
AD\1057664LT.doc PE549.106v02-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2014 - 2019

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

2014/2228(INI)

16.4.2015

NUOMONĖ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto

pateikta Tarptautinės prekybos komitetui

dėl rekomendacijos Europos Komisijai dėl derybų dėl Transatlantinės prekybos 
ir investicijų partnerystės (TPIP) susitarimo
(2014/2228(INI))

Nuomonės referentai: Paolo De Castro, James Nicholson



PE549.106v02-00 2/7 AD\1057664LT.doc

LT

PA_NonLeg



AD\1057664LT.doc 3/7 PE549.106v02-00

LT

PASIŪLYMAI

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

A. kadangi ES žemės ūkio sektorius yra labai jautrus, taip pat tai yra pagrindinis TPIP derybų 
klausimas, ir jam gali būti naudingos naujos ar didesnės rinkos prieigos galimybės;

B. kadangi bendrų šios srities standartų nebuvimas yra pagrindinė kliūtis, trukdanti ES ir 
JAV prekybai žemės ūkio produktais ir dėl kurios net yra neįmanoma prekiauti tam tikrais 
gaminiais;

C. kadangi Rusijos embargo pasekmės aiškiai parodė nuolatinę geopolitinę žemės ūkio 
svarbą, įvairių žemės ūkio rinkų prieinamumo svarbą ir stiprių ir strateginių prekybos 
partnerysčių su patikimais prekybos partneriais poreikį;

D. kadangi derybomis su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis dėl prekybos suteikiama puiki 
galimybė pagerinti tam tikrų eksportuojamų ES produktų, kaip antai vaisių ir daržovių,
vyno ir tam tikrų didelę pridėtinę vertę turinčių produktų, patekimą į šią šalį;

E. kadangi TPIP susitarimas yra galimybė palengvinti abipusę reguliavimo naštą, kuri 
nepagrįstai trukdo prekybai, teikiant daugiau skaidrios informacijos, būtent informaciją 
apie tai, kokie duomenys turėtų būti pateikti etiketėje, išaiškinti administracines ir muitų 
procedūras ir suderinti bei supaprastinti reguliavimo tvarką, kai tai įmanoma;

F. kadangi ES žemės ūkiui svarbu užtikrinti abiems šalims naudingą prekybos susitarimą su 
JAV, kad Europos, kaip pagrindinės veikėjos, pozicijos pasaulinėje rinkoje pagerėtų, 
tačiau nesumažėtų dabartiniai ES žemės ūkio produktų kokybės standartai ir nebūtų 
trukdoma ateityje tobulinti šiuos standartus, sykiu išsaugant ES žemės ūkio modelį ir 
užtikrinant jo ekonominį ir socialinį gyvybingumą;

G. kadangi TPIP yra galimybė nustatyti aukštus standartus pasauliniu mastu ir papildyti 
standartus abiejuose žemynuose, ypač tokiu metu, kai didesnę svarbą įgyja nauji 
ekonominiai veikėjai, kurie nesilaiko ES arba JAV įsipareigojimų dėl taisyklėmis 
pagrįstos prekybos, aukšto vartotojų apsaugos, aplinkosaugos standartų, sveikatos ir 
gyvūnų gerovės lygio;

H. kadangi Komisija patikino, kad, kalbant apie ES žemės ūkį, pagrindinis ir 
nekompromisinis derybų principas bus maisto saugos, žmonių, augalų bei gyvūnų 
sveikatos, gyvūnų gerovės ir aplinkos bei vartotojų apsaugos standartų laikymasis ir jis 
patvirtins ir sustiprins ES standartus atviroje, sąžiningoje, modernioje ir pasaulinėje 
prekybos politikos sistemoje;

I. kadangi su pagrindinėmis kliūtimis ES ir JAV prekybai žemės ūkio ir maisto produktais 
susiduriama kirtus sieną, vidaus taisyklių ir netarifinių kliūčių srityse;

J. kadangi TPIP derybose pirmenybė turėtų būti teikiama vartotojų interesams;

K. kadangi ES ir JAV galiojančių taisyklių suderinimas jokiu būdu negali kelti grėsmės 
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vartotojų sveikatai ar susilpninti kokybės standartų, kurie turi būti taikomi Europos rinkai 
tiekiamiems JAV gaminiams;

L. kadangi geografinės nuorodos yra nepriklausomos intelektinės nuosavybės teisės, o ne 
prekės ženklo rūšis;

M. kadangi dėl mokslinių tyrimų pažangos įmanoma remti ex ante rizikos, susijusios su 
maisto produktų kenksmingumu, vertinimo plėtojimą naudojant pažangius kompiuterinio 
skaičiavimo metodus, paremtus didelio duomenų kiekio analizėmis, ir pasitelkiant itin 
našias kompiuterijos sistemas, kurios galėtų pagerinti atsargumo principo taikymą;

