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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Vystymosi politikos požiūriu galima būtų siūlyti BŽŪP, kuri visiškai skirtųsi nuo Komisijos 
reformos pasiūlymuose pateiktos BŽŪP. Vis dėlto įgyvendinant ankstesnes BŽŪP reformas 
buvo sprendžiami klausimai dėl gerai žinomų nenuoseklumų; ši tendencija tęsiama ir 
dabartiniuose Komisijos pasiūlymuose. Parama ūkiams buvo iš esmės atsieta ir gerokai 
susilpnėjo rinkos intervencinių mechanizmų ir eksporto grąžinamųjų išmokų vaidmuo.

Viena iš didžiausių siūlomos naujausios reformos naujovių yra tiesioginių išmokų privalomas 
susiejimas su ekologija, kuriuo remiamos aplinkos priemonės visoje ES, teikiant pirmenybę 
klimato ir aplinkos politikos tikslams. Tai nesukurs konkurencinės padėties su besivystančių 
šalių ūkininkais. Be to, privalomosios aplinkos priemonės padės mažinti klimato kaitą, kurios 
sunkius padarinius patiria daugelis besivystančių šalių. Nors galbūt reikėtų patobulinti kai 
kuriuos aspektus, nuomonės referentė tvirtai remia Komisijos pasiūlyme pateiktą ekologinį 
elementą. 

Nepaisant teigiamų aspektų vis dėlto dar yra faktinių problemų, kurias reikėtų išspręsti 
vystymosi politikos požiūriu. Reformuota BŽŪP ir toliau daro išorinį poveikį, kuris 
nepakankamai atspindėtas Komisijos pasiūlymuose. Būtent todėl būtina atidžiai apsvarstyti 
BŽŪP reglamentus atsižvelgiant į Sutartyje įtvirtintą pareigą užtikrinti politikos 
suderinamumą vystymosi labui (SESV 208 straipsnis). 

BŽŪP nedaro bendro poveikio visoms besivystančioms šalims, tačiau paaiškėjo, kad 
konkrečiais atvejais besivystančiose šalyse dėl atskirų BŽŪP priemonių gali išaugti importas, 
o dėl to kyla grėsmė vietos ūkininkų pragyvenimo šaltiniams ir pakenkiama žemės ūkio 
sektoriaus politikai, kurios laikosi besivystančios šalys, siekdamos sustiprinti ilgalaikį 
aprūpinimą maistu. Be to, kad būtų galima geriau suprasti politikos suderinamumą vystymosi 
labui, kuris neapsiriboja vien tik nekenkimo principu, kai kurie antro ramsčio aspektai galėtų 
padėti sukurti sąveiką ir sustiprinti Europos ir besivystančių šalių ūkininkų bendradarbiavimą. 

Taigi nuomonės referentė siūlo pakeitimus, kuriuos būtų galima apibendrinti taip:

● BŽŪP turėtų būti vertinama atsižvelgiant į platesnį ES politikos suderinamumo vystymosi 
labui kontekstą ir reikėtų atidžiai stebėti jos išorės poveikį, įtraukiant šalių partnerių 
vyriausybes ir suinteresuotuosius subjektus.

● Reikėtų visiškai atsisakyti eksporto subsidijų. Kol kas neturėtų būti skiriamos eksporto 
grąžinamosios išmokos, jei esama rizikos, kad bus smarkiai pakenkta besivystančių šalių 
vietos gamintojams. Apskritai, dėl apsaugos priemonių, tokių kaip intervencinis pirkimas, 
gali būti pakeistos koregavimo išlaidos ne ES gamintojams. 

● ES politika ir priklausomybė nuo baltymingų augalų importo turi neigiamų pasekmių 
aplinkai ir neigiamų socialinių pasekmių eksportuojančiose besivystančiose šalyse. 
Skatinimas auginti ankštinius augalus galėtų taip pat padėti sumažinti klimato kaitą ir 
teigiamai prisidėti prie biologinės įvairovės ir dirvožemio derlingumo. 



PE485.889v02-00 4/7 AD\905920LT.doc

LT

● Kaip jau buvo 2011 m. siūlęs Vystymosi komitetas, tiesioginės išmokos turėtų būti 
atsietos nuo gamybos „siekiant sukurti vienodas galimybes ES ir besivystančių šalių 
žemės ūkio produktams bei skatinti sąžiningą prekybą ir tvarų augimą“.

Nuomonės referentė supranta, kad vien tik šių pakeitimų nepakaks norint įveikti pasaulinius 
aprūpinimo maistu sunkumus ir išspręsti besivystančioms šalims susirūpinimą keliančius 
klausimus, susijusius su žemės ūkio rinkų veikimu. Kitų sričių politika, ypač ES prekybos 
politika, taip pat energetikos ar maisto saugos politika, turi lemiamos įtakos besivystančioms 
šalims, tačiau šie sunkumai negali būti įveikti įgyvendinant šį reformos pasiūlymą.

Kitas klausimas, kuris neturėtų būti sprendžiamas šiais reglamentais, – tai pasiūlymas dėl 
skundų mechanizmo besivystančioms šalims tais atvejais, jei nepaisoma SESV 208 
straipsnyje įtvirtintų ES vystymosi tikslų. Nuomonės referentė siūlo spręsti šį klausimą 
atsižvelgiant į platesnį vystymosi kontekstą, pvz., Europos Parlamento pranešime dėl 
politikos suderinamumo vystymosi labui 2012 m.

