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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl prekybos ir skurdo – prekybos politikos krypčių kūrimas, siekiant padidinti 
prekybos indėlį į skurdo mažinimą
(2006/XXXX(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Parlamento rezoliucijas: 2001 m. spalio 25 d. – dėl atvirumo ir 
demokratijos tarptautinėje prekyboje1, 2001 m. gruodžio 13 d. – dėl PPO susitikimo 
Katare2, 2002 m. rugsėjo 3 d. – dėl prekybos ir vystymo siekiant įveikti skurdą3, 2003 m. 
sausio 30 d. – dėl bado pasaulyje ir prekybos su vargingiausiomis šalimis kliūčių 
panaikinimo4, 2003 m. vasario 12 d. – dėl derybų su PPO dėl prekybos žemės ūkio 
produktais5, 2003 m. gegužės 15 d. – dėl pajėgumų didinimo besivystančiose šalyse6, 
2003 m. liepos 3 d. – dėl pasiruošimo penktajai Pasaulio Prekybos Organizacijos ministrų 
konferencijai (Kankune, Meksikoje, 2003 m. rugsėjo 10–14 d.)7, 2003 m. rugsėjo 4 d. –
dėl Komisijos komunikato Tarybai ir Europos Parlamentui dėl prekybos ir plėtros –
pagalba besivystančioms šalims pasinaudoti prekybos nauda8, 2003 m. rugsėjo 25 d. – dėl 
penktosios PPO ministrų konferencijos Kankune9, 2005 m. vasario 24 d. – dėl veiksmų 
kovoti su badu ir skurdu10,  2005 m. gegužės 12 d. – dėl Dohos plėtros programos padėties 
įvertinimo, atsižvelgiant į 2004 m. rugpjūčio 1 d. PPO generalinės tarybos susitarimą11, 
2005 m. liepos 6 d. – dėl visuotinio raginimo imtis veiksmų, kad skurdas taptų praeitimi12,  
2005 m. gruodžio 1 d. – dėl pasirengimo šeštajai PPO ministrų konferencijai Honkonge13,

– atsižvelgdamas į savo 2005 m. kovo 9 d. poziciją dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento,
numatančio bendrųjų tarifų lengvatų sistemos taikymą,14 ir dėl 2005 m. gruodžio 1 d. 
pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl patentų, susijusių su 
farmacinių produktų, eksportuojamų į šalis, turinčias problemų visuomenės sveikatos 
srityje, gamyba, privalomojo licencijavimo15,

– atsižvelgdamas į 2005 m. birželio 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 980/2005, dėl 
bendrųjų tarifų lengvatų sistemos taikymo16,

  
1 OL C 112 E, 9.5.2002, p. 326.  
2 OL C 177 E, 25.7.2002, p. 290.
3 OL C 272 E, 13.11.2003, p. 277.
4 OL C 039 E, 13.2.2004, p. 79.
5 OL C 043 E, 19.2.2004, p. 248.
6 OJ C 067 E, 17.3.2004, p. 255.
7 OL C 074 E, 24.3.2004, p. 861.
8 OL C 076 E, 25.3.2004, p. 435.
9 OL C 077 E, 26.3.2004, p. 393.
10 OL C 304 E, 1.12.2005, p. 277.
11 P6_TA (2005) 0182.
12 P6_TA-PROV(2005) 0289.
13 P6_TA-PROV(2005) 0461.
14 .OL C 320 E, 15.12.2005, p. 145.
15 P6_TA-PROV (2005) 0454.
16 2005 m. birželio 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 980/2005, dėl bendrųjų tarifų lengvatų sistemos taikymo 
(OL L 169, 30.6.2005, p.1).
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– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatus: „Paspartinti pažangą siekiant Tūkstantmečio 
vystymosi tikslų įgyvendinimo – Europos Sąjungos įnašas“ (KOM(2005)0132), „Spartinti 
pažangą, siekiant Tūkstantmečio plėtros tikslų – vystymosi finansavimas ir pagalbos 
efektyvumas“ (KOM(2005)0133) ir 2005 m. balandžio 12 d. „Vystymosi politikos darna 
spartinti pažangą, siekiant Tūkstantmečio plėtros tikslų“ (KOM(2005)0134),

