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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl su prekyba susijusių COVID-19 protrūkio aspektų ir pasekmių
(2020/2117(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2021 m. vasario 18 d. Komisijos komunikatą „Prekybos politikos 
peržiūra. Atvira, tvari ir ryžtinga prekybos politika“ (COM(2021)0066),

– atsižvelgdamas į 2020 m. birželio 17 d. Komisijos baltąją knygą dėl sąlygų, susijusių su 
užsienio subsidijomis, suvienodinimo (COM(2020)253),

– atsižvelgdamas į 2020 m. gegužės 27 d. Komisijos komunikatą „Proga Europai atsigauti 
ir paruošti dirvą naujai kartai“ (COM(2020)0456),

– atsižvelgdamas į 2020 m. gegužės 20 d. Komisijos komunikatą „Sąžininga, sveika ir 
aplinkai palanki maisto sistema pagal strategiją „Nuo ūkio iki stalo“ (COM(2020)0381),

– atsižvelgdamas į 2020 m. gegužės 27 d. Komisijos komunikatą „Patikslinta 2020 m. 
Komisijos darbo programa“ (COM(2020)0440) ir į Komisijos pirmininkės U. von der 
Leyen 2020 m. rugsėjo 16 d. ketinimų raštą Parlamento pirmininkui D. M. Sassoli ir 
Kanclerei A. Merkel „Sąjungos padėtis 2020 m.“,

– atsižvelgdamas į 2020 m. gegužės 20 d. Komisijos komunikatą „2030 m. ES biologinės 
įvairovės strategija. Gamtos grąžinimas į savo gyvenimą“ (COM(2020)0380),

– atsižvelgdamas į 2020 m. kovo 11 d. Komisijos komunikatą „Naujas žiedinės 
ekonomikos veiksmų planas, kuriuo siekiama švaresnės ir konkurencingesnės Europos“ 
(COM(2020)0098),

– atsižvelgdamas į 2020 m. kovo 10 d. Komisijos komunikatą „Nauja Europos pramonės 
strategija“ (COM(2020)0102),

– atsižvelgdamas į 2020 m. kovo 10 d. Komisijos komunikatą „Tvarios ir skaitmeninės 
Europos MVĮ strategija“ (COM(2020)0103),

– atsižvelgdamas į 2020 m. kovo 9 d. Komisijos ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio 
užsienio reikalams ir saugumo politikai bendrą komunikatą „Visapusiškos strategijos su 
Afrika kūrimas“ (JOIN(2020)0004),

– atsižvelgdamas į 2020 m. vasario 19 d. Komisijos komunikatą „Europos skaitmeninės 
ateities formavimas“ (COM(2020)0067),

– atsižvelgdamas į 2019 m. gruodžio 11 d. Komisijos komunikatą „Europos žaliasis 
kursas“ (COM(2019)0640),

– atsižvelgdamas į 2020 m. gruodžio 2 d. Komisijos ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio 
užsienio reikalams ir saugumo politikai bendrą komunikatą „Nauja ES ir JAV 



PE689.689v01-00 4/13 PR\1226305LT.docx

LT

pasaulinių pokyčių darbotvarkė“ (JOIN(2020)0022),

– atsižvelgdamas į 2018 m. vasario 26 d. Komisijos tarnybų neoficialų dokumentą dėl 
grįžtamosios informacijos ir tolesnių galimybių gerinti prekybos ir darnaus vystymosi 
skyrių ES laisvosios prekybos susitarimuose įgyvendinimą ir vykdymo užtikrinimą ir 15 
punktų veiksmų planą dėl prekybos ir darnaus vystymosi skyrių,

– atsižvelgdamas į 2015 m. spalio 14 d. Komisijos komunikatą „Prekyba visiems. 
Atsakingesnės prekybos ir investicijų politikos kūrimas“ (COM(2015)0497),

– atsižvelgdama į 21-ojoje Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių 
konferencijoje priimtą susitarimą (Paryžiaus susitarimas),

– atsižvelgdamas į JT Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m. ir į darnaus vystymosi 
tikslus (DVT), 

– atsižvelgdamas į savo 2021 m. kovo 10 d. rezoliuciją dėl su PPO taisyklėmis 
suderinamo ES pasienio anglies dioksido mokesčio mechanizmo kūrimo1, 2021 m. kovo 
10 d. rezoliuciją su rekomendacijomis Komisijai dėl įmonėms tenkančios išsamaus 
patikrinimo prievolės ir įmonių atskaitomybės2 ir 2021 m. vasario 10 d. rezoliuciją dėl 
naujo žiedinės ekonomikos veiksmų plano3, taip pat į savo būsimą rezoliuciją „Europos 
skaitmeninės ateities formavimas: kliūčių bendrajai skaitmeninei rinkai šalinimas ir 
dirbtinio intelekto (DI) naudojimo gerinimas siekiant naudos vartotojams ES“, būsimą 
rezoliuciją dėl sąžiningos, sveikos ir aplinkai palankios maisto sistemos pagal strategiją 
„Nuo ūkio iki stalo“ ir būsimą rezoliuciją „2030 m. ES biologinės įvairovės strategija. 
Gamtos grąžinimas į savo gyvenimą“,

