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PASIŪLYMAI

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 42 straipsnyje nustatyta, kad 
konkurencijos taisyklės žemės ūkio produktų gamybai ir prekybai taikomos tik tokiu 
mastu, kokį nustato Parlamentas ir Taryba, ir atsižvelgiant į SESV 39 straipsnyje 
nustatytus bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) tikslus;

B. kadangi vienas iš SESV 39 straipsnyje išdėstytų BŽŪP tikslų yra užtikrinti sąžiningą 
gyvenimo lygį žemės ūkio bendruomenei, ypač didinant žemės ūkyje dirbančių asmenų 
individualias pajamas;

C. kadangi Teisingumo Teismas savo 2017 m. lapkričio 14 d.1 sprendime (byla „Endives“) 
patvirtino BŽŪP viršenybę konkurencijos taisyklių atžvilgiu; kadangi Teisingumo 
Teismas nusprendė, kad veiksmams, susijusiems su susitarimais dėl kainų ar rinkai 
pateiktinų kiekių arba keitimusi strategine informacija, gali būti netaikomas SESV 
101 straipsnio 1 dalyje numatytas susitarimų, sprendimų ir suderintų veiksmų 
draudimas, jei dėl jų buvo susitarta tarp valstybės narės pripažintos tos pačios gamintojų 
organizacijos (GO) ar tos pačios gamintojų organizacijų asociacijos (GOA) narių ir jei 
jie griežtai būtini siekiant atitinkamoms organizacijoms laikantis Sąjungos teisės aktų 
nustatyto (-ų) tikslo (-ų);

D. kadangi Reglamente (ES) Nr. 2017/23932 (reglamentas „Omnibus“) yra nukrypti nuo 
SESV 101 straipsnio leidžiančių nuostatų, t. y. jame nustatyta, kad norint pasiekti SESV 
39 straipsnyje nustatytų BŽŪP tikslų būtina kolektyvinė gamintojų organizacijų ir 
gamintojų organizacijų asociacijų veikla, su sąlyga, kad ta bendra veikla būtų iš tikrųjų 
vykdoma ir padėtų pagerinti ūkininkų konkurencingumą; kadangi dėl to tokiai veiklai 
kaip gamybos planavimas ir derybos dėl sutarčių turi būti netaikomos SESV 101 
straipsnyje nustatytos nuostatos;

E. kadangi specifinis ES žemės ūkio sektoriaus, kurį daugiausia sudaro ekonominiu 
požiūriu smulkūs ūkiai, pobūdis ir struktūros ypatumai lemia fragmentinę gamybą ir 
sunkumus bei iššūkius, su kuriais susiduria kai kurie ūkininkai reaguodami į rinkos 
pokyčius bei poreikius ir bandydami prie jų prisitaikyti; kadangi tai kontrastuoja su 
didele kitų maisto tiekimo grandinės dalyvių koncentracija ir dėl to ūkininkai atsiduria 
nepalankioje padėtyje derybinės galios požiūriu, todėl užtikrindamos konkurencijos 
taisyklių laikymąsi Komisija ir nacionalinės valdžios institucijos turėtų į tai atsižvelgti;

F. kadangi pagal būsimą BŽŪP pagrindinis dėmesys turėtų būti skiriamas smulkiesiems ir 
šeimų ūkiams, kartu užtikrinant, kad būtų įgyvendinami darnaus ūkininkavimo metodai; 
kadangi šių tikslų galima pasiekti tik laikantis nuoseklaus požiūrio visų sričių ES 
politikoje, įskaitant konkurencijos politiką;

1 2017 m. lapkričio 14 d. Teisingumo Teismo sprendimas, President de l’Autorité de la concurrence v 
Association des producteurs vendeurs d’endives (APVE) ir kt.
2 OL L 350, 2017 12 29, p. 15.
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G. kadangi dėl nenumatytų gaivalinių nelaimių ir nenuspėjamų gamybos aplinkybių, pvz., 
nepalankių oro sąlygų ir ligų protrūkių, žemės ūkio produktų rinka gali tapti dar 
nepastovesnė, gali kilti krizė ir dar labiau susilpnėti ūkininkų derybinė pozicija pirkėjų 
atžvilgiu; kadangi šiuo požiūriu svarbu turėti galimybę naudotis išskirtinėmis 
priemonėmis, kuriomis siekiama išsaugoti rinkos stabilumą;

