;

Or. en

Pakeitimas 45
Anna-Michelle Asimakopoulou

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. palankiai vertina pažangą, 
padarytą sudarant ir įgyvendinant 
ekonominės partnerystės susitarimus 
(EPS), ir ragina Komisiją toliau daryti 
pažangą daugiau šalių priimant į EPS ir 
gilinti galiojančius susitarimus, 
pirmiausia susijusius su prekyba ir 
darnaus vystymosi skyriumi, techninėmis 
prekybos kliūtimis, žemės ūkiu, 
paslaugomis ir investicijomis bei 
skaitmenine prekyba; pabrėžia, kad 
svarbu vykdyti bendrą EPS stebėjimą, 
padedant vietos partneriams ir pilietinės 
visuomenės organizacijoms; pabrėžia, kad 
reikia atsižvelgti į pirmųjų dešimties EPS 
metų ex post vertinimo tyrimą;

Or. en

Pakeitimas 46
María Soraya Rodríguez Ramos, Jordi Cañas
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Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pabrėžia, kad reikia padėti kaimo 
ir pakrančių gamintojams prisitaikyti prie 
dėl COVID-19 protrūkio susidariusių 
krizinių rinkos sąlygų ir parengti 
neatidėliotinas prisitaikymo prie 
koronaviruso sąlygų ir atsparumo 
strategijas, išlaikyti pragyvenimo pajamų 
lygį, kartu užtikrinant tvarų žemės ūkio, 
miškininkystės, jūrų ir turtingų biologinės 
įvairovės ekosistemų valdymą;

Or. en

Pakeitimas 47
Anna-Michelle Asimakopoulou

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pabrėžia daugiašalės sistemos, 
kaip veiksmingiausios priemonės, siekiant 
besivystančių šalių labui užtikrinti 
vienodas sąlygas ir visapusišką prekybos 
sistemą visame pasaulyje, svarbą; 
pakartoja, kad svarbu reformuoti 
Pasaulio prekybos organizaciją;

Or. en

Pakeitimas 48
Benoît Biteau, Pierrette Herzberger-Fofana, Caroline Roose
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. ragina Komisiją aktyviai darbuotis 
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PPO, kad pradedant drabužių sektoriumi 
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, 
kuria siekiama reguliuoti korporacijų 
veiklą, ir kuria užtikrinama galimybė 
žmogaus teisių pažeidimų aukoms kreiptis 
į teismą ir numatomi žalos atlyginimo ir 
atskaitingumo nukentėjusioms 
bendruomenėms mechanizmai;

Or. en

Pakeitimas 49
Anna-Michelle Asimakopoulou

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. apgailestauja dėl ekonominių 
nuostolių, patirtų dėl COVID-19 
pandemijos sukeltų tarptautinės prekybos 
ir pasaulinių tiekimo grandinių 
sutrikdymo, kuris gali smarkiai paveikti 
besivystančias šalis; ragina Komisiją 
užtikrinti, kad jos priimamose 
besivystančioms šalimis skirtose prekybos 
nuostatose būtų remiama galimybė 
naudotis vaistais ir medicinos įranga; 
ragina Komisiją siekti didesnio pasaulinių 
tiekimo grandinių skaidrumo, ypač 
farmacijos sektoriuje; remia daugiašalio 
susitarimo dėl laisvo medicinos įrangos 
gabenimo sudarymą;

Or. en

Pakeitimas 50
Benoît Biteau, Pierrette Herzberger-Fofana, Caroline Roose
Verts/ALE frakcijos vardu
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Nuomonės projektas
4 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4c. ragina Komisiją užtikrinti, kad 
žmogaus teisių sąlygos, susijusios su 
vienašalėmis prekybos lengvatomis, 
tokiomis kaip BLS ar BLS +, būtų 
veiksmingai įgyvendinamos ir 
prižiūrimos;

Or. en

Pakeitimas 51
Anna-Michelle Asimakopoulou

Nuomonės projektas
4 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4c. ragina ES teikti pagalbą 
besivystančioms šalims kuriant tiesioginių 
užsienio investicijų (TUI) patikros 
mechanizmus;

Or. en

Pakeitimas 52
Benoît Biteau, Pierrette Herzberger-Fofana, Caroline Roose
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4d. pabrėžia, kad pasaulinėse tiekimo 
grandinėse veikiančių teisės aktų 
trūkumas pakenkė darbo teisėms, 
pirmiausia asociacijų laisvei ir 
kolektyvinėms deryboms, ypač eksporto 
perdirbimo zonose (EPZ); primena, kad 
verslo įmonės turėtų įsteigti veiklos 
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lygmeniu veikiančius skundų teikimo 
mechanizmus, skirtus darbuotojams, 
kurie patiria jų veiklos įtaką, įskaitant 
EPZ;