– atsižvelgdamas į savo 2020 m. lapkričio 26 d. rezoliuciją dėl ES prekybos politikos 
peržiūros4, 2020 m. lapkričio 25 d. rezoliuciją dėl naujos Europos pramonės strategijos5, 
2020 m. spalio 7 d. rezoliuciją „Bendros prekybos politikos įgyvendinimas. 2018 m. 
metinė ataskaita“6, 2020 m. rugsėjo 16 d. rezoliuciją dėl ES veiksmų, kuriais siekiama 
apsaugoti ir atkurti pasaulio miškus, stiprinimo7, 2019 m. lapkričio 28 d. rezoliuciją dėl 
kritinės klimato ir aplinkos padėties8, 2017 m. gruodžio 12 d. rezoliuciją „Skaitmeninės 
prekybos strategijos kūrimas“9 ir 2016 m. liepos 5 d. rezoliuciją dėl naujos 
perspektyvios ir novatoriškos ateities strategijos dėl prekybos ir investicijų10,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Vystymosi komiteto bei Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto 
nuomones,

1 Priimti tekstai, P9_TA(2021)0071.
2 Priimti tekstai, P9_TA(2021)0073.
3 Priimti tekstai, P9_TA(2021)0040.
4 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0337.
5 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0321.
6 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0252.
7 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0212.
8 Priimti tekstai, P9_TA(2019)0078.
9 OL C 369, 2018 10 11, p. 22.
10 OL C 101, 2018 3 16, p. 30.
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– atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą (A9-0000/2021),

Prekyba ir darnus vystymasis

1. teigiamai vertina tai, kad Europos žaliasis kursas integruojamas į komunikatą dėl 
prekybos politikos peržiūros ir ragina parengti konkretų veiksmų planą, kad šis užmojis 
taptų realybe; 

2. teigiamai vertina tai, kad Paryžiaus susitarimas įtrauktas į visus prekybos, investicijų ir 
partnerystės susitarimus kaip esminis elementas; pabrėžia, kad siekiant sudaryti 
laisvosios prekybos susitarimus (LPS) būtina ratifikuoti Tarptautinės darbo 
organizacijos (TDO) pagrindines konvencijas ir gerbti žmogaus teises; ragina į visus 
prekybos susitarimus įtraukti plataus užmojo skyrius dėl lyčių lygybės ir mažųjų bei 
vidutinių įmonių (MVĮ);

3. pabrėžia, kad atsigavimas po COVID-19 yra unikali galimybė nustatyti tvaraus augimo 
darbotvarkę; todėl ragina Komisiją nedelsiant pateikti savo 15 punktų veiksmų plano 
dėl prekybos ir darnaus vystymosi skyrių peržiūrą; tikisi, kad atliekant peržiūrą bus 
skubiai sprendžiamas prekybos ir darnaus vystymosi įsipareigojimų vykdymo 
užtikrinimo klausimas, kuris šiuo metu neįtrauktas; atsižvelgdamas į tai primena 
Nyderlandų ir Prancūzijos neoficialų dokumentą dėl prekybos, socialinio ir ekonominio 
poveikio bei darnaus vystymosi11; siūlo, kad ES prekybos politikai būtų taikomi bent 
pastarojo meto vykdymo užtikrinimo srityje pasiekti laimėjimai, t. y. galimybė spręsti 
bet kokios partnerių neatitikties problemą taikant vienašales sankcijas, įskaitant tarifų ar 
kvotų tam tikriems produktams nustatymą arba kryžminį kitų susitarimo dalių 
sustabdymą;

4. atkreipia dėmesį į tai, kad vartotojiškai elektroninei įrangai, o ne aplinkosaugos 
prekėms, vis dar taikomas lengvatinis režimas ir kad tarifai bei prekybos kliūtys trukdo 
tvariai prekybai; prašo Komisijos parengti priemones, kuriomis būtų šalinami šie 
iškraipymai, ir žaliojo kurso žodžius paversti darbais įgyvendinant jį visuose prekybos 
politikos aspektuose; 

5. atkreipia dėmesį į tai, kad didelės pradinės išlaidos, kurios atsipirks tik laikui bėgant, ir 
praktinės patirties bei įrangos trūkumas šiuo metu trukdo besivystančioms šalims imtis 
žalinimo; reikalauja, kad Komisija naudotų visas turimas prekybos priemones, kad 
padidintų finansinę paramą, techninę pagalbą, technologijų perdavimą ir skaitmeninį 
skverbimąsi, siekiant suteikti galių besivystančioms šalims ir sudaryti joms sąlygas 
užtikrinti tvarų atsparumą; 

6. ragina ES imtis vadovaujamo vaidmens daugiašaliu lygmeniu ir nutraukti žalingas 
subsidijas propaguojant skaidrumą ir griežtą reguliavimą bei taisykles prekybos 
susitarimuose ir Pasaulio prekybos organizacijoje (PPO); pabrėžia, kad svarbu atlikti 
ex ante, tarpinius ir ex post poveikio darniam vystymuisi vertinimus; pabrėžia, kad 

11 Nyderlandų ir Prancūzijos neoficialus dokumentas dėl prekybos, socialinio ir ekonominio poveikio bei 
darnaus vystymosi (angl. Non-paper from the Netherlands and France on trade, social economic effects and 
sustainable development), kurį galima rasti svetainėje „The Netherlands at International Organisations 
(permanentrepresentations.nl)“.