– atsižvelgdamas į 2005 m. gruodžio 12–15 d. ir 2004 m. lapkričio 24–26 d. parlamentinių 
konferencijų dėl PPO galutines deklaracijas,

– atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 18 d. PPO ministrų konferencijos šeštosios sesijos 
Honkonge galutinę deklaracija,

– atsižvelgdamas į 2004 m. rugpjūčio 1 d. PPO generalinės tarybos sprendimą,

– atsižvelgdamas į ketvirtosios ministrų konferencijos deklaraciją, priimtą 2001 m. lapkričio 
14 d. Dohoje, 

– atsižvelgdamas į Sutherland pranešimą dėl PPO ateities,

– atsižvelgdamas į 2000 m. rugsėjo 8 d. Jungtinių Tautų Tūkstantmečio deklaraciją, kuria 
buvo nustatyti Tūkstantmečio vystymosi tikslai (TVT), visos tarptautinės bendruomenės 
iškelti kaip priemonė, siekiant panaikinti skurdą,

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų „2005 m. pranešimą – Tūkstantmečio vystimosi tikslai“,

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų 2005 m. aukščiausiojo lygio pasaulio valstybių vadovų 
susitikimo išvadas,

– atsižvelgdamas į profesoriaus Jeffrey Sachs vadovaujamos JT Tūkstantmečio projekto 
grupės pranešimą „Investicijos į vystymąsi: praktinis planas, siekiant įgyvendinti 
Tūkstantmečio vystimosi tikslus“,

– atsižvelgdamas į 2005 m. liepos 8 d. aštuoneto susitikime Gleneaglese priimtą Aštuoneto
Gleneagleso komunikatą,

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų prekybos ir plėtros konferencijos (JTPPK) pranešimą 
„Mažiausiai išsivysčiusios šalys 2002 m.: kaip išvengti skurdo spąstų“,

– atsižvelgdamas į 2004 m. JT Afrikos ekonomikos komisijos ekonominę ataskaitą „Afrikos 
prekybos potencialo išlaisvinimas“,

– atsižvelgdamas į aukščiausiojo lygio pasaulio valstybių vadovų susitikime dėl veiksmų 
prieš badą suformuotą „Ketvertą prieš badą“, po kurio 2005 m. sausio mėn. pasaulio 
socialiniame forume Brazilijos prezidentas L.Lula pradėjo visuotinį raginimą imtis 
veiksmų prieš skurdą,

– atsižvelgdamas į 2004 m. rugsėjo 20 d. 111 vyriausybių, įskaitant visas ES valstybes 
nares, pasirašytą Niujorko Deklaraciją dėl veiksmų prieš badą ir skurdą,



PR\598451LT.doc 5/7 PE 367.908v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

– atsižvelgdamas į 1996 m. Pasaulio aukščiausiojo lygio susitikimo dėl maisto 
įsipareigojimą iki 2015 m. dvigubai sumažinti badaujančių žmonių skaičių,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą ir nuomones 
...(A6-0000/2006),

A. kadangi nuo ypač didelio skurdo kenčia daugiau nei milijardas žmonių, kurių dienos 
išlaidos yra mažiau nei 1 JAV doleris, o nuo 1,5 iki 3 milijardų žmonių gyvena žemiau 2 
JAV dolerių skurdo ribos, 

B. kadangi vienam žmogui tenkančių metinių pajamų tarp pasaulio skurdžiausių ir
turtingiausių šalių skirtumas per pastaruosius 25 metus padidėjo daugiau nei du kartus,

C. su susirūpinimu pastebėdamas, kad per pastarąjį dešimtmetį skurdžiausių valstybių dalis 
pasaulio prekyboje sumažėjo ir padidėjo tokių valstybių priklausomybė nuo mažos 
pridėtinės vertės produktų, 

D. kadangi pasaulinės pusiausvyros nebuvimas tarp liberalizavimo spartos ir socialinių ir 
aplinkosaugos taisyklių didina atotrūkį tarp turtingųjų ir skurdžiųjų tiek pramoninėse, tiek 
besivystančiose šalyse ir dėl to Europos Sąjungą reikia kurti kaip socialinės sanglaudos, 
tvariosios plėtros ir industrializavimo erdvę, 

