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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 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.

● 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.
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● 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“.

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. Nuomonės referentė supranta, kad kai 
kurie sunkumai paprasčiausiai negali būti įveikti įgyvendinant šį reglamentą, pvz., negali būti 
išspręstas ES ir AKR šalių tiekimo grandinių ir AKR šalių tiekimo grandinių stiprinimo 
klausimas. Kadangi besivystančių šalių gamybos sistemos vystosi kartu su ES sistema, jos yra 
glaudžiai tarpusavyje susijusios ir bet kokios pastangos sustiprinti ES tiekimo grandines 
neduos rezultatų, jei nebus pakankamai atsižvelgiama į šį tarpusavio ryšį ir bus tobulinamos 
tik ES vidaus tiekimo grandinės. Pavyzdžiui, reikėtų skatinti besivystančiose šalyse, ypač 
mažiausiai išsivysčiusiose šalyse, naudoti modernias rinkos valdymo priemones, tokias kaip 
didesnis skaidrumas, gebėjimų stiprinimas, laiku vykdomas keitimasis informacija apie 
standartus, techniniai reglamentai arba parama derantis dėl sutarčių.

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 
tarptautinių organizacijų. Pagal šį 
reglamentą taikomomis priemonėmis 
neturėtų būti kenkiama besivystančių 
šalių, ypač mažiausiai išsivysčiusių šalių 
(MIŠ), maisto gamybos pajėgumams ir 
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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
94 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(94) bendroji rinka apima prekybos prie 
Sąjungos išorės sienų sistemą. Pagal šią 
prekybos sistemą turėtų būti numatyti 
importo muitai ir eksporto grąžinamosios 
išmokos, o ji pati iš esmės turėtų 
stabilizuoti Sąjungos rinką. Prekybos 
sistema turėtų būti grindžiama dvišaliuose 
susitarimuose numatytais įsipareigojimais 
ir įsipareigojimais, prisiimtais daugiašalių 
derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde;

(94) bendroji rinka apima prekybos prie 
Sąjungos išorės sienų sistemą. Pagal šią 
prekybos sistemą turėtų būti numatyti 
importo muitai ir ribotam laikotarpiui ir 
toliau turėtų būti numatytos eksporto 
grąžinamosios išmokos, o ji pati iš esmės 
turėtų stabilizuoti Sąjungos rinką. Prekybos 
sistema turėtų būti grindžiama dvišaliuose 
susitarimuose numatytais įsipareigojimais 
ir įsipareigojimais, prisiimtais daugiašalių 
derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde, ir 
pagal ją turėtų būti atsižvelgiama į 
Sąjungos vystymosi tikslus ir 
įsipareigojimus besivystančioms šalims;

Or. en

Pagrindimas

Konstatuojamojoje dalyje turėtų būti matyti siūlomi nuostatų dėl eksporto grąžinamųjų 
išmokų pakeitimai.
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
107 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(107) nuostatomis dėl eksporto į trečiąsias 
valstybes grąžinamųjų išmokų, kurios 
grindžiamos kainų Sąjungoje ir pasaulinėje 
rinkoje skirtumu ir neviršija Sąjungos 
įsipareigojimais PPO nustatytų ribų, 
skyrimo turėtų būti užtikrinamas Sąjungos 
dalyvavimas tarptautinėje prekyboje tam 
tikrais produktais, kuriems taikomas šis 
reglamentas. Subsidijuojamam eksportui 
turėtų būti taikomi vertės ir kiekio 
apribojimai;

(107) nuostatomis dėl eksporto į trečiąsias 
valstybes grąžinamųjų išmokų, kurios 
grindžiamos kainų Sąjungoje ir pasaulinėje 
rinkoje skirtumu ir neviršija Sąjungos 
įsipareigojimais PPO nustatytų ribų, 
skyrimo turėtų būti užtikrinamas Sąjungos 
dalyvavimas tarptautinėje prekyboje tam 
tikrais produktais, kuriems taikomas šis 
reglamentas. Subsidijuojamam eksportui 
turėtų būti taikomi vertės ir kiekio 
apribojimai ir jis neturėtų kenkti 
besivystančių šalių maisto gamybos 
pajėgumams ir ilgalaikiam apsirūpinimo 
maistu saugumui; Eksporto 
grąžinamosios išmokos iki 2017 m. turėtų 
laipsniškai panaikintos;

Or. en

Pagrindimas

Konstatuojamojoje dalyje turėtų būti matyti siūlomi nuostatų dėl eksporto grąžinamųjų 
išmokų pakeitimai.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
109 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(109a) siekiant užtikrinti politikos 
suderinamumą vystymosi labui, 
atsižvelgiant į eksporto grąžinamųjų 
išmokų teikimo eksportui į besivystančias 
šalis kriterijus ir procedūras, įgaliojimai 
priimti teisės aktus pagal SESV 
290 straipsnį turėtų būti suteikti 
Komisijai;
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Or. en

Pagrindimas

Žr. 107 konstatuojamosios dalies pakeitimą.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a 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.



