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Europos Parlamento rezoliucija dėl priemonių, skirtų PPO sprendimo dėl ginčo dėl 
bendrovės „Airbus“ poveikio Europos žemės ūkiui problemai spręsti
(2019/2895(RSP))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į sprendimą, kurį 2019 m. spalio 2 d. priėmė Pasaulio prekybos 
organizacijos (PPO) arbitras, spręsdamas ginčą dėl subsidijų bendrovei „Airbus“ 
(DS316), kuriuo leidžiamos JAV ES eksportui taikomos atsakomosios priemonės, 
sudarančios 7,5 mlrd. JAV dolerių (6,8 mlrd. EUR) sumą,

– atsižvelgdamas į PPO ginčų sprendimo tarybos 2019 m. spalio 14 d. priimtą sprendimą, 
kuriuo leidžiama sustabdyti nuolaidų taikymą,

– atsižvelgdamas į JAV priimtą sprendimą nuo 2019 m. spalio 18 d. kai kuriems žemės 
ūkio produktams nustatyti papildomą 25 proc. ad valorem muitą,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi JAV yra pagrindinė ES prekybos žemės ūkio maisto produktais partnerė; 
kadangi 2018 m. ES žemės ūkio maisto produktų eksportas į JAV sudarė 22,3 mlrd. 
EUR (16,2 proc. viso ES žemės ūkio maisto produktų eksporto), o žemės ūkio maisto 
produktų importas iš JAV sudarė 12 mlrd. EUR;

B. kadangi JAV sprendimas taikyti papildomą 25 proc. tarifą tam tikriems žemės ūkio 
maisto produktams turės itin neigiamos įtakos Jungtinei Karalystei, Prancūzijai, 
Ispanijai, Italijai, Vokietijai ir Airijai, be to, labai nukentės žemės ūkio maisto produktų 
sektoriai kitose ES valstybėse narėse;

C. kadangi pagrindiniai žemės ūkio produktai, kuriems daro poveikį papildomi muitai, bus 
aukštos vertės produktai, pvz., vynas, škotiškas viskis, alyvuogės ir alyvuogių aliejus 
bei pieno produktai, pvz., sūriai ir sviestas; kadangi taip pat bus paveikti kiti žemės ūkio 
maisto produktai, pvz., kiauliena, citrusiniai vaisiai, vaisių sultys ir paruošti vaisiai, 
pavyzdžiui, vyšnios ir kriaušės, taip pat midijos;

D. kadangi Ispanijos juodųjų alyvuogių eksportas į JAV labai sumažėjo nuo 2017 m. 
lapkričio mėn., kai JAV pradėjo taikyti šiam produktui muitų tarifus;

E. kadangi ES žemės ūkio sektoriai vis dar patiria sunkias Rusijos embargo, nustatyto 
2014 m., pasekmes; kadangi JAV atsakomosios priemonės didina nestabilumą ES 
vidaus rinkoje, kurioje gali kilti papildomų sutrikimų dėl Jungtinės Karalystės išstojimo 
iš ES;

F. kadangi ūkininkai ir žemės ūkio maisto produktų sektorius ir vėl tapo sankcijų taikiniu 
dėl ne žemės ūkio srities prekybos ginčo, kuriam jie negali daryti įtakos;

G. kadangi JAV priemonės kelia didelę grėsmę aukštos kokybės Europos produktų, pvz., 
vyno, sūrių ir viskio, rinkos daliai tiek trumpuoju, tiek ilguoju laikotarpiu, ir dėl to dar 
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labiau susikomplikuoja jau ir taip nestabili padėtis tam tikruose sektoriuose, pvz., 
alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių sektoriuje;

H. kadangi PPO dar neišsprendė ginčo dėl subsidijų „Boeing“ bendrovei;

1. reiškia didelį susirūpinimą dėl to, kad ginčo dėl bendrovės „Airbus“ rezultate JAV 
priėmė sprendimą ES taikyti atsakomąsias priemones, kurios turės didelės įtakos žemės 
ūkio ir maisto produktų konkurencinei pusiausvyrai vidaus rinkoje, ypač mažoms ir 
vidutinėms įmonėms bei kooperatyvams, kurie yra pagrindiniai kaimo vietovių 
socialiniai ir ekonominiai veikėjai;

2. labai apgailestauja dėl to, kad, nepaisant pakartotinių žemės ūkio ir maisto produktų 
sektoriaus raginimų iš anksto derėtis dėl muitų tarifų taikymo, nebuvo laiku rastas 
sprendimas;

3. ragina Komisiją derybose rasti greitą sprendimą ir sumažinti kylančią prekybos įtampą 
tarp dviejų šalių;

4. primygtinai ragina Komisiją skubiai sutelkti paramą labiausiai nukentėjusiems žemės 
ūkio sektoriams ir apsvarstyti galimybę parengti konkretų planą, kuriame būtų 
numatytos tikslinės priemonės, skirtos kompensuoti ūkininkams dėl vidaus rinkos 
iškraipymų;

5. ragina Komisiją atidžiai stebėti ES žemės ūkio maisto produktų rinką, kad būtų galima 
laiku nustatyti sutrikdymus, kylančius dėl tarifų taikymo, kumuliacinį poveikį su kitais 
rinkos pokyčiais, įskaitant pokyčius dėl besitęsiančio Rusijos embargo, ir neigiamą 
perkeltų produktų poveikį maisto tiekimo grandinei;

6. ragina Komisiją prireikus lanksčiai valdyti vykdomas pardavimo skatinimo kampanijas 
trečiosiose šalyse ir glaudžiai bendradarbiauti su nacionalinėmis prekybos skatinimo 
tarnybomis, kad operatoriai galėtų reaguoti ir labiau sutelkti savo veiksmus ir (arba) 
juos perorientuoti; prašo Komisijos patvirtinti papildomus skatinimo veiksmus pagal 
biudžeto asignavimus;

7. pabrėžia savo įsipareigojimą remti tarptautinius prekybos santykius ir būtinybę įvairinti 
eksporto rinkas, ypač žemės ūkio maisto produktų, taip pat užtikrinti patekimą į rinką 
panaikinant nuolatines technines kliūtis, kurios trukdo veiklos vykdytojams visapusiškai 
pasinaudoti eksporto galimybėmis;

8. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.