https://www.permanentrepresentations.nl/documents/publications/2020/05/08/non-paper-from-nl-and-fr-on-trade-social-economic-effects-and-sustainable-development
https://www.permanentrepresentations.nl/documents/publications/2020/05/08/non-paper-from-nl-and-fr-on-trade-social-economic-effects-and-sustainable-development
https://www.permanentrepresentations.nl/documents/publications/2020/05/08/non-paper-from-nl-and-fr-on-trade-social-economic-effects-and-sustainable-development
https://www.permanentrepresentations.nl/documents/publications/2020/05/08/non-paper-from-nl-and-fr-on-trade-social-economic-effects-and-sustainable-development
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reikia parengti išsamią sistemą, kurioje būtų nustatyti konkretūs tikslai siekiant 
pažangos į prekybos ir investicijų susitarimus integruojant darnaus vystymosi tikslus, 
žaliąjį kursą ir TDO deramo darbo darbotvarkę; pabrėžia, kad nauji susitarimai turėtų 
būti sudaromi tik pasiekus šiuos tikslus ir kad galiojantys susitarimai turėtų būti 
atitinkamai peržiūrėti;

7. pabrėžia, kad skaidrumas ir dialogas yra nepaprastai svarbūs siekiant užtikrinti paramą 
prekybos politikai; tvirtina, kad ES tarptautiniuose susitarimuose turi būti aiškiai 
apibrėžtas pilietinės visuomenės ir vietos patarėjų grupių vaidmuo bei atsakomybė ir 
kad finansinė parama, siekiant jos veiksmingumo, turi būti teikiama kartu su gebėjimų 
stiprinimo priemonėmis; 

Sąžiningos, atsparios ir ekologiškos vertės grandinės

8. pabrėžia sąžiningų vertės grandinių, kuriose būtų laikomasi žmogaus teisių, darbuotojų 
teisių ir aplinkosaugos standartų, svarbą; primena, kad privalomas išsamus patikrinimas 
visoje tiekimo grandinėje – tai būtina priemonė šiam tikslui pasiekti; pabrėžia, kad 
daugiau dėmesio reikėtų skirti pažeidžiamai labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių 
padėčiai, ypač besivystančiose šalyse, nes didelės įmonės, tikėtina, yra labiau pajėgios 
įveikti staigaus paklausos sumažėjimo problemą; 

9. pažymi, kad pasaulinės vertės grandinės dažnai susijusios su netolygiu rizikos 
pasiskirstymu, ypač drabužių sektoriuje; apgailestauja dėl to, kad pandemijos metu dėl 
šio netolygaus pasiskirstymo Europos įmonės, panaikindamos jau pagamintus, o kai 
kuriais atvejais net išsiųstus užsakymus, perkėlė mažesnės paklausos sąnaudas 
besivystančių šalių gamintojams; ragina Komisiją bendradarbiauti su vietos valdžios 
institucijomis, privačiuoju sektoriumi ir pilietine visuomene, kad būtų užtikrintas 
teisingesnis rizikos pasiskirstymas visoje tiekimo grandinėje; 

10. pabrėžia, kad svarbu tiek vidaus rinkoje, tiek trečiųjų šalių rinkose užtikrinti sąžiningą 
konkurenciją ir vienodas sąlygas Europos įmonėms; atsižvelgdamas į tai, pabrėžia 
prekybos apsaugos priemonių svarbą ir ragina Komisiją 2021 m. skubiai baigti rengti 
ES prekybos apsaugos priemonių rinkinį teikiant pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra 
priimamų aktų, pirmenybę skiriant priemonei, kuria kovojama su iškraipymais, kuriuos 
lemia užsienio subsidijos ir valstybės valdomos įmonės, ir užbaigti derybas dėl 
tarptautinių viešųjų pirkimų priemonės12; 

11. yra įsitikinęs, kad atvirumas turėtų būti neatsiejamas nuo mūsų strateginių sektorių 
apsaugojimo ir turėtų būti glaudžiai susietas su plataus užmojo bei į ateitį orientuota 
pramonės politika, atitinkančia žaliąjį kursą ir skaitmeninę strategiją, kuriant kokybiškas 
darbo vietas ir užtikrinant, kad Europa atliktų pagrindinį vaidmenį gaminant 
novatoriškas prekes ir teikiant ateities paslaugas; 

12. yra įsitikinęs, kad ES yra pernelyg priklausoma nuo riboto skaičiaus ypatingos svarbos 
prekių tiekėjų ir paslaugų teikėjų; primygtinai ragina ES panaikinti šią nepageidaujamą 

12 2016 m. sausio 29 d. pakeistas pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl trečiųjų šalių 
prekių ir paslaugų patekimo į Sąjungos viešųjų pirkimų vidaus rinką ir procedūrų, kuriomis remiamos derybos 
dėl Sąjungos prekių ir paslaugų patekimo į trečiųjų šalių viešųjų pirkimų rinkas (COM(2016)0034).
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priklausomybę taikant įvairias politikos priemones, kuriomis įmonės būtų skatinamos 
kaupti atsargas, įvairinti išteklių gavimo strategijas ir pirmenybę teikti veiklos 
perkėlimui į artimas šalis, nes taip galėtų būti sukurta naujų prekybos galimybių 
partneriams rytinėse ir pietinėse kaimyninėse šalyse;

13. pažymi, kad pandemijos metu toliau veikė maisto tiekimo grandinės; pažymi, kad 
Žemės ūkio rinkų informacinė sistema (AMIS), kuri vienija pagrindines prekybos 
žemės ūkio prekėmis šalis siekiant padidinti maisto rinkos skaidrumą ir politinį atsaką 
aprūpinimo maistu labui, gali būti laikoma gerosios patirties pavyzdžiu; ragina Komisiją 
išnagrinėti, ar šis modelis galėtų būti naudojamas ir kitose vertės grandinėse;