H. kadangi ūkininkų bendradarbiavimas atlieka esminį vaidmenį stiprinant jų poziciją 
maisto tiekimo grandinėje, prisideda siekiant BŽŪP tikslų ir padeda ūkininkams atitikti 
didėjančius visuomenės reikalavimus; kadangi daug ES ūkininkų dar negali pasinaudoti 
narystės gamintojų organizacijose teikiama nauda, ir dėl to jų pozicija maisto tiekimo 
grandinėje yra itin pažeidžiama, o derybinė galia mažėja; kadangi dėl to reikia stiprinti 
gamintojų organizacijas ir gamintojų organizacijų asociacijas;

I. kadangi ES ūkininkų konkurencingumas labai priklauso nuo tinkamo ir sąžiningo 
vidaus rinkos veikimo ir aiškaus valstybės pagalbos ir konkurencijos politikos taisyklių, 
taikomų visiems žemės ūkio maisto produktų grandinės veiklos vykdytojams, ypač 
gamintojų organizacijoms ir gamintojų organizacijų asociacijoms, aiškinimo bei 
vykdymo užtikrinimo ir nuo kitų formų žemės ūkio sektoriaus gamintojų 
bendradarbiavimo;

J. kadangi dėl piktnaudžiavimo ir stiprėjančios konsolidavimo tendencijos žemės ūkio ir 
maisto tiekimo grandinės žaliavų ir mažmeninės prekybos sektoriuose gali būti 
iškraipoma konkurencija ir inovacijos ir taip tiesiogiai ir netiesiogiai kenkiama 
gamintojams ir vartotojams;

K. kadangi skaitmeninės technologijos gali padėti Europos ūkininkams tiekti saugų, darniai 
pagamintą ir kokybišką maistą ir padėti sumažinti žemės ūkio poveikį aplinkai, 
pagerinti ūkininkų darbo sąlygas ir padidinti kaimo patrauklumą, visų pirmą jaunesnėms 
kartoms; kadangi privatusis sektorius turi mažiau paskatų investuoti į plačiajuosčio 
ryšio diegimą šiose srityse;

1. ragina Komisiją konkrečiai atsižvelgti į tai, kad, kaip nusprendė Teisingumo Teismas, 
BŽŪP tikslai turi būti laikomi viršesniais už konkurencijos politikos tikslus, ir 
lanksčiau, aiškiau ir labiau nuspėjamai taikyti konkurencijos taisykles gamintojams ir 
gamintojų organizacijoms; 

2. pabrėžia, kad pasiūlos elastingumo atžvilgiu ūkininkavimo negalima palyginti su jokia 
kita veikla dėl jo pobūdžio ir ilgų gamybos ciklų ir todėl ūkininkavimo sektoriuje remtis 
rinkos logika taip, kaip kituose sektoriuose negalima;

3. palankiai vertina 2018 m. Komisijos atliktą tyrimą dėl gamintojų organizacijų ir jų 
vykdomos veiklos alyvuogių aliejaus, galvijienos ir pasėlių sektoriuose, kuriame dar 
kartą patvirtinama šių organizacijų ir jų asociacijų svarba stiprinant pirminių gamintojų 
padėtį maisto tiekimo grandinėje ir padedant siekti SESV 39 straipsnyje nustatytų 
BŽŪP tikslų; atkreipia dėmesį į tyrimo išvadas, kad nepripažintų GO ir (arba) GOA yra 
penkis kartus daugiau nei oficialiai pripažintų ir kad dėl vyriausybių paramos stokos 
kyla sunkumų steigiant GO ir GOA; apgailestauja dėl to, kad gamintojų organizacijos 
nėra vienodai išvystytos visose valstybėse narėse, ir ragina panaikinti likusias 
pripažinimo proceso kliūtis ir užtikrinti teisinį tikrumą; atsižvelgdamas į tai, ragina 
Komisiją didinti informuotumą apie naudą, kurią teikia gamintojų organizacijų 
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pripažinimas pagal Reglamentą (ES) Nr. 1308/20133, kuriuo nustatomas bendras žemės 
ūkio produktų rinkų organizavimas (Vieno bendro žemės ūkio rinkų organizavimo 
reglamentą), ir ragina steigti daugiau gamintojų organizacijų, kaip priemonę 
ūkininkams, be kita ko, stiprinti savo poziciją bei veiksmingai derėtis dėl kainų ir spręsti 
galios disbalanso maisto tiekimo grandinėje problemą;

