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PASIŪLYMAI 

 

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą į savo 

pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

1. mano, kad Australija yra viena iš pagrindinių pasaulinės prekybos žemės ūkio 

produktais dalyvių ir yra išvysčiusi galingus eksportui skirtus sektorius (eksportuojama 

70 proc. produkcijos); 

2. atkreipia dėmesį į tai, kad 2015 m. Australija buvo trečia pagal dydį pasaulyje 

galvijienos eksportuotoja, aštunta – pieno produktų, penkta – pasėlių ir trečia – cukraus 

eksportuotoja; 

3. atkreipia dėmesį į tai, kad dėl mažų žemės ūkio gamybos sąnaudų, kurias lemia 

ekstensyvaus tipo dideli ūkiai, Australijos žemės ūkio sektorius yra labai 

konkurencingas ir orientuotas į eksportą ir kad Australija nuolat siekia rasti naujų 

realizavimo galimybių tarptautinėse rinkose; todėl pabrėžia, kad didesnių galimybių 

patekti į didelę ES rinką užtikrinimas sumažinant ar pašalinus tarifines ir netarifines 

kliūtis šiame sektoriuje tikrai bus vienas iš derybinių prioritetų Australijos gamintojams 

ir eksportuotojams, ir mano, kad harmoningas ir visapusiškas laisvosios prekybos 

susitarimas (LPS), pagal kurį atsižvelgiama į pažeidžiamiausius Europos žemės ūkio 

sektorius, galėtų būti naudingas abiems pusėms; 

4. pabrėžia, kad Europos žemės ūkis vaidina ypatingą vaidmenį išsaugant kaimo vietovių 

struktūrą ir aprūpinant maistu Europos gyventojus; pabrėžia, kad ūkininkai ir jų 

pragyvenimo šaltiniai neturėtų būti derybų įrankiais sudarant prekybos susitarimus; 

5. tiki, kad siekiant suderinto laisvosios prekybos susitarimo labai svarbu skatinti užtikrinti 

aukštus standartus ir abipusiškumą ir visapusiškai laikytis aukštų socialinių, gamybos, 

aplinkosaugos ir gyvūnų gerovės standartų ir tvaraus žemės ūkio principų, kuriuos 

nustatė ES gamintojai, nes taip Europos gamintojams suteikiama vairių galimybių ir 

sutvirtinama ES, kaip pagrindinės veikėjos pasaulio rinkoje, pozicija; mano, kad tokie 

standartai negali būti mažinami vidaus rinkoje dėl importo ar eksporto, ir pabrėžia, kad 

tvarios gamybos užtikrinimas ir tvirtas maisto saugos, žmonių sveikatos, vartotojų 

apsaugos, gyvūnų sveikatos ir gerovės standartų, nustatytų ES teisės aktuose, 

išsaugojimas yra pagrindinis ir nediskutuotinas principas derantis dėl visų ES laisvosios 

prekybos susitarimų Europos žemės ūkio srityje; 

6. atkreipia dėmesį į tai, kad reikia imtis veiksmų siekiant užtikrinti galimybę plėsti 

gyvūnų gerovės standartus atsižvelgiant į gyventojų sveikatos ir etikos supratimą; 

7. pabrėžia, kad dėl abipusio sanitarinių ir fitosanitarinių reikalavimų pripažinimo neturi 

kilti pavojus aplinkai, žmonėms ir gyvūnams, pavyzdžiui, nebevykdant maisto ir pašarų 

importo kontrolės; 

