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Europos Parlamento rezoliucija dėl poreikio skubiai parengti ES veiksmų planą siekiant 
užtikrinti aprūpinimą maistu ES viduje ir už jos ribų, atsižvelgiant į Rusijos invaziją į 
Ukrainą
(2022/2593(RSP))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Rusijos ir Ukrainos,

– atsižvelgdamas į Europos Parlamento vadovų 2022 m. vasario 16 ir 24 d. pareiškimus 
dėl Ukrainos,

– atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos pirmininko ir Komisijos pirmininkės 
2022 m. vasario 24 d. pareiškimus dėl beprecedentės neišprovokuotos karinės agresijos 
prieš Ukrainą,

– atsižvelgdamas į 2022 m. vasario 24 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas,

– atsižvelgdamas į savo 2022 m. kovo 1 d. rezoliuciją dėl Rusijos agresijos prieš 
Ukrainą1,

– atsižvelgdamas į 2022 m. kovo 2 d. priimtą JT Generalinės Asamblėjos rezoliuciją dėl 
agresijos prieš Ukrainą,

– atsižvelgdamas į Versalio deklaraciją, kurią ES valstybių ar vyriausybių vadovai 
paskelbė per 2022 m. kovo 10–11 d. neoficialų susitikimą,

– atsižvelgdamas į 2021 m. lapkričio 12 d. Komisijos komunikatą dėl nenumatytų atvejų 
plano siekiant užtikrinti maisto tiekimą ir aprūpinimą maistu krizės metu 
(COM(2021)0689),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 39 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi 2022 m. vasario 24 d. Rusijos Federacija pradėjo neišprovokuotą ir 
nepateisinamą įsiveržimą į Ukrainą;

B. kadangi Europos Sąjungos Taryba priėmė pirminį sankcijų prieš Rusiją paketą, įskaitant 
tikslines individualias sankcijas, ekonomines ir finansines sankcijas bei prekybos 
apribojimus, ir, glaudžiai derindama veiksmus su transatlantiniais sąjungininkais ir 
panašiai mąstančias tarptautiniais partneriais, toliau rengia papildomas sankcijas;

C. kadangi žala civilinei infrastruktūrai Ukrainoje apėmė Juodosios jūros uostus, dėl to 
visiškai užblokuota prekyba jūra ir buvo užkirstas kelias gyvybiškai svarbių žemės ūkio 

1 Priimti tekstai, P9_TA(2022)0052.
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produktų eksportui į įvairius regionus, įskaitant Europos Sąjungą;

D. kadangi dėl karo Ukrainoje taip pat buvo sustabdytos aliejingųjų sėklų spaudimo 
operacijos ir nustatyti eksporto licencijų reikalavimai kai kuriems pasėliams, taip pat 
trukdoma vidaus prekių, ypač maisto, pašarų ir kitų žemės ūkio produktų, judėjimui, dėl 
to Ukrainoje labai trūksta maisto ir trūksta atsargų, kurias galima vežti į kitas šalis;

E. kadangi Rusijos Federacija ir Ukraina yra vienos iš svarbiausių žemės ūkio prekių 
gamintojų pasaulyje; kadangi abi šalys kartu sudaro apie 30 proc. pasaulinės kviečių 
rinkos;

F. kadangi, Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) duomenimis, 2021 m. Rusijos 
Federacija arba Ukraina (arba abi) buvo tarp trijų didžiausių kviečių, kukurūzų, rapsų, 
saulėgrąžų sėklų ir saulėgrąžų aliejaus eksportuotojų pasaulyje, o Rusijos Federacija 
buvo didžiausia pasaulyje azoto trąšų eksportuotoja ir antra didžiausia kalio ir fosforo 
trąšų tiekėja;

G. kadangi FAO apskaičiavo, kad dėl staigaus ir didelio grūdų ir saulėgrąžų sėklų eksporto 
sumažėjimo susidaręs pasaulinis pasiūlos atotrūkis galėtų lemti tarptautines maisto ir 
pašarų kainas, kurios gerokai viršytų jau ir taip padidintą lygį;

H. kadangi ES ne tik importuoja kviečius, bet ir juos eksportuoja, ypač į Artimųjų Rytų ir 
Šiaurės Afrikos šalis, į kurias kasmet eksportuojama apie 6 mln. tonų kviečių;

I. kadangi FAO modeliavimo rezultatai rodo, kad jei dėl konflikto staiga ir ilgam laikui 
sumažės Ukrainos ir Rusijos Federacijos maisto produktų eksportas, 2022 ir 2023 m. 
pasaulyje gali labai išaugti badaujančių žmonių skaičius;