4. mano, kad itin svarbu patikslinti Vieno bendro žemės ūkio rinkų organizavimo 
reglamento nuostatas dėl GO, GOA ir tarpšakinių organizacijų, ypač konkurencijos 
politikos požiūriu, atsižvelgiant į pažangą, padarytą Reglamentu „Omnibus“), į 
Teisingumo Teismo sprendimą byloje „Endives“, taip užtikrinant didesnį teisinį tikrumą 
ir pagerinant ūkininkų padėtį maisto tiekimo grandinėje;

5. ragina Komisiją atlikti Vieno bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamento (ES) 
209 straipsnio įgyvendinimo vertinimą ir aiškiau apibrėžti jo taikymo sritį, ypač 
konkurencijos taisyklių išimčių, taikomų tam tikriems ūkininkų asociacijų susitarimams 
ir veiksmams, aspektu, siekiant suteikti daugiau aiškumo ir teisinio tikrumo 
atitinkamiems subjektams, kai taikomas šis straipsnis, ir daugiau lankstumo Komisijai 
taikant šį straipsnį;

6. palankiai vertina Komisijai atliktą geriausių gamintojų organizacijų steigimo, veiklos 
vykdymo ir paramos būdų tyrimą, kuriame pripažįstamas GO ir GOA indėlis į jų narių 
ekonominį, techninį ir socialinį vystymąsi ir galima netiesioginė nauda ūkininkams, 
kurie nėra GO nariai, bei teigiamas išorinis poveikis kitiems maisto tiekimo grandinės 
veiklos vykdytojams; pabrėžia, kad GO reikia užtikrinti teisinį tikrumą, ypač 
pripažinimo kriterijų ir veiklos požiūriu;

7. pripažįsta tarpšakinių organizacijų vaidmenį grandinėje, nes jos veikia kaip platforma, 
padedanti vykdyti dialogą, mokslinius tyrimus ir plėtrą, keistis geriausios praktikos 
pavyzdžiais ir užtikrinti rinkos skaidrumą;

8. ragina stiprinti tarpšakinių organizacijų vaidmenį siekiant skatinti geriau subalansuotus 
santykius maisto tiekimo grandinėje ir pritaria tam, kad vertės pasidalijimo sąlyga būtų 
taikoma ne tik pirmajam pirkėjui, bet ir visiems veiklos vykdytojams, kaip numatyta 
2019 m. balandžio mėn. Parlamento Žemės ūkio komiteto priimtame pranešimo dėl 
naujo bendro žemės ūkio produktų rinkų organizavimo vykdant kitą BŽŪP reformą 
projekte;

9. prašo Vieno bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamento 210 straipsnyje 
numatyti aiškią automatinę nuo SESV 101 straipsnio leidžiančią nukrypti nuostatą, 
taikomą remiantis būtinumo ir proporcingumo principais, pagal kurią tarpšakinėms 
žemės ūkio organizacijoms būtų leidžiama įgyvendinti Vieno BRO reglamentu joms 
patikėtus uždavinius, siekiant prisidėti siekiant SESV 39 straipsnyje nustatytų tikslų;

10. ragina Komisiją užtikrinti, kad esant dideliam rinkos disbalansui būtų greitai 
aktyvuojamos Vieno BRO reglamento 222 straipsnio nuostatos;

11. palankiai vertina sėkmingą pasiūlos valdymo priemonių, kurios buvo nustatytos 
gamintojų organizacijų, tarpšakinių organizacijų ir veiklos vykdytojų grupių prašymu, 