8. palankiai vertina tai, kad Komisija neseniai paskelbė savo pirmąjį ES ir Australijos LPS 

poveikio vertinimą, tačiau atkreipia dėmesį į tai, kad Europos žemės ūkio produktų 

gamintojai ir eksportuotojai negali visapusiškai įvertinti galimos savo naudos ir 
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nuostolių, nes informacija apie importą yra ribota, visų pirma informacija, susijusi su 

mėsos sektoriaus pogrupiais, ir apgailestauja dėl to, kad ES valstybės narės ir sektoriaus 

atstovai nepateikė vertinimų ir kad trūksta informacijos apie galimą poveikį 

atokiausiems regionams ir JK išstojimo iš ES poveikį kalbant apie esamas kvotas; be to, 

susirūpinęs pažymi, kad tyrime numatoma, kad ES mėsos gamybos sektoriuje labiausiai 

sumažės atrajotojų mėsos gamyba, ir tikisi, kad bus pateikta papildoma išsami analizė 

siekiant užpildyti šias informacijos spragas; 

9. pabrėžia, kad Europos žemės ūkio produktų eksportuotojams Australija – tai nauja 

rinka, turinti 20 mln. vartotojų ir 20 kartų mažesnė nei Europos rinka, ir kad Europos 

žemės ūkio sektoriaus aktyvūs interesai apsiriboja geografinių nuorodų apsauga ir nišų 

produktais ir priklauso nuo netarifinių kliūčių panaikinimo; todėl ragina Komisiją 

tinkamai į tai atsižvelgti; 

10. yra susirūpinęs dėl rizikos, kad gali atsirasti rimtas susitarimo nuostatų dėl žemės ūkio 

disbalansas Europos Sąjungos žemės ūkio produktų gamintojų nenaudai, ir pabrėžia, 

kad žemės ūkiu neturėtų būti naudojamasi kaip derybų įrankiu siekiant padidinti 

Europos Sąjungos galimybes patekti į Australijos ne žemės produktų ir paslaugų rinką; 

11. atkreipia dėmesį į tai, kad Australijos žemės ūkio įmonės nepatiria išlaidų dėl avių 

elektroninės atpažinties, nitratų pažeidžiamų zonų ar kritusių gyvulių sudeginimo, ir 

ragina tai aiškiai nurodyti ženklinant; 

12. pabrėžia, kad derybų metu reikėtų pasirūpinti, kad būtų išlaikytas atsargumo principas, 

kuriuo grindžiamas ES maisto saugos reglamentavimas, ir „nuo lauko iki stalo“ 

požiūris, pagal kurį nustatytos griežtesnės ES taisyklės, taip pat ES sanitarijos ir 

fitosanitarijos standartai ir procedūros; 

13. nori atkreipti dėmesį į tai, kad tam tikri Europos žemės ūkio sektoriai, pvz., galvijienos, 

ožkienos ir avienos, cukraus, medaus, grūdų ir pieno produktų, yra itin pažeidžiami, ir 

kad kai kuriuose šių sektorių neseniai buvo susidurta su didelėmis krizėmis, kurioms 

įveikti reikėjo skubiai taikyti specialius paramos mechanizmus, ir mano, kad tolesnis 

rinkos atvėrimas šiuose sektoriuose galėtų turėti neigiamų ir žalingų padarinių Europos 

ūkininkams; todėl ragina Komisiją užtikrinti vienodas sąlygas ir pažeidžiamais laikyti 

tuos produktus, kurių atveju tiesioginė konkurencija sukeltų ES žemės ūkio produktų 

gamintojams pernelyg didelį ar nepakeliamą spaudimą, ir ragina įtraukti veiksmingas 

dvišales apsaugos priemones, pereinamuosius laikotarpius ir sumažinti atitinkamas 

kvotas atsižvelgiant į Australijos sektoriaus konkurencingumą, kad būtų galima užkirsti 

kelią staigiam importo padidėjimui, kuris turėtų didelę žalą arba keltų šios žalos 

atsiradimo pavojų Europos gamintojams pažeidžiamuose sektoriuose arba mažųjų ir 

vidutinių įmonių gamintojams; 

14. mano, kad ES privalo neprisiimti jokių įsipareigojimų dėl labiausiai pažeidžiamų žemės 

ūkio produktų, kaip antai, pieno produktai, jautiena, veršiena, aviena ir tam tikrų rūšių 

cukrus, užtikrinti vienodas sąlygas ir neįtraukti minėtų produktų į derybas; 

15. pabrėžia, kad bet koks prekybos susitarimas gali būti sudaromas tik remiantis abipuse 

nauda, ir primygtinai ragina Komisiją užtikrinti nuolatinę apsaugą nuo pavojų, kylančių 

dėl importo liberalizuotomis sąlygomis ir, be kita ko, tuo tikslu įtraukti į susitarimą 

nuostatas dėl apsaugos sąlygų, kurios būtų aktyvuojamos taikant paprastus ir lanksčius 
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mechanizmus, kai importas iš Australijos viršija nustatytas ribas ir sukuria didžiulį 

disbalansą Europos rinkoje, taip pat numatyti neribotos trukmės dvišalę žemės ūkio 

sektoriaus apsaugos nuostatą; 

16. tikisi, kad Australija nelaiko priemonių, kurias Europos Sąjunga priėmė dėl pieno 

sektoriaus krizės, valstybės pagalba (kaip tai praeityje nutiko pomidorų sektoriaus 

atveju) ir todėl jomis nesinaudos kaip pretekstu siekdama apriboti Europos produktų 

prieigą prie Australijos rinkos; 

17. ragina Komisiją prieš pradedant bet kokias derybas dėl žemės ūkio klausimų išspręsti 

visus šiuo metu nebaigtus ES ir Australijos prekybos ginčus, kaip antai, be kita ko, 

nesutarimą dėl Australijos valdžios institucijų nustatytų antidempingo priemonių 

Europos pomidorų perdirbimo įmonėms; 

18. pabrėžia, jog prekybai skirtų žemės ūkio produktų atveju svarbu nustatyti bendrus su 

kokybės ir saugos standartais susijusius kriterijus; 

19. dar kartą primygtinai atkreipia dėmesį į tai, kad Europos Sąjungoje gali būti 

prekiaujama tik 6 arba 9 mėnesių amžiaus ėriukais, o Australijoje leidžiama didesnė – 

12 mėnesių – amžiaus riba; pabrėžia, kad būsimajame susitarime turi būti nustatyta 6 

arba 9 mėnesių amžiaus riba, taikoma teisėtam iš ES nepriklausančių šalių kilusios 

ėrienos pardavimui vidaus rinkoje; 

20. pabrėžia, kad jokios susitarimo nuostatos neturėtų jokiai iš šalių trukdyti vykdyti 

nepriklausomą reglamentavimą siekiant nustatyti ir įgyvendinti teisėtus politikos tikslus, 

įskaitant socialinius, aplinkos apsaugos ir su visuomenės sveikata susijusius tikslus ir 

apsaugos priemones; 

21. atkreipia dėmesį į bendrą ES daugiašaliu ir dvišaliu lygmenimis nustatytų prekybos 

lengvatų žemės ūkio srityje poveikį; todėl reikalauja, kad vykstant numatytoms 

deryboms visos ES lengvatos žemės ūkio srityje būtų vertinamos visapusiškai 

atsižvelgiant į lengvatas, dėl kurių sutarta PPO (pvz., kompensacijos už jautieną, kurios 

sudėtyje yra hormonų), su Kanadai (Išsamus ekonomikos ir prekybos susitarimas 

(IEPS)), taip pat į tas, dėl kurių greitu laiku gali būti sutarta su MERCOSUR šalimis, 

Meksika, Naująja Zelandija ir Jungtinėmis Amerikos Valstijomis (jeigu bus atnaujintos 

derybos dėl Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės susitarimo (TPIP)); taip 

pat pažymi, kad galvijienos atveju, atsižvelgiant į tai, kad, pridėjus IEPS kvotas, 

bendras suteiktų kvotų dydis pasieks 300 000 tonų gebėjimo suvartoti ribą, nustatytą 

pirmąjį 21-ojo amžiaus dešimtmetį buvo, ir į sumažėjusį Europos vidaus vartojimą, 

pasakytina, kad Europos rinka tuoj bus prisotinta; taip pat pabrėžia, kad iš Komisijos 

atlikto bendro būsimų prekybos susitarimų poveikio tyrimo matyti, jog prekybos 

balanso deficitas galvijienos atveju galėtų padvigubėti ir pasiekti beveik 0,9 mlrd. EUR, 

priklausomai nuo liberalizavimo hipotezių; 

22. ragina Komisiją išlaikyti harmoningą derybinį požiūrį, kuris būtų suderintas su požiūriu, 

taikomu per tuo pat metu vykstančias derybas su Naująja Zelandija, kartu tinkamai 

atsižvelgiant į skirtingus abiejų rinkų ypatumus; 

23. primena, kad visos tarifinės kvotos, kurios galėtų būti nustatytos Australijai, JK išstojus 

iš ES turės būti taikomos mažesnei ES rinkai; ragina Komisiją atsižvelgti į vykstančias 
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derybas dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES ir išstojimo poveikį ES žemės ūkio ir 

maisto sektoriams prekybos derybose su Australija, visų pirma, tuose sektoriuose, 

kuriuose Jungtinės Karalystės vartojimo ir (arba) importo dalis buvo didelė; pabrėžia, 

kad nuo šiol ES privalės atidžiai atsižvelgti į Jungtinės Karalystės išstojimą iš ES, kai 

priims sprendimus, kokias lengvatas ji gali ir ar apskritai gali pasiūlyti pagal naujus 

prekybos susitarimus ir, jei reikia, persvarstyti derybų įgaliojimus; 

24. ragina Komisiją užtikrinti tinkamą teisinę ES geografinių nuorodų apsaugą ir ES žemės 

ūkio produktų kokybę Australijos rinkoje, taip pat priemones, kuriomis būtų kovojama 

su neteisingu naudojimu ir klaidinančia informacija bei praktika; taip pat ragina 

Komisiją užtikrinti su ženklinimu, atsekamumu ir tikra žemės ūkio produktų kilme 

susijusią apsaugą kaip pagrindinį subalansuoto susitarimo elementą; 

25. primygtinai ragina įtraukti priemones, kurios būtų skirtos kovai su žemės ūkio produktų 

klastojimu; 

26. pripažįsta, kad ES svarbus susitarimas su Australija, pagal kurį būtų galima sumažinti 

tarifines kliūtis tam tikriems perdirbtiems žemės ūkio produktams, palengvinti perdėtus 

sanitarinius patikrinimus ir veiksmingai pripažinti ir apsaugoti geografines nuorodas, 

kadangi aiškios nuostatos dėl kuo didesnio skaičiaus geografinių nuorodų, inter alia, 

vynų geografinių nuorodų, įskaitant tas geografines nuorodas, kurias jau apima dvišalis 

ES ir Australijos susitarimas dėl prekybos vynu, taip pat spiritinių gėrimų ir kitų maisto 

produktų nuorodų apsaugos ir pažeidžiamų sektorių apsauga turėtų būti išankstinė bet 

kokio susitarimo sąlyga; visgi primena Komisijai, kad siekiant užtikrinti susitarimo 

sudarymą būtų nepriimtina aukoti Europos žemės ūkio interesus ir kad remiantis 

Sutarties dėl ES veikimo 207 straipsnio 3 dalimi Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas 

turėtų būti informuojamas apie derybų pažangą visais žemės ūkio klausimais, ir 

pabrėžia, kad Komisija privalo visiškai skaidriai, išsamiai ir laiku tartis su visais 

suinteresuotaisiais žemės ūkio subjektais dėl visų derybų aspektų ir paviešinti derybų 

įgaliojimus. 
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