1. ragina Komisiją:

a. užtikrinti, kad, jeigu pavyktų galutinai susitarti, būtų sudarytas visapusiškas ir 
subalansuotas susitarimas, kuris apimtų visus TPIP sektorius, turint mintyje, kad 
žemės ūkis neturi būti naudojamas kaip derybų koziris siekiant užtikrinti galimybę 
kitų sektorių gaminiams patekti į JAV rinką ir kad žemės ūkio sektorius yra didelės 
strateginės svarbos politikos sritis, nuo kurios priklauso visų europiečių apsirūpinimo 
maistu saugumas ir gyvenimo būdas;

b. visų pirma siekti plataus užmojo pusiausvyrą užtikrinančių rezultatų derybose dėl 
žemės ūkio ir per derybų procesą pirmiausia ir vienu metu, remiantis tiksliais ir 
išsamiais duomenimis apie visas JAV sukurtas kliūtis, turėtų būti aptariami 
pagrindiniai klausimai (rinkos prieiga, geografinės nuorodos ir sanitarinės bei 
fitosanitarinės priemonės), sykiu išlaikant maisto saugos standartus ir užtikrinant 
vartotojų apsaugą, kad Parlamentas turėtų pakankamai laiko ir jam būtų užtikrintas 
aiškumas šiam skyriui aptarti ir įvertinti drauge su suinteresuotaisiais subjektais, ES 
piliečiais, pilietine visuomene ir socialiniais partneriais, ypač daug dėmesio skiriant 
ūkininkams ir smulkiems šeimų ūkiams;

c. sukurti į TPIP įtrauktą modernų ir patobulintą investuotojų ir valstybės ginčų 
sprendimo mechanizmą (angl. ISDS), kurį taikant nebūtų pažeistos suverenios ES, 
valstybių narių ir regiono ir vietos valdžios institucijų teisės, bet investuotojams būtų 
sudaryta sąžininga galimybė siekti skriaudos atitaisymo ir jį gauti;

d. tvirtai įsipareigoti išsaugoti dabartinius ir būsimus maisto saugos ir žmonių, augalų 
sveikatos ir pasėlių bei aplinkos apsaugos, vartotojų apsaugos ir gyvūnų sveikatos ir 
gerovės standartus, nustatytus pagal ES teisės aktus; užtikrinti, kad ateityje jokiu būdu 
nebūtų trukdoma gerinti šiuos standartus ir kad nebūtų atsisakoma pagrindinių ES 
vertybių, tokių kaip atsargumo principas ir tvarus ūkininkavimas, o ES piliečiai galėtų 
toliau pasikliauti ES rinkoje esančių produktų atsekamumu ir ženklinimu; taip pat 
nustatyti konkrečias atsargumo principo laikymosi derybose priemones;

e. atsižvelgiant į tai, užtikrinti, kad kompetentingos ES valdžios institucijos dalyvautų 
vykdant įmonių, įrenginių ir eksportui į ES tinkamų produktų kontrolę ir tikrinimą, 
laikantis sanitarinių ar fitosanitarinių reikalavimų, taikomų JAV, ir reiškia 
susirūpinimą dėl Komisijos teksto pasiūlymo JAV šiuo atžvilgiu, turint mintyje, kad 
ankstesniuose ES prekybos susitarimuose ES išsaugojo galimybę atlikti kitų 
susitarimo šalių kontrolės programos auditą ir ją tikrinti, taigi ragina Komisiją toliau 
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laikytis šio požiūrio;

f. dėti pastangas, kad žemės ūkio produktų importas į ES būtų leidžiamas, tik jeigu jie 
buvo pagaminti tokiu būdu, kuris atitinka ES vartotojų, gyvūnų gerovės ir aplinkos 
apsaugos standartus ir būtinuosius socialinius standartus;

g. turėti mintyje, kad pačiomis TPIP derybomis negali būti pakeistas teisės aktų 
įgyvendinimas ir pasiūlymai dėl teisės aktų visose srityse, įskaitant Europos maisto 
saugos, sanitarinių ir fitosanitarinių standartų, gyvūnų gerovės ir aplinkosaugos 
priemones;

h. užtikrinti teigiamą plataus užmojo su žemės ūkiu susijusių derybų galutinį rezultatą, 
atspindinį tiek aktyvius, tiek pasyvius ES žemės ūkio sektoriaus interesus, susijusius 
su tarifinių ir netarifinių kliūčių panaikinimu ar sumažinimu, įskaitant visų pirma 
sanitarijos ir fitosanitarijos standartus ir procedūras, užtikrinant stiprią aukštos 
kokybės ES produktų poziciją, kad ES gamintojams prieiga prie JAV rinkos būtų iš 
tikrųjų naudinga, taip pat su vartotojų ir jų sveikatos apsauga ir maisto saugos 
išlaikymu susijusių priemonių nelaikyti netarifinėmis kliūtimis;

i. skatinti abiejų šalių keitimąsi patirtimi, susijusia su maisto sauga ir saugumu;

j. derėtis dėl sparčios sistemos fitosanitarijos kontrolės srityje, susijusios su ES eksportu, 
kuri atitiktų saugos standartus nesumažindama ES eksporto į JAV rinką ir taip 
sudarytų sąlygas padidinti prekių siuntų į šią šalį skaičių;