J. kadangi Europos Sąjungos ir valstybių narių prioritetas yra užtikrinti aprūpinimą maistu 
ir jo prieinamumą visiems; kadangi Europos Sąjungai taip pat tenka ypatinga 
atsakomybė už tarptautinį aprūpinimą maistu, ypač Viduržemio jūros regiono šalyse;

K. kadangi ES turi ne tik tapti savarankiškesne tokiose strateginėse srityse kaip gynyba ar 
energijos tiekimas, bet ir visada užtikrinti apsirūpinimo maistu saugumą didindama savo 
gamybos pajėgumus sektoriuose, kuriuose esame labai priklausomi nuo importo; 
kadangi ši krizė įrodo, kad apsirūpinimo maistu saugumas negali būti laikomas savaime 
suprantamu dalyku; kadangi Europos maisto gamyba turėtų būti laikoma strateginiu 
sektoriumi;

L. kadangi Europos Sąjunga grindžiama solidarumo principais ir jei dabar nesiimsime 
veiksmų, labiausiai pažeidžiami asmenys patirs didžiausias pasekmes;

M. kadangi ši krizė turi tiek tiesioginį, tiek netiesioginį poveikį žemės ūkio maisto produktų 
sektoriui, jos tiesioginį poveikį, susijusį su prekybos mainų su Rusija ir Ukraina 
nutraukimu, ir jos netiesioginį poveikį, susijusį su kainų ir gamybos sąnaudų svyravimu;

N. kadangi po COVID-19 pandemijos sukeltos ekonomikos krizės Europos Sąjunga siekia 
stiprinti strategines vertės grandines, įskaitant žemės ūkio maisto produktų grandinę; 
kadangi būtina skatinti Europos žemės ūkio produktų gamybą, kad per krizę būtų 
užtikrintas žemės ūkio maisto produktų tiekimo grandinės tęstinumas;



PE719.440v01-00 4/8 RE\1251923LT.docx

LT

O. kadangi padidėjusios energijos, kuro, žaliavų ir žemės ūkio produktų kainos daro didelį 
poveikį žemės ūkio maisto produktų sektoriui, todėl labai padidėja gamybos sąnaudos, o 
tai kelia pavojų gamybos tęstinumui ir gali sutrikdyti tiekimo grandinę; kadangi 
2022 m. kovo 4 d. Rusija paskelbė sustabdanti mineralinių trąšų eksportą dėl savo 
invazijos į Ukrainą;

P. kadangi trąšų žaliavų kainos yra istoriškai didelės; kadangi perdirbto mėšlo naudojimas 
galėtų sumažinti ūkininkų patiriamas išlaidas trąšoms;

Q. kadangi tinkamas Europos bendrosios rinkos veikimas yra būtina sąlyga siekiant 
užtikrinti apsirūpinimo maistu saugumą; kadangi Vengrijos vyriausybė neseniai 
nusprendė uždrausti bet kokį grūdų eksportą dėl Rusijos invazijos į Ukrainą, 
pažeisdama tiek Sutartyje numatytus įsipareigojimus, tiek ES solidarumą;

R. kadangi pašarų atsargų išeikvojimas turės rimtų pasekmių daugeliui veislininkystės 
ūkių;

S. kadangi žemės ūkio maisto produktų sektorius dar neatsigavo po COVID-19 
pandemijos sukeltos krizės, kuri ypač stipriai paveikė kiaulienos ir paukštienos 
gamintojus;

T. kadangi siekiant strategijos „Nuo ūkio iki stalo“ tvarios gamybos, paskirstymo ir 
vartojimo tikslų artimiausiais metais sumažės ariamosios žemės produktyvumas 
Europos Sąjungoje; kadangi būsimas Europos Sąjungos aprūpinimas maistu yra 
tiesiogiai susijęs su strategijos „Nuo ūkio iki stalo“ ir Žaliojo kurso užmojais; kadangi 
dėl šių užmojų neturi padidėti mūsų priklausomybė nuo importo iš trečiųjų šalių ir taip 
kilti pavojus mūsų apsirūpinimo maistu saugumui;

U. kadangi naujų biologinių augalų apsaugos produktų ir baltyminių biologinės kontrolės 
sprendimų kūrimas gali pagerinti augalų sveikatos būklę ir derlingumą bei papildyti 
arba pakeisti žemės ūkio cheminius produktus;

1. kuo griežčiausiai smerkia Rusijos Federacijos neteisėtą, neišprovokuotą ir 
nepateisinamą karinę agresiją prieš ir įsiveržimą į Ukrainą bei Baltarusijos dalyvavimą 
šioje agresijoje;