3 OL L 347, 2013 12 20, p. 671.
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taikymą aukštos kokybės sūriui ir kumpiui; ragina, kad Vieno BRO reglamento 
nuostatos, pagal kurias leidžiama nustatyti tiekimo kontrolės taisykles, taikymo sritis 
būti išplėsta, kad apimtų visus saugoma kilmės vietos nuoroda (SKVN) ar saugoma 
geografine nuoroda (SGN) pažymėtus produktus, siekiant užtikrinti didesnę pasiūlos ir 
paklausos pusiausvyrą;

12. prašo Komisijos pradėti dialogą žemės ūkio maisto produktų tiekimo grandinės veikimo 
klausimais su visais atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais ir pakoreguoti ES 
konkurencijos politiką atsižvelgiant į naujausius prekybos aplinkos pokyčius;

13. palankiai vertina 2019 m. balandžio 17 d. priimtą Direktyvą (ES) 2019/633 dėl įmonių 
vienų kitoms taikomos nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų 
tiekimo grandinėje4, kuri yra svarbus pirmas žingsnis siekiant užtikrinti sąžiningas 
sąlygas veiklos vykdytojams ir spręsti derybinės galios disbalanso maisto tiekimo 
grandinėje klausimą; primygtinai ragina valstybes nares nedelsiant perkelti direktyvą į 
nacionalinę teisę, o Komisiją ragina atidžiai stebėti, kaip vykdomas perkėlimas, ir 
skatinti valstybes nares keistis geriausios praktikos pavyzdžiais; ragina valstybes nares 
uždrausti ir kitokią nesąžiningą praktiką ir nustatyti aukštesnius standartus;

14. vis dėlto apgailestauja, kad direktyvos dėl nesąžiningos praktikos maisto tiekimo 
grandinėje taikymo sritis neapima visų tiekėjų, nes neįtraukiami tie, kurie nėra MVĮ, ir 
kad nuostolingas pardavimas nėra įtrauktas į ES lygmeniu draudžiamos praktikos 
veiksmų sąrašą;

15. reiškia susirūpinimą dėl netoleruotino spaudimo mažinti supirkimo kainas, kylančio dėl 
pernelyg didelės perdirbėjų ar pirkėjų galios žemės ūkio tiekimo grandinių galutinėse 
grandyse; ragina Komisiją persvarstyti savo požiūrį, taikomą vertinant piktnaudžiavimą 
dominuojančia padėtimi rinkoje, siekiant įtraukti atvejus, kai daromas netoleruotinas 
spaudimas mažinti supirkimo kainas, neatsižvelgiant į tai, ar dėl to padidėja vartotojų 
kainos; mano, kad platesni vartotojų interesai apima paramą, kad ūkininkai gautų 
teisingas pajamas, garantuojant jiems teisingą vertės dalį visoje maisto tiekimo 
grandinėje, siekiant užtikrinti, kad žemės ūkio sektorius būtų tvarus tiek ekonominiu, 
tiek aplinkos atžvilgiu;

16. pakartoja, kad BŽŪP paramos tikslas, be kita ko, yra užtikrinti ūkių stabilumą ir skatinti 
ūkininkus gaminti kokybišką maistą prieinamomis kainomis; reiškia susirūpinimą dėl 
vis didėjančio atotrūkio tarp gamybos ir pardavimo kainų maisto sektoriuje; ragina 
Europos Komisiją nustatyti ir įgyvendinti veiksmingas rinkos priemones, kuriomis būtų 
sumažintas šis atotrūkis, ir subalansuotai bei tvariai susieti tas kainas;

17. pripažįsta galimą prekybos susivienijimų vaidmenį didinant ekonominį efektyvumą 
žemės ūkio ir maisto tiekimo grandinėje, tačiau pabrėžia, kad dėl to, jog šiuo metu 
trūksta informacijos, negalima įvertinti tokių prekybos susivienijimų ekonominio 
poveikio tiekimo grandinės veikimui, ypač galimam strateginiam derinimui, o dėl to 
gali sumažėti konkurencija ir investicijoms bei inovacijoms tenkančios maržos; ragina 
Komisiją toliau išsamiai analizuoti, koks yra prekybos susivienijimų mastas ir poveikis 
žemės ūkio ir maisto tiekimo grandinės ekonominiam veikimui, visų pirma ūkininkams, 

4 OL L 111, 2019 4 22, p. 59.
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smulkiesiems gamintojams bei tiekėjams ir MVĮ;

18. palankiai vertina paskelbtą 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) 2019/1150 dėl verslo klientams teikiamų internetinių tarpininkavimo 
paslaugų sąžiningumo ir skaidrumo didinimo5; atkreipia dėmesį į tai, kad Komisija 
pradėjo oficialų antimonopolinį tyrimą, siekdama įvertinti bendrovės „Amazon“ 
naudojimąsi neskelbtinais duomenimis iš nepriklausomų mažmenininkų ir galimą 
piktnaudžiavimą savo dvejopu – mažmenininko ir prekyvietės – vaidmeniu, ir reiškia 
susirūpinimą, kad panašiai gali būti elgiamasi ir Europos prekybos centrų platformose; 
pabrėžia, kad galimas diferencijuotas arba diskriminacinis požiūris į savus prekių 
ženklus ir kitas mažmenines prekes gali iškreipti konkurenciją rinkoje bei sumažinti 
inovacijų ir produktų pasirinkimą vartotojams; pabrėžia, kad Komisija ir nacionalinės 
konkurencijos institucijos turi atlikti esminį vaidmenį užtikrinant, kad tokia padėtis 
nesusidarytų;

19. palankiai vertina tai, kad buvo paskelbta Komisijos ataskaita dėl konkurencijos taisyklių 
žemės ūkio sektoriuje taikymo; pažymi, kad didelę konkurencijos teisės pažeidimų 
žemės ūkio sektoriuje dalį padaro žemės ūkio produktų perdirbėjai, o daugiausia skundų 
gaunama iš ūkininkų; ragina Komisiją vykdyti veiksmingą maisto perdirbimo rinkoje 
veikiančių įmonių priežiūrą;

20. primena, kad įvykdyta didelio masto horizontali ir vertikali restruktūrizacija, nulėmusi 
dar didesnę konsolidaciją ir taip koncentruotuose sėklų, žemės ūkio chemijos, trąšų, 
gyvūnų genetikos ir žemės ūkio technikos bei perdirbimo ir mažmeninės prekybos 
sektoriuose; ragina Komisiją vertinant susijungimus šiuose sektoriuose atsižvelgti į 
poveikį ne vien tik vartotojų kainoms; pabrėžia, kad ES ūkininkų, piliečių ir aplinkos 
interesai turi būti apsaugoti išsamiai ir holistiškai įvertinus žemės ūkiui reikalingų 
medžiagų tiekėjų, įskaitant augalų apsaugos produktų gamintojus, susijungimų ir 
įsigijimų poveikį ūkiams;

21. mano, jog labai svarbu, kad Komisija tęstų atidžią ES pesticidų, sėklų ir jų 
charakteristikų rinkos stebėseną, ir stebėtų skaitmeninimo poveikį žemės ūkio sektoriui;

22. mano, jog tariantis dėl kainų gamintojų ir mažmeninės prekybos subjektų (perdirbėjų) 
sudaromose sutartyse turi būti visapusiškai atsižvelgiama į gamybos sąnaudas ir 
užtikrinamas teisingas atlyginimas ūkininkams; pabrėžia, kad, siekiant prisidėti prie 
teisingesnio kainų pokyčių poveikio galutinei kainai visoje tiekimo grandinėje, būtinas 
didesnis rinkos skaidrumas; ragina Komisiją patobulinti rinkos observatorijos duomenis 
apie kiekius, kainas ir maržas, visų pirma ekologinio ūkininkavimo sektoriuje; ragina 
Komisiją parengti gamybos sąnaudų ir maržų rodiklius, kurie sutartyse atliktų orientyrų, 
padedančių geriau atsižvelgti į gamybos sąnaudas ir atlyginimus, funkciją; prašo 
Komisijos užtikrinti, kad būtų parengtos aiškios vertės pasidalijimo tiekimo grandinėje 
gairės, kad kainų pokyčių poveikio galutinei kainai mastas būtų teisingas ir vartotojų, ir 
gamintojų atžvilgiu;

