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PASIŪLYMAI 

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

pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

A. kadangi Komisijos 2016 m. gruodžio mėn. atliktas tyrimas „ES prekybos susitarimų 

poveikis žemės ūkio sektoriui“ rodo, kad ES susitarimai su Meksika, Pietų Korėja ir 

Šveicarija padidino ES žemės ūkio ir maisto produktų eksportą daugiau nei 1 milijardu 

eurų, o pridėtinę vertę žemės ūkio maisto produktų sektoriuje – 600 milijonų eurų; 

kadangi nuo ES ir Peru bei Kolumbijos laisvosios prekybos susitarimo taikymo pradžios 

(atitinkamai 2013 m. kovo mėn. ir 2013 m. rugpjūčio mėn.), ES žemės ūkio produktų 

eksportas į abi šalis gerokai padidėjo (73 % – į Peru ir 82 % – į Kolumbiją); 

B. kadangi nuo 2013 m. ES yra viena didžiausių ūkio produktų eksportuotojų ir nuo 

2010 m. rodo eksporto perviršį; kadangi ES žemės ūkio maisto produktų eksportas į 

trečiąsias šalis didėjo ir 2017 m. pasiekė rekordinį dydį – 137,9 milijardus eurų; kadangi 

ES taip pat yra didžiausia žemės ūkio produktų importuotoja iš besivystančių šalių; 

1.  pabrėžia, kad ES prekybos politika turi būti suderinta su kitomis ES politika kitose 

srityse, pvz., vystymosi ir aplinkos apsaugos politika, bei padėti siekti darnaus 

vystymosi tikslų (DVT) ir kad gali prisidėti prie bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) 

tikslų siekimo, visų pirma užtikrinant deramą žemės ūkiu besiverčiančios 

bendruomenės gyvenimo lygį ir užtikrinant, kad vartotojai gautų tiekiamą produkciją už 

priimtinas kainas; pabrėžia, kad ES žemės ūkio maisto produktų sektorius turėtų 

pasinaudoti eksporto teikiamomis augimo galimybėmis, atsižvelgiant į tai, kad maždaug 

90 % papildomos pasaulinės žemės ūkio produktų paklausos per ateinantį dešimtmetį 

bus ne iš Europos; pabrėžia, kad BŽŪP turi ne orientuotis į gamybą siekiant parduoti 

produktus tarptautinėje žemės ūkio rinkoje, o tenkinti Europos visuomenės poreikius, 

susijusius su maistu, aplinka ir klimatu; pabrėžia, kad vadinamosioms besivystančioms 

šalims turėtų būti sudaryta pakankamai galimybių susikurti ir palaikyti stiprų savo 

žemės ūkio sektorių; 

2. mano, kad tarptautinės prekybos ir PPO reikalavimai turėjo itin didelio poveikio BŽŪP 

reformoms, atliktoms nuo paskutinio XX a. dešimtmečio; mano, kad šios reformos 

padėjo padidinti Europos žemės ūkio produkcijos ir žemės ūkio maisto produktų 

sektoriaus konkurencingumą, tačiau dėl pasaulinių rinkų nestabilumo didelei žemės 

ūkio sektoriaus daliai taip pat buvo padarytas neigiamas poveikis; mano, kad, kaip 

siūloma Komisijos komunikate dėl maisto ir ūkininkavimo ateities Europoje, dabar 

laikas didžiausią dėmesį skirti kitiems BŽŪP tikslams, pvz., ūkininkų gyvenimo lygiui 

ir klausimams, susijusiems su sveikata, užimtumu, aplinka ir klimatu; 

3. patvirtina, kad ES prekybos ir žemės ūkio politika labai persipynusios tarpusavyje ir 

tokios išliks ateityje, kad prekybos politika neturi būti viršesnė už žemės ūkio politiką ir 

kad pirmenybė turi būti teikiama tikslui išlaikyti ir vystyti stabilų žemės ūkį; atkreipia 

dėmesį, kad ši sąsaja parodo svarbų žemės ūkio vaidmenį vykstant ir dvišalėms 

deryboms dėl ES laisvosios prekybos susitarimų, ir daugiašalėms deryboms Pasaulio 

prekybos organizacijoje (PPO) dėl tokių klausimų, kaip žemės ūkio produktų patekimas 

į rinką, vidaus parama, eksporto subsidijos, geografinių nuorodų apsauga, sanitarijos ir 

fitosanitarijos taisyklės, apdairus antimikrobinių medžiagų naudojimas siekiant mažinti 

didėjantį atsparumo antimikrobinėms medžiagoms mastą, importo procedūrų 
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paprastinimas ir užtikrinimas, kad į vidaus rinką importuojami žemės ūkio produktai 

būtų pagaminti laikantis ES taikomų darbo ir aplinkos standartų, atsargumo principas, 

gyvūnų gerovės taisyklės ir kiti saugumo standartai; 

4. pabrėžia, kad vykdant pasaulio masto prekybą žemės ūkio produktais procesai ir 

gamybos būdai sudaro itin svarbią socialinių, ekonominių ir aplinkosaugos standartų 

dalį, ir ragina Komisiją skatinti Pasaulio prekybos organizaciją (PPO) juos pripažinti; 

5. pabrėžia, kad Paryžiaus susitarimo dėl klimato kaitos tikslų ir darnaus vystymosi tikslų 

įgyvendinimas turi būti vienas pamatinių prekybos politikos, susijusios su žemės ūkio 

produktais, principų; pažymi, kad Komisija savo diskusijoms skirtame dokumente dėl 

globalizacijos suvaldymo teisingai nurodo, kad poreikis užtikrinti sąžiningesnę prekybą 

tvariais vietos gaminiais yra naujai kylanti globalizacijos tendencija; pabrėžia, kad ES 

prekybos politikos indėlis siekiant DVT ir pagal Paryžiaus susitarimą numatytų klimato 

tikslų gali būti labai didelis; 

6. mano, kad prekybos susitarimai didžiausios naudos gali teikti didelėms žemės ūkio 

įmonėms ES ir užsienyje, tačiau dėl jų taip pat gali būti daromas didelis neigiamas 

poveikis mažiesiems ir vidutiniams ūkiams ES ir trečiosiose šalyse; 

7. teigiamai vertina pažangą, padarytą skatinant ES žemės ūkio interesus neseniai 

vykusiose dvišalėse prekybos derybose, visų pirma susijusiose su aukštos kokybės ES 

žemės ūkio maisto produktų patekimu į rinką ir geografinių nuorodų apsaugos 

trečiosiose šalyse; tikisi, kad šią tendenciją galima tęsti ir tobulinti;  

8. turint omenyje vykstančias ir būsimas dvišales prekybos derybas su trečiosiomis 

šalimis, ragina Komisiją užtikrinti visuotines vienodas sąlygas ir labai atsargiai 

nagrinėti patekimo į rinką liberalizavimą pažeidžiamuose žemės ūkio sektoriuose, 

atsižvelgiant tiek į trečiąsias šalis, tiek į ES, ir pirmiausia svarstyti pereinamuosius 

laikotarpius, tarifines kvotas, tinkamas apsaugos priemones, kurias taikant 

atsižvelgiama į socialinį, aplinkosauginį ir ekonominį poveikį tiek ES, tiek trečiosiose 

šalyse, į kurias eksportuojame, galimą jautriausių produktų neįtraukimą į susitarimų 

taikymo sritį apsvarsčius kiekvieną atskirą atvejį ir abipusiškumo taisyklių laikymąsi 

trečiųjų šalių pažeidžiamų žemės ūkio sektorių atžvilgiu; pažymi, kad tai gali būti 

taikoma įvairiems gaminiams, atsižvelgiant į atitinkamą prekybos partnerį; pabrėžia, 

kad kalbant apie jautrius produktus ir kiekvieną sektorių turi būti atsižvelgiama į 

didžiausią suvestinės pagal visus ES tarptautinius įsipareigojimus suteikiamų lengvatų 