2. reikalauja, kad Rusijos Federacija nedelsdama nutrauktų visus karinius veiksmus 
Ukrainoje, besąlygiškai išvestų visas karines ir sukarintas pajėgas bei atitrauktų karinę 
įrangą iš visos tarptautiniu mastu pripažintos Ukrainos teritorijos ir visapusiškai gerbtų 
Ukrainos teritorinį vientisumą, suverenitetą ir nepriklausomybę, paisydama tarptautiniu 
mastu pripažintų jos sienų;

3. reiškia tvirtą solidarumą su Ukrainos žmonėmis, kuriems jau aštuonerius metus tenka 
kęsti karą savo šalyje, bei kuo griežčiausiai smerkia Rusijos veiksmus prieš Ukrainą;

4. reiškia didžiulį liūdesį dėl tragiškų mirčių ir žmonių kančių, kurias sukelia Rusijos 
agresija, ir pabrėžia, kad išpuoliai prieš civilius ir civilinę infrastruktūrą bei išpuoliai be 
atrankos draudžiami pagal tarptautinę teisę, todėl prilygsta karo nusikaltimams;

5. palankiai vertina tai, kad Taryba greitai patvirtino sankcijas siekdama įtikinti Rusijos 
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Federaciją nutraukti išpuolius prieš Ukrainą; vis dėlto, atsižvelgdamas į naujausius 
puolimus, įskaitant gyvenamųjų rajonų ir civilinės infrastruktūros sprogdinimus, 
primygtinai tvirtina priimti papildomas griežtas sankcijas;

Aprūpinimas maistu turi būti ES prioritetas

6. ragina Komisiją imtis būtinų veiksmų, kad ES žemės ūkio įmonės būtų apsaugotos 
paramos priemonėmis, siekiant užtikrinti tikrumą ir daugiau garantijų, kad Europos 
ūkininkai išlaikytų ir prireikus padidintų maisto gamybą;

7. ragina Komisiją peržiūrėti tam tikrų pagal Europos žaliąjį kursą vykdomų iniciatyvų, 
visų pirma strategijos „Nuo ūkio iki stalo“ ir Biologinės įvairovės strategijos, tikslus ir 
tvarkaraštį, siekiant užtikrinti, kad jas taikant nebūtų prarastas ES žemės ūkio maisto 
produktų sektoriaus gamybos potencialas ir kad tai nekeltų pavojaus Europos 
apsirūpinimo maistu saugumui;

8. ragina Komisiją sustabdyti bet kokias naujas teisėkūros iniciatyvas, ypač susijusias su 
strategija „Nuo ūkio iki stalo“ ir Biologinės įvairovės strategija, dėl kurių sumažėtų 
žemės ūkio gamyba, ypač atsižvelgiant į Tausiojo pesticidų naudojimo direktyvos 
persvarstymą, gamtos atkūrimo tikslus ir išsamų tiekimo grandinės patikrinimą;

9. mano, kad strategijos „Nuo ūkio iki stalo“ ir Biologinės įvairovės strategijose nustatyti 
tikslai turi būti analizuojami remiantis išsamiu Europos aprūpinimo maistu saugumo ir 
padėties kaimyninėse šalyse poveikio vertinimu, ir primygtinai reikalauja, kad Komisija 
atsižvelgtų į šiuos poveikio vertinimus; ragina Komisiją šiuo klausimu atsižvelgti į 
tarptautiniu mastu pripažintų mokslinių tyrimų institutų jau paskelbtus poveikio 
vertinimus;

10. mano, kad, atsižvelgiant į dabartines rinkos aplinkybes, negalima įgyvendinti siekio 
10 proc. sumažinti gamybos plotus;

11. ragina visas valstybes nares įgyvendinti maisto švaistymo prevencijos programas, 
pabrėžiant, kad reikia skubiai mažinti maisto švaistymą, ir pabrėžia, kad daugiausia 
dėmesio reikėtų skirti maisto švaistymo ir maisto nuostolių prevencijai, nes 
apsirūpinimo maistu trūkumo prevencija gali padėti sustiprinti apsirūpinimo maistu 
saugumą;

Neatidėliotinas poreikis parengti holistinį veiksmų planą siekiant užtikrinti apsirūpinimo 
maistu saugumą