PE485.893v01-00 8/10 PA\895755LT.doc

LT

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendrosios nuostatos Bendrosios nuostatos
Atsižvelgiant į Sąjungos prekybos su tam 
tikromis trečiosiomis valstybėmis 
ypatumus, taip pat į ypatingą kai kurių 
žemės ūkio produktų pobūdį, Komisija 
įgaliojama pagal 160 straipsnį priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos 
sąlygos, kuriomis importuojamų produktų 
atitiktis Sąjungos reikalavimams dėl 
prekybos standartų yra lygiavertė, ir 
sąlygos, kuriomis leidžiama nukrypti nuo 
58 straipsnio, taip pat nustatomos prekybos 
standartų taikymo iš Sąjungos 
eksportuojamiems produktams taisyklės.

Atsižvelgiant į Sąjungos prekybos su tam 
tikromis trečiosiomis valstybėmis 
ypatumus, taip pat į ypatingą kai kurių 
žemės ūkio produktų pobūdį, Komisija 
įgaliojama pagal 160 straipsnį priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos 
sąlygos, kuriomis importuojamų produktų 
atitiktis Sąjungos reikalavimams dėl 
prekybos standartų yra lygiavertė, ir 
sąlygos, kuriomis leidžiama nukrypti nuo 
58 straipsnio, taip pat nustatomos prekybos 
standartų taikymo iš Sąjungos 
eksportuojamiems produktams taisyklės. 
Atsižvelgiant į ES vystymosi tikslus ir 
tarptautinius įsipareigojimus, ypatingas 
dėmesys skiriamas nereikalingų kliūčių 
eksportui iš besivystančių šalių 
panaikinimui ir tam, kad šios šalys būtų 
laiku informuojamos apie joms ypač 
svarbius pokyčius.

Or. en

Pagrindimas

Šiame straipsnyje turėtų būti geriau atskleisti specialūs ES įsipareigojimai, prisiimti pagal 
Sutartį dėl techninių prekybos kliūčių, kurioje teigiama, jog nariai užtikrina, kad techniniai 
reglamentai, standartai ir atitikties įvertinimo procedūros nesukuria nereikalingų kliūčių 
eksportui iš besivystančių šalių.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
117 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendrosios nuostatos Bendrosios nuostatos
1. Nepažeidžiant atvejų, kai importo ar 1. Nepažeidžiant atvejų, kai importo ar 
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eksporto licencijų reikalaujama pagal šį 
reglamentą, importuojant vieną ar kelis 
žemės ūkio produktus, išleistinus į laisvą 
apyvartą, arba eksportuojant vieną ar kelis 
tokius produktus į Sąjungą arba iš jos, gali 
būti reikalaujama pateikti licenciją, 
atsižvelgiant į tai, kad licencijų reikia 
siekiant valdyti atitinkamas rinkas ir visų 
pirma siekiant vykdyti prekybos 
atitinkamais produktais stebėseną.

eksporto licencijų reikalaujama pagal šį 
reglamentą, importuojant vieną ar kelis 
žemės ūkio produktus, išleistinus į laisvą 
apyvartą, arba eksportuojant vieną ar kelis 
tokius produktus į Sąjungą arba iš jos, gali 
būti reikalaujama pateikti licenciją, 
atsižvelgiant į tai, kad licencijų reikia 
siekiant valdyti atitinkamas rinkas, vykdyti 
prekybos atitinkamais produktais stebėseną
ir, jei reikia, vykdyti prekybos su 
trečiosiomis šalimis stebėseną bei 
užtikrinti, kad ji atitiktų ES vystymosi 
tikslus.

Or. en

Pagrindimas

Eksporto licencijas būtų galima panaudoti kaip priemonę prekybos stebėsenai vykdyti ir 
galbūt prekybai „jautriais“ produktais su besivystančiomis šalimis reguliuoti, kad būtų 
išvengta neigiamo poveikio kylantiems besivystančių šalių žemės ūkio sektoriams. Vienašalių 
eksporto apribojimų vengiama glaudžiai bendradarbiaujant su atitinkamos valstybės 
partnerės vyriausybe.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
136 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Siekiant užtikrinti politikos 
suderinamumą vystymosi labui, eksportui 
į besivystančias šalis eksporto 
grąžinamosios išmokos neteikiamos, jei 
esama pavojaus, kad atitinkamo produkto 
eksportas pakenks vietos gamintojams. 
Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus pagal šio 
reglamento 160 straipsnį, siekiant 
apibrėžti eksporto grąžinamųjų išmokų 
teikimo eksportui į besivystančias šalis 
sąlygas ir procedūras.

Or. en
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Pagrindimas

Pereinamuoju etapu, kuriuo dar galima naudoti eksporto grąžinamąsias išmokas, Komisija 
turėtų apibrėžti eksporto grąžinamųjų išmokų teikimo eksportui į besivystančias šalis, ypač 
MIŠ, kriterijus ir procedūras, kuriais būtų užtikrinama, kad eksportas atitiktų ES vystymosi 
tikslus. Ypač vengiama teikti eksporto grąžinamąsias išmokas eksportui, kuris gali pakenkti 
vietos gamintojams besivystančiose šalyse.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
165 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 133–141 straipsnių nuostatos 
taikomos iki 2017 m. gruodžio 31 d.

Or. en

Pagrindimas

Akivaizdu, kad eksporto grąžinamosios išmokos yra prekybą iškraipanti priemonė. Nepaisant 
to, kad pastaraisiais metais ES taikė didelius šios priemonės taikymo apribojimus, galimas jos 
naudojimas ir toliau kelia pavojų pažeidžiamiems besivystančių šalių gamintojams. BŽŪP 
reglamente turėtų būti nustatyta aiški galutinio šios politikos priemonės panaikinimo data.


