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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl 2007-2012 m. Bendrijos darbuotojų sveikatos ir saugos strategijos
(2007/2146(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą (COM(2007)0062) „2007–2012 m. Bendrijos 
darbuotojų sveikatos ir saugos strategija: gerinti darbo kokybę ir našumą“ ir į susijusius 
Komisijos tarnybų darbo dokumentus (SEC(2007)0214), (SEC(2007)0215), 
(SEC(2007)0216),

– atsižvelgdamas į EB sutartį ir ypač jos 2, 136, 137, 138, 139, 140, 143 ir 152 straipsnius, 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją1 ir ypač į jos 27, 31 ir 32 
straipsnius,

– atsižvelgdamas į TDO konvencijas ir rekomendacijas sveikatos ir saugos darbo vietoje 
klausimais,

– atsižvelgdamas į Tarybos 1989 m. birželio 12 d.  direktyvą 89/391/EEB dėl priemonių, 
skirtų gerinti darbuotojų saugos ir sveikatos sąlygas, diegimo (pagrindų direktyvą)2 ir į 
atskiras Tarybos direktyvas,

– atsižvelgdamas į 2007 m. kovo 8 ir 9 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas,

– atsižvelgdamas į Parlamento 2002 m. spalio 23 d. rezoliuciją dėl 2002–2006 m. Bendrijos 
strategijos dėl sveikatos ir saugos darbe3,

– atsižvelgdamas į Parlamento 2005 m. vasario 24 d. rezoliuciją dėl sveikatos ir saugos 
darbe skatinimo4,

– atsižvelgdamas į Parlamento 2006 m. birželio 6 d. rezoliuciją dėl Europos sveikatos 
priežiūros darbuotojų apsaugos nuo per kraują perduodamų virusų susižalojus adatomis5,

– atsižvelgdamas į Parlamento 2007 m. balandžio 26 d. rezoliuciją dėl praktinio 
įgyvendinimo ataskaitų supaprastinimo ir racionalizavimo6, susijusią su darbuotojų 
sveikatos ir saugos sritimi,

– atsižvelgdamas į Parlamento 2007 m. gegužės 23 d. rezoliuciją dėl padoraus darbo 
visiems skatinimo7,

– atsižvelgdamas į Parlamento 2007 m. lapkričio .... rezoliuciją dėl Bendrijos visuomenės 

  
1  OL C 364, 2000 12 18, p. 1.
2  OL L 183, 1989 6 29, p. 1.
3  OL C 300, 2003 12 11, p. 165.
4  OL C 304, 2005 12 1, p. 278.
5  OL C 303 E, 2006 12 13, p. 654.
6  OL L 165, 2007 6 27, p. 21.
7  Priimti tekstai, P6_TA(2007)0206.
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sveikatos ir darbuotojų sveikatos ir saugos statistikos1,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą ir Aplinkos, 
visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto, Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komiteto ir Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomones (A6-
0000/2007),

A. kadangi yra teigiama sąsaja tarp sveikatos ir saugos darbo vietoje standartų kokybės ir 
finansinių rodiklių, turint mintyje bendruosius veiklos rezultatus, neatvykimus į darbą, 
personalo kaitos rodiklius, darbuotojų motyvaciją, geresnį bendrovės įvaizdį ir našumą,

B. kadangi konkurencingiausių ekonomikų profesinės sveikatos ir saugos (angl. OHS) 
rodikliai geriausi, o aukštas sveikatos apsaugos ir saugos lygis daro teigiamą poveikį 
viešiesiems finansams, turint mintyje sutaupytas socialinės apsaugos lėšas ir didesnį 
našumą,

C. kadangi reikia daugiau kai kurios darbinės veiklos ilgalaikio poveikio sveikatai mokslinių 
tyrimų siekiant geriau apsaugoti darbuotojus, nes kai kurios ligos pasireiškia tik praėjus 
keletui metų po to, kai buvo vykdoma jas sukelianti veikla,

D. kadangi poilsio laikotarpiai svarbiausi siekiant aukštų darbuotojų sveikatos apsaugos ir 
saugos standartų,

E. kadangi TDO apskaičiavo, kad kasmet Europos Sąjungoje maždaug 130 000 žmonių 
miršta dėl nelaimingų atsitikimų darbe arba dėl su darbu susijusių ligų,

1. džiaugiasi dideliu Komisijos tikslu sumažinti nelaimingų atsitikimų darbo vietoje skaičių 
25 proc., tačiau reiškia didelį susirūpinimą dėl to, kad nėra kryptingų priemonių ir 
tvarkaraščio bei finansinių įsipareigojimų, kuriuos vėliau būtų galima išmatuoti ir 
įvertinti; atsižvelgdamas į minėtuosius trūkumus, ragina Komisiją įsipareigoti pateikti 
Europos Parlamentui strategijos įgyvendinimo ataskaitą jos vykdymo laikotarpio viduryje;

2. mano, kad didelis Komisijos dėmesys pagalbai MVĮ, kad šios įvykdytų savo 
įsipareigojimus sveikatos ir saugos srityje, yra puikus ir visapusiškai remia šį Komisijos 
požiūrį;

3. apgailestauja, kad Komunikate nekalbama apie tikslus, susijusius su profesinių ligų 
mažinimu, bet supranta, kad sunku nustatyti profesines ligas; taigi ragina Komisiją toliau 
plėtoti reikiamas statistines priemones, taikyti būtinas priemones ir užtikrinti, kad būtų 
vykdomi reikiami moksliniai tyrimai, siekiant, jog profesinės ligos, ypač vėžys, būtų 
teisingai nustatomos, atpažįstamos ir gydomos;

4. pabrėžia, kad darbuotojų, kurių sveikata tapo prasta, reabilitacija ir reintegracija labai 
svarbios, ir pritaria tam, kad nacionalinėse strategijose ypatingas dėmesys būtų skiriamas 
reabilitacijai ir integracijai, kaip ir raginama;

  
1
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5. reiškia didelį susirūpinimą, kad daug nelaimingų atsitikimų tarp darbuotojų, dirbančių 
pagal terminuotas ir laikinas sutartis, ir šis skaičius kai kuriose valstybėse narėse dvigubai 
didesnis nei tarp nuolatinių darbuotojų; pabrėžia, kad 1991 m. birželio 25 d. Tarybos 
direktyva 91/383/EEB, pateikiančia papildomas priemones, skatinančias gerinti 
terminuotuose arba laikinuose darbo santykiuose esančių darbuotojų saugą ir sveikatą 
darbe, nustatoma bendra taisyklė, kad laikinieji darbuotojai turi tokias pačias profesinės 
sveikatos teises kaip ir kiti darbuotojai, bet direktyvoje nenustatytos konkrečios 
priemonės, kuriomis šis principas būtų paverčiamas veiksmingu praktiškai; ragina 
Komisiją nedelsiant ištaisyti šiuos trūkumus;

6. mano, kad ypač svarbu užtikrinti geresnį esamų teisinių priemonių, susijusių su profesine 
sveikata ir sauga, taikymą, taigi ragina Komisiją ir valstybes nares pasinaudoti visais 
įmanomais būdais, kad tai būtų pasiekta; reikėtų apsvarstyti šias priemones:

a) minimalius prevencinių paslaugų ir darbo inspekcijos kokybės reikalavimus, 
b) griežtesnes sankcijas,
c) tinkamesnius įstatymų įgyvendinimo vertinimus, 
d) dalijimąsi pažangiausia patirtimi, 
e) prevencijos kultūros stiprinimą, 
f) didesnį atitinkamose darbo vietose dirbančių darbuotojų dalyvavimą;

7. mano, kad darbo inspekcija sudaro svarbiausią sveikatos ir saugos įstatymų įgyvendinimo 
dalį ir reiškia susirūpinimą dėl Komisijos ketinimo sumažinti Vyresniųjų darbo 
inspektorių komiteto (VDIK) narių skaičių; taigi ragina Komisiją:

a) suteikti VDIK lėšų, kurios reikalingos siekiant užtikrinti, kad šis komitetas veiktų 
efektyviai,

b) toliau plėtoti dalijimosi žiniomis sistemas, siekiant užtikrinti veiksmingas reakcijas į 
prašymus suteikti informacijos ir bendradarbiauti,

c) pradėti inspekcijos veiklos efektyvumo ir poveikio vertinamuosius tyrimus, kaip 
siūlo VDIK, 