12. pabrėžia, kad ES yra didžiausia pasaulyje žemės ūkio maisto produktų importuotoja ir 
eksportuotoja; pažymi, kad, siekdama padidinti ilgalaikį mūsų žemės ūkio maisto 
produktų sistemų atsparumą, ES turėtų imtis veiksmų, kad sumažintų mūsų 
priklausomybę nuo energijos, pirminių prekių, cheminių medžiagų ir cheminių produktų 
importo iš trečiųjų šalių; pabrėžia, kad trumpalaikiai ir vidutinės trukmės sprendimai, 
kuriais siekiama užtikrinti aprūpinimą maistu, apima tiekimo iš trečiųjų šalių įvairinimą, 
ir ragina Komisiją išnagrinėti galimus tiekimo šaltinius, kurie atitiktų ES tarptautinius 
tvarumo standartus, ir arba sudaryti naujus dvišalius susitarimus, arba sustiprinti 
esamus;
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13. ragina Komisiją numatyti galimas Rusijos atsakomąsias sankcijas, kurios galėtų turėti 
įtakos žemės ūkio maisto produktų sektoriui, pvz., 2014 m. įvestas sankcijas, ir nustatyti 
bei atverti naujas rinkas maisto produktų eksportui nukreipti;

14. ragina Komisiją pateikti ES veiksmų planą, kuriuo siekiama užtikrinti apsirūpinimo 
maistu saugumą ES ir už jos ribų, remiantis trumpalaikiais, vidutinės trukmės ir 
ilgalaikiais veiksmais;

15. ragina Komisiją kas mėnesį atlikti žemės ūkio rinkų padėties pagal sektorius, ypač 
kainų, kiekių ir tiekimo grandinių, analizę; palankiai vertina tai, kad Komisija naudoja 
naujai sukurtą nuolatinį Europos pasirengimo apsirūpinimo maistu saugumo krizėms ir 
reagavimo į jas mechanizmą, suburdama tiek viešojo, tiek privačiojo sektoriaus 
ekspertus žemės ūkio ir maisto produktų sektoriuje; tačiau ragina Komisiją perduoti šių 
diskusijų turinį Parlamentui, kad jis galėtų pasinaudoti visa informacija, reikalinga 
krizei valdyti;

16. primena, kad smarkiai išaugusios trąšų kainos, kurios turės didelį poveikį visam žemės 
ūkio ir maisto produktų sektoriui, kilo dar prieš Rusijos invaziją į Ukrainą; pabrėžia, 
kad šios kainos ir toliau didės, nes yra susijusios su gamtinių dujų kainomis; todėl 
ragina Komisiją pradėti panaikinti antidempingo muitus trečiosiose šalyse pagamintoms 
trąšoms; be to, apgailestauja, kad Komisija savo 2022 m. kovo 8 d. komunikate 
„REPowerEU“: bendri Europos veiksmai įperkamesnei energijai bei saugesnei ir 
tvaresnei energetikai užtikrinti“ (COM(2022)0108) nepaminėjo konkretaus trąšų atvejo;

17. pažymi, kad, siekiant sumažinti mūsų priklausomybę nuo cheminių trąšų, kuo greičiau 
turėtų būti kuo plačiau išnaudojami alternatyvūs organiniai maistinių medžiagų šaltiniai; 
ragina Komisiją šalinti teisines ir praktines kliūtis, trukdančias įgyvendinti šį sprendimą 
dėl mūsų priklausomybės nuo cheminių trąšų ir išteklių importo iš trečiųjų šalių;

18. ragina Komisiją padidinti gyvulių mėšlo azoto, pvz., regeneruoto azoto iš mėšlo arba 
RENURE, naudojimo ribas, atsižvelgiant į trąšų ribines vertes; ragina Komisiją 
apsvarstyti galimybę taikyti laikiną leidžiančią nukrypti nuostatą siekiant greitai 
sumažinti trąšų kainą ir parengti ilgalaikę sistemą, kad būtų padidintas ūkių žiediškumas 
ir sumažinta priklausomybė nuo trečiųjų šalių išteklių;

19. pabrėžia, kad reikia strategijos, apimančios tvarų intensyvinimą, pagal kurią būtų 
galima padidinti gamybos apimtį naudojant mažiau sąnaudų;

20. tikisi, kad Komisija savo ataskaitoje Parlamentui ir Tarybai dėl bendros žuvininkystės 
politikos veikimo atsižvelgs į poreikį siekti ekonominės, socialinės ir užimtumo naudos 
ir prisidėti prie maisto tiekimo; ragina Tarybą pradėti politines diskusijas dėl bendros 
žuvininkystės politikos, jos įgyvendinimo ir jos reformos;

21. reiškia didelį susirūpinimą dėl staigaus žvejybos sektoriaus patiriamų veiklos sąnaudų 
padidėjimo; atkreipia dėmesį, kad šiuo metu daug laivų visoje Sąjungoje yra 
prisišvartavę, nes pirminio žuvies pardavimo kainos nepadengia padidėjusių gamybos 
sąnaudų;

Tinkamo žemės ūkio ir maisto produktų vidaus rinkos veikimo užtikrinimas
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22. primygtinai reikalauja užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą žemės ūkio produktų 
atžvilgiu ir vengti eksporto į kitas valstybes nares draudimų; prašo Komisijos šiuo 
atžvilgiu būti ypač budriai ir nedelsiant imtis veiksmų prieš Vengrijos nustatytą grūdų 
eksporto draudimą;

23. atkreipia dėmesį į tai, kad reikia stebėti ir užtikrinti sąžiningos konkurencijos sąlygas 
vidaus rinkoje, atsižvelgiant į nepagrįstą tam tikrų maisto produktų kainų padidėjimą; 
pabrėžia, kad reikia aktyviau stebėti galimas situacijas, kai tam tikros įmonės gali 
sukurti monopoliją žemės ūkio maisto produktų sektoriuje, ir pabrėžia, kad būtina 
nedelsiant imtis priemonių, kad būtų užkirstas kelias tokiems pokyčiams;

24. ragina Komisiją apsvarstyti priemones, kuriomis būtų užkirstas kelias spekuliacijai, 
susijusiai su žemės ūkio maisto produktų kainų didėjimu;

Sudaryti sąlygas ES ūkininkams užtikrinti apsirūpinimo maistu saugumą įgyvendinant 
bendrą žemės ūkio politiką ir kitų formų paramą

25. ragina Komisiją suteikti valstybėms narėms lankstumo laikinai leisti ūkininkams 
ekologiniu požiūriu svarbiose vietovėse vykdyti žemės ūkio gamybą, prireikus 
naudojant augalų apsaugos produktus ir trąšas;

26. ragina nedelsiant įgyvendinti BRO reglamento 219 straipsnyje numatytas kovos su 
rinkos sutrikdymu priemones siekiant remti labiausiai paveiktus sektorius;

27. ragina Komisiją prireikus pasirengti imtis kitų išskirtinių rinkos priemonių pagal BRO, 
pvz., taikyti 222 straipsnį, kad būtų galima nustatyti priemones, kuriomis būtų galima 
geriau suderinti pasiūlą ir paklausą;

28. ragina Komisiją sutelkti paramą privačiajam sandėliavimui labiausiai nukentėjusiuose 
sektoriuose, siekiant laikinai sumažinti trumpalaikio tam tikrų prekių pertekliaus 
poveikį, ypač kiaulienos sektoriuje, kuris jau keletą mėnesių kenčia dėl istoriškai 
sudėtingų rinkos sąlygų;

29. ragina Tarybą ir Komisiją skubiai panaudoti 479 mln. EUR krizių rezervą, skirtą padėti 
žemės ūkio sektoriui spręsti dabartines rinkos problemas; vis dėlto pažymi, kad 
išeikvotas krizių rezervas negali būti papildytas bendros žemės ūkio politikos lėšomis; 
todėl ragina nedelsiant skirti papildomų lėšų, kurias būtų galima mobilizuoti tuo atveju, 
jei būtų panaudotas krizių rezervas;

30. ragina Komisiją remti sektorines organizacijas siekiant užtikrinti naujas importo rinkas, 
garantuojančias maisto tiekimą ir žemės ūkio sąnaudas, ypač gyvulininkystės sektoriuje, 
ir taip išvengti pavojaus apsirūpinimo maistu saugumui Europoje;

31. ragina Komisiją pasiūlyti išsamią Europos baltymų strategiją siekiant padidinti Europos 
baltymų gamybą ir sumažinti Sąjungos priklausomybę nuo trečiųjų šalių šioje srityje;

32. ragina Komisiją sudaryti sąlygas lanksčiau taikyti bendros žemės ūkio politikos 
reikalavimus 2022 m., įskaitant išankstinius mokėjimus gamintojams ir išankstinių 
išmokų dalies padidinimą nuo 50 iki 70 proc.;
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33. ragina Komisiją imtis visų būtinų priemonių, ypač susijusių su valstybės pagalba, kad 
būtų galima teikti didesnę paramą labiausiai nuo krizės nukentėjusiems sektoriams;

34. ragina Komisiją apsvarstyti galimybę iš dalies pakeisti 2020 m. kovo mėn. priimtą 
laikinąją valstybės pagalbos sistemą, kad valstybės narės galėtų pasinaudoti visomis 
lankstumo galimybėmis pagal valstybės pagalbos taisykles ekonomikai remti;

°

° °

35. paveda Pirmininkei perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.


