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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 vyriausiojo įgaliotinio 2022 m. vasario 24 d. pareiškimą, paskelbtą ES 
vardu, dėl Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų įsiveržimo į Ukrainą,

– atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos Pirmininko ir Komisijos Pirmininkės 
2022 m. vasario 24 d. pareiškimą dėl beprecedentės ir neišprovokuotos Rusijos karinės 
agresijos prieš Ukrainą,

– atsižvelgdamas į Ukrainos Prezidento ir Komisijos Pirmininkės pastarojo meto 
pareiškimus dėl padėties Ukrainoje,

– atsižvelgdamas į Didžiojo septyneto 2022 m. vasario 24 d. pareiškimą,

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

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 39 straipsnį,

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

– atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos valstybių ar vyriausybių vadovų 2022 m. 
kovo 10 d. pareiškimą dėl Rusijos karinės agresijos prieš Ukrainą,

– atsižvelgdamas į Didžiojo septyneto valstybių žemės ūkio ministrų pareiškimą po 
2022 m. kovo 11 d. įvykusio jų susitikimo dėl Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų 
įsiveržimo į Ukrainą,

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

– atsižvelgdamas į 2021 m. lapkričio 12 d. Komisijos komunikatą „Nenumatytų atvejų 
planas siekiant užtikrinti maisto tiekimą ir aprūpinimą maistu per krizes“ 
(COM(2021) 0689),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 ir 4 dalis,

1 Priimti tekstai, P9_TA(2022)0052.
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A. kadangi, vadovaujantis JT Chartija ir tarptautinės teisės principais, visos valstybės yra 
vienodai suverenios ir, palaikydamos tarptautinius santykius, turi susilaikyti nuo 
grasinimų arba jėgos naudojimo prieš bet kurios valstybės teritorinį vientisumą ar 
politinę nepriklausomybę;

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

C. kadangi maisto gamyba ir maisto prieinamumas neturėtų būti naudojami kaip 
geopolitinis ginklas;

D. kadangi Taryba priėmė pradinį sankcijų prieš Rusiją paketą, įskaitant tikslines 
individualias sankcijas, ekonomines ir finansines sankcijas bei prekybos apribojimus, ir, 
glaudžiai koordinuodama veiksmus su transatlantiniais sąjungininkais bei kitais panašių 
pažiūrų tarptautiniais partneriais, toliau rengia papildomas sankcijas;

E. kadangi ši padėtis ir Rusijai įvestos teisėtos sankcijos lems didelį bendrą pasaulinių 
žemės ūkio, žvejybos ir akvakultūros rinkų sutrikimą, – ir tai neskaitant COVID-19 
krizės bei pastaruoju metu smarkiai kylančių žaliavinių medžiagų kainų, – pirmiausia 
kalbant apie grūdų ir augalinio aliejaus rinkas (Ukrainos ir Rusijos dalis pasaulio 
prekybos kviečiais srityje sudaro 30 proc., miežiais – 32 proc., kukurūzais –17 proc., 
saulėgrąžų aliejumi – per 50 proc., o saulėgrąžų sėklomis – 20 proc.) bei apie prieigą 
prie trąšų ir trąšų gamybai reikalingų žaliavų;

F. kadangi vieni iš apgriautų civilinės infrastruktūros objektų yra Juodosios jūros uostai, o 
dėl to visiškai nutrūko prekyba jūra ir buvo užkirstas kelias gyvybiškai svarbių žemės 
ūkio produktų eksportui į įvairius regionus, įskaitant Europos Sąjungą;

G. kadangi, Rusijai aneksavus Krymą ir įvedus su tuo susijusias sankcijas, Komisija ir 
valstybės narės ėmėsi įvairių kovos su neigiamu poveikiu ES žemės ūkio, žvejybos ir 
akvakultūros rinkoms priemonių;

H. kadangi Ukrainos teritorijoje vykstantis karas užkerta kelią vidiniam prekių, ypač 
maisto, pašarų ir kitų žemės ūkio produktų judėjimui, be to, yra sustabdyti aliejinių 
augalų sėklų spaudimo darbai ir įvesti kai kurių kultūrinių augalų eksporto 
licencijavimo reikalavimai, o dėl to Ukrainoje smarkiai trūksta maisto, stokojama 
prieinamų išteklių, kuriuos būtų galima gabenti į kitas šalis, ir, savo ruožtu, 
neišvengiamai kyla geopolitinio nestabilumo grėsmė;

I. kadangi per šį konfliktą taikomasi į ypatingos svarbos žemės ūkio infrastruktūros 
objektus, įskaitant skirtus prekėms transportuoti ir saugoti, kas daro didelį poveikį 
regionui; kadangi dėl bombardavimo, apšaudymo artilerijos ugnimi ir kasetinių bombų 
naudojimo karo metu pažeidžiama žemės ūkio paskirties žemė ir luošinami tie, kurie 
norėtų sugrįžti dirbti šią žemę, taigi ja neįmanoma naudotis dar daugybę metų, kol 
vykdomas išminavimas ir surandami bei pašalinami ar sunaikinami sprogmenys;

J. kadangi galimybių nuimti 2022 m. derlių Ukrainoje nebus, nes ūkininkams ir žemės 
ūkio darbininkams teko bėgti siekiant išsigelbėti arba stoti ginti savo šalį, o žemės ūkio 
valdos pernelyg sugriautos, kad šių metų gamyba galėtų vykti kaip įprasta;
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K. kadangi Ukrainos dalis pasaulinėje kviečių rinkoje sudaro 11 proc., miežių – 16 proc., 
kukurūzų – 15 proc., rapsų – 16 proc., saulėgrąžų aliejaus – 50 proc., be to, jos dalis 
prekybos saulėgrąžų sėklomis rinkoje sudaro 9 proc., o saulėgrąžų išspaudomis – 
61 proc.; kadangi atitinkami Rusijos rodikliai siekia 20 proc. (kviečiai), 16 proc. 
(miežiai), 2 proc. (kukurūzai), 3 proc. (rapsai) ir 20 proc. (saulėgrąžų išspaudos);

L. kadangi Ukraina yra tapusi svarbia ES tiekėja ir pagrindine kukurūzų tiekėja 
(vidutiniškai 9,2 Mt arba 57 proc. tiekiamo kiekio), rapsų tiekėja (2 Mt arba 42 proc. 
Europos importo apimties), saulėgrąžų sėklų tiekėja (0,1 Mt arba 15 proc.) ir saulėgrąžų 
išspaudų tiekėja (1,3Mt arba 47 proc. importo) bei kiek mažesniu mastu tiekia kviečius 
(1 Mt arba 30 proc. importo); kadangi Rusija irgi – tik mažesniu mastu – yra svarbi ES 
kviečių tiekėja (0,5 Mt arba 11 proc.), tačiau daugiausia tiekia rapsų išspaudas (0,2 Mt 
arba 50 proc.), saulėgrąžų išspaudas (0,9 Mt arba 34 proc.) ir saulėgrąžų sėklas (0,3 Mt 
arba 35 proc.);