k. užtikrinti vienodas veiklos sąlygas skatinant teisingą fiskalinę politiką ir maisto 
produktų prekybos praktiką ir jautriais laikyti tuos produktus ar sektorius, kurių atveju 
tiesioginė ir netiesioginė konkurencija sukeltų pernelyg didelį spaudimą ar lemtų 
nesąžiningą konkurenciją ES žemės ūkio gamintojams, įskaitant smulkius ūkius 
turintiems ūkininkams tiek visoje ES, tiek atskiruose jos regionuose, pavyzdžiui, tais 
atvejais, kai ES reglamentavimo sąlygos ir susijusios gamybos sąnaudos, pavyzdžiui, 
patalpų, kuriose laikomi gyvūnai, srityje, skiriasi nuo JAV, ir mano, kad reikia 
apsvarstyti visas įmanomas galimybes dėl tvarkos, taikomos visiems jautriais 
laikomiems produktams, įskaitant tarifų mažinimą ir ribotas tarifines kvotas;

l. dėti visas pastangas, kaip aiškiai nurodyta derybų įgaliojimuose, susitarime įtvirtinti 
apsaugos išlygą, kuri būti taikoma tuo atveju, jei padidėjęs tam tikrų prekių importas 
galėtų labai pakenkti vietos maisto produktų gamybai;

m. atsižvelgiant į daugelio valstybių narių prašymą, pateikti pagal jau sudarytus prekybos 
susitarimus ir tuos, dėl kurių deramasi, jau suteiktų nuolaidų suvestinę, kad būtų 
galima susidaryti bendrą įspūdį apie visas nuolaidas atsižvelgiant į atskirus produktus, 
be kurio neįmanoma derėtis dėl jautriais laikomų produktų;

n. kuo anksčiau informuoti Parlamentą ir visuomenę apie galimą jautriais laikomų 
produktų sąrašą, kad visi suinteresuotieji subjektai turėtų pakankamai laiko 
pasiūlymus išnagrinėti ir įvertinti laiku ir dar nepasibaigus deryboms;

o. užtikrinti deramą teisinę ES geografinių nuorodų apsaugą JAV rinkoje ir ES žemės 
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ūkio produktų kokybę, taip pat priemones, taikomas nederamo naudojimo, 
klaidinančios informacijos ir praktikos atveju, taip pat užtikrinti žemės ūkio produktų 
ženklinimo, atsekamumo ir tikros kilmės nuorodos apsaugą, kad tai būtų pagrindinis 
subalansuoto susitarimo elementas;

p. į TPIP įtraukti susitarimą dėl ekologiškų produktų, taikomą tiems produktams, kurie į 
jį dar neįtraukti (vynui);

q. į TPIP įtraukti 2006 m. sudarytą ES ir JAV susitarimą dėl vyno, pašalinant 17 šiame 
sektoriniame susitarime numatytų beveik bendriniais tapusių pavadinimų;

r. atsižvelgti į tai, kad dėl JAV paramos ūkių pajamoms pasaulinio kainų nepastovumo 
laikotarpiu ES ūkininkai gali atsidurti prastesnėje konkurencinėje padėtyje, todėl 
reikėtų iš naujo įvertinti ES krizės valdymo priemones, kad jos atspindėtų kintančias 
rinkos sąlygas;

s. sukurti dvišalį bendro darbo komitetą, kuriame vyktų nuolatinės prekybos diskusijos 
dėl žemės ūkio, kad būtų galima numatyti ir panaikinti prekybos trikdžius taikant 
„išankstinio įspėjimo“ sistemą reguliavimo pokyčių atveju ir skatinti konvergenciją 
reguliavimo srityje;

t. visiškai skaidriai, laiku ir išsamiai komunikuoti su Europos Parlamentu, visais 
nacionaliniais parlamentais ir žemės ūkio suinteresuotaisiais subjektais dėl visų derybų 
aspektų ir užtikrinti, kad būtų laikomasi visų teisės aktų nuostatų, kuriomis 
grindžiamas ES žemės ūkio ir socialinis modelis;

u. užtikrinti, kad būtų panaikintas JAV draudimas importuoti jautieną iš ES;

v. užtikrinti vienodas sąlygas priimant importuotų produktų, kurie pagaminti naudojant 
ES gyvūnų gerovės, maisto saugos, žmonių ir gyvūnų sveikatos standartus 
pažeidžiančius gamybos metodus, ženklinimo reikalavimą;

w. nedelsiant pateikti aiškų ir objektyvų tyrimą apie TPIP poveikį ES žemės ūkiui 
kiekviename sektoriuje, visų pirma poveikį smulkiems ūkiams, ir laiku ir skaidriai 
bendradarbiauti su viešosiomis ir privačiomis mokslinių tyrimų institucijomis, kurios
dirba maisto saugos srityje ir gali svariai prisidėti visais derybų aspektais.
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