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PASIŪLYMAI

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetą į 
savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. ragina Komisiją užtikrinti, kad jos vykdoma prekybos politika skatintų ir saugotų 
europines vertybes, visų pirma susijusias su socialine rinkos ekonomika, aplinkos 
apsauga, darbuotojų teisėmis, viešųjų paslaugų gerinimu, daugiafunkciniu žemės ūkiu ir 
kultūros įvairove; 

2. mano, kad siekdamos šio tikslo Komisija ir valstybės narės turi susitarti dėl pozicijos, 
kurios būtų nuosekliai laikomasi dalyvaujant Tarptautinės darbo organizacijos (TDO), 
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) ir tarptautinių aplinkos
apsaugos agentūrų veikloje ir Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) bei dvišalėse 
prekybos derybose, tam, kad, dalyvaujant šioje ir kitoje veikloje, būtų lengviau siekti 
politinių tikslų;

3. pritaria pasiūlymui įsteigti Europos prisitaikymo prie globalizacijos fondą, skirtą 
neigiamam liberalizavimo poveikiui sumažinti ir ekonominiam prisitaikymui palengvinti;

4. mano, kad besivystančioms šalims taip pat reikia tokio pobūdžio paramos ir laisvės savaip 
derinti politikos priemones, jei norima, kad jos pasinaudotų daugiašalių ar regioninių 
prekybos derybų rezultatais; 

5. pabrėžia, kad svarbu užtikrinti laisvą rinką Europos prekėms ir paslaugoms, nekenkiant 
trečiųjų šalių vystymuisi ir atsižvelgiant į jų pajėgumą spręsti su esama įgūdžių ir patirties 
stoka susijusias problemas;

6. džiaugiasi, kad buvo sukurta GSP+ sistema, kuria skatinama siekti pažangos socialinėje ir 
aplinkos apsaugos srityse, taip pat ragina vadovautis šiuo požiūriu sudarant dvišalius 
prekybos susitarimus;

7. mano, kad, įgyvendindama minėtais aspektais grindžiamą prekybos politiką, Europa 
besivystančių ir skurdžiausių šalių būtų pripažinta sąžininga partnere ir svarbiausia jų 
interesų gynėja, o tai padėtų didinti politinę Europos Sąjungos svarbą tarptautinėse 
institucijose;

8. pripažįsta, kad Europos piliečiai vis labiau nuogąstauja dėl prekybos liberalizavimo 
poveikio darbo vietoms ir gyvenimo sąlygoms Europoje, ir ragina Komisiją siekti 
padidinti prekybos derybų skaidrumą ir pateikti nepriklausomų ataskaitų, kuriose būtų 
įvertinta siūlomų naujų prekybos susitarimų ekonominė nauda.