M. kadangi dar iki Rusijos įsiveržimo į Ukrainą kainos pasaulinėse žemės ūkio rinkose 
kilo – iš dalies dėl klimato poveikio ir COVID-19 pandemijos padarinių; kadangi 
Europoje kylančios energijos kainos daro didelį poveikį žemės ūkio, žvejybos ir 
akvakultūros sektoriams, nes ūkininkai susiduria su trąšų kainų augimu ir didesniais 
energijos kaštais;

N. kadangi nuo šio konflikto pradžios staigiai pradėjusios augti pasaulinės žemės ūkio 
produktų kainos (+5–10 proc. priklausomai nuo produkto) artėja prie kainų 2007–2008-
aisiais prekybos metais;

O. kadangi, remiantis Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) skaičiavimais, pasaulinis 
pasiūlos deficitas dėl staigiai ir drastiškai susitraukusio grūdų ir saulėgrąžų sėklų 
eksporto iš dviejų minėtųjų šalių gali paskatinti ir taip išaugusių tarptautinių maisto ir 
pašarų kainų didėjimą;

P. kadangi ES kviečius ne tik importuoja, bet ir eksportuoja, ypač į Artimųjų Rytų ir 
Šiaurės Afrikos šalis: ten kasmet iškeliauja apie 6 mln. tonų kviečių; kadangi šios šalys 
pirmiausia pasikliauja Rusija ir Ukraina, o tik tada Europos Sąjunga;

Q. kadangi bendros žuvininkystės politikos (BŽP) ir bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) 
tikslai apima, be kita ko, ES rinkos aprūpinimą aukštos maistinės vertės maisto 
produktais, ES rinkos priklausomybės nuo maisto importo mažinimą ir užtikrinimą, kad 
maisto produktai vartotojams būtų prieinami už prieinamą kainą; kadangi COVID-19 
pandemija, o dabar ir Rusijos įsiveržimas į Ukrainą dar aiškiau parodė, kad ES turi 
stiprinti apsirūpinimo maistu saugumą ir mažinti savo priklausomybę nuo žaliavinių 
medžiagų, kurias importuoja vienas arba vos keli tiekėjai, esantys už ES ribų;

R. kadangi 2022 m. kovo 9 d. Komisija surengė pirmąjį naujojo sukurto Europos 
pasirengimo aprūpinimo maistu krizėms ir reagavimo į jas mechanizmo posėdį, kad 
aptartų aprūpinimo maistu, energijos ir žaliavų kainų didėjimo poveikio bei karo 
Ukrainoje poveikio klausimus; kadangi šio mechanizmo tikslas – stiprinti pasirengimą 
krizėms gerinant geriausios praktikos koordinavimą ir keitimąsi ja;

S. kadangi ES yra labai priklausoma nuo Rusijos iškastinio kuro; kadangi apie 90 proc. ES 
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suvartojamų dujų yra importuojamos, o 2021 m. 45 proc. šio kiekio į ES valstybes nares 
įvairiu mastu importavo Rusija; kadangi Rusija taip pat buvo didžiausia Europos naftos 
tiekėja bei tiekė 27 proc. naftos, o šis kiekis daugiau ne triskart viršija antros pagal dydį 
tiekėjos (Norvegijos) rodiklį; kadangi ši išorinė priklausomybė nuo energijos tiesiogiai 
veikia žemės ūkio gamybą;

T. kadangi dėl konflikto auga ir energijos, ir žaliavų, ir maisto produktų kainos, o tai 
reiškia, kad su skurdo grėsme susidurs vis daugiau žmonių (neskaitant 97 mln., kuriems 
ji jau yra iškilusi); kadangi dėl to būtinos socialinės priemonės, siekiant padėti 
gamintojams ir vartotojams atsilaikyti šios grėsmės akivaizdoje;

U. kadangi aprūpinimas maistu reiškia ne tik galimybę gauti maisto, bet ir, kaip pažymi 
FAO, apima teisę į maistą bei sveikos mitybos prieinamumą visiems;

V. kadangi neišprovokuoto ir nepateisinamo Rusijos karo poveikis aprūpinimui maistu dar 
labiau blogina ir taip nepaprastai sunkią padėtį, susidariusią dėl COVID-19 pandemijos, 
neeilinių sausrų pietinėje ES dalyje, klimato kaitos ir biologinės įvairovės nykimo; 
kadangi ši krizė tiesiogiai ir netiesiogiai veikia žemės ūkio maisto produktų ir 
akvakultūros maisto produktų sektorius;

W. kadangi ES ne tik turi tapti savarankiškesne tokiose strateginėse srityse, kaip gynyba ar 
energijos tiekimas, bet ir būti visada pajėgi užtikrinti aprūpinimą maistu didindama 
tvarios gamybos pajėgumus tuose sektoriuose, kuriuose ji yra itin priklausoma nuo 
importo; kadangi Ukrainos krizė dar kartą įrodo, kad apsirūpinimo maistu saugumas 
negali būti laikomas savaime suprantamu; kadangi Europos maisto produktų gamyba 
turėtų būti laikoma strateginiu sektoriumi;

X. kadangi Europos Sąjunga grindžiama solidarumo principais ir, jeigu ES nesiims 
veiksmų dabar, skaudžiausias pasekmes patirs pažeidžiamiausieji;

Y. kadangi ši krizė tiesiogiai ir netiesiogiai veikia žemės ūkio maisto produktų ir 
akvakultūros maisto produktų sektorius: jos tiesioginis poveikis jaučiamas nutrūkus 
komerciniams mainams su Rusija ir Ukraina, o netiesioginis poveikis siejamas su kainų 
ir gamybos sąnaudų svyravimu;

Z. kadangi išaugusios energijos, kuro, žaliavų ir žemės ūkio produktų kainos daro didžiulį 
poveikį žemės ūkio maisto produktų ir akvakultūros maisto produktų sektoriams, ir dėl 
to nepaprastai didėja gamybos sąnaudos, o tai kelia grėsmę gamybos tęstinumui ir gali 
lemti tiekimo grandinės sutrikimus;

AA. kadangi Rusija yra šešta pagal dydį Europos prekybos partnerė ES žemės ūkio maisto 
produktų eksporto srityje2; kadangi sutrikusi prekyba ir įvestos sankcijos pareikalaus 
švelninamųjų priemonių, įskaitant alternatyvias rinkas ES žemės ūkio produktams 
pakeisti;

2 Europos Komisija, Agri-Food Trade Statistical Factsheet: European Union - Russia („Prekybos žemės 
ūkio produktais statistikos duomenų suvestinė: Europos Sąjunga ir Rusija“), 2021 m.
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AB. kadangi maisto krizes gali išprovokuoti spekuliacija maisto prekėmis;

