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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Vystymosi politikos požiūriu galima būtų siūlyti BŽŪP, kuri visiškai skirtųsi nuo Komisijos 
reformos pasiūlymuose pateiktos BŽŪP. Platesnio užmojo BŽŪP reforma, pagal kurią būtų 
aktyviau tikslingai skiriamos tiesioginės išmokos ir būtų palaipsniui atsisakoma susietųjų 
išmokų, labiau padėtų panaikinti pasaulio rinkose likusius iškraipymus, atsiradusius dėl 
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 neturi bendro poveikio visoms besivystančioms šalims, tačiau paaiškėjo, kad 
konkrečiais atvejais besivystančiose šalyse dėl BŽŪP priemonių gali išaugti importas, o dėl to 
kyla grėsmė vietos ūkininkų pragyvenimo šaltiniams ir pakenkiama žemės sektoriaus 
politikai, kurios laikosi besivystančios šalys, siekdamos sustiprinti ilgalaikį apsirūpinimą 
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 atitinkamus 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.
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● 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.

● 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 
apsirūpinimo 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 šių sunkumų neįmanoma įveikti įgyvendinant šį reformos pasiūlymą. 
Pavyzdžiui, ekonominės partnerystės susitarimai turėtų leisti tik maisto produktus 
importuojančioms besivystančioms šalims atkurti ir sustiprinti savo žemės ūkio sektorius ir 
skatinti jas tą daryti.

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. Šiuo klausimu kyla viena problema dėl 
galių koncentracijos kai kuriose maisto grandinės dalyse. Besivystančiose šalyse didžiausi 
gamintojai paprastai naudojasi lengvatomis į eksportą orientuotame žemės ūkyje.

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 į savo pranešimą 
įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a 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 
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tarptautinių organizacijų. Pagal šį 
reglamentą taikomomis priemonėmis 
neturėtų būti kenkiama besivystančių 
šalių, ypač mažiausiai išsivysčiusių šalių 
(MIŠ), maisto gamybos pajėgumams ir 
ilgalaikiam apsirūpinimo maistu 
saugumui ir prisidedama įgyvendinant 
Sąjungos įsipareigojimus sušvelninti 
klimato kaitą.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis SESV 208 straipsniu, ES visose politikos srityse, kurios gali turėti įtakos 
besivystančioms šalims, reikia atsižvelgti į vystymosi tikslus. Sudaryti palankesnes sąlygas 
besivystančių šalių žemės ūkio vystymuisi ir padidinti pasaulinį apsirūpinimo maisto saugumą 
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
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) vienas iš naujosios BŽŪP tikslų –
aplinkosauginio veiksmingumo didinimas 
tiesiogines išmokas privalomai susiejus su 
ekologija; taip visoje Sąjungoje bus 
remiama klimatui ir aplinkai naudinga 
žemės ūkio veikla. Tuo tikslu valstybės 
narės dalį jų tiesioginėms išmokoms 
nustatytų nacionalinių viršutinių ribų turėtų 
panaudoti metinei išmokai, kuri kaip 
priedas prie bazinės išmokos būtų skiriama 
ūkininkams už privalomos veiklos, kuria 
visų pirma būtų siekiama klimato ir 
aplinkos politikos tikslų, vykdymą. Tokia 
veikla turėtų apimti paprastus, 
apibendrintus, be sutartinių įsipareigojimų 
kasmet atliekamus veiksmus, kurie nėra 
privalomi pagal kompleksinės paramos 
taisykles, bet yra susiję su žemės ūkiu, 

(26) vienas iš naujosios BŽŪP tikslų –
aplinkosauginio veiksmingumo didinimas 
tiesiogines išmokas privalomai susiejus su 
ekologija; taip visoje Sąjungoje bus 
remiama klimatui ir aplinkai naudinga 
žemės ūkio veikla. Tuo tikslu valstybės 
narės dalį jų tiesioginėms išmokoms 
nustatytų nacionalinių viršutinių ribų turėtų 
panaudoti metinei išmokai, kuri kaip 
priedas prie bazinės išmokos būtų skiriama 
ūkininkams už privalomos veiklos, kuria 
visų pirma būtų siekiama klimato ir 
aplinkos politikos tikslų, vykdymą. Tokia 
veikla turėtų apimti paprastus, 
apibendrintus, be sutartinių įsipareigojimų 
kasmet atliekamus veiksmus, kurie nėra 
privalomi pagal kompleksinės paramos 
taisykles, bet yra susiję su žemės ūkiu, 
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pavyzdžiui, sėjomaina, daugiamečių pievų 
ir ekologiniu požiūriu svarbių vietovių 
išlaikymas. Tokia veikla turėtų būti 
privaloma ir ūkininkams, kurių valdos dalis 
arba visa valda yra „Natura 2000“ 
vietovėse, kurioms taikoma 1992 m. 
gegužės 21 d. Tarybos direktyva 
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos ir 
2009 m. lapkričio 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos, jei tokia veikla dera su minėtų 
direktyvų tikslais. Atsižvelgiant į 
pripažintą ekologinio ūkininkavimo 
sistemų naudą aplinkai, ūkininkai, kurie 
tenkina 2007 m. birželio 28 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl 
ekologinės gamybos ir ekologiškų 
produktų ženklinimo ir panaikinančio 
Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 sąlygas, 
turėtų pasinaudoti taikant ekologinį 
elementą teikiama nauda nebeturėdami 
vykdyti jokių kitų įpareigojimų. Remiantis 
Reglamento (ES) Nr. [...] [HZR] 
65 straipsniu, ekologinio elemento 
netaikymo atveju turėtų būti taikomos 
nuobaudos;