14. ragina Komisiją parengti skaitmeninės prekybos strategiją siekiant padidinti Europos 
įmonių patekimą į rinką ir apsaugoti ES piliečių teises pagal Bendrąjį duomenų 
apsaugos reglamentą13; pabrėžia, kad dėl COVID-19 paspartėjo skaitmeninė revoliucija, 
ir pabrėžia, jog svarbu, kad ES imtųsi vadovaujamo vaidmens nustatant tvarios, 
skaitmeninėmis technologijomis grindžiamos pasaulinės ekonomikos standartus ir 
užtikrinant tarptautinių duomenų srautų atvirumą; 

15. ragina numatyti paskatas ES įmonėms, kad jos trumpintų arba pritaikytų savo tiekimo 
grandines ten, kur tai naudinga, siekiant užtikrinti, kad išorės socialinės, 
aplinkosauginės ir ekonominės sąnaudos būtų visapusiškai įtrauktos į kainą, laikantis 
tokių ES politikos priemonių, kaip strategija „Nuo ūkio iki stalo“, Žiedinės ekonomikos 
veiksmų planas ir Biologinės įvairovės strategija, ir sustiprinti ES veiksmus, kuriais 
siekiama apsaugoti ir atkurti pasaulio miškus; 

Prekybos ypatingos svarbos sveikatos produktais politika: COVID-19 krizės metu įgyta 
patirtis

16. pabrėžia, kad tarptautinės prekybos valdymui tenka svarbus vaidmuo siekiant sparčiai 
plėtoti medicininį gydymą ir vakcinas, greitai didinti gamybą, kurti atsparias pasaulines 
vertės grandines ir užtikrinti vienodas patekimo į rinką galimybes visam pasauliui; 
atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad reikia pasinaudoti COVID-19 pandemija siekiant 
suteikti postūmį labiau suderintam tarptautiniam bendradarbiavimui ir didinti visuotinį 
pasirengimą ekstremalioms sveikatos situacijoms;

17. šiuo atžvilgiu atkreipia dėmesį į žalingą vienašalių priemonių, pvz., eksporto apribojimų 
ir draudimų, taip pat pasaulinių atsargų skaidrumo stokos ir dėl to vykdomo 
spekuliavimo ribotų būtiniausių prekių kainomis, poveikį, ypač mažas ir vidutines 
pajamas gaunančioms šalims; todėl ragina ne vėliau kaip 2021 m. pabaigoje patvirtinti 
PPO prekybos ir sveikatos iniciatyvą ir užtikrinti didesnį būtiniausių medicinos 
reikmenų tiekimo ir gamybos bei medicinos paslaugų teikimo skaidrumą;

18. yra susirūpinęs dėl to, kad pastaruoju metu pagrindinės gamybos šalys, pvz., JAV, 
Jungtinė Karalystė, Kinija ir Indija, taip pat ES padidino vakcinų eksporto apribojimus, 
ir pabrėžia, kad dėl to kyla pavojus sparčiam vakcinų gamybos pajėgumų didinimui 

13 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų 
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).
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visame pasaulyje; primygtinai ragina Komisiją bendradarbiauti su šalimis 
gamintojomis, kad būtų greitai pašalintos eksporto kliūtys, ir pakeisti eksporto leidimų 
tvarką reikalavimu pranešti apie eksportą ir importą; primygtinai reikalauja užtikrinti 
savalaikę ir visapusišką prieigą prie tokių duomenų;

19. pabrėžia, kad vakcinos nuo COVID-19 ir jo atmainų yra visuotinė viešoji gėrybė ir kad 
daugiašalės pastangos turėtų būti sutelktos į pasaulinių gamybos pajėgumų ir 
technologijų perdavimo didinimą, be kita ko, mažas ir vidutines pajamas gaunančiose 
šalyse; atsižvelgdamas į tai, labai palankiai vertina 2021 m. kovo 8–9 d. vykusį 
pasaulinį aukščiausiojo lygio susitikimą COVID-19 vakcinų tiekimo grandinės ir 
gamybos klausimais ir ragina sukurti struktūrines platformas, kad būtų galima greitai 
padidinti vakcinų gamybą daugiau šalių;

20. pabrėžia, kad tarptautinės prekybos politika turi atlikti aktyvų vaidmenį siekiant šio 
tikslo, sudarant palankesnes sąlygas prekybai žaliavomis, mažinant kvalifikuotų ir 
patyrusių darbuotojų trūkumą, sprendžiant tiekimo grandinės problemas ir peržiūrint 
pasaulinę intelektinės nuosavybės teisių sistemą atsižvelgiant į būsimas pandemijas; 
atsižvelgdamas į tai, primygtinai ragina vesti konstruktyvų dialogą dėl laikino PPO 
sutarties dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (TRIPS), 
nuostatų netaikymo, siekiant užtikrinti, kad pandemijos metu šalys nepatirtų atsakomųjų 
veiksmų dėl su COVID-19 susijusių patentų pažeidimų; 

Daugiašališkumas ir Europos geopolitinė vieta pasaulyje

21. ragina Komisiją nustatyti konkrečius ir specifinius veiksmus bei veiksmų planą siekiant 
įgyvendinti atviro strateginio savarankiškumo koncepciją; pabrėžia, kad ES rinkos 
stiprybė, vertybės ir bendradarbiavimo, sąžiningumo bei taisyklėmis grindžiamos 
prekybos principų laikymasis turėtų būti tokio atvirumo pagrindas; primygtinai 
rekomenduoja, kad ES siektų partnerystės su panašiai mąstančiais partneriais; tačiau 
pabrėžia, kad tais atvejais, kai bendradarbiauti nepavyksta, ES turėtų ginti savo 
interesus autonominėmis priemonėmis, kad apsaugotų savo vertybes ir kovotų su 
nesąžiningos prekybos praktika;

22. teigiamai vertina tai, kad prekybos politikos peržiūroje patvirtinamas daugiašališkumas 
ir pateikiama išsamių pasiūlymų dėl būtinos nuodugnios PPO reformos; pritaria tam, 
kad Komisija savo PPO reformos vizijoje daug dėmesio skiria darniam vystymuisi, ir 
primygtinai ragina Komisiją dėti visas pastangas siekiant įgyvendinti darnaus vystymosi 
darbotvarkę; pabrėžia, kad svarbu tęsti veiksmus dėl PPO prekybos ir klimato 
iniciatyvos; 

23. pabrėžia, kad siekiant įgyvendinti bet kokią esminę organizacijos reformą nepaprastai 
svarbu bus atgaivinti PPO derybų funkciją; ypač pabrėžia, kad reikia spręsti 
konkurencijos iškraipymų, kuriuos lemia pramonės subsidijos ir valstybės valdomos 
įmonės, klausimą; ragina Komisiją aktyviai ieškoti būdų, kaip pašalinti neatitikimą tarp 
išsivystymo lygio ir tarptautinėje prekybos sistemoje prisiimtų įsipareigojimų skaičiaus; 
yra įsitikinęs, jog tam, kad bet kokia prasminga PPO reforma būtų sėkminga, 
nepaprastai svarbi yra ES lyderystė;

24. pritaria prekybos politikos peržiūroje pateiktam pasiūlymui, kad Didysis dvidešimtukas 
(G 20) turėtų bendradarbiauti ir imtis vadovaujančio vaidmens siekiant anglies dioksido 
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poveikio neutralumo visame pasaulyje; tačiau pabrėžia, jog tam, kad šis požiūris būtų 
veiksmingas, kai kurie nariai turės padidinti savo išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo 
įsipareigojimus; 

25. pritaria naujai ir ateities perspektyvomis grindžiamai transatlantinei darbotvarkei, 
pagrįstai bendrais interesais ir bendromis vertybėmis; primygtinai ragina Komisiją ir 
JAV administraciją glaudžiai bendradarbiauti, kad būtų užtikrintos vienodos sąlygos ir 
susitarta dėl plataus užmojo socialinių ir aplinkos apsaugos standartų, taip pat remtis 
viena kitos patirtimi siekiant užtikrinti veiksmingesnį šių standartų taikymą; ragina dėti 
bendras pastangas siekiant įveikti pandemiją, paspartinti ekonomikos atsigavimą ir 
palengvinti prekybą būtiniausiomis medicinos prekėmis; pakartoja, jog turime veikti 
išvien, kad būtų įgyvendinta prasminga PPO reforma ir rasti bendri bendrų problemų 
sprendimai;

26. suvokia ES daugialypių prekybos santykių su Kinija svarbą; yra tvirtai įsitikinęs, kad 
ES ir Kinijos prekybos santykių atžvilgiu reikia numatyti labiau subalansuotą ir abipusį 
požiūrį; pabrėžia, kad ES ir Kinijos visapusiško susitarimo dėl investicijų ratifikavimo 
procesas gali būti pradėtas tik tuomet, kai ES pradės taikyti reikiamas autonomines 
priemones, įskaitant produktų, pagamintų naudojant priverstinį darbą, draudimą, 
atnaujintą prekybos apsaugos priemonių rinkinį ir veikiantį sankcijų už žmogaus teisių 
pažeidimus mechanizmą; reikalauja, kad Komisija imtųsi tolesnių veiksmų dėl 
investicijų susitarimo su Taivanu;

27. teigiamai vertina prekybos politikos peržiūroje prisiimtus įsipareigojimus Afrikai ir 
rytinėms bei pietinėms kaimyninėms šalims ir tikisi konkrečių veiksmų, kuriais būtų 
stiprinami ES santykiai su šiomis partnerėmis; pakartoja, kokia svarbi yra strateginė ir 
tvari partnerystė su Pietryčių Azija, Indija ir Lotynų Amerika;

°

° °

28. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS 

Pasaulis dėl COVID-19 pandemijos patiria precedento neturintį pasaulinį sukrėtimą – ne tik 
humanitarinę katastrofą, bet ir mūsų ekonomikos bei prekybos sistemų sutrikdymą. Kiekviena 
pasaulio šalis susiduria su nenuspėjamomis pasekmėmis savo piliečių sveikatai bei 
ekonominėms ir socialinėms sistemoms. Pandemija padarė poveikį pasaulinėms paslaugoms 
ir gamybai ir taip buvo atskleista ilgų vertės grandinių, gamybos „pačiu laiku“ modelių ir 
nepageidaujamos priklausomybės rizika. Reikia spręsti ES pasaulinių vertės grandinių 
pažeidžiamumo problemą, nes išorės sukrėtimų, pvz., pandemijų, ekstremalių meteorologinių 
reiškinių, politinių konfliktų ir kibernetinių išpuolių, skaičius ateityje turbūt išaugs.

Dabartinę krizę apsunkina tebesitęsiantis piliečių nusivylimas Europa, susijęs su kintančiu 
darbo pobūdžiu ir darbo vietų praradimu gamybos pramonėje. Hiperglobalizacija lėmė 
neigiamą poveikį darbuotojų darbo užmokesčiui ir aplinkai, taip pat (tikrą arba numanomą) 
vyriausybių galios formuoti ekonomiką ir viešąją politiką praradimą. Nacionalistinis atsakas 
ir prekybos karai nepadės mums įveikti šios struktūrinės krizės, tačiau reikia rimtai atsižvelgti 
į susijusius susirūpinimą keliančius klausimus ir pripažinti neoliberalios ekonomikos 
doktrinos nesėkmes. Parama daugiašalei prekybos sistemai suteikia galimybę ją formuoti.

Tas pats pasakytina ir apie dabartinės pandemijos poveikio sveikatai šalinimą. Nors virusas 
nepaiso sienų, visuotinį atsaką labai apsunkino eksporto apribojimai ir prekybos kliūtys, 
nepakankamas turimų atsargų ir būtiniausių produktų gamybos skaidrumas, taip pat 
susilpnintos tarptautinės institucijos, kurios nebuvo pasirengusios įveikti tokio masto krizę. 
Mūsų užduotis – pasimokyti iš dabartinės padėties ir stiprinti mūsų tarptautinį pasirengimą 
būsimoms (sveikatos) krizėms. 

Tradicinės prekybos politikos reforma, atsižvelgiant į mums iškilusius iššūkius ir siekiant, kad 
ji būtų tvari ir teisinga visiems, – tai vienintelis būdas prisidėti prie visuotinių pokyčių, kurių 
reikalauja mūsų piliečiai. Iššūkius reikia paversti galimybėmis, o mūsų piliečiams reikia 
sukurti tvarias ir geresnes darbo vietas. Kaip gairėmis turėtų būti vadovaujamasi Jungtinių 
Tautų darnaus vystymosi tikslais ir jų trimis ekonomikos, ekologijos ir socialinės politikos 
ramsčiais. 

PREKYBA IR DARNUS VYSTYMASIS

Europa drastiškai pakeitė kryptį ir formuodama savo politiką pagrindinį dėmesį skiria 
Europos žaliajam kursui, poveikio klimatui neutralumo ne vėliau kaip 2050 m. tikslui ir DVT, 
taip pat siekia, kad ES visuomenė taptų atsparesnė, tvaresnė ir teisingesnė. Tačiau su importu 
į ES susijęs išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis nuolat didėjo ir šiuo metu 
sudaro daugiau kaip 20 proc. ES viduje išmetamo CO2 kiekio – taip kenkiama Sąjungos 
pastangoms mažinti savo pasaulinį pėdsaką ir kovoti su klimato kaita.

Prekybos politikos peržiūroje aiškiai nurodoma, kad prekybos politika turėtų būti suderinta su 
žaliuoju kursu. Viena vertus, tai reiškia, kad reikia visapusiškai laikytis žalos nedarymo 
principo ir panaikinti praktiką, kuria kenkiama žmonėms, gyvūnams ir planetai, taip pat 
daroma žala tvariai politikai. Kita vertus, reikia įtvirtinti prekybos politiką, pagal kurią 
iššūkiai virstų galimybėmis ir būtų aktyviai prisidedama prie teisingos ir tvarios pertvarkos 
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visame pasaulyje, o ne veikiama prieš ją. Tyrimai rodo, kad vartotojiškai elektroninei įrangai 
ir paslaugoms taikomi gerokai mažesni tarifai ir netarifinės kliūtys nei žaliesiems produktams 
ir paslaugoms. Jei ES nori žaliojo kurso žodžius paversti darbais, ji turėtų siekti rodyti 
pavyzdį ir pasinaudoti savo antros pagal dydį pasaulio vartotojų rinkos padėtimi, kad 
nustatytų pasaulinę žaliąją darbotvarkę. 

Be to, prekybos politikoje reikėtų atsižvelgti ne tik į aplinkos apsaugos sąnaudas. Didelių 
tarptautinių bendrovių dominavimas pasaulio ekonomikoje ir jų sąnaudų mažinimo strategijos 
daro poveikį pasaulinei funkcinių pajamų nelygybei, nes dėl spartaus pelno augimo mažėja 
pasaulinė darbo pajamų dalis. Nepaprastai svarbu, kad įgyvendinant prekybos politiką būtų 
sprendžiamas socialinių sąnaudų, susijusių su ilgomis vertės grandinėmis ir gamybos „pačiu 
laiku“ modeliais, eksternalizavimo klausimas. Todėl ES turėtų taikyti politikos priemonių 
rinkinį, apimantį išsamaus patikrinimo ir įmonių socialinės atsakomybės priemones, padidinti 
prekybos ir darnaus vystymosi skyrių įgyvendinimo užtikrinimą, atlikti reguliaresnius ir 
išsamesnius poveikio darniam vystymuisi vertinimus ir uždrausti su priverstiniu darbu 
susijusių prekių importą.

SĄŽININGOS, ATSPARIOS IR EKOLOGIŠKOS VERTĖS GRANDINĖS

Neabejotina, kad pandemija atskleidė nepageidaujamą priklausomybę itin svarbiuose 
sektoriuose, pvz., farmacijos, medicinos reikmenų ir asmeninių apsaugos priemonių (AAP), 
nors dauguma pasaulinių vertės grandinių ir toliau veikė. Kadangi tiekimo trūkumą lėmė 
staigus paklausos padidėjimas ir pasaulinių vertės grandinių pertrūkiai, akivaizdu, kad tam 
tikras strateginis pažeidžiamumas, pvz., farmacijos sektoriuje, susidarė jau prieš pandemiją ir 
jį reikėtų pašalinti. Tokie trūkumai negali būti pašalinti įgyvendinant vien tik prekybos 
politiką, tačiau ji turėtų būti gerai apgalvoto politikos priemonių rinkinio, kuriuo įmonės būtų 
skatinamos kaupti atsargas, įvairinti išteklių gavimo strategijas ir skatinti vietos gamybą, 
dalis. Viešųjų pirkimų standartų pritaikymas, galimybių patekti į strateginių sektorių rinką 
didinimas, strateginės prekybos ir investicijų partnerystės sudarymas ir griežtų tiesioginių 
užsienio investicijų taisyklių tolesnis taikymas gali būti svarbios priemonės šiam tikslui 
pasiekti.

Europos Komisija, reaguodama į teisėtą susirūpinimą dėl nepageidaujamos priklausomybės, 
pateikė atviro strateginio savarankiškumo koncepciją. Nors prekybos politikos peržiūroje 
pateikiama šiek tiek daugiau turinio apie tai, ką reiškia ši koncepcija, pageidautina būtų 
numatyti konkrečius veiksmus ir veiksmų planą jai įgyvendinti. Mūsų rinkos stiprybė, 
vertybės ir bendradarbiavimo, sąžiningumo bei taisyklėmis grindžiamos prekybos principų 
laikymasis turėtų būti mūsų atvirumo pagrindas. 

Nepaprastai svarbu, kad taikant atviro strateginio savarankiškumo modelį būtų sukurta 
prekybos politikos ir vidaus politikos, pvz., plataus užmojo pramonės, skaitmeninės ir 
aplinkos politikos, sąveika. Atvirumo, ateities perspektyvomis grindžiamos vidaus politikos ir 
apsaugos nuo nesąžiningos konkurencijos derinys turėtų sudaryti sąlygas, kurių reikia siekiant 
užtikrinti, kad ateities produktai, ar tai būtų novatoriški elektromobiliai, plonos folijos saulės 
baterijų plokštės, ar revoliucinės cheminės medžiagos, būtų gaminami ES. 

ES strateginių sektorių žemėlapio sudarymas, kaip paskelbta prekybos politikos peržiūroje, 
turėtų padėti geriau suprasti jų tiekimo grandinių stiprybes ir silpnybes. Remiantis šiuo 
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žemėlapiu, turėtų būti nustatyti būdai, kaip padidinti tiekimo grandinių atsparumą, 
pavyzdžiui, pasitelkiant įvairinimą, kaupiant atsargas arba sugrąžinant į kitas šalis perkeltą 
veiklą (įskaitant veiklos perkėlimą į artimas šalis) – taip galėtų būti sukurtos naujos prekybos 
galimybės partneriams Europos kaimynystėje.

PREKYBA IR SVEIKATA

Tarptautinė prekybos politika atlieka lemiamą vaidmenį stiprinant pagrindinių sveikatos 
priežiūros produktų gamybą, platinimą ir vienodas galimybes jais naudotis. Nuo 2020 m. 
kovo mėn. pasaulinė bendruomenė padarė įspūdingą pažangą: sumažėjo asmeninių apsaugos 
priemonių trūkumas, buvo labai sumažintos importo ir eksporto kliūtys, taip pat parengtos 
pasaulinės iniciatyvos, kuriomis siekiama stiprinti bendradarbiavimą gamybos ir patekimo į 
rinką srityse, pvz., bendros viešųjų pirkimų sistemos ir platformos, skirtos gamintojams visoje 
tiekimo grandinėje suderinti. Svarbiausia, kad dėl precedento neturinčio viešojo ir privačiojo 
sektorių bendradarbiavimo pasaulio mastu dabar turime kelias veiksmingas vakcinas per 
trumpesnį nei vienų metų laikotarpį. Tačiau jei iš tikrųjų norime atsigauti po šios krizės ir 
pažaboti pavojingų atmainų grėsmę, turime toliau didinti tarptautinį bendradarbiavimą, 
stiprinti PPO ir PSO priemonių rinkinius ir vakcinas laikyti tikra visuotine viešąja gėrybe.

Vis dar esame toli nuo šio idealo: tyrimai rodo, kad plataus masto vakcinacijos aprėptis nebus 
pasiekta iki 2023 m., o skurdžiausios šalys turės palaukti bent iki 2024 m., kol bus užtikrintas 
kolektyvinis imunitetas. Šiuo metu sunku numatyti, kiek dozių galima pagaminti kasmet. 
2020 m. vakcinų gamintojai sugebėjo pristatyti tik 3 proc. iš pradžių numatytų dozių, o 
vakcinų gamyba iki šiol sutelkta tik 13-oje pasaulio šalių. Dėl kelių komponentų, pvz., 
flakonų, lipidų ir vienkartinių maišelių bei filtrų, trūkumo ir toliau susidaro didelės gamybos 
kliūtys. Tuo pačiu metu esama įrodymų, kad bent ES, Jungtinė Karalystė, JAV, Indija ir 
Kinija taiko tam tikrus vakcinų eksporto apribojimus, kurie lėtina gamybos didinimą ir gali 
turėti atgrasomąjį poveikį investicijoms.

Akivaizdu, jog būtina nedelsiant dėti visas pastangas, kad būtų didinama gamyba ir mažinama 
pasaulinė gamybos pajėgumų koncentracija. Šiuo tikslu reikia skubiai daryti pažangą dėl 
Otavos grupės pasiūlytos PPO prekybos ir sveikatos iniciatyvos. Didelis politinis postūmis 
galėtų padidinti ryžtą, kurio reikia norint pasiekti susitarimą iki kitos PPO ministrų 
konferencijos 2021 m. pabaigoje. Europos Sąjunga galėtų atlikti esminį vaidmenį stiprinant 
pasaulinį bendradarbiavimą prekybos srityje, tačiau pirmiausia ji turi nebetaikyti savo 
eksporto leidimų tvarkos ir raginti kitas šalis gamintojas padaryti tą patį.

Be to, daugiašalėms institucijoms tenka aiškus vaidmuo užtikrinti gamybos pajėgumus 
besivystančiose šalyse, kaip parodyta 2021 m. kovo 8–9 d. įvykusiame pasauliniame 
aukščiausiojo lygio susitikime COVID-19 vakcinų tiekimo grandinės ir gamybos klausimais. 
Suburiant išsivysčiusių ir besivystančių šalių gamintojus, taip pat vyriausybes, pilietinės 
visuomenės grupes, tarptautines organizacijas (pvz., PSO, Vakcinacijos aljansą (GAVI) ir 
Pasirengimo epidemijoms inovacijų koaliciją (CEPI)) ir verslo asociacijas (pvz., Tarptautinius 
prekybos rūmus) turėtų būti padidintas besivystančių šalių vaidmuo ateityje gaminant vaistus. 
Toks didesnis medicinos tiekimo grandinių įvairinimas taip pat galėtų būti naudingas ES 
strateginiam savarankiškumui ir jam dar palankesnės sąlygos galėtų būti sudarytos taikant 
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pažangų politikos priemonių derinį, naudojant prekybos ir investicijų bei viešųjų pirkimų 
svertus.

Tuo pačiu metu negalima ignoruoti raginimų laikinai netaikyti intelektinės nuosavybės teisių 
aspektų, susijusių su prekyba, reikalavimų būtiniausiems sveikatos produktams, susijusiems 
su COVID-19, nes dėl to gali padidėti pavojingas Šiaurės ir Pietų atotrūkis. Akivaizdu, kad 
visame pasaulyje kyla didelis susirūpinimas dėl sąžiningų ir vienodų galimybių gauti vakcinų 
ir kitų medicinos reikmenų. Nors sustabdžius reikalavimų taikymą gamyba turbūt nepadidės, 
PPO galėtų imtis priemonių siekdama patikinti šalis, kad pandemijos metu prieš jas nebus 
imamasi atsakomųjų veiksmų dėl su COVID-19 susijusių patentų pažeidimų. Toks 
kompromisas turėtų būti priimtas kartu su įsipareigojimu persvarstyti TRIPS sutartį ir jos 
lankstumo priemones, kad ji geriau atitiktų būsimų pandemijų poreikius.

EUROPOS VIETA PASAULYJE

Prekybos politika yra stipriausia ES priemonė pasaulinės geopolitikos srityje. Prekyba ir 
geopolitika – neabejotinai tarpusavyje susijusios, ypač laikotarpiu po COVID-19. Tačiau 
trūko aiškios geopolitinės vizijos dėl mūsų santykių su kitomis valstybėmis, visų pirma JAV 
ir Kinija. Be to, ES turėtų toliau formuoti aiškias ir konkretiems regionams skirtas 
partnerystės su Lotynų Amerika, Afrika, Pietryčių Azija (įskaitant Taivaną), rytinėmis ir 
pietinėmis kaimyninėmis šalimis bei Indija vizijas.

Tokiu būdu ES turėtų prisiimti atsakomybę likusio pasaulio, visų pirma besivystančių šalių, 
atžvilgiu. Pernelyg dažnai dėl per didelio dėmesio eksportui nesudaromos palankesnės 
sąlygos šalių partnerių vystymuisi ir neskatinama pridėtinės vertės ekonomika. Novatoriškos 
technologijos nepatenka į besivystančias šalis ir tebėra sudėtinga gauti išteklių žaliajai ir 
skaitmeninei pertvarkai finansuoti. Deja, prekybos politikos peržiūroje nepateikiama šių 
problemų sprendimų. Svarbu, kad ES prekybos politika būtų remiamas regioninių vertės 
grandinių kūrimas. Vienas iš svarbių elementų siekiant šio tikslo – besivystančioms šalims 
skirta tikslinė investicijų politika.

Galiausiai, siekiant patikimumo, šios naujos darnumo darbotvarkės įgyvendinimas prekybos 
srityje neturėtų palikti erdvės neaiškumui. Pavyzdžiui, su žaliuoju kursu ir tarptautiniais 
deramo darbo standartais turėtų būti suderinti ne tik būsimi LPS arba peržiūrimi LPS, bet ir 
galiojantys LPS, LPS, dėl kurių deramasi, ir LPS, kurie iš esmės sudaryti ir turi būti 
ratifikuojami. Taip pat į prekybos politikos peržiūrą neįtrauktas aiškus paskelbtų veiksmų 
tvarkaraštis. Aiškus tvarkaraštis parodytų, kad ES yra pasirengusi žodžius paversti darbais.