AC. kadangi Rusija pirmauja sintetinių azoto trąšų ir jų komponentų eksporto srityje, o 
Baltarusija yra svarbi kalio trąšų eksportuotoja; kadangi azoto trąšų kainos labai 
priklauso nuo gamtinių dujų kainų, o tai yra produktas, kurio požiūriu Rusijai tenka 
svarbi vieta rinkoje; kadangi 2022 m. kovo 4 d. Rusija paskelbė stabdanti mineralinių 
trąšų eksportą dėl savo įsiveržimo į Ukrainą;

AD. kadangi, per praėjusius metus trąšų kainoms išaugus 142 proc., o energijos ir trąšų 
kaštams sudarant 20 proc. ūkininkų gamybos sąnaudų3, didelį tiekimo sutrikimą lems ne 
tik didelė ES priklausomybė nuo trąšų importo iš Rusijos, bet ir tai, kad ES pasikliauja 
iškastinės energijos importu trąšoms gaminti bei kalio druska iš Baltarusijos; kadangi 
dujos sudaro 60–80 proc. pagrindinių azoto trąšų gamybos sąnaudų4; kadangi dėl aukštų 
dujų kainų jau teko laikinai uždaryti kai kuriuos trąšų pramonės įrenginius; kadangi jau 
esama atvejų, kai trąšų gamybos įmonėms teko atmesti ūkininkų užsakymus dėl žaliavų 
stygiaus;

AE. kadangi nemažai trąšų produktų kildinami iš organinių maisto medžiagų šaltinių, ir šiuo 
metu šie produktai nenaudojami cheminėms trąšoms pakeisti; kadangi labiau juos 
naudojant galėtų būti išspręstas ES priklausomybės nuo cheminių trąšų mažinimo 
klausimas laikantis Žaliojo kurso tikslų; kadangi ypač naudojant apdirbtą mėšlą galėtų 
būti sumažintos ūkininkų išlaidos trąšoms;

AF. kadangi, Europos Sąjungoje gerokai padidėjus kuro kainoms, daugelyje valstybių narių 
jos pasiekė istorines aukštumas; kadangi šiai tendencijai tęsiantis ūkininkų ir žvejų 
padėtis taps netvari, pvz., žvejybos laivai nebegalės išplaukti į jūrą ir uždirbti daugiau 
nei apima žvejybos veiklos sąnaudos;

AG. kadangi ES žvejybos, akvakultūros ir perdirbimo sektoriuose gaminami aukštos 
kokybės jūros gėrybių produktai, ir šie sektoriai atlieka svarbų vaidmenį užtikrindami 
pasaulio aprūpinimą maistu; kadangi žuvininkystės sektorius jau seniai padeda aprūpinti 
Europos vartotojus aukštos kokybės produktais, atitinkančiais aukštus mitybos ir maisto 
saugos standartus ir šiuo metu yra vienas pasaulio lyderių tvarumo srityje;

AH. kadangi tinkamas Europos bendrosios rinkos veikimas yra aprūpinimo maistu 
užtikrinimo prielaida; kadangi Vengrijos vyriausybė neseniai nusprendė uždrausti visą 
grūdų eksportą dėl Rusijos įsiveržimo į Ukrainą, pažeisdama tiek Sutartimi numatytus 
įsipareigojimus, tiek ES solidarumo principą;

AI. kadangi poveikis plataus vartojimo maisto produktų kainoms turi būti vertinamas 
atsižvelgiant į COVID-19 pandemijos poveikį, nes ši pandemija prisidėjo prie kainų 
kilimo dar iki karo pradžios; kadangi 2022 m. sausio mėn. maisto produktų kainos ES 
buvo 4,7 proc. didesnės negu tą patį praėjusių metų mėnesį5; kadangi nemažai valstybių 
narių – ypač Vidurio ir Rytų Europos šalys – susiduria su dar didesniu maisto produktų 

3 Eurostato žemės ūkio gamybos priemonių kainų indeksas (2020 m. III ketv. – 2021 m. III ketv.).
4 „Fertilizers Europe“, Policy Priorities – Industry competitiveness – Energy cost (Fertilizers Europe) 
(žiūrėta 2022 m. kovo 16 d.).
5 Eurostatas, Maisto produktų kainų stebėsenos priemonė, 2022 m. 

https://www.fertilizerseurope.com/industry-competitiveness/energy-cost/
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kainų augimu;

AJ. kadangi senkančios pašarų atsargos turės rimtų pasekmių daugeliui veislininkystės ūkių; 
kadangi ne viena valstybė narė perspėjo, kad dabartinėmis sąlygomis rizikuoja išnaudoti 
pašarų atsargas iki Velykų;

AK. kadangi esama ir tokios svarbios su dabartine krize nesusijusios siektinos ir tęstinos 
sinergijos, kaip tvari žemės ūkio praktika, kuria užsiimant būtų gerinama dirvožemio 
kokybė ir, savo ruožtu, skatinamas produktyvumas bei kitos ekosistemų funkcijos ir 
paslaugos, įskaitant anglies dioksido sekvestraciją ir vandens kokybės reguliavimą; 
kadangi tai, kaip ES gamina ir vartoja maisto produktus, gėrimus ir kitus žemės ūkio 
produktus, turi būti suderinama su ES politika ir įsipareigojimais, įskaitant JT darnaus 
vystymosi tikslus ir Paryžiaus susitarimą, siekiant užtikrinti tvirtą visų trijų tvarumo 
ramsčių pusiausvyrą;

AL. kadangi nepaprastai svarbu trumpuoju laikotarpiu spręsti maisto švaistymo problemą 
visais tiekimo grandinės lygmenimis, siekiant mažinti spaudimą maisto produktų 
tiekimui Europoje, ypač atsižvelgiant į tai, kad ES kasmet iššvaistoma 88 mln. tonų 
maisto, o su tuo siejami nuostoliai siekia apie 143 mlrd. EUR; kadangi maisto 
švaistymo problemos sprendimas priemonėmis, kuriomis būtų siekiama iki 2025 m. 
30 proc., o iki 2030 m. – 50 proc. sumažinti ES iššvaistomo maisto kiekį, palyginti su 
2014 m. baziniu rodikliu, iš karto teigiamai paveiktų maisto saugumą ES;

1. kuo griežčiausiai smerkia neteisėtą, neišprovokuotą ir nepateisinamą Rusijos 
Federacijos karinę agresiją prieš Ukrainą ir įsiveržimą į ją bei Baltarusijos dalyvavimą 
vykdant šią agresiją; reikalauja, kad Rusijos Federacija nedelsiant nutrauktų visus 
karinius veiksmus Ukrainoje, besąlygiškai išvestų visas karines ir sukarintas pajėgas bei 
atitrauktų karinę įrangą iš visos tarptautiniu mastu pripažintos Ukrainos teritorijos, 
liautųsi blokavusi humanitarinius koridorius ir visapusiškai gerbtų Ukrainos teritorinį 
vientisumą, suverenitetą ir nepriklausomybę laikydamasi tarptautiniu mastu pripažintų 
jos sienų, siekiant atkurti taiką ir sykiu užtikrinti galimybę saugiai pradėti gyvybę 
palaikančių ekonominių, socialinių, sveikatos ir maisto sistemų atkūrimą;

