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Kaip suvaldyti globalizaciją: ES atsakas
 
Skaitykite daugiau apie tai, kaip ES ir Europos Parlamentas išnaudoja globalizacijos
teikiamas galimybes ES labui.
 

ES prekybos politika
 
Vieninga ES prekybos politika, veikiant kartu, o ne taikant atskiras prekybos strategijas,
pasaulinėje prekyboje ES suteikia tvirtą poziciją.
 
EP prekybos politiką sudaro trys pagrindiniai elementai:
 

ES prekybos susitarimais formuojami prekybos santykiai su ES nepriklausančiomis
šalimis, siekiant sudaryti geresnes prekybos galimybes ir įveikti prekybos kliūtis; 
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ja siekiama apsaugoti ES gamintojus nuo nesąžiningos konkurencijos; 
ES tvirtai laikosi Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) principų. Europos Sąjunga
PPO veikia kaip vienas subjektas ir jai organizacijoje atstovauja ne valstybės narės,
o Komisija.
 

Pagal Lisabonos sutartį Europos Parlamentas priima ES teisės aktus prekybos ir investicijų
srityje kartu su Taryba, o tarptautiniai prekybos susitarimai gali įsigalioti tik tuomet, jeigu jiems
pritaria Europos Parlamentas. EP taip pat gali daryti įtaką prekybos deryboms priimdamas
rezoliucijas.
 
Daugiau apie tai – straipsnyje „ES prekybos politika: kaip tai veikia?“
 

Globalizacijos privalumai ES
 
Europos Sąjunga yra viena iš trijų stambiausių tarptautinės prekybos dalyvių (kartu su JAV ir
Kinija). 2016 m. ES 28 prekių eksportas ir importas sudarė atitinkamai 15,6 proc. ir 14,8 proc.
viso pasaulinio rodiklio.
 
2017 m. 36 mln. darbo vietų, arba 1 iš 7 darbo vietų Europos Sąjungoje, tiesiogiai ar netiesiogiai
priklausė nuo eksporto į kitas pasaulio šalis. Vidutiniškai 1 mlrd. eurų ES eksporto padeda
išlaikyti apie 13 tūkst. darbo vietų ES viduje.
 
Dėl laisvesnės prekybos laimi ir vartotojas, nes mažesni importo muitai ir didesnė konkurencija
sąlygoja mažesnes kainas ir didesnį asortimentą.
 
Daugiau apie tai – straipsnyje „Ekonominės globalizacijos nauda Europoje: pagrindiniai faktai“ 
 
Poveikis darbo vietoms
 
Globalizacija sukuria didelį potencialą gerovės ir darbo vietų kūrimui, tačiau ji taip pat kelia
iššūkių. Dėl globalizacijos didėja įmonių konkurencija, dėl to kai kurios jų gali būti uždaromos,
perkeliamos į užsienį, o darbuotojai gali prarasti darbo vietas.

Videoreportažas
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/how-does-eu-trade-policy-work_B01-ESN-190226_ev
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https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/es-ir-tarptautine-prekyba/20190528STO53303
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/how-does-eu-trade-policy-work_B01-ESN-190226_ev
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/priorities/es-ir-tarptautine-prekyba/20190603STO53520


Dėl to daugiausia kenčia labiausiai pažeidžiamų sektorių darbuotojai: tekstilės, drabužių,
avalynės ir odos, pagrindinių metalų ir metalo gaminių bei apdirbamosios pramonės.
 
Dėl globalizacijos netekusiems darbo žmonėms paramą teikia 2006 m. įkurtas Europos
prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas.
 

ES lėšomis gali būti bendrai finansuojama iki 60 proc. atleistų darbuotojų reintegracijos į darbo
rinką sąnaudų. Fondo lėšos gali būti naudojamos profesiniam mokymui, subsidijoms naujų
įmonių kūrimui arba įmonių, samdančių be darbo likusius žmones, skatinimui.
 
Daugiau apie tai – straipsnyje „Globalizacijos poveikis darbo vietoms ES“
 

Žmogaus teisės
 
ES turi dvi prekybos politikos priemones žmogaus teisėms skatinti: lengvatinės prekybos
susitarimus ir vienašalius prekybos apribojimus.
 

Videoreportažas
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/globalisation-fund-more-help-after-redundancy_N01-PUB-181205-GLOB_ev

Videoreportažas
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/economy/tackling-trade-dumping
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https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=lt
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=lt
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/globalisation-fund-more-help-after-redundancy_N01-PUB-181205-GLOB_ev
https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/economy/20190712STO56968/globalisation-s-impact-on-employment-and-the-eu
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/economy/tackling-trade-dumping


ES taip pat siekia uždrausti su konfliktais susijusių mineralų, prekių ir paslaugų, kurios gali būti
susijusios su kankinimais ar egzekucijomis, ir dvejopo naudojimo prekių, kurios gali būti
naudojamos pažeidžiant žmogaus teises, importą.
 

Be to, 2017 m. Parlamentas balsavo už ES taisykles, įpareigojančias tekstilės ir drabužių
tiekėjus gerbti darbuotojų teises.
 

Videoreportažas
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/economy/conflict-minerals-the-truth-behind-your-smartphone

Videoreportažas
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=c37487fe-d218-446e-bf6d-a6780093c4dd

Papildoma informacija
EK informacija: diskusijoms skirtas dokumentas dėl globalizacijos suvaldymo
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https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/economy/conflict-minerals-the-truth-behind-your-smartphone
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=c37487fe-d218-446e-bf6d-a6780093c4dd
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_lt