Or. en

Pakeitimas 53
Benoît Biteau, Pierrette Herzberger-Fofana, Caroline Roose
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4e. pabrėžia, kad darnaus vystymosi 
tikslas turėtų tapti svarbiausiu principu, 
kuriuo vadovaujasi PPO, ypatingą dėmesį 
skiriant mažas pajamas gaunančių 
besivystančių šalių ir mažiausiai 
išsivysčiusių šalių poreikiams, ir 
reformuoti ją šia linkme, vadovaujantis 
2030 m. darnaus vystymosi darbotvarke ir 
Paryžiaus susitarimo įsipareigojimais kaip 
minimaliu standartu;

Or. en

Pakeitimas 54
Benoît Biteau, Pierrette Herzberger-Fofana, Caroline Roose
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 f dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4f. pabrėžia, kad COVID-19 protrūkis 
rodo, jog būtina kiek įmanoma 
sutrumpinti esamas tiekimo grandines, 
visų pirma strategiškai permąstant ES 
priklausomybę nuo ilgų ir trapių 
pasaulinių tiekimo grandinių būtiniausios 
medicinos įrangos ir farmacijos produktų 
srityje; dar kartą patvirtina, kad žmogaus 
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teisė į sveikatą yra viršesnė už TRIPS 
taisyklę; pakartoja savo raginimą 
lanksčiai traktuoti intelektinę nuosavybę, 
susijusią su sveikata ir galimybe naudotis 
medicinos paslaugomis, įskaitant 
visapusišką pasinaudojimą TRIPS 
lankstumu, ypač besivystančioms šalims, 
pvz., privalomu licencijavimu ir 
lygiagrečiuoju importu, siekiant ištaisyti 
piktnaudžiavimą intelektinės nuosavybės 
apsaugos priemonėmis, kurios lemia 
monopolinę patentų savininkų poziciją, 
dėl kurios yra aukštos vaistų kainos;

Or. en

Pakeitimas 55
Benoît Biteau, Pierrette Herzberger-Fofana, Caroline Roose
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 g dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4g. pabrėžia, kad reikia persvarstyti 
dabartinį ES laisvosios prekybos 
susitarimų modelį ir pradėti derybas dėl 
galiojančių LPS pataisų, siekiant: i) 
uždrausti tarptautinę prekybą gyvais 
laukiniais gyvūnais; ii) panaikinti LPS 
nuostatas, kurios netiesiogiai padidina 
naujos pandemijos riziką, pvz., spaudimą 
ekosistemoms, įskaitant miškų naikinimą 
ir biologinės įvairovės nykimą; iii) į 
laisvosios prekybos susitarimus įtraukti 
nuostatas, kuriose visuomenės sveikatos 
sektoriaus stiprinimas skelbiamas 
prioritetiniu tikslu, viršijančiu patekimo į 
rinką tikslą; iv) uždrausti vandens tiekimo 
ir kanalizacijos privatizavimą ar privatų 
naudojimą pagal prekybos susitarimus;

Or. en

Pakeitimas 56
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Ádám Kósa

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad įgyvendinant ES 
prekybos politiką turėtų būti remiamas 
Paryžiaus susitarimo įgyvendinimas; 
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.

5. pabrėžia, kad ES yra didelio masto 
laisvosios prekybos programa, kuria 
remiamas milijonų darbo vietų sukūrimas 
ir prisidedama prie gerovės, tuo pačiu 
metu atsižvelgiant į ES piliečių lūkesčius 
dėl prekybos liberalizavimo greitai 
kintančiame globalizuotame pasaulyje, 
įskaitant poreikį skatinti ES vertybes ir 
standartus, pavyzdžiui, Paryžiaus 
susitarimą dėl klimato kaitos, ir apsaugoti 
vyriausybių teisę reguliuoti atsižvelgiant į 
visuomenės interesus; palankiai vertina 
konkrečių nuostatų ir tikslų įtraukimą į 
LPS siekiant laikytis šių įsipareigojimų, 
visų pirma dėl nacionaliniu lygmeniu 
nustatytų įpareigojančių veiksmų 
įgyvendinimo ir dėl technologijų 
perdavimo;

Or. hu

Pakeitimas 57
Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Chrysoula Zacharopoulou, Jan-Christoph Oetjen

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad įgyvendinant ES 
prekybos politiką turėtų būti remiamas 
Paryžiaus susitarimo įgyvendinimas; 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.