2. reiškia vieningą solidarumą su Ukrainos žmonėmis ir didžiulį sielvartą dėl tragiškų 
Rusijos agresijos sukeltų netekčių ir žmonių kančių bei pabrėžia, kad išpuoliai prieš 
civilius ir civilinę infrastruktūrą, taip pat puolimai be atrankos draudžiami pagal 
tarptautinę humanitarinę teisę;

3. teigiamai vertina tai, kad Taryba greitai patvirtino sankcijas, siekdama įtikinti Rusijos 
Federaciją nutraukti savo išpuolius prieš Ukrainą; vis dėlto, atsižvelgdamas į naujausius 
išpuolius, įskaitant nukreiptus prieš gyvenamuosius rajonus ir civilinę infrastruktūrą, 
primygtinai laikosi nuomonės, kad būtina patvirtinti griežtas papildomas sankcijas;

4. ragina neuždaryti ryšių su Rusija kanalų, taip pat ragina susijusias šalis būti 
pasirengusias dialogui ir deryboms, kol įsigalios ugnies nutraukimas ir karas baigsis, 
nes tik nutraukus ugnį gali būti atkurtas įprastas gyvenimas ir atnaujinta maisto 
produktų gamyba visoje Ukrainoje bei jos žemės ūkio paskirties žemėje ir žuvininkystės 
plotuose, taip pat atsinaujinti įprasti maisto, produktų ir žaliavų, kurios yra nepaprastai 
svarbios žemės ūkio, žvejybos, akvakultūros ir maisto produktų gamybai tarpvalstybiniu 
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mastu, srautai, sykiu įveikiant su maisto produktų eksportu ir produktų gamyba 
susijusius transportavimo iššūkius;

5. pabrėžia, jog svarbu atkurti stabilumą Ukrainoje, kad atsigautų jos žemės ūkio sektorius 
ir būtų užtikrintas šalies aprūpinimas maistu; ragina ES dėti visas pastangas, kai tai 
įmanoma, siekiant paremti Ukrainos žemės ūkio gamybą aprūpinant ją trūkstamomis 
sėklomis ir trąšomis;

6. ragina dėti visas pastangas, kad visais įmanomais būdais būtų apsaugotas artėjantis 
sėjos ir gamybos sezonas; pabrėžia, jog būtina humanitarinė pagalba, kad būtų galima 
spręsti tokius neatidėliotinus pavojų gyvybei keliančius atvejus, su kokiais šiuo metu 
susiduria Ukraina;

7. primena, kad buvo uždarytas ne vienas Ukrainos uostas prie Juodosios jūros ir kad dėl 
to sutriko tarptautinė prekyba maisto produktais, bei ragina Komisiją ir valstybes nares 
sudaryti sąlygas saugiems transporto ir maisto produktų koridoriams, vedantiems į 
Ukrainą ir iš jos, veikti naudojantis alternatyviais uostais, taip pat geležinkelių ir kelių 
transportu;

8. pabrėžia, kad dėl karo Ukrainoje labiausiai nukentės šalia konflikto zonos esančios 
šalys, kurių besivystanti ekonomika yra trapi ir kurios priima daugumą Ukrainos 
pabėgėlių; ragina Komisiją ir valstybes nares paremti šias šalis bei užtikrinti, kad būtų 
prieinama pakankamai maisto produktų;

9. reiškia gilų susirūpinimą dėl poveikio, kurį dabartinis žemės ūkio, žvejybos ir 
akvakultūros procesų sutrikimas darys Ukrainos gyventojų aprūpinimui maistu, ir 
primygtinai ragina Komisiją ir tarptautinę bendruomenę koordinuoti ir visuose 
nukentėjusiuose regionuose bei miestuose taikyti veiksmingą ilgalaikę humanitarinę 
pagalbos maistu programą naudojantis visais įmanomais forumais, pvz., Aprūpinimo 
maistu pasaulyje komitetu, siekiant atsverti sustojusią Ukrainos maisto produktų 
gamybą ir maisto grandinės sutrikimus;

10. ragina nedelsiant užtikrinti koordinuotą atsaką ir panaudoti Sąjungos civilinės saugos 
mechanizmą, siekiant maksimaliai paremti Ukrainą, ypač humanitarinės pagalbos ir 
pagalbos maistu požiūriu bei užtikrinant saugius ES humanitarinius koridorius, taip pat 
maistą ir pastogę visiems iš šalies bėgantiems žmonėms; pabrėžia, kad, remiantis 
skaičiavimais, ES finansinė humanitarinė parama siekia apie 500 mln. EUR, tačiau 
būtina ir toliau teikti paramą; ypač pabrėžia, jog ES turėtų teikti humanitarinę pagalbą 
Ukrainos žmonėms, kad būtų užtikrintas trumpalaikis aprūpinimas maistu Ukrainoje, ir 
visiems pabėgėliams ES pagal sanglaudos veiksmų dėl pabėgėlių Europoje bei 
Sanglaudai ir Europos teritorijoms skirtos ekonomikos gaivinimo pagalbos iniciatyvos 
programas, prisidedant prie FAO skubaus atsako plano Ukrainai ir didinant savo 
finansinę paramą; pabrėžia, kad būtina rasti papildomų lėšų, nes sanglaudos politikos 
fondai atlieka pagrindinį vaidmenį užtikrinant darnų ES valstybių narių vystymąsi; 
ragina ES koordinuoti veiksmus su JT agentūromis ir visais partneriais vietoje, siekiant 
teikti skubią pagalbą maistu ir pragyvenimo pagalbą nuo karo Ukrainoje 
nukentėjusiems žmonėms;

11. ragina Komisiją ir valstybes nares padidinti savo įnašus į Pasaulio maisto programa 
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naudojantis daugiametėje finansinėje programoje numatytu solidarumo ir 
neatidėliotinos pagalbos rezervu; pažymi, kad Komisija ir valstybės narės Pasaulio 
maisto programai kasmet skiria atitinkamai 465 mln. EUR ir 1,47 mlrd. EUR; be to, 
pažymi, kad solidarumo ir neatidėliotinos pagalbos rezervas sudaro 1,2 mlrd. EUR, iš 
kurių iki 35 proc. (420 mln. EUR) gali būti panaudota ES nepriklausančioms šalims 
paremti; pabrėžia, kad solidarumo ir neatidėliotinos pagalbos rezervo lėšų gali 
nepakakti ir kad gali prireikti papildomai pasirūpinti biudžeto lankstumu;