d) nustatyti nacionalinių inspekcijos sistemų vertinimo būdus ir priemones, o būtent 
rengti suvestines,

ir ragina valstybes nares:

e) aprūpinti savo nacionalines inspekcijas atitinkamu personalu ir piniginiais ištekliais,
f) padidinti darbo inspektorių skaičių, užtikrinant, kad 10000 darbuotojų tektų bent 1 

inspektorius, kaip reikalaujama pagal TDO rekomendacijas,
g) pagerinti darbo inspektorių kokybę, pasitelkus išplėstą  daugiadalykinį mokymą, 

pvz., psichologijos, ergonomikos, higienos ir toksikologijos sričių,
h) didžiausią dėmesį skirti prioritetinių sričių, sektorių ir įmonių inspekcijoms, kuriose 

dirba daug pažeidžiamoms grupėms priskiriamų asmenų, pvz., migrantų, pagal 
laikinas sutartis dirbančių darbuotojų, jaunų ir senyvų darbuotojų;

8. pripažįsta, kad prevencijos svarbos negalima išpūsti, ir ragina Komisiją įgyvendinti šias 
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strategijos priemones:

a) užtikrinti, kad darbdaviai pasirūpintų, jog visose darbo vietose būtų teikiamos 
privalomosios prevencinės paslaugos,

b) skatinti, kad prevencinės paslaugos būtų visiškai daugiadisciplininės ir atspindėtų 
hierarchiją priemonių, nustatytų pagrindų Direktyvoje  89/391/EEB,

c) pabrėžti, kad rizikos vertinimas turėtų būti tęstinis ir nuolat vykstantis procesas, o ne 
vienkartinė pareiga, kuriame darbuotojas turėtų visapusiškai dalyvauti,

d) pagal galimybes užtikrinti, kad prevencinė veikla būtų vykdoma bendrovės viduje,
e) užtikrinti, kad sveikatos priežiūra būtų vykdoma kartu su profilaktika;

9. džiaugiasi Komisijos pasiūlymu dėl švietimo ir mokymo, pateiktu Komisijos komunikate, 
ir mano, kad tai bus svarbiausias veiksnys vystant prevencinę kultūrą ir kad, be to, tai 
turėtų būti tęstinis ir nuolatinis procesas;

10. ragina valstybes nares įvertinti finansinių paskatų remti sveikatą ir saugą darbo vietoje, o 
būtent mokesčių nuolaidų ir pirmenybės teikimo saugioms įmonėms ir sveikatos ir saugos 
pažymėjimus turinčioms įmonėms, kai kviečiama dalyvauti konkursuose, vadinamosios 
bonus-malus sistemos taikymas draudimo strategijų ir socialinio draudimo įmokų srityse, 
ir finansinių paskatų pakeisti pasenusius arba nesaugius įrengimus, priėmimą;

11. ragina Komisiją pradėti Tarybos direktyvos 92/85/EEB dėl priemonių, skirtų skatinti, kad 
būtų užtikrinta geresnė nėščių ir neseniai pagimdžiusių arba maitinančių krūtimi 
darbuotojų sauga ir sveikata, nustatymo, persvarstymą;

12. džiaugiasi valstybių narių reikalavimu parengti nacionalines strategijas; pabrėžia, kad šios 
strategijos turėtų apimti tą patį laikotarpį ir prasidėti tais pačiais metais, kad būtų lengviau 
palyginti nacionalines strategijas bei šių strategijų rezultatus, taip pat kad minėtosiose 
strategijose turėtų būti nurodomi aiškūs ir išmatuojami tikslai ir ypatingas dėmesys būtų 
skiriamas MVĮ bei pažeidžiamų asmenų grupėms, pvz., darbuotojams migrantams, 
jauniems ir  senyviems darbuotojams, moterims, pagal laikinas sutartis dirbantiems 
darbuotojams ir neįgaliems darbuotojams;

13. ragina Komisiją ir valstybes nares visapusiškai taikyti pagrindų direktyvą ir esamas 
sveikatos ir saugos nuostatas visiems darbuotojams, įskaitant darbuotojus, į kuriuos dažnai 
neatsižvelgiama, pvz., ūkininkų darbininkus, namų darbininkus ir dirbančiuosius namie, 
taip pat apsvarstyti visas prieinamas galimybes išplėsti ES sveikatos ir saugos nuostatų 
taikymą dirbantiems savo pačių įmonėje ir kariuomenėje, kai tai tinkama;