5. 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 
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klimato kaitos poveikiu, ir dėl technologijų 
perdavimo.

Or. fr

Pakeitimas 58
Dominique Bilde

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad įgyvendinant ES 
prekybos politiką turėtų būti remiamas 
Paryžiaus susitarimo įgyvendinimas; 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.

5. pabrėžia, kad įgyvendinant ES 
prekybos politiką turėtų būti kuo labiau 
remiamas Paryžiaus susitarimo 
įgyvendinimas; 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, jei 
tikslinga, technologijų perdavimo 
paskatas.

Or. fr

Pakeitimas 59
Anna-Michelle Asimakopoulou

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad įgyvendinant ES 
prekybos politiką turėtų būti remiamas 
Paryžiaus susitarimo įgyvendinimas; 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.

5. pabrėžia, kad įgyvendinant ES 
prekybos politiką turėtų būti remiamas 
Paryžiaus susitarimo įgyvendinimas; ragina 
sudarant laisvosios prekybos susitarimus 
(LPS) įtraukti konkrečias nuostatas ir 
tikslus siekiant paremti šiuos 
įsipareigojimus, visų pirma dėl 
nacionaliniu lygmeniu nustatytų 
įpareigojančių veiksmų įgyvendinimo, dėl 
nuostolių ir žalos, susijusių su neigiamu 
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klimato kaitos poveikiu, ir dėl technologijų 
perdavimo.

Or. en

Pakeitimas 60
Beata Kempa
ECR frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia, kad įgyvendinant ES 
prekybos politiką turėtų būti remiamas 
Paryžiaus susitarimo įgyvendinimas; 
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.

5. atkreipia dėmesį į Paryžiaus 
susitarimo daromą poveikį ES prekybos 
politikai;  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.

Or. en

Pakeitimas 61
Benoît Biteau, Pierrette Herzberger-Fofana, Caroline Roose
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad dėl transporto ir 
tarptautinės prekybos nuolat didėjant 
išmetamo CO2 kiekiui sumažėja ES kovos 
su klimato kaita strategijos 
veiksmingumas; mano, kad dėl laisvosios 
prekybos susitarimų atsirandančios 
klimato sąnaudos yra rimtas pagrindas 
pakeisti eksportu grindžiamą vystymosi 
strategiją link endogeninės plėtros, 
paremtos vartojimu ir gamyba 
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besivystančių šalių viduje; šiuo klausimu 
mano, kad ES ir MERCOSUR 
susitarimas yra puikus ES nenuoseklios 
klimato kaitos politikos pavyzdys;

Or. en

Pakeitimas 62
Dominique Bilde

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. primena, kad Europos Sąjunga 
negali būti vienintelė atsakinga už 
Paryžiaus susitarime nustatytų tikslų 
įgyvendinimą ir skatinimą ir, apskritai, už 
tarptautinius tikslus aplinkos apsaugos ir 
išmetamų teršalų mažinimo srityje, ypač 
apgailestauja dėl Kinijos investicijų į 
besivystančiose šalyse iš anglies 
išgaunamą energiją įgyvendinant jos 
Naujojo šilko kelio strategiją;

Or. fr

Pakeitimas 63
Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Chrysoula Zacharopoulou, Jan-Christoph Oetjen

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. 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;



AM\1205121LT.docx 35/39 PE652.290v01-00

LT

Or. fr

Pakeitimas 64
María Soraya Rodríguez Ramos, Jordi Cañas

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pakartoja, kad ES ir jos prekybos 
partneriai turi laikytis tarptautinių darbo 
ir aplinkos standartų, kovoti su nelegalia 
prekyba gresiančiomis išnykti ir 
nykstančiomis faunos ir floros rūšimis, 
skatinti kovą su klimato kaita palaikančią 
prekybą bei skatinti tokią praktiką, kaip 
įmonių socialinė atsakomybė; 

Or. en

Pakeitimas 65
Gianna Gancia

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pripažįsta, kad dėl Kinijos rinkos 
augimo ir dydžio ji ir toliau teikia daugybę 
galimybių; primygtinai ragina Komisiją 
sudaryti prekybos susitarimus, kuriais 
būtų užtikrinta, kad Europos investuotojai 
galėtų patekti į šią rinką, laikantis 
abipusiškumo principo.