12. pabrėžia, kad dabartinis konfliktas Ukrainoje atskleidžia pasaulinės maisto sistemos 
pažeidžiamumą; todėl primygtinai ragina ES apsaugoti besivystančių šalių teises į 
aprūpinimą maistu, kaip priemonę mitybos saugumui, skurdo mažinimui, taip pat 
įtraukioms, tvarioms ir sąžiningoms pasaulinėms tiekimo grandinėms bei vietos 
regioninėms rinkoms užtikrinti, ypatingą dėmesį skiriant šeimos ūkiams, kad būtų 
garantuotas įperkamo ir prieinamo maisto tiekimas;

13. mano, jog ES kartu su kitomis tarptautinėmis organizacijomis neturi toleruoti dirbtinai 
išpučiamų kainų ir turi imtis veiksmų, kad užkirstų kelią spekuliacijai, dėl kurios kyla 
pavojus pažeidžiamų šalių ir gyventojų aprūpinimui maistu ar galimybėms gauti maisto, 
t. y. jos turi stebėti rinkas, darančias poveikį maisto sistemai, įskaitant ateities sandorių 
rinkas, siekiant užtikrinti visapusišką skaidrumą, bei dalytis patikimais duomenimis ir 
informacija apie pasaulinės maisto rinkos pokyčius;14. ragina Komisiją nustatyti 
ir remti priemones ir būdus, kaip šalinti ekonomines ir socialines Rusijos invazijos 
pasekmes, ypač žemės ūkio, žuvininkystės ir akvakultūros gamybos srityse, siekiant 
užtikrinti apsirūpinimo maistu saugumą, ir šiuo tikslu imtis būtinų veiksmų ES žemės 
ūkio, žuvininkystės ir akvakultūros įmonėms apsaugoti taikant paramos priemones, 
kuriomis būtų užtikrinamas tikrumas ir suteikiama daugiau garantijų, kad Europos 
ūkininkai ir žvejai išlaikytų ir prireikus padidintų maisto gamybą;

15. ragina Komisiją ir Tarybą bendradarbiauti su ES partneriais Artimuosiuose Rytuose ir 
Šiaurės Afrikoje siekiant spręsti apsirūpinimo maistu saugumo klausimą; mano, kad ES 
turėtų būti pasirengusi padėti šiems partneriams suorganizuoti jų vadovaujamą skubią 
apsirūpinimo maistu saugumo konferenciją, per kurią būtų sprendžiami maisto tiekimo 
spragos trumpuoju laikotarpiu ir žemės ūkio atsparumo regione vidutinės trukmės 
laikotarpiu klausimai;

16. pažymi, kad dėl šių išpuolių, taip pat dėl karo sutrikdytos prekybos užkertamas kelias 
tam, kad ES pasiektų esminiai ištekliai, pradedant energija ir trąšomis ir baigiant 
pagrindinėmis cheminėmis medžiagomis ir žemės ūkio produktais; todėl pabrėžia, kad 
Europos piliečiai, maisto gamintojai ir vartotojai yra pasirengę dalytis karo našta 
solidarizuodamiesi su didvyriškumą rodančiais Ukrainos žmonėmis;

17. pabrėžia, kad ES yra didžiausia pasaulyje žemės ūkio ir žvejybos bei akvakultūros 
maisto produktų importuotoja ir eksportuotoja; pažymi, kad ES, siekdama padidinti 
ilgalaikį savo žemės ūkio ir žvejybos bei akvakultūros maisto produktų sistemų 
atsparumą, turėtų imtis veiksmų, kad sumažintų savo priklausomybę nuo energijos, 
pirminių prekių, cheminių medžiagų ir cheminių produktų importo iš trečiųjų šalių, ir 
remti nuo šių išteklių mažiau priklausomas technologijas bei praktiką; pabrėžia, kad 
trumpalaikiai ir vidutinės trukmės sprendimai, kuriais siekiama užtikrinti apsirūpinimo 
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maistu saugumą, apima tiekimo iš trečiųjų šalių įvairinimą, ir ragina Komisiją 
išnagrinėti galimus tiekimo šaltinius, kurie atitiktų ES tarptautinius tvarumo standartus, 
ir sudaryti naujus dvišalius susitarimus arba sustiprinti esamus susitarimus;

18. ragina Komisiją numatyti galimas Rusijos atsakomąsias sankcijas, kurios galėtų turėti 
įtakos žemės ūkio ir žvejybos bei akvakultūros maisto produktų sektoriui, tokias kaip 
2014 m. įvestos sankcijos, ir identifikuoti bei atverti naujas rinkas maisto produktų 
eksportui nukreipti;

19. ragina Komisiją ir valstybes nares atidžiai stebėti žemės ūkio ir žvejybos bei 
akvakultūros maisto produktų rinkas, ypatingą dėmesį skiriant spekuliacijoms kainomis, 
kartu užtikrinant bendrosios rinkos vientisumą; ypač ragina kas mėnesį atlikti žemės 
ūkio, žuvininkystės ir akvakultūros rinkų padėties analizę pagal sektorius, atkreipiant 
dėmesį į kainas, kiekius ir tiekimo grandines; 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 šiuose sektoriuose; tačiau ragina Komisiją apie šių diskusijų turinį 
informuoti Parlamentą, kad jis galėtų pasinaudoti visa informacija, reikalinga krizei 
valdyti;

20. pakartoja savo ankstesnius raginimus gerokai sumažinti energetinę priklausomybę, ypač 
nuo Rusijos dujų, naftos ir anglių, inter alia, įvairinant energijos išteklius, didinant 
energijos vartojimo efektyvumą ir sparčiau pereinant prie švarios energijos; pabrėžia, 
kad sankcijos Europos namų ūkiams gali daryti konkretų poveikį, susijusį su maisto ir 
energijos kainomis, ir kad neturėtų būti tikimasi, jog Europos namų ūkiai be paramos 
sumokės šios krizės kainą; todėl ragina valstybes nares parengti namų ūkiams skirtus 
planus ir paramą, padėsiančius įveikti šią pragyvenimo išlaidų krizę;

21. primena, kad smarkiai išaugusios trąšų kainos, kurios daro didelį poveikį visam žemės 
ūkio 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 
primygtinai 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“6 nepaminėjo konkretaus trąšų atvejo;

22. ragina skatinti ir supaprastinti galimybes naudotis energijos vartojimo efektyvumo 
priemonėmis, kad būtų sumažinta ūkininkams ir žvejams tenkanti išlaidų našta, susijusi 
su tiesioginėmis energijos sąnaudomis;

23. ragina Komisiją įvertinti praktines ir technines galimybes sutelkti papildomą finansinę 
paramą labiausiai nukentėjusiems sektoriams ir imtis skubių, tikslinių ir laikinų 
priemonių siekiant padėti ūkininkams sušvelninti smarkaus trąšų kainų padidėjimo 
poveikį;

24. atkreipia dėmesį, kad, siekiant sumažinti priklausomybę nuo cheminių trąšų, reikėtų kuo 
skubiau pasinaudoti alternatyviais organinių maisto medžiagų šaltiniais ir maisto 