pavyzdžiui, sėjomaina, daugiamečių pievų 
ir ekologiniu požiūriu svarbių vietovių 
išlaikymas, įskaitant klimatui ir aplinkai 
naudingų ankštinių augalų auginimą. 
Tokia veikla turėtų būti privaloma ir 
ūkininkams, kurių valdos dalis arba visa 
valda yra „Natura 2000“ vietovėse, 
kurioms taikoma 1992 m. gegužės 21 d. 
Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių 
buveinių ir laukinės faunos bei floros 
apsaugos ir 2009 m. lapkričio 30 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos, jei tokia veikla dera su minėtų 
direktyvų tikslais. Atsižvelgiant į 
pripažintą ekologinio ūkininkavimo 
sistemų naudą aplinkai, ūkininkai, kurie 
tenkina 2007 m. birželio 28 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl 
ekologinės gamybos ir ekologiškų 
produktų ženklinimo ir panaikinančio 
Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 sąlygas, 
turėtų pasinaudoti taikant ekologinį 
elementą teikiama nauda nebeturėdami 
vykdyti jokių kitų įpareigojimų. Remiantis 
Reglamento (ES) Nr. [...] [HZR] 
65 straipsniu, ekologinio elemento 
netaikymo atveju turėtų būti taikomos 
nuobaudos;

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) valstybėms narėms turėtų būti leista 
dalį jų tiesioginėms išmokoms taikomų 
nacionalinių viršutinių ribų aiškiai 
nustatytais atvejais panaudoti susietajai 
paramai tam tikruose sektoriuose skirti. 
Ištekliams, kuriuos galima naudoti bet 
kokiai susietajai paramai, turėtų būti 

(33) valstybėms narėms turėtų būti leista 
iki 2017 m. dalį jų tiesioginėms išmokoms 
taikomų nacionalinių viršutinių ribų aiškiai 
nustatytais atvejais panaudoti susietajai 
paramai tam tikruose sektoriuose skirti. 
Ištekliams, kuriuos galima naudoti bet 
kokiai susietajai paramai, turėtų būti 
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nustatomos atitinkamos ribos, tačiau tokią 
paramą turėtų būti leidžiama teikti 
valstybėse narėse arba jų konkrečiuose 
regionuose susiklosčius tam tikroms 
aplinkybėms, kai tam tikri ūkininkavimo 
būdai arba konkretūs žemės ūkio sektoriai 
yra ypač svarbūs dėl ekonominių, 
aplinkosaugos ir (arba) socialinių 
priežasčių. Valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama šiai paramai panaudoti iki 5 % jų 
nacionalinių viršutinių ribų arba 10 % tuo 
atveju, jei jų susietosios paramos dydis 
bent vienerius 2010–2013 m. laikotarpio 
metus viršytų 5 % Tačiau tinkamai 
pagrįstais atvejais, jei įrodomi itin svarbūs 
regiono poreikiai ir gavus Komisijos 
pritarimą, valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama panaudoti daugiau kaip 10 % 
savo nacionalinės viršutinės ribos. Susietoji 
parama turėtų būti skiriama tiek, kiek 
reikia, kad tie regionai būtų paskatinti 
išlaikyti dabartinį gamybos lygį. Be to, šia 
parama turėtų būti suteiktos galimybės 
pasinaudoti ūkininkams, kurie turi pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 ir 
Reglamentą (EB) Nr. 73/2009 2013 m. 
gruodžio 31 d. jiems skirtas specialiąsias 
teises į išmokas, bet neturi reikalavimų 
atitinkančių hektarų, kad galėtų pasinaudoti 
teisėmis į išmokas. Siekiant patvirtinti 
savanorišką susietąją paramą, kuri viršija 
10 % metinės nacionalinės kiekvienai 
valstybei narei nustatytos ribos, Komisija 
taip pat turėtų būti įgaliota priimti 
įgyvendinimo aktus, netaikydama 
Reglamento (ES) Nr. 182/2011;