E. kadangi, pasak Pasaulio Banko, Jungtinių Tautų aplinkosaugos komiteto ir Jungtinių 
Tautų vystimosi programos pranešimo, „trys ketvirtadaliai neturtingųjų gyvena kaimo 
vietovėse ir gali pasikliauti tik supančia aplinka“ ir kadangi gamtinių išteklių 
privatizavimas ir aplinkai daroma žala labiausiai kenkia neturtingiesiems,

F. kadangi kasdien neturtingai gyvenantiems vis sunkiau gauti gamtinių išteklių, pvz. 
vandens, žemės ar energijos, pagrindinių paslaugų, pvz. medicinos, sveikatos apsaugos ir 
mokslo, ir pagrindinių produktų, pvz. vaistų, 

G. kadangi kasdien mažėja gamintojų ir didėja mažmenininkų pelnas iš prekybos prekėmis ir 
žemės ūkio produktais, 

H. kadangi, remiantis studija1 pagal Pasaulio banko ir Tarptautinio valiutos fondo ir JT 
duomenis, prekybos liberalizavimas į pietus nuo Sacharos esančioms valstybėms per 
pastaruosius 20 metų kainavo 272 milijardus JAV dolerių, 

I. kadangi TVT siekiams ir kovai su pasauliniu skurdu reikės teisingesnės prekybos 
praktikos, stiprių ir vykdomų aplinkos ir socialinių teisių apsaugos taisyklių, efektyvaus 
atleidimo nuo skolų ir visų donorų pagalbos sumų padidinimo,

J. pastebėdamas, kad išorinė prekyba gali būti svarbi socialinės ir ekonominės plėtros 
priemonė tuomet, kai valstybės pirmiausia gali apsaugoti savo rinkas ir jas atverti savo 

  
1 „Nesėkmių ekonomika: Tikroji „laisvos“ prekybos kaina neturtingoms šalims“, 2005 m. birželio mėn., Egor 
Kraev , krikščioniškoji pagalba.
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nuožiūra, kai valstybė nori ir kai valstybė turi tvirtą institucinį pagrindą ir aiškias 
socialines ir aplinkosaugos taisykles bei aiškius turto perskirstymo mechanizmus,

K. kadangi aplinkosaugos ir socialinių taisyklių suderinimas su daugiašale prekybos sistema, 
sąžininga besivystančių valstybių integracija į pasaulio prekybos sistemą, atsižvelgiant į jų 
poreikius, integracija ir geriau veikianti PPO turi būti pagrindiniai ES prekybos politikos 
tikslai ir įsipareigojimai, nes ES yra didžiausias pasaulio prekybos blokas,

L. kadangi besivystančios šalys Marakeše nutarė pradėti derybas dėl paslaugų su sąlyga, kad 
bus suteiktas visiškas lankstumas dėl bet kurios paslaugos sektoriaus įtraukimo ar 
išbraukimo iš derybų, 

M. kadangi pramoninėms valstybėms priklauso 90 proc. visų patentų ir šiuo metu galiojančios 
TRIPS taisyklės trukdo technologijų perkėlimui, 

N. kadangi ES yra didžiausia eksportuotoja ir antra pagal dydį importuotoja pasaulyje, ir dėl 
savo įtakos per PPO ir dėl dvišalių ir regioninių susitarimų formuoja tarptautinės prekybos 
politikos ir taisyklių kontūrus nuo pat jų intelektinio pamato iki tikrojo įgyvendinimo,

1. įspėja, kad pasauliniai nuostoliai dėl nesugebėjimo panaikinti skurdą, delsimo ieškoti 
tinkamos pusiausvyros tarp prekybos taisyklių ir socialinių ir aplinkosaugos taisyklių yra 
milžiniški dėl žmonių kančių, nestabilumo, konfliktų, besikartojančių nepaprastųjų
padėčių, tarptautinio nusikalstamumo, prekybos narkotikais, ekonominės stagnacijos, 
nelegalios migracijos ir ankstyvos mirties;

2. ragina Komisiją į savo tarptautinę darbotvarkėje visiškos skubos tvarka įtraukti pasaulinės 
valdžios, prekybos taisyklių stiprinimo ir plėtros teisių, aplinkosaugos ir socialinių 
taisyklių pusiausvyros perskirstymo svarstymą, kaip vienintelį būdą, kuris gali prisidėti 
prie skurdą sukeliančių priežasčių panaikinimo ir socialinės sanglaudos ir aplinkosaugos 
darninimo gerinimo;

3. ragina atlikti dabartinės prekybos politikos galutinio poveikio aplinkai ir skurdui 
besivystančiose šalyse ir ES vertinimą;

4. sveikina Komisijos pirmininko pranešimą (2005 m. spalio mėn.), kad jis specialiomis
programomis imsis ES globalizacijos aukoms palankių veiksmų; mano, kad šias 
programas turėtų lydėti ES socialinių ir aplinkosaugos taisyklių ir ES teikiamų paslaugų ar 
į ES importuojamų produktų kontrolės sustiprinimas; 

5. ragina Komisiją parengti ir skatinti PPO sukurti naujus mechanizmus, siekiant stabilizuoti 
pagrindinių prekių kainą ir užtikrinti, kad pelną, gautą iš tokių prekių pavertimo pelno 
šaltiniu, sąžiningai pasidalintų gamintojai ir mažmenininkai; 

6. mano, kad teisė į industrializaciją yra plėtros teisė, ir todėl mano, kad visos valstybės turi 
teisę saugoti savo pramonę, ypač nuo socialinį ir aplinkos dempingą praktikuojančių 
valstybių; 

7. skatina ekonominę integraciją tarp kaimynių ir vienodo ekonominio išsivystymo lygio 
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šalių; 

8. ragina Komisiją siekti daugiau skaidrumo tarptautinės prekybos derybose ir atsižvelgti į tų 
besivystančių valstybių, kurioms trūksta pajėgumų suvaldyti daug prekybos derybų vienu 
metu, poreikius;

9. ragina Komisiją pradėti specialią programą, kuria būtų siekiama padėti į pietus nuo 
Sacharos esančioms valstybėms panaikinti neigiamus tarptautinių finansų institucijų (IFI) 
įvesto prekybos liberalizavimo įvairiose srityse, pvz., vandens, vaistų, viešųjų paslaugų
(geležinkelių ir t.t.) gavimas arba žemės ūkyje ir pagrindinėje pramonėje, veiksnius; 

10. ragina pakeisti Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnį, 
kad būtų pratęsti besivystančioms šalims dėl įsipareigojimų pagal regioninius susitarimus 
suteikiami pereinamieji laikotarpiai;

11. pažymi, kad žemės ūkis išlieka pagrindiniu pajamų ir darbo šaltinu besivystančiose, ypač 
vargingose, šalyse, todėl ragina pramonines šalis paspartinti eksporto subsidijų ir 
nepagrįstų vidaus subsidijų panaikinimą formalaus lėšų atkėlimo į ankstesnius metus 
proceso metu ir palikti tik vidaus subsidijas, tikrai pagrįstas darniąja žemdirbyste, bei
užtikrinti žemės ūkio socialinę funkciją; 

12. ragina Komisiją užtikrinti didesnę sanglaudą tarp savo prekybos ir bendradarbiavimo 
politikų ir padėti besivystančių valstybių vyriausybėms išlaikyti ir plėtoti viešąsias 
paslaugas, siekiant išvengti didžiulių nelaimes, susijusių su skurdu, pvz. epidemijų, 
neraštingumo, geriamojo vandens stygių ir negalėjimą naudotis kanalizacija;

13. ragina Komisiją užtikrinti visišką lankstumą paslaugų srityje ir leisti visoms valstybėms 
laisvai įtraukti į liberalizuojamų paslaugų sąrašą arba išbraukti iš jo bet kokias paslaugas;

14. pabrėžia prieinamų ir įperkamų vaistų poreikį ir pabrėžia poreikį pakeisti TRIPS 
susitarimo 30 ir 31 straipsnius; mano, kad tokia TRIPS susitarimo reforma yra reikalinga,
siekiant palengvinti technologijų perdavimą besivystančioms šalims;

15. pabrėžia , kad EPA derybų metu didžiausias dėmesys turi būti skirimams skurdo 
mažinimui ir tvariosios plėtros skatinimui; 

16. paveda savo Pirmininkui pateikti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių 
vyriausybėms ir parlamentams.
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