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1. Peticijos santrauka

Anot peticijos pateikėjo, (per didelis) žemės ūkio subsidijavimas lemia tai, kad Europos 
produkcija yra pigesnė nei vietoje auginami produktai, kuriais prekiaujama Afrikos ir Azijos 
rinkose. Kita vertus, užsienio žemės ūkio produktams neįmanoma konkuruoti Europos 
rinkoje. Be to, kaip teigia peticijos pateikėjas, Vakarų įmonės, nuomojančios arba perkančios 
didelius žemės plotus, vykdo kažką panašaus į pakartotinę trečiojo pasaulio šalių kolonizaciją.
Peticijos pateikėjas mano, kad sumažinus subsidijas padėtis pagerėtų.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. rugsėjo 11 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. lapkričio 29 d.

„Komisija mano, kad peticijos pateikėjo teiginiai, kad ES subsidijos skatina priverstinį vietos 
žemės ūkio produktų pardavimą mažesnėmis kainomis besivystančiose šalyse, neatitinka 
tikrovės.

Per pastaruosius 20 metų BŽŪP patyrė didelių pokyčių, kuriais laipsniškai mažintas politikos 
poveikis ūkininkų sprendimams dėl gamybos, o ES žemės ūkis tapo labiau orientuotas į 
rinkos poreikius. BŽŪP iš esmės pasikeitė iš kainų rėmimo politikos į pajamų rėmimo 
politiką, pagal kurią rinkos priemonės naudojamos tik rinkos apsauginėms sąlygoms suteikti 
per krizines situacijas. Dėl to ES pradėjo diktuoti kainas daugelio žemės ūkio produktų 
pasaulio rinkose, o 94 proc. tiesioginės pajamų paramos yra atsieta nuo gamybos.



PE524.863v01-00 2/2 CM\1012895LT.doc

LT

Prieš trejus metus drastiškai sumažintos eksporto kompensacijos, o nuo 2013 m. liepos mėn. 
jos nebemokamos už jokias prekes. Be to, pagal naują BŽŪP eksporto kompensacijas galima 
panaudoti tik ypatingomis rinkos sąlygomis.

Reformuotos BŽŪP priemonių poveikis pasaulio rinkos kainoms ir besivystančių šalių 
rinkoms yra nereikšmingas. Tai puikiai užfiksuota pastarajame su BŽŪP reformos 
pasiūlymais susijusiame poveikio vertinime ir naujausioje ES 2013 m. politikos 
suderinamumo vystymosi labui ataskaitoje.

Žemės valdymas tampa vis svarbesne tema žemės ūkio plėtros srityje. ES vystomojo 
bendradarbiavimo aprūpinimo maistu ir kaimo plėtros srityje prioritetas – padėti šalims kurti 
ir įgyvendinti visapusiškas žemės ūkio struktūros sistemas, didinti galimybes naudotis žeme, 
apsaugoti savo gyventojus nuo žemės pirkimo sandorių, kuriais būtų piktnaudžiaujama ir 
kurie nėra skaidrūs. 2012 m. gegužės mėn. Aprūpinimo maistu pasaulyje komiteto priimtose 
Neprivalomose atsakingo žemės ūkio struktūrų, žuvininkystės ir miškų valdymo gairėse 
pateikti valdymo principai, susiję su žemės ūkio struktūrų teisėmis ir sandoriais. ES dialogu 
su atitinkamomis vyriausybėmis ir regionais ir visose ES paramos programose stengiasi 
skatinti šių gairių įgyvendinimą ir jų laikymąsi Be to, Komisija labai remia Aprūpinimo 
maistu pasaulyje komitete vykdomą procesą, per kurį kuriama savanoriška sistema su 
atsakingo investavimo į žemės ūkį principais. Tokia tarptautiniu mastu nustatytų principų 
sistema reikalinga skatinant investuotojus, priimančiąsias šalis ir tarpininkus investuoti į 
žemės ūkį, kuriame gerbiamos žmogaus teisės, pragyvenimas ir ištekliai. Į ją taip pat turėtų 
būti įtraukta didelio masto žemės įsigijimo stebėsena. ES, pasitelkdama įvairias turimas 
priemones, remia atsakingą investavimą į žemės ūkį, kadangi daugelyje besivystančių šalių, 
ypač Afrikoje, jų mastas turi būti padidintas. Investavimo į žemės ūkį investicijų spraga vis 
dar didelė, FAO 2009 m. kainomis ją įvertino 83 mlrd. USD1.

Išvada

Remdamasi išdėstytomis pastabomis Komisija mano, kad nereikia imtis konkrečių veiksmų, 
kuriais nebūtų apsiribojama dabartine politikos sistema.“

                                               
1 http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/Issues_papers/HLEF2050_Investment.pdf.