nustatomos atitinkamos ribos, tačiau tokią 
paramą turėtų būti leidžiama teikti 
valstybėse narėse arba jų konkrečiuose 
regionuose susiklosčius tam tikroms 
aplinkybėms, kai tam tikri ūkininkavimo 
būdai arba konkretūs žemės ūkio sektoriai 
yra ypač svarbūs dėl ekonominių, 
aplinkosaugos ir (arba) socialinių 
priežasčių. Valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama šiai paramai panaudoti iki 5 % jų 
nacionalinių viršutinių ribų arba 10 % tuo 
atveju, jei jų susietosios paramos dydis 
bent vienerius 2010–2013 m. laikotarpio 
metus viršytų 5 % Tačiau tinkamai 
pagrįstais atvejais, jei įrodomi itin svarbūs 
regiono poreikiai ir gavus Komisijos 
pritarimą, valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama panaudoti daugiau kaip 10 % 
savo nacionalinės viršutinės ribos. Susietoji 
parama turėtų būti skiriama tiek, kiek 
reikia, kad tie regionai būtų paskatinti 
išlaikyti dabartinį gamybos lygį. Be to, šia 
parama turėtų būti suteiktos galimybės 
pasinaudoti ūkininkams, kurie turi pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 ir 
Reglamentą (EB) Nr. 73/2009 2013 m. 
gruodžio 31 d. jiems skirtas specialiąsias 
teises į išmokas, bet neturi reikalavimų 
atitinkančių hektarų, kad galėtų pasinaudoti 
teisėmis į išmokas. Siekiant patvirtinti 
savanorišką susietąją paramą, kuri viršija 
10 % metinės nacionalinės kiekvienai 
valstybei narei nustatytos ribos, Komisija 
taip pat turėtų būti įgaliota priimti 
įgyvendinimo aktus, netaikydama 
Reglamento (ES) Nr. 182/2011;

Or. en

Pagrindimas

Ši konstatuojamoji dalis turi būti suderinta su siūlomais nuostatų dėl susietosios paramos 
pakeitimais.
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis
Politikos suderinamumas vystymosi labui
Remiantis SESV 208 straipsniu, 
įgyvendinant šį reglamentą atsižvelgiama 
į vystomojo bendradarbiavimo tikslus, taip 
pat ir patvirtintus Jungtinių Tautų ir kitų 
tarptautinių organizacijų. Pagal šį 
reglamentą taikomomis priemonėmis 
nekenkiama besivystančių šalių, ypač 
mažiausiai išsivysčiusių šalių (MIŠ), 
maisto gamybos pajėgumams ir 
ilgalaikiam apsirūpinimo maistu 
saugumui ir prisidedama įgyvendinant 
Sąjungos įsipareigojimus sušvelninti 
klimato kaitą.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis SESV 208 straipsniu, ES visose politikos srityse, kurios gali turėti įtakos 
besivystančioms šalims, reikia atsižvelgti į vystymosi tikslus. Sudaryti palankesnes sąlygas 
besivystančių šalių žemės ūkio vystymuisi ir padidinti pasaulinį apsirūpinimo maisto saugumą 
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 5

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis reglamentas įsigalioja [septintą] dieną 
po jo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas įsigalioja [septintą] dieną 
po jo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d. Jis taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d.
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Tačiau 14 straipsnis, 20 straipsnio 5 dalis, 
22 straipsnio 6 dalis, 35 straipsnio 1 dalis, 
37 straipsnio 1 dalis ir 39 straipsnis taikomi 
nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Tačiau 14 straipsnis, 20 straipsnio 5 dalis, 
22 straipsnio 6 dalis, 35 straipsnio 1 dalis, 
37 straipsnio 1 dalis ir 39 straipsnis taikomi 
nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

38–41 straipsnių nuostatos taikomos iki 
2017 m. gruodžio 31 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir 
tiesiogiai taikomas visose valstybėse 
narėse.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir 
tiesiogiai taikomas visose valstybėse 
narėse.

Or. en

Pagrindimas

Nuostatos dėl susietosios paramos iki 2017 m. bus laipsniškai panaikintos. Taip bus dar 
labiau sumažintas prekybą iškraipantis BŽŪP poveikis, kuris galėtų turėti neigiamų 
padarinių besivystančių šalių žemės ūkio vystymuisi.