Or. it

Pakeitimas 66
Ádám Kósa

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. ragina Komisiją ištirti, kaip būtų 
galima paskatinti ne ES šalių prisiimtų 
įsipareigojimų vykdymą;

Or. hu

Pakeitimas 67
Benoît Biteau, Pierrette Herzberger-Fofana, Caroline Roose
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. taip pat pabrėžia, kad COVID-19 
pandemijos sukelti sutrikimai parodė 
pasaulinės maisto sistemos 
pažeidžiamumą; kadangi žemės ūkio 
rinkų liberalizavimas dar labiau įtvirtina į 
eksportą orientuotą pramoninį žemės ūkio 
modelį, kuris pats prisideda prie klimato 
kaitos, jis taip pat skatina buveinių 
nykimą ir sudaro sąlygas virusų 
atsiradimui ir plitimui; ir priešingai, tai 
rodo, kad trumpos tiekimo grandinės ir 
kitos vietos iniciatyvos turi didelį 
potencialą šalinti dabartinius maisto 
sistemos trūkumus (tai gali pagerinti 
prieigą prie šviežio maisto, užtikrinti 
didesnę vertę ūkininkams ir sumažinti 
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;

Or. en

Pakeitimas 68
Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Catherine Chabaud, Chrysoula Zacharopoulou, Jan-
Christoph Oetjen
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Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. teigiamai vertina ekonominės 
partnerystės susitarimo su CARIFORUM 
įgyvendinimą; pažymi, kad reikia toliau 
didinti informuotumą, kad būtų 
pasinaudota pagal šį susitarimą 
sudaromomis didesnėmis galimybėmis; 
ragina Komisiją 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);

Or. fr

Pakeitimas 69
María Soraya Rodríguez Ramos, Jordi Cañas

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. ragina Komisiją į visus būsimus 
prekybos susitarimus įtraukti išsamius ir 
tinkamus pagalbinius susitarimus, 
teisiškai įpareigojančias su miškais 
susijusias nuostatas ir apsaugos 
priemones, kurios užtikrintų jų 
įgyvendinimą ir kovą su miškų naikinimu 
ir alinimu;

Or. en

Pakeitimas 70
Benoît Biteau, Pierrette Herzberger-Fofana, Caroline Roose
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 c dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5c. primena, kad ES, būdama 
didžiausia žemės ūkio prekių ir maisto 
produktų importuotoja ir eksportuotoja, 
yra svarbi žemės naudojimo pokyčius už 
jos ribų skatinanti varomoji jėga; 
primena, kad pasaulyje apie 80 proc. 
miškų sunaikinama plečiant žemės ūkio 
paskirties žemės plotus; labai susirūpinęs 
pažymi, kad ES vartojimas yra apie 10 
proc. visų sunaikinamų pasaulio miškų 
dalies priežastis, nes ES labai 
priklausoma nuo importuojamų žemės 
ūkio produktų, pvz., palmių aliejaus, 
mėsos, sojų, kakavos, kukurūzų, 
medienos, kaučiuko; dar kartą ragina ES 
veiksmingai reglamentuoti Europos 
prekybą miškui pavojų keliančiais 
produktais ir jų vartojimą, visų pirma 
nustatant privalomus išsamaus 
patikrinimo įsipareigojimus visiems 
miškui pavojų keliančių produktų tiekimo 
grandinėse veiklą vykdantiems 
subjektams; be to, ragina ES teikti 
pirmenybę agroekologinio ir ekologinio 
ūkininkavimo praktikai ES ir už jos ribų, 
atsižvelgiant į Tarpvyriausybinės klimato 
kaitos komisijos (IPCC) paskutinės 
specialiosios ataskaitos dėl klimato kaitos 
ir dirvožemio išvadas, ir atitinkamai 
reformuoti bendrąją žemės ūkio politiką;

Or. en

Pakeitimas 71
Benoît Biteau, Pierrette Herzberger-Fofana, Caroline Roose
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5d. pritaria pasienio anglies dioksido 
mokesčių koregavimo mechanizmui, kuris 
yra svarbi priemonė užtikrinant sąžiningą 
konkurenciją įmonėms, kurios imasi 
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priemonių sumažinti jų veiklos klimatui 
daromą poveikį;

Or. en

Pakeitimas 72
Benoît Biteau, Pierrette Herzberger-Fofana, Caroline Roose
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
5 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5e. ragina ES įsitraukti į intelektinės 
nuosavybės teisių pasaulinės sistemos 
pertvarkymą siekiant paskatinti klimatui 
palankių technologijų teisėtą perdavimą 
besivystančiose šalyse; šiuo tikslu ragina 
priimti deklaraciją dėl intelektinės 
nuosavybės teisių ir klimato kaitos, 
panašią į 2001 m. Dohos deklaraciją dėl 
TRIPS sutarties ir visuomenės sveikatos;

Or. en


