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PASIŪLYMAI

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. ragina Komisiją griežtai laikytis PPO derybų įgaliojimų, pagal kuriuos Komisija negali 
imtis tolesnių veiksmų, nei jau įgyvendinta bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) reforma, 
su sąlyga, kad iš prekybos partnerių bus gauta lygiaverčių nuolaidų; primena ES 
įsipareigojimą panaikinti eksporto subsidijas, taikant griežtą sąlygą, kad ES prekybos 
partneriai imsis atitinkamų veiksmų eksporto subsidijų ir visų kitų eksporto priemonių, 
turinčių lygiavertį poveikį, atžvilgiu;

2. primena, kad 2003 m. BŽŪP reforma ir 2008 m. atliktas jos patikrinimas parodė ES ryžto 
vykdyti reformas tvirtumą, kadangi šiuo būdu numatomi tikėtini Dohos raundo rezultatai, 
tuo tarpu ES prekybos partneriai dar nepadarė lygiaverčių nuolaidų;

3. palankiai vertina susitarimą dėl prekybos bananais, pagal kurį išsprendžiami 20 metų 
trukę PPO ginčai ir žengiamas svarbus žingsnis įtvirtinant taisyklėmis grindžiamą 
daugiašalę prekybos sistemą; pažymi, kad susitarimui dėl prekybos bananais tenka 
lemiamas vaidmuo padedant spręsti PPO derybų klausimus, susijusius su tropiniais 
produktais ir lengvatomis; mano, kad šis susitarimas dar labiau sustiprina ES poziciją 
žemės ūkio srityje vykstant Dohos raundui; ragina ES pasinaudoti šiuo svarbiu laimėjimu, 
siekiant užtikrinti pažangą PPO derybose;

4. ragina Komisiją ir toliau siekti vieno iš svarbiausių prioritetinių tikslų – pagal PPO 
taisykles veiksmingiau saugoti geografines nuorodas (GN), t. y. išplėsti didesnės 
apsaugos, šiuo metu taikomos vynui ir stipriems alkoholiniams gėrimams (Sutarties dėl 
intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (TRIPS), 23 straipsnis), 
taikymo sritį taip, kad ši apsauga būtų taikoma visoms GN, taip pat nustatyti pranešimo 
apie GN ir jų registravimo sistemą;

5. ragina Komisiją ir toliau laikytis griežtos pozicijos dėl GN įtraukimo į Kovos su 
klastojimu prekybos susitarimo taikymo sritį ir dėl GN klausimo įtraukimo į dvišales 
prekybos derybas;

6. mano, kad dvišaliai prekybos susitarimai gali padėti papildyti daugiašalius procesus, nes 
sudaro sąlygas siekti pažangos konkrečiais klausimais, pvz., GN ir socialinių bei aplinkos 
normų klausimais; pabrėžia, kad šiais klausimais svarbu laikytis nuoseklaus požiūrio 
įvairiuose dvišaliuose susitarimuose;

7. pabrėžia, kad PPO derybų metu ir sudarydama kitus tarptautinius prekybos susitarimus 
Komisija turi siekti užtikrinti, jog importuojami žemės ūkio produktai atitiktų tokius 
pačius ES maisto saugos, gyvūnų gerovės ir aplinkos apsaugos reikalavimus ir standartus, 
kokie taikomi Sąjungoje gaminamiems žemės ūkio produktams;

8. pabrėžia, kad svarbu griežtai taikyti su kilme susijusias lengvatines taisykles; ragina 
peržiūrėti visas prekybos lengvatas, Europos Sąjungos teikiamas tokioms šalims kaip 
Kinija, Indija ir Brazilija, kurių ekonomika sparčiai auga;
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9. dar kartą pabrėžia prekybos žemės ūkio produktais svarbą ekonomikos raidai ir skurdo 
mažinimui besivystančiose šalyse; ragina ES padėti Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo 
vandenyno šalims prisitaikyti prie vis didesnės Lotynų Amerikos šalių konkurencijos 
(pietų šalių tarpusavio prekyba);

10. pabrėžia poreikį, kad prekybos politika padėtų spręsti aprūpinimo maistu problemas; 
ragina labiau stebėti ir koordinuoti eksporto ribojimo priemones, siekiant neleisti padidėti 
jokiai būsimai maisto krizei.