žemės ūkio srityje sumą; 

9. primena, kad į prekybos susitarimus svarbu įtraukti veiksmingas išlygas dėl apsaugos, 

kurios gali būti skubiai pritaikytos siekiant laikinai sustabdyti lengvatų taikymą, jei 

sutrikdoma rinka ir tai turi neigiamo poveikio jautriems sektoriams; 

10. todėl atkreipia dėmesį į sąlyginio patekimo į rinką principą, kuris reiškia, kad 

importuojamos prekės turėtų atitikti ES standartus; 

11. be to, mano, kad į ES rinką neturėtų būti leidžiama pateikti prekių, kurių gamybos 

procesas susijęs su miškų naikinimu, žemės ar išteklių grobimu ir žmogaus teisių 

pažeidimu; 
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12. apgailestauja, kad 11-oje PPO ministrų konferencijoje nedaug pasistūmėta vidaus 

paramos žemės ūkiui klausimais; vis dėlto palankiai vertina prieš konferenciją pateiktą 

ES bendrą pareiškimą su Kernso grupe ir ragina Komisiją toliau bendradarbiauti vidaus 

paramos klausimais; pakartoja, kad bet kokia būsima ES pozicija šiuo klausimu neturi 

būti laikoma svarbesne už diskusijas dėl BŽŪP ateities ir reformos ir turi deramai 

atitikti reformuotos BŽŪP sistemą; turint tai omenyje, būtina, kad tarptautinės prekybos 

taisyklėmis nebūtų apribotos galimybės teikti Europos žemės ūkiui vidaus paramą 

siekiant užkirsti kelią rinkos krizėms ir jas valdyti, ūkininkavimo praktiką pertvarkyti į 

ekonomiškai efektyvias ir aplinką bei klimatą tausojančias gamybos sistemas, taip pat 

geriau užtikrinti strateginį augalinių baltymų tiekimą, kad ilguoju laikotarpiu būtų 

skatinamas žiedinės ekonomikos vystymasis; pažymi, kad griežti aplinkosauginiai ir 

socialiniai standartai toliau pagerintų viešųjų gėrybių, kurios teikiamos europiečiams 

įgyvendinant šią politiką, kokybę; 

13. primena, kad ES palaipsniui panaikino eksporto subsidijas ir kad dabartiniame ES 

biudžete nebeliko biudžeto eilutės, skirtos eksporto subsidijoms; atsižvelgdamas į tai, 

ragina ES prekybos partneres prisiimti įsipareigojimus mažinti prekybą iškreipiančią 

vidaus paramą; ragina PPO narius, kurie toliau teikia eksporto subsidijas, įgyvendinti 

Ministrų konferencijos sprendimą dėl konkurencijos eksporto srityje, priimtą 2015 m. 

gruodžio 19 d. Nairobyje; 

14. reikalauja, kad Komisija nuolat stebėtų ir spartintų Sąjungos gynybinius veiksmus, 

siekiant pašalinti didėjančias esamas ir būsimas patekimo į rinką kliūtis trečiosiose 

šalyse, kartu paisant aplinkos apsaugos ir žmogaus teisių, įskaitant teisę į maistą; 

pabrėžia, kad dauguma šių kliūčių turi įtakos žemės ūkio produktams (27 %, remiantis 

Komisijos tvarkoma patekimo į rinkas duomenų baze) ir kurios savo ruožtu daugiausia 

susijusios su SFS patekimo į rinką priemonėmis; 

15. prašo Komisijos numatyti Brexit'o padarinius rengiantis keistis pasiūlymais ir 

apskaičiuoti kvotas, ir į juos atsižvelgti; 
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