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Europos Komisija pradeda plataus masto ES prekybos politikos peržiūrą
Briuselis, 2020 m. birželio 16 d.
Šiandien Europos Komisija pradėjo plataus masto Europos Sąjungos prekybos politikos peržiūrą, kurios
dalis – viešos konsultacijos, kuriomis siekiama išklausyti Europos Parlamento, valstybių narių,
suinteresuotųjų subjektų ir pilietinės visuomenės atstovų nuomonę. Komisijos tikslas – pasiekti bendrą
sutarimą dėl naujos ES prekybos politikos krypties vidutinės trukmės laikotarpiu, reaguojant į įvairius
naujus pasaulinius iššūkius ir atsižvelgiant į patirtį, įgytą per koronaviruso krizę.
Stipriai Europos Sąjungai reikia tvirtos prekybos ir investicijų politikos, kuri padėtų atgaivinti
ekonomiką ir kurti kokybiškas darbo vietas, apsaugotų Europos įmones nuo nesąžiningų vidaus ir
išorės subjektų veiklos būdų ir užtikrintų suderinamumą su platesniais prioritetais, visų pirma tvarumo,
kovos su klimato kaita, skaitmeninės ekonomikos ir saugumo srityse.
Už žmonėms tarnaujančią ekonomiką atsakingas vykdomasis pirmininko pavaduotojas Valdis
Dombrovskis sakė: „Siekdami padėti ištaisyti ekonominę ir socialinę žalą, kurią sukėlė koronaviruso
pandemija, paskatinti Europos atsigavimą, apsaugoti esamas darbo vietas bei kurti naujas, neseniai
pasiūlėme plataus masto Europos ekonomikos gaivinimo planą, grindžiamą visomis ES biudžeto
teikiamomis galimybėmis. Europos Sąjunga yra supergalinga prekybos partnerė. Atvira ir taisyklėmis
grindžiama prekyba labai padės gaivinti pasaulio ekonomiką. Turime užtikrinti, kad prekybos politika
būtų naudinga mūsų piliečiams ir įmonėms. Šiandien pradedame prekybos politikos peržiūrą, kad
pritaikytume ES požiūrį į pasaulinę prekybą šiuo pasaulio ekonomikai ypač svarbiu momentu.“
Už prekybą atsakingas Komisijos narys Philas Hoganas sakė: „Ši pandemija keičia mūsų pasaulį ir
turime atitinkamai pritaikyti mūsų prekybos politiką, kad ja būtų galima veiksmingiau siekti europinių
tikslų. Todėl šiandien prašome mūsų piliečius ir kitus suinteresuotuosius subjektus padėti sukurti
tikslinę ES prekybos politiką, tinkamą pasauliui po koronaviruso krizės. Norime, kad mūsų politika ir
toliau būtų naudinga žmonėms ir įmonėms, stiprintų mūsų pasaulinio masto užmojus pirmauti įvairiose
srityse, kartu imantis griežtesnių veiksmų tais atvejais, kai reikia apsiginti nuo bet kokių priešiškų
veiksmų ar piktnaudžiavimo. Privalome užtikrinti, kad prekyba ir toliau būtų laisva ir sąžininga,
grindžiama tinkamomis taisyklėmis tiek 27 ES valstybėse narėse, tiek visame pasaulyje. Atlikdami šią
peržiūrą išklausysime visus, kam svarbi ši sritis.“
Šių konsultacijų rezultatai bus panaudoti rengiant komunikatą. Planuojama, kad jis bus paskelbtas
metų pabaigoje. Galutinė peržiūra bus atlikta po skaidraus ir įtraukaus proceso, įskaitant viešas
konsultacijas internetu, diskusijas su Europos Parlamentu ir valstybėmis narėmis bei atitinkamais
suinteresuotaisiais subjektais ir pilietinės visuomenės atstovais.
Į konsultacijas bus įtraukti visi svarbūs ES prekybos politikos klausimai, ypatingą dėmesį skiriant
šiems:
- atsparios ir tvarios ES ekonomikos po koronaviruso pandemijos kūrimui;
- Pasaulio prekybos organizacijos reformai;
- pasaulinės prekybos galimybėms įmonėms, visų pirma mažosioms ir vidutinėms;
- prekybos politikos vaidmens didinimui sprendžiant svarbias pasaulines problemas, pavyzdžiui,
klimato kaitos, darnaus vystymosi ar perėjimo prie skaitmeninių technologijų srityse;
- prekybos ir investicijų ryšių su pagrindiniais prekybos partneriais stiprinimui;
- vienodų sąlygų užtikrinimui ir ES įmonių bei piliečių apsaugai.
Daugiau informacijos galima rasti šiandien paskelbtame konsultacijų pranešime. Pastabas raštu galima
pateikti iki 2020 m. rugsėjo 15 d.
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