
RE\1193478LT.docx PE643.370v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

Europos Parlamentas
2019-2024

Plenarinio posėdžio dokumentas

B9-0201/2019

25.11.2019

PASIŪLYMAS DĖL 
REZOLIUCIJOS
pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį

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

Juan Ignacio Zoido Álvarez, Herbert Dorfmann, Sven Simon, Christophe 
Hansen, Jörgen Warborn, Danuta Maria Hübner, Anne Sander, Álvaro 
Amaro, Mairead McGuinness, Christine Schneider, Manolis 
Kefalogiannis, Annie Schreijer-Pierik, Giuseppe Milazzo, Franc Bogovič, 
Norbert Lins, Peter Jahr, Benoît Lutgen
PPE frakcijos vardu



PE643.370v01-00 2/4 RE\1193478LT.docx

LT

B9-0201/2019

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 atsakomosios priemonės ES eksportui, kurio vertė – 
7,5 mlrd. JAV dolerių,

– atsižvelgdamas į oficialų PPO ginčų sprendimo institucijos sprendimą, priimtą 2019 m. 
spalio 14 d., kuriuo tos sankcijos leidžiamos,

– atsižvelgdamas į JAV sprendimą nuo 2019 m. spalio 18 d. tam tikriems žemės ūkio 
produktams taikyti ad valorem 25 % muitų tarifą,

– atsižvelgdamas į 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 1144/2014 dėl informacijos apie žemės ūkio produktus tiekimo ir jų pardavimo 
skatinimo priemonių, įgyvendinamų vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse1 (Produktų 
propagavimo reglamentas), susijusius straipsnius ir į 2019 m. lapkričio 18 d. Komisijos 
įgyvendinimo sprendimą dėl informacijos apie žemės ūkio produktus teikimo ir jų 
pardavimo skatinimo priemonių, įgyvendinamų vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse, 
2020 m. darbo programos priėmimo,

– atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų 
organizavimas2 (Vieno bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas), susijusius 
straipsnius,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi JAV yra pagrindinė 28 ES valstybių narių žemės ūkio eksporto kryptis, šis 
eksportas 2018 m. siekė 22,3 mlrd. EUR ir todėl minėta rinka yra nepakeičiama tiek 
vertės, tiek apimties požiūriu;

B. kadangi pagrindiniai žemės ūkio produktai, kuriems taikomos PPO sankcijos, yra 
strategiškai pasirinkti pavyzdiniai ES produktai, kurių pridėtinė vertė labai didelė, 
būtent alkoholiniai gėrimai, vynas, alyvuogių aliejus ir pieno produktai, pvz., sviestas ir 
sūris;

C. kadangi kiti žemės ūkio maisto produktai, pvz., kiauliena, kava, saldūs sausainiai ir 
vaisių sultys, taip pat patiria sankcijų poveikį, nors ir mažesniu mastu;

1 OL L 317, 2014 11 4, p. 56.
2 OL L 347, 2013 12 20, p. 671.
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D. kadangi muitai padidins Europos gamintojų ekonominį ir teisinį netikrumą sektoriuje, 
kuris jau yra pažeidžiamas dėl savo pobūdžio, ir tai vyks, kai ES žemės ūkio maisto 
produktų grandinėje tebesitęsia sutrikimai dėl Rusijos draudimo importuoti Europos 
maisto produktus ir Jungtinė Karalystė išstoja iš Europos Sąjungos;

E. kadangi dėl kai kurių sektorių, pvz., alyvuogių aliejaus, JAV sprendimas dar labiau 
pakenks jau ir taip nestabiliai vidaus rinkos padėčiai, o kitiems sektoriams, kurie jau 
atsigavo, pvz., vyno sektoriui, dėl to gali kilti didelių trikdžių rinkoje apskritai;

F. kadangi dėl muitų gerokai padidės kainos vartotojams, įmonės abipus Atlanto patirs 
ekonominių nuostolių ir praras darbo vietų, o tai galiausiai bus naudinga ne ES ir ne 
JAV gamintojams; 

1. labai apgailestauja dėl gretutinės žalos, kurią patiria ES žemės ūkio maisto produktų 
sektorius dėl Jungtinių Amerikos Valstijų priimto sprendimo dėl ginčo dėl bendrovės 
„Airbus“ taikyti Europos Sąjungai atsakomąsias priemones; mano, jog nepriimtina, kad 
žemės ūkio sektorius turi prisiimti didelę dalį teisinio ginčo, kilusio visiškai 
nesusijusiame sektoriuje, išlaidų; smerkia sprendimą taikyti muitus tokiai daugybei 
žemės ūkio produktų;

2. pabrėžia, kad šie muitai turės ne tik didelį neigiamą poveikį tam tikroms valstybėms 
narėms ir numatytiems produktams, bet ir visam žemės ūkio sektoriui bei žemės ūkio 
maisto produktų grandinei visoje ES, taip pat gali daryti neigiamą poveikį įmonėms ir 
vartotojams Jungtinėse Amerikos Valstijose;

3. pabrėžia, kad reikalinga suderinta ir vieninga ES reakcija, visų pirma dėl to, kad muitų 
tarifais siekiama daryti poveikį valstybėms narėms skirtingu mastu, mėginant suskaidyti 
Sąjungos poziciją;