Vystymosi politiką ir politinį dialogą reikia panaudoti tikslingiau, kad besivystančios šalys 
turėtų naudos iš tarptautinės prekybos žemės ūkio produktais ir galėtų, kaip ir Europos 
Sąjunga, taikyti modernias rinkos valdymo priemones. Priemonės, kurios turėti teigiamą 
poveikį vienoje besivystančioje šalyje, kitoje gali daryti priešingą poveikį. Būtent todėl 
nuomonės referentė pamėgino vadovautis metodu, grindžiamu principais, o ne rinkų 
mikrovaldymu.

Pagrindinis politikos suderinamumo vystymosi labui sunkumas – besivystančių ir Europos 
šalių interesų konfliktų atsiradimas. Ilgainiui reikės suderinti šiuos interesus ir sudaryti 
sąlygas abiem pusėms palankioms situacijoms susiklostyti. Taigi nuomonės referentės 
pasiūlymų tikslas – ne pakenkti teisėtiems politikos suderinamumo vystymosi labui tikslams, 
o atlikti atitinkamus pakoregavimus, kai jie būtini vystymosi politikos požiūriu.

PAKEITIMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetą įtraukti į savo 
pranešimą šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) įgyvendinant reformą reikėtų 
užtikrinti, kad, remiantis Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo (SESV) 
208 straipsniu, BŽŪP būtų atsižvelgiama į 
vystomojo bendradarbiavimo tikslus, taip 
pat ir patvirtintus Jungtinių Tautų ir kitų 
tarptautinių organizacijų. Pagal šį 
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reglamentą taikomomis priemonėmis 
neturėtų būti kenkiama besivystančių 
šalių, ypač mažiausiai išsivysčiusių šalių 
(MIŠ), maisto gamybos pajėgumams ir 
ilgalaikiam aprūpinimui maistu ir 
prisidedama įgyvendinant Sąjungos 
įsipareigojimus sušvelninti klimato kaitą;

Pagrindimas

Remiantis SESV 208 straipsniu, visose ES politikos srityse, kurios gali turėti įtakos 
besivystančioms šalims, reikia atsižvelgti į vystymosi tikslus. Sudaryti palankesnes sąlygas 
besivystančių šalių žemės ūkio vystymuisi ir sustiprinti pasaulinį aprūpinimą maistu yra labai 
svarbūs ES vystomojo bendradarbiavimo tikslai. ES žemės ūkio politika turi išorinį poveikį ir 
ji ypač veikia prekybą žemės ūkio produktais. Laikantis politikos suderinamumo vystymosi 
labui principo reikia stebėti galimą poveikį besivystančių šalių vietos žemės ūkio rinkoms ir 
vietos gamintojams ir, jei įmanoma, jo išvengti.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
68a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(68a) remiantis politikos suderinamumo 
vystymosi labui principu, turėtų būti 
nuolat vykdoma BŽŪP įgyvendinimo 
stebėsena ir vertinamas jos poveikis 
besivystančių šalių, ypač mažiausiai 
išsivysčiusių šalių (MIŠ), maisto gamybos 
pajėgumams ir ilgalaikiam aprūpinimui 
maistu;

Pagrindimas

Ši konstatuojamoji dalis turėtų atspindėti siūlomą naują straipsnį dėl reguliariai atliekamų 
poveikio vertinimų.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) perspektyvią maisto gamybą, daugiausia 
dėmesio skiriant žemės ūkio pajamoms, 
žemės ūkio produktyvumui ir kainų 
stabilumui;

a) perspektyvią maisto gamybą, daugiausia 
dėmesio skiriant ūkininkų pajamoms, 
pelno maržai, žemės ūkio produktyvumui 
ir kainų stabilumui;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
110 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

110a straipsnis
Poveikio besivystančioms šalims 

vertinimas
1. Atsižvelgiant į SESV 208 straipsnį 
reguliariai atliekami nepriklausomi 
BŽŪP poveikio besivystančių šalių maisto 
gamybos pajėgumams ir ilgalaikiam 
aprūpinimui maistu vertinimai, ypatingą 
dėmesį skiriant vietos ir smulkiesiems 
gamintojams. Vertinimas taip pat 
grindžiamas vyriausybių, ūkininkų 
organizacijų, pilietinės visuomenės 
organizacijų ir kitų besivystančių šalių, 
kurios yra Sąjungos prekybos partnerės, 
suinteresuotųjų subjektų pateiktais 
duomenimis.
2. Komisija įgyvendinimo aktais nustato 
poveikio vertinimo aprėptį ir tvarką, 
atsižvelgdama į atitinkamas tarptautines 
iniciatyvas, ypač į specialiojo Jungtinių 
Tautų pranešėjo teisės į maistą 
klausimais, Maisto ir žemės ūkio 
organizacijos (FAO) ir Aprūpinimo 
maistu komiteto iniciatyvas. Šie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
112 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.
3. Komisija teikia metinę vertinimo 
rezultatų, gautų duomenų ir ES politinio 
atsako ataskaitą Europos Parlamentui ir 
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Tarybai.

Pagrindimas

Skirtingų BŽŪP priemonių poveikis besivystančių šalių žemės ūkio vystymuisi priklauso nuo 
įvairių veiksnių, kaip antai pasaulinės rinkos kainos, prekybos režimai, gamybos pajėgumai ir 
šalių partnerių politikos pasirinktys. Kaip pripažįstama Komisijos BŽŪP reformos pasiūlymų 
poveikio vertinime, poveikis turi būti vertinamas kiekvienu atveju atskirai. Todėl reikalingi 
reguliariai atliekami vertinimai, kurie apimtų duomenų iš šalių partnerių gavimo 
mechanizmus ir kuriuose būtų atsižvelgiama į tarptautinius pokyčius šioje srityje. 
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