14. mano, kad darbdavio įsipareigojimus saugos srityje turėtų sudaryti ne tik teisiškai 
privalomi pagal įdarbinimo sutartį įsipareigojimai, bet ir pagal subrangos santykius 
atsirandantys įsipareigojimai, ir todėl valstybės narės turėtų apsvarstyti galimybes riboti 
subrangos sekos grandžių skaičių, taip pat taikyti pagrindiniam rangovui kolektyvinę
atsakomybę dėl subrangovų įsipareigojimų savo darbuotojams;

15. laukia konsultacijų su socialiniais partneriais dėl raumenų ir griaučių sistemos sutrikimų 
antrojo etapo rezultatų ir mano, kad reikėtų priimti direktyvą, atsižvelgiant į augantį 
raumenų ir griaučių sistemos sutrikimų atvejų skaičių ir į tai, kad dabartinių įstatymų 
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aiškiai nepakanka, nes juose neatsižvelgiama į visas situacijas darbe ir neapimama visa 
rizika, susijusi su dėl darbo kylančiais raumenų ir griaučių sistemos sutrikimais;

16. laukia konsultacijų su socialiniais partneriais dėl 2004 m. kancerogenų direktyvos antrojo 
etapo rezultatų ir mano, kad reikėtų iš dalies pakeisti šią direktyvą, įtraukiant mutagenus ir 
toksiškas reprodukcijai medžiagas, taip pat pasiūlyti persvarstyti privalomas profesinio 
poveikio ribines vertes kancerogenams, išvardytiems direktyvoje, ir nustatyti naujas kai 
kurių kancerogenų, mutagenų ir reprotoksinų, dar neįtrauktų į direktyvą, teikiant 
pirmenybę kristaliniam silicio dioksidui, privalomas profesinio poveikio ribines vertes;

17. džiaugiasi neseniai sudarytu socialinių partnerių pamatiniu susitarimu dėl priekabiavimo ir 
smurto darbo vietoje; vis dėlto apgailestauja, kad susitarimas neapima tiksliai trečiosios 
šalies smurto klausimų; taigi ragina socialinius partnerius sudaryti daugiasektorinį 
susitarimą šiuo klausimu, o jei šio susitarimo nepavyktų pasiekti, ragina Komisiją pateikti 
pasiūlymų;

18. pabrėžia nenutrūkstamo dialogo tarp visų suinteresuotųjų šalių, įskaitant valstybės 
valdžios institucijas, darbdavius, darbuotojus, jų atstovus ir pilietinę visuomenę, svarbą, 
nes tai svarbiausia veiksmingo aukštų sveikatos ir saugos standartų plėtojimo priemonė;
šis dialogas turėtų padėti geriau pažinti tikruosius pavojus darbuotojų sveikatai ir 
saugumui įmonės ir sektoriaus lygmenimis ir keistis pažangiąja patirtimi;

19. mano, kad darbuotojų atstovavimas labai svarbus bet kurios darbo vietos sveikatos ir 
saugos politikai; mano, kad negalima pervertinti teigiamo ryšio tarp atstovų sveikatos ir 
saugos klausimais darbo vietoje buvimo ir geresnio darbo, ir ragina Komisiją ir valstybes 
nares propaguoti šį bendradarbiavimo požiūrį ir užtikrinti, kad kuo daugiau darbuotojų 
galėtų susisiekti su atstovais sveikatai ir saugai;

20. mano, kad per ilgas darbo laikas – pagrindinis veiksnys, dėl kurio kyla daugiau 
nelaimingų atsitikimų darbo vietose ir susirgimų, ir ragina siekti tinkamos darbo ir 
šeimyninio gyvenimo pusiausvyros;

21. mano, kad labai svarbu nustatyti ir stebėti naujus ir kylančius pavojus, pvz., 
nanotechnologijos ir psichosocialiniai pavojai; taigi džiaugiasi Bilbao agentūros rizikos 
observatorijos darbu ir tikisi, kad Komisija imsis veiksmų, atsižvelgdama į tai, ką nustatę 
minėtoji agentūra, ir pateiks būtinų pasiūlymų, nes atsiranda vis naujų pavojų, ir kai tie 
nauji pavojai atsiranda;