4. primygtinai ragina Komisiją pirmenybę teikti skubiam muitų, taikomų žemės ūkio 
produktams, panaikinimui iki PPO priimant sprendimą dėl bendrovės „Boeing“, kuris 
turėtų būti priimtas iki 2020 m. kovo mėn., ir ragina deeskaluoti augančią įtampą tarp 
abiejų šalių prekybos srityje; ragina JAV bendradarbiauti su ES siekiant šio tikslo;

5. primygtinai ragina Komisiją vadovaujantis PPO taisyklėmis mobilizuoti skubią paramą 
sektoriams, kuriems labiausiai pakenkė šie muitų tarifai, ir panaudoti naujas ar jau 
esamas ir tinkamas priemones, kad būtų pašalinti vidaus rinkos trikdžiai;

6. ragina Komisiją pasinaudoti galimybe, numatyta pagal Produktų propagavimo 
reglamento 15 straipsnį, padidinti reklamos kampanijų bendrą finansavimą nuo 80 % iki 
85 %, siekiant paremti veiklos vykdytojus, kurie turės dėti daugiau pastangų, siekdami 
patekti į JAV rinką, ir padėti sumažinti patekimo į šią rinką kliūtis;

7. ragina Komisiją savo iniciatyva pagal Produktų propagavimo reglamento 9 straipsnį 
finansuoti horizontaliąsias reklamavimo priemones, kurios turėtų būti skubiai 
įgyvendintos 2020 m., pvz., aukšto lygio misijas, dalyvavimą tarptautinės svarbos 
prekių mugėse ir parodose arba veiksmus, kuriais siekiama gerinti Sąjungos produktų 
įvaizdį, visų pirma skirtus produktams, patiriantiems sankcijų poveikį;

8. ragina Komisiją pasinaudoti Vieno bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamento 
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219 straipsniu ir suteikti daugiau lankstumo pagal nacionalinius vynininkystės planus 
vykdomų reklamos kampanijų taisyklėms, visų pirma leisti perkelti lėšas iš vieno 
konkretaus finansinio paketo į kitą, siekiant įvairinimo trečiųjų šalių rinkose arba 
stiprinti reklamavimo veiksmus JAV rinkoje;

9. pakartoja, kad JAV sankcijos yra išskirtinės aplinkybės ir kad veiklos vykdytojai jų 
negalėjo numatyti ir valdyti, todėl prašo Komisijos priimti tokias kontrolės ir audito 
taisykles, kad veiklos vykdytojai nebūtų baudžiami dėl neišvengiamų korekcijų, kurių 
jie turės imtis vykdydami reklaminius veiksmus, arba už tai, kad nevykdė reklaminių 
veiksmų, kurie jau buvo suplanuoti;

10. prašo Komisijos apsvarstyti galimybę pasinaudoti privačiojo sandėliavimo schemomis 
sviesto ir sūrio atvejais ir išplėsti šių schemų taikymą alyvuogių aliejui, jei rinkos 
sąlygos toliau blogės;

11. prašo Komisijos apsvarstyti galimybę pagal Vieno bendro žemės ūkio rinkų 
organizavimo reglamento 221 straipsnį didelių krizių atvejais skirti kompensacijos 
fondus nukentėjusiems sektoriams, tuo tikslu panaudojant turimas biudžeto maržų lėšas;

12. pabrėžia, kad šiomis aplinkybėmis būtina vengti tolesnių bendros žemės ūkio politikos 
(BŽŪP) biudžeto lėšų mažinimų ir vykdyti BŽŪP krizių rezervo reformą, nes žemės 
ūkio sektorių vis labiau veikia svyravimai ir politiniais motyvais grindžiamos 
tarptautinės krizės, dėl kurių reikalingas tvirtas ir veiksmingas biudžeto atsakas;

13. pabrėžia, kad būtina užtikrinti produktų, kuriems taikomi JAV muitai, patekimą į rinką 
panaikinant nuolatines technines kliūtis, dėl kurių veiklos vykdytojai negalėjo 
visapusiškai pasinaudoti eksporto galimybėmis pagal kitus laisvosios prekybos 
susitarimus;

14. pabrėžia, kad Europos Sąjunga visapusiškai įgyvendina teigiamą darbotvarkę, dėl kurios 
susiderėjo JAV prezidentas D. Trump ir Komisijos pirmininkas J.-C. Juncker 2018 m. 
liepos mėn., ir kad naujausias susitarimas su JAV dėl tarifinių kvotų dalies skyrimo 
aukštos kokybės jautienai, kaip ilgalaikio prekybos ginčo sprendimo, yra aiškus šio 
geranoriškumo ženklas; tikisi panašių ženklų ir iš JAV;

15. pakartoja, kad yra įsipareigojęs laisvajai prekybai ir atviroms rinkoms, nes jos išplėtė 
ekonomines ir užimtumo galimybes daugeliui mažųjų ir vidutinių įmonių Jungtinėse 
Amerikos Valstijose ir Europos Sąjungoje, taip pat pabrėžia, kokie svarbūs 
konstruktyvūs prekybiniai santykiai, kurie abipusiškai naudingi ES ir JAV;

16. pabrėžia, kad remia taisyklėmis grindžiamos prekybos sistemos išsaugojimą ir PPO kaip 
instituciją, tačiau pripažįsta, kad reikalinga visa apimanti reforma, visų pirma susijusi su 
PPO apeliaciniu komitetu;

17. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.