6 COM(2022)0108.
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medžiagų apykaitos procesais; ragina Komisiją šalinti teisės aktų nulemtas ir praktines 
šio sprendinio įgyvendinimo kliūtis, kad būtų sumažinta priklausomybė nuo trąšų 
importo, visų pirma pereinant prie organinių trąšų ir toliau remiant mokslinius tyrimus 
ir naujas inovacijas ES lygmeniu; ragina Komisiją visų pirma imtis reikiamų priemonių, 
įskaitant teisėkūros priemones, siekiant padidinti organinių tręšimo produktų, gautų iš 
nuotekų dumblo ir perdirbto mėšlo, naudojimą, jais pakeičiant chemines trąšas, 
vadovaujantis strategijos „Nuo ūkio iki stalo“ tikslais;

25. pabrėžia žemės ūkio tvarumo ir didesnio žiediškumo tarpusavio sąsajas su pastangomis 
įveikti priklausomybę nuo iškastinio kuro, importuojamos energijos ir cheminių trąšų, 
pereinant prie ekologiškesnių, atsinaujinančiųjų alternatyvų;

26. ragina Komisiją padidinti azoto iš gyvulių mėšlo, pvz., iš mėšlo išgauto azoto 
(RENURE), naudojimo, kaip alternatyvos cheminių trąšų naudojimui, 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;

27. pripažįsta, kad atsižvelgiant į išskirtines aplinkybes reikia skubiai imtis laikinų, 
atšaukiamųjų priemonių, kad būtų padidinta ES gamyba 2022 m. derliaus sezonui ir taip 
būtų pagerintas ES apsirūpinimo maistu saugumas; ragina Komisiją, atsižvelgiant į 
poreikį įveikti skubų baltyminių augalų trūkumą, paspartinti administracines 
procedūras, kad šiais pereinamaisiais BŽŪP metais taptų įmanoma panaudoti pūdymus 
šiems žmonių ir gyvūnų vartojimui skirtiems augalams auginti; šiuo klausimu ragina 
pirmenybę teikti baltyminiams augalams ir kitiems augalams, kuriems nereikia naudoti 
arba reikia naudoti labai mažai pesticidų; ragina Komisiją laiku iš naujo įvertinti padėtį 
ir prireikus 2023 m. pasiūlyti papildomų tinkamų priemonių;

28. mano, kad siekiant stiprinti gamybos sistemas ir sudaryti sąlygas įgyvendinti planus, 
pagal kuriuos vidutinės trukmės ir ilgiuoju laikotarpiais būtų siekiama didesnio 
savarankiškumo, ES reikėtų įvertinti galimybę pakeisti sodinimo metodus, kad 2022 m. 
auginimo sezonu būtų pagaminta daugiau vietinių maisto produktų ir pašarų, ir toliau 
plėtoti tokius pokyčius;

29. ragina Komisiją užtikrinti, kad žemės ūkio paskirties žemė pirmiausia būtų naudojama 
tik maistui ir pašarams gaminti, siekiant garantuoti aprūpinimą maistu ne tik ES 
piliečiams, bet ir milijonams pabėgėlių ES;

30. ragina nedelsiant įgyvendinti Vieno bendro rinkų organizavimo reglamento7 
219 straipsnyje numatytas kovos su rinkos sutrikdymu priemones, kad būtų galima 
paremti labiausiai nukentėjusius sektorius, ir kartu šiuo tikslu mobilizuoti krizių 
rezervą; be to, ragina Komisiją būti pasirengus imtis būtinų išskirtinių rinkos priemonių 
pagal šį reglamentą, pvz., pradėti taikyti 222 straipsnį;

31. primygtinai ragina Komisiją užtikrinti valstybėms narėms visišką aiškumą dėl 

7 OL L 347, 2013 12 20, p. 671.
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force majeure nuostatos BŽŪP, taip pat kituose teisės aktuose;

32. mano, kad nors dabar apsirūpinimo maistu saugumo didinimas yra vienas iš dar labiau 
neatidėliotinų prioritetų, reikėtų peržiūrėti nacionalinius strateginius planus, kad būtų 
galima juos tinkamai pritaikyti prie naujų aplinkybių, įskaitant atitinkamų lankstumo 
priemonių naudojimą siekiant didinti dirbamos žemės plotus;

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. pabrėžia, kad siekiant spręsti besitęsiančias likvidumo problemas, dėl kurių kyla 
pavojus ūkininkavimo veiklos gyvybingumui ir mažosioms įmonėms, vykdančioms 
veiklą žemės ūkio produktų perdirbimo, prekybos ir plėtojimo srityse, turėtų būti 
pratęstas su COVID-19 susijusių ypatingųjų kaimo plėtros priemonių galiojimas;

36. mano, kad turėtų būti priimtos priemonės, kuriomis būtų siekiama užtikrinti lankstesnį 
svarbiausių produktų (ypač grūdų, sojų ir trąšų) importą iš ES nepriklausančių šalių;

37. ragina Komisiją visų pirma 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;

38. 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 BŽŪP lėšomis; todėl ragina nedelsiant 
skirti papildomų lėšų, kurias būtų galima mobilizuoti tuo atveju, jei būtų panaudotas 
krizių rezervas;

39. atsižvelgiant į baltyminių augalų trūkumą, ragina Komisiją pasiūlyti išsamią Europos 
baltymų strategiją siekiant padidinti Europos baltymų gamybą ir sumažinti ES 
priklausomybę nuo trečiųjų šalių šioje srityje;

40. pabrėžia, kad gamybos lygmeniu, siekiant padidinti atsparumą, bus reikalingos 
sustiprintos priemonės ir paskatos, be kita ko, perėjimas prie tiksliojo ūkininkavimo bei 
pastangos susikurti ir paspartinti prieigą prie alternatyvių baltymų, organinių trąšų 
rinkų, mikrobinės pasėlių apsaugos ir agroekologijos, atitinkančių Žaliojo kurso tikslus 
ir šiais pereinamaisiais BŽŪP metais sudarančių sąlygas laikinai trumpuoju laikotarpiu 
parodyti lankstumą apsvarstant galimybes taikyti sąlygas ir nukrypti leidžiančias 
nuostatas, taip pat paspartinant administracines procedūras šioms lanksčioms sąlygoms 
sudaryti, visų pirma turint omenyje dabartinės padėties nulemtą investicijų trūkumą, 
mažesnį likvidumą ir rinkos neapibrėžtumą;

41. ragina Komisiją parodyti didesnį lankstumą, kiek tai susiję su išankstiniais mokėjimais 
gamintojams ir išankstinių išmokų dalies padidinimu nuo 50 iki 70 proc.;
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42. ragina valstybes nares įgyvendinti priemones ir naudoti esamas priemones savo maisto 
tiekimo grandinėms sustiprinti; primygtinai teigia, kad priemonės, kurių imamasi, neturi 
nei pakenkti bendrosios rinkos vientisumui ar maisto tiekimo grandinės atsparumo 
didinimo visoje ES priemonėms, nei padidinti energetinės priklausomybės nuo Rusijos 
išteklių;