22. rekomenduoja, kad Bilbao agentūra atliktų konkrečius atskirų problemų ir pavojų, su 
kuriais susiduria laikini ir institucijų darbuotojai, taip pat subrangovinių įmonių 
darbuotojai, tyrimus, kad padėtų Komisijai ir valstybėms narėms nugalėti patiriamus 
pavojus ir tinkamai įgyvendinti esamus įstatymus, susijusius su šiomis darbuotojų 
grupėmis;

23. mano, kad pasaulio mastu būtina bendradarbiauti su tarptautinėmis organizacijomis (PPO, 
PSO, TDO) ir užtikrinti, kad visos šalys priimtų profesinės sveikatos ir saugos 
konvencijas ir susitarimus bei juos įgyvendintų; mano, kad tai svarbus veiksnys, siekiant 
išlaikyti ES konkurencingumą ir išvengti ES įmonių perkėlimo už ES ribų ieškant 
sveikatos ir saugos klausimais daugiau leidžiančios teisinės aplinkos; be to, mano, kad šis 
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klausimas – tai žmogaus teisių apsaugos klausimas, todėl į jį turėtų būti atsižvelgiama 
derantis su trečiosiomis šalimis;

24. taigi ragina valstybes nares laikytis tarptautinių nuostatų sveikatos ir saugos klausimais ir 
ypač ratifikuoti TDO konvenciją C-187 ir įgyvendinti rekomendaciją R-197;

25. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių 
vyriausybėms ir parlamentams.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Komisijos komunikatas „2007-2012 m. Bendrijos darbuotojų sveikatos ir saugos 
strategija“

Reikia džiaugtis Komisijos komunikatu ir palankiai jį vertinti dėl to, kad Komunikate didelis 
dėmesys skiriamas nelaimingiems atsitikimams darbe (nustatant tikslą 25 proc. sumažinti šių 
atsitikimų skaičių visoje ES) ir įsipareigojama padėti MVĮ įgyvendinti esamą teisinę sistemą.  
Taip pat labai gerai, kad Komunikate didelis dėmesys skiriamas švietimui ir profesiniam 
mokymui, finansinių paskatų naudojimui ir siūlomoms nacionalinėms strategijoms. Vis dėlto 
pranešėja mano, kad, deja, Komisija skiria nepakankamai dėmesio profesinėms ligoms ir 
vėžiniams susirgimams, kurie yra pavojingesni ir dažnesni kaip nelaimingi atsitikimai ir turi 
didesnės įtakos darbuotojų sveikatai, verslui, našumui ir visai visuomenei. Pranešėja taip pat 
išreiškia nusivylimą, kad Komunikate nepateikiama tikrų detalių, susijusių su tuo, kaip 
Komisija ketina įgyvendinti dokumente nustatytus tikslus ir norus. Reikia išsamaus veiksmų 
plano, kuriame būtų finansiniai ir terminų įsipareigojimai, pagal kurį būtų galima matuoti ir 
stebėti pažangą. Nors mažai kas prieštarautų teiginiui, jog Komunikate reiškiami geri 
ketinimai, šie ketinimai bus beprasmiai, jei nebus imamasi tikrų veiksmų.

Įgyvendinimas ir vykdymo priežiūra

Negalima skirti per mažai dėmesio veiksmingam įgyvendinimui ir vykdymo priežiūrai bei 
poreikiui labai patobulinti, nors pranešėja mano, kad skiriant didelis dėmesį minėtiesiems 
dalykams neturėtų būti atmetamos naujos iniciatyvos, ypač susijusios su naujais ir kylančiais 
pavojais. Būtina geriau derinti griežtesnę ir geresnę inspekciją, veiksmingą prevenciją, 
tinkamas paskatas ir sankcijas, kartu keičiantis pažangiausia patirtimi ir didinant darbuotojų 
dalyvavimą.

Didelės rizikos grupės ir įmonės

Nerimą kelia tai, kad pagal statistiką profesinių ligų ir su darbu susijusių susirgimų atvejai 
nevienodai pasiskirstę tarp darbuotojų. Tarp kai kurių grupių darbuotojų, pvz., darbuotojų 
migrantų, laikinųjų agentūrų darbuotojų, moterų, jaunų ir vyresnio amžiaus darbuotojų  
nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių susirgimų  skaičius daug didesnis už ES vidurkį.

Taip pat kai kuriose  įmonėse, pvz., MVĮ ir mikroįmonėse, ir sektoriuose, pvz., žuvininkystės, 
žemės ūkio ir transporto, rodikliai daug didesni, ir šie rodikliai didesni kai kuriose valstybėse 
narėse. Pranešėja mano, kad šių lengvai nustatomų sričių problemas reikėtų spręsti 
pirmiausia.

Problema ypač didelė tam tikrose pažeidžiamų darbuotojų grupėse, kaip minėta ankstesnėje 
pastraipoje. Šios grupės darbuotojai dažnai įdarbinami dirbti netipiškais būdais, pvz., dirbti 
namuose, dirbti pagal trumpalaikio įdarbinimo sutartis, arba susiduria su didesne rizika dėl 
neapibrėžtos atsakomybės, kuri dažnai neapibrėžta, kai pasitelkiami rangovai arba 
subrangovai. Dauguma šios grupės darbuotojų dažnai gauna mažiausią atlyginimą, palyginti 
su atlyginimų skale, ir patiria didesnę riziką dėl apmokymo trūkumo arba dėl to, kad nežino 
savo teisių ir su savo darbu susijusių pavojų.

Valstybės narės turėtų visapusiškai atsižvelgti į didelės rizikos darbuotojų grupes ir sektorius 
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savo nacionalinėse strategijose ir sutelkti dėmesį į problemas, susijusias su netipiškomis darbo 
sutartimis.

Be to, kadangi dabartinė sveikatos ir saugos darbe pagrindų direktyva neapima visų didelės 
rizikos grupių darbuotojų, pranešėja mano, kad direktyva turėtų apimti kuo daugiau 
darbuotojų ir reikėtų tinkamos direktyvos vykdymo priežiūros siekiant, kad visi darbuotojai 
turėtų vienodas profesinės sveikatos ir saugos teises.

Taip pat būtina įsipareigoti saugoti nėščias moteris ir šiuo metu reikėtų peržiūrėti direktyvą 
dėl nėščių darbuotojų.

Naujos iniciatyvos

Šiais klausimais šiuo metu Komisija vykdo dvi konsultacijas su socialiniais partneriais dėl 
raumenų ir griaučių sistemos sutrikimų ir dėl kancerogenų. Pranešėja mano, kad abiems 
sritims trūksta teisinio pagrindo, taigi mano, kad būtini veiksmai, atsižvelgiant į Komisijos 
pasirinktą veiksmų kryptį, nurodytą antrojo etapo konsultacijų su socialiniais partneriais 
dokumentuose.

Tarptautinė perspektyva 

Tarptautinio bendradarbiavimo nauda neabejotinai labai svarbi ir palankiai veikia ES 
valstybes nares, nes jos priverstos gerinti savo šalyse sveikatos ir saugos darbe sąlygas, taip 
pat tarptautinis bendradarbiavimas svarbus siekiant užtikrinti, kad mūsų prekybos partneriai ir 
kaimynai nesiektų trumpalaikio (bet aiškiai duodančio priešingą rezultatą) privalumo, 
atsirandančio taikant žemesnius standartus ir sumažinant sąnaudas, ir nenumušinėtų kainų, 
susidariusių dėl aukštų sveikatos ir saugos darbe standartų laikymosi. Vis dėlto pagrindinė 
problema turėtų būti visų darbuotojų visose šalyse orumas ir pagarba jiems, ir ES tvirtai 
laikosi pozicijos, kad tai reikia užtikrinti, pasitelkus derybas dėl prekybos, paramos ir tokio 
patrauklaus tikslo kaip narystė ES. 

Kiti klausimai

Šiame pranešimo projekte jokiu būdu neapimami visi klausimai ir punktai, kuriuos pranešėja 
mano esant svarbiais, bet kurių negalima įtraukti dėl dokumento glaustumo reikalavimų. 
Tačiau šiems klausimams turėtų būti skirta dėmesio galutinėje Europos Parlamento 
rezoliucijoje. 