23. primygtinai ragina Komisiją įsteigti nuolatinę ES lygmens informacijos apie rizikos 
valdymo priemones platformą, kuri padėtų ūkininkams įveikti netikrumą, susijusį su 
klimatu, rinkos kintamumu ir kita rizika, ir kurioje suinteresuotieji subjektai galėtų 

5 OL L 186, 2019 7 11, p. 57.
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keistis geriausios praktikos pavyzdžiais, kaip nurodyta 2017 m. lapkričio mėn. 
Komisijos komunikate dėl maisto ir ūkininkavimo ateities;

24. atkreipia dėmesį, kad dideli tiesioginių išmokų skirtumai trukdo tvarioms ūkininkų 
iniciatyvoms klimato ir aplinkos srityje ir iškraipo konkurenciją ES; primena 2013 m. 
vasario 7–8 d. Europos Vadovų Tarybos įsipareigojimą iki 2013 m. suderinti mokėjimus 
visoje ES;

25. atkreipia dėmesį į didėjantį ūkininkų protestų skaičių ir pažymi, kad vienas iš 
susirūpinimą keliančių klausimų yra bendras laisvosios prekybos susitarimų (LPS) 
poveikis ES žemės ūkio maisto produktų sektoriui; todėl kyla klausimas, ar dėl LPS ES 
žemės ūkio produktų gamintojai neatsidurs nepalankioje konkurencinėje padėtyje, 
atsižvelgiant į socialinius, sveikatos, darbo, aplinkos ir gyvūnų gerovės standartų 
skirtumus trečiosiose valstybėse; todėl ragina Komisiją kuo greičiau pateikti savo 
naujausią ataskaitą dėl bendro sudaromų ir būsimų prekybos susitarimų poveikio; ragina 
žemės ūkio produktams taikyti abipusiškumo ir atitikties principus ir apsaugoti 
pažeidžiamus sektorius būsimose ir vykstančiose prekybos derybose užtikrinant, kad 
būtų atlikti visi būtini patikrinimai;

26. mano, kad konkurencijos politikoje reikia atsižvelgti į tvaresnių maisto sistemų 
paklausą visuomenėje, kad nustatant maisto produktų kainas būtų labiau atsižvelgiama į 
viešųjų gėrybių vertę; ragina Komisiją patikslinti gamintojams ir nacionalinėms 
konkurencijos institucijoms sąlygas, kuriomis to paties sektoriaus veiklos vykdytojų 
susitarimai, kuriais siekiama pagerinti maisto tiekimo grandinės tvarumą, gali būti 
sudaryti nepažeidžiant konkurencijos teisės, taip pripažįstant, kad susitarimai dėl 
tvarumo padeda pagerinti žemės ūkio produktų gamybą ir drauge duoda naudos 
vartotojams ir visuomenei apskritai, visų pirma vykdant dabartinę horizontaliųjų 
bendrosios išimties reglamentų ir susijusių gairių peržiūrą; mano, kad aiškios gairės yra 
itin svarbios žemės ūkio sektoriui dėl jam kylančių su aplinka susijusių iššūkių ir 
tvarumo reikalavimų, kuriuos jis turi atitikti;

27. pažymi, kad laikantis Europos žaliojo kurso turi būti užtikrintas žemės ūkio, klimato 
politikos veiksmų, aplinkos ir prekybos politikos suderinamumas;

28. pabrėžia, kad pagal strategiją „nuo lauko iki stalo“ ir ES konkurencijos teisę turi būti 
pripažįstamas svarus pirminių gamintojų indėlis tiekiant kokybišką maistą ir teikiant 
viešąsias gėrybes visuomenei, už kurį šiuo metu jiems atlyginama nepakankamai, ir 
siekiama užtikrinti visos maisto tiekimo grandinės tvarumą; pažymi, kad įgyvendinant 
strategiją „nuo lauko iki stalo“ reikėtų laikytis vienodo požiūrio, apimančio visas ES 
politikos sritis, užtikrinant sąžiningą konkurenciją ir vienodas sąlygas visoms įmonėms, 
ir turi būti atsižvelgiama į klimato kaitos poveikį maisto tiekimo grandinės veikimui ir 
tvarumui bei apsirūpinimo maistu saugumui;

29. palankiai vertina tebevykdomą 2012 m. valstybės pagalbos modernizavimo dokumentų 
rinkinio tinkamumo patikrą ir, konkrečiau, toliau vykdomą žemės ūkio sektoriui skirto 
bendrosios išimties reglamento (angl. Agricultural Block Exemption Regulation, ABER) 
ir Europos Sąjungos valstybės pagalbos žemės ūkio ir miškininkystės sektoriams ir 
kaimo vietovėms gairių, kurios nebebus taikomos nuo 2020 m. gruodžio 31 d., peržiūrą;

30. mano, kad viešasis finansavimas yra itin svarbus siekiant užtikrinti plačiajuosčio ryšio 
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tinklų diegimą kaimo ir atokiuose regionuose; ragina Komisiją skatinti ir remti viešojo 
sektoriaus sprendimus priimančius asmenis, kad jie geriau išnagrinėtų viešosios 
paramos galimybes pagal Valstybės pagalbos taisyklių taikymo plačiajuosčio ryšio 
tinklų sparčiam diegimui ES gaires, kad plačiajuosčio ryšio infrastruktūra būtų diegiama 
sparčiau ir paprasčiau ir būtų užtikrinta, kad kaimo regionai neliktų nuošalyje;

31. ragina Komisiją netaikyti valstybės pagalbos nuostatų specialioms mokesčių 
priemonėms žemės ūkio sektoriuje, kurių imasi valstybės narės, siekdamos paskatinti 
ūkininkus savanoriškai taupyti atsargumo sumetimais, kad jie būtų geriau pasirengę 
įveikti su klimatu ir sveikata susijusias grėsmes bei ekonomines krizes;

32. palankiai vertina tai, kad buvo baigta žemės ūkio sektoriui skirto de minimis reglamento 
peržiūra; atkreipia dėmesį į tai, kad maksimalios pagalbos vienai įmonei sumos ir 
viršutinės nacionalinės pagalbos ribos padidinimas, drauge taikant viršutinę sektoriui 
skiriamos pagalbos ribą, padės ūkininkams geriau atremti su klimatu susijusius iššūkius 
ir sykiu užkirsti kelią rinkos iškraipymams;

33. palankiai vertina pasiūlymą dėl reglamento dėl bendrosios rinkos programos ir, 
konkrečiau, pagal ją remiamus maisto grandinės veiksmus, pvz., veterinarijos ir 
fitosanitarijos priemones, taikomas kilus gyvūnų ir augalų sveikatos krizėms; 
primygtinai ragina Tarybą ir Parlamentą greitai užbaigti derybas ir priimti reglamentą;

34. pabrėžia, jog svarbu laiku užbaigti derybas dėl dviejų Komisijos pateiktų pasiūlymų dėl 
pereinamojo laikotarpio reglamentų, siekiant išvengti vėlavimų ir komplikacijų, dėl 
kurių rinka galėtų tapti nestabili;

35. mano, jog labai svarbu, kad Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas (AGRI 
GD) išlaikytų visą kompetenciją, susijusią su Vieno BRO reglamento 209 ir 210 
straipsnių taikymu ir su valstybės pagalba, skirta žemės ūkio ir miškininkystės sektorių 
bei kaimo vietovių plėtrai skatinti, taip užtikrinant ekspertines žinias, reikalingas 
sprendžiant ir koordinuojant šios srities klausimus, kas yra būtina atsižvelgiant į 
specifinį šių sektorių pobūdį ir visiškai atitinka BŽŪP tikslus ir pagal ją teikiamą 
paramą. 
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