43. ragina Komisiją žemės ūkio produktams, dėl kurių kyla problemų rinkoje, taikyti 
išimtines priemones, įskaitant pagalbą privačiajam sandėliavimui; atkreipia dėmesį į 
savo ketinimą suteikti šią pagalbą kiaulienos sektoriui; primygtinai ragina Komisiją 
sukurti mechanizmą, kuriuo būtų sudarytos sąlygos nevyriausybinėms organizacijoms ir 
kitoms įstaigoms gauti privačiai sandėliuojamų produktų, kad būtų lengviau užtikrinti 
Ukrainos aprūpinimą maistu; mano, kad šį mechanizmą taip pat būtų galima panaudoti 
pabėgėlius priimančiose valstybėse narėse pasitelkiant Europos pagalbos labiausiai 
skurstantiems asmenims fondą, kad būtų patenkintas skubus poreikis tiekti papildomą 
maisto kiekį; be to, mano, kad šis fondas gali padėti užtikrinti, kad pažeidžiami asmenys 
nuo krizės nenukentėtų neproporcingai;

44. pabrėžia, kad turėtų būti priimtos priemonės, kuriomis būtų siekiama užkirsti kelią 
laisvo prekių judėjimo kliūtims, ypač kalbant apie laisvą svarbiausių produktų, 
pavyzdžiui, grūdų, judėjimą; primygtinai reikalauja užtikrinti tinkamą bendrosios rinkos 
veikimą, kiek tai susiję su žemės ūkio produktais, 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;

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

46. ragina Komisiją, atsižvelgiant į įgytą patirtį, susijusią su karo Ukrainoje ir kitų galimų 
sutrikdymų poveikiu, ir, kai taikytina, remiantis patirtimi, įgyta įgyvendinant 2021 m. 
lapkričio mėn. pristatytą nenumatytų atvejų planą, nedelsiant parengti išsamų veiksmų 
planą, kaip užtikrinti tinkamą ES maisto tiekimo grandinių veikimą ir ilgalaikį 
aprūpinimą maistu ES viduje; ragina Komisiją šalinti trūkumus, kurie išryškėjo dėl 
pernelyg didelio kliovimosi energijos, pašarų ir trąšų importu iš vieno ar vos kelių 
tiekėjų ir nepakankamo tiekimo grandinių įvairinimo;

47. pakartoja, kad turi būti padidintas Europos strateginis savarankiškumas maisto, pašarų ir 
apskritai žemės ūkio sektoriuje, vadovaujantis Žaliojo kurso tikslais, kuriais siekiama 
apsaugoti ES aplinką ir jos žemės ūkio, žuvininkystės ir akvakultūros sektorius;

48. be to, primygtinai teigia, kad, siekiant nedelsiant padidinti atsparumą ir sukurti 
savarankiškumą išteklių požiūriu, neturėtų būti pakenkta strategijos „Nuo ūkio iki stalo“ 
ir platesnio Žaliojo kurso tikslų įgyvendinimui; pabrėžia, kad priemonės išteklių 
naudojimo efektyvumui ir tvaresnių alternatyvų bei metodų prieinamumui padidinti ir 
priemonės maisto švaistymui sumažinti, kaip išdėstyta strategijoje „Nuo ūkio iki stalo“ 
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ir Žaliojo kurso strategijoje, t. y. priklausomybės nuo tokių išteklių kaip žalingi augalų 
apsaugos produktai ir cheminės trąšos, mažinimas yra pagrindas siekiant vidutiniu ir 
ilguoju laikotarpiu užtikrinti patikimus ES žemės ūkio, žuvininkystės ir akvakultūros 
sektorius ir maisto produktų tiekimo grandinę;

49. be to, primena, kad visų pirma turi būti atliktas išsamus pasiūlymų dėl teisėkūros 
procedūra priimamų aktų, susijusių su strategijos „Nuo ūkio iki stalo“ tikslais ir 
uždaviniais, poveikio vertinimas, kartu atsižvelgiant į galimas Rusijos invazijos į 
Ukrainą pasekmes Europos ir pasaulio apsirūpinimo maistu saugumui, ir kad teisėkūros 
institucijos turės pasirūpinti, kad įgyvendinant veiksmų gaires, kuriomis siekiama 
įvykdyti strategijos „Nuo ūkio iki stalo“ uždavinius, būtų išvengta žemės ūkio gamybos 
lygio Europoje mažėjimo arba anglies dioksido nutekėjimo; pabrėžia, kad, atsižvelgiant 
į Ukrainoje vykstantį karą ir tolesnį ES žemės ūkio, žuvininkystės ir akvakultūros 
maisto tiekimo grandinių suvaržymą, reikia dar skubiau išnagrinėti visą šį poveikį, 
atidžiai įvertinti galimą poveikį apsirūpinimo maistu saugumui, taip pat reikėtų užsakyti 
visapusišką ES maisto produktų sistemos priklausomybės nuo išteklių ir jų šaltinių 
tyrimą;

50. pripažįsta, kad iš prekybos modelių, veikusių prieš invaziją, sutrikdymo matyti, kad ES 
turi skubiai apsvarstyti, kaip sukurti savarankiškesnę žemės ūkio, žuvininkystės ir 
akvakultūros sistemą, kurioje būtų ilguoju laikotarpiu gaminamas maistas ir pašarai, 
mažinant ES priklausomybę nuo importo ir didinant vidaus gamybos mastą; pabrėžia, 
kad tai itin aktualu kalbant apie produktus, kurių dėl sustabdyto Ukrainos eksporto gali 
labiausiai pritrūkti, pavyzdžiui, grūdus, aliejingąsias sėklas, baltyminius augalus ir 
trąšas;

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

52. mano, kad Europos žuvininkystės sektorius yra itin svarbus Europos apsirūpinimo 
maistu saugumo aspektu, ir apgailestauja, kad šios krizės metu jo padėtis dėl greitai 
didėjančių pasaulinių šiam sektoriui svarbių biržos prekių kainų, visų pirma dėl 
kintančių kuro kainų, labai pablogėjo, todėl žvejybos veikla tapo ekonomiškai 
neperspektyvi; mano, kad šiai padėčiai ištaisyti reikalinga skubi pagalba, įskaitant 
tiesioginę paramą; pažymi, kad šia parama turi būti užtikrinta tolesnė ES žvejybos 
laivynų veikla ir atitinkamai veikla tolesnėse žuvininkystės ir akvakultūros produktų 
tiekimo grandinės grandyse; ragina Komisiją ir valstybes nares pripažinti šiuos 
sunkumus, su kuriais susiduria žvejybos sektorius, ir būsimais veiksmais stengtis 
tinkamai ją pagerinti; pažymi, kad siekiant spręsti kuro kainų didėjimo ilguoju 
laikotarpiu problemą, svarbu skatinti efektyviai energiją vartojančių inovacijų plėtrą ir 
naudojimą;

53. ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad kuo greičiau pradėtų veikti naujasis 
Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondas, ir prašo Komisijos apsvarstyti 
galimybę imtis veiksmų, kad neatidėliotiną pagalbą iš šio fondo taip pat būtų galima 
teikti kilus tokiai krizei kaip karas Ukrainoje; primygtinai ragina sutelkti visas likusias 
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Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo lėšas ir primygtinai ragina Komisiją ir 
valstybes nares paspartinti prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervo įgyvendinimą, siekiant 
užtikrinti, kad parama greičiau pasiektų nuo „Brexit’o“ nukentėjusius regionus;

54. pažymi, jog reikėtų apsvarstyti galimybę visoje maisto produktų tiekimo grandinėje 
imtis priemonių, kuriomis būtų užtikrinta, kad visi suinteresuotieji subjektai atliktų tam 
tikrą vaidmenį stiprinant žemės ūkio ir žvejybos bei akvakultūros maisto produktų 
sektorių atsparumą, ir pažymi, kad šiomis priemonėmis turi būti padedama siekti ES 
tikslų iki 2050 m. pereiti prie poveikio klimatui neutralumo; mano, kad sparčiai 
įgyvendinant Direktyvą dėl nesąžiningos prekybos praktikos8 ypatingas dėmesys turėtų 
būti skiriamas ūkininkavimo, žuvininkystės ir akvakultūros gyvybingumui ir svarbiam 
mažmenininkų vaidmeniui užtikrinant teisingas pajamas gamintojams, ypač 
atsižvelgiant į problemas, kilusias dėl padidėjusių išteklių kainų, tačiau ne mažiau 
svarbi jų atsakomybė užtikrinti, kad maistas ir toliau būtų finansiškai ir fiziškai 
prieinamas vartotojams;

55. ragina Komisiją stengtis užtikrinti, kad valstybės pagalba žemės ūkiui, žuvininkystei ir 
akvakultūrai, įskaitant de minimis pagalbą, suteiktų valstybėms narėms galimybę skirti 
greitą ir lanksčią paramą veiklos vykdytojams, kuria būtų kompensuotos dėl Ukrainoje 
vykstančio karo padidėjusios išlaidos; šiuo klausimu pabrėžia, kad valstybės narės savo 
nacionalinėje sistemoje taip pat turėtų apsvarstyti galimybę teikti tokią paramą kaip 
socialinio draudimo įmokų sumažinimas, tam tikrų mokesčių mokėjimo sustabdymas 
arba sumažinimas ir galimybės gauti su COVID-19 susijusias paskolas taikymo 
pratęsimas; ragina Komisiją užtikrinti, kad teikiant valstybės pagalbą nebūtų iškraipyta 
konkurencija ir kad valstybėms narėms būtų garantuojamos vienodos sąlygos;

56. ragina imtis aktyvesnių veiksmų tarptautiniu lygmeniu siekiant užtikrinti, kad priimant 
politinius sprendimus daugiausia dėmesio būtų skiriama apsirūpinimo maistu saugumui, 
kad būtų išvengta trūkumo ir užtikrintas mitybos saugumas pažeidžiamiausiose šalyse, 
teikiant pirmenybę žemės ūkio produktų naudojimui maistui ir užkertant kelią 
tarptautinės prekybos maistu kliūtims;

57. ragina Komisiją ir valstybes nares skubiai sušaukti FAO Aprūpinimo maistu pasaulyje 
komiteto posėdį, kuris šiuo klausimu turėtų būti prioritetinis koordinavimo forumas, nes 
jame užtikrinamas įtraukus visų valstybių atstovavimas; ragina Komisiją ir valstybes 
nares dalyvauti šiame forume siekiant užtikrinti tarptautinį koordinavimą, visų pirma 
atsargų, biokuro ir finansinės paramos importuojančioms šalims srityje;

58. mano, kad taip pat gali prireikti didelių rinkos ir eksporto modelių pokyčių ir rimto 
nenumatytų atvejų planavimo, pavyzdžiui, susijusių su ES pašarų gamybos 
savarankiškumu, alternatyviomis eksporto realizavimo rinkomis, didesniais reagavimo 
pajėgumais, strateginėmis pagrindinių maisto produktų, pašarų ir kitų maisto produktų 
atsargomis, savarankiškumu trąšų ir pakaitos produktų gamybos srityje ir aiškia 
informacija apie pasaulinius žemės ūkio, žuvininkystės ir akvakultūros produktų vežimo 
modelius;

59. ragina spartinti ir stiprinti veiksmus, kuriais siekiama mažinti maisto švaistymą, kad 

8 OL L 111, 2019 4 25, p. 59.
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būtų galima užtikrinti kuo didesnį maisto pakankamumą ir naudoti kuo daugiau Europos 
Sąjungoje turimų išteklių, taip siekiant stiprinti savarankišką apsirūpinimą maistu; 
pabrėžia, kad reikia vengti maisto praradimo sandėliavimo metu ir visuose tiekimo 
grandinės etapuose, sudaryti palankesnes sąlygas maisto dovanojimui nuosekliai 
įgyvendinant atsakomybę reglamentuojančius teisės aktus, skatinti maisto atliekų 
panaudojimą ir plėtoti alternatyvias galimybes mažmenininkams, įskaitant mažesnių 
kainų akcijų organizavimą ir bendradarbiavimą įgyvendinant vietos bendruomenės 
projektus, pvz., maisto bankus, siekiant vietos mastu sumažinti maisto nepriteklių ir 
nesaugumą; ragina valstybes nares nustatyti ir įgyvendinti maisto švaistymo prevencijos 
programas, taip pat apsvarstyti galimybę greta teisės nuostatų, kurios jau įtrauktos į 
Direktyvą dėl nesąžiningos prekybos praktikos, priimti teisės aktus dėl praktikos, dėl 
kurios švaistomas maistas; ragina iniciatyvose dėl prekybos standartų pirmenybę teikti 
maisto švaistymo mažinimui; ragina gerinti maisto švaistymo stebėseną visais ES 
lygmenimis; primena, kad trumpos maisto tiekimo grandinės mažina maisto atliekų 
susidarymo riziką;

60. pabrėžia, kad trumpuoju laikotarpiu svarbu visais tiekimo grandinės etapais spręsti 
maisto švaistymo problemą, kad būtų sumažintas spaudimas maisto produktų tiekimui 
Europoje taikant priemones, kuriomis būtų pasiektas ES tikslas iki 2025 m. maisto 
atliekų kiekį sumažinti 30 proc., o iki 2030 m. – 50 proc., palyginti su 2014 m. atskaitos 
tašku9;

61. ragina visas valstybes nares įgyvendinti maisto švaistymo prevencijos programas, 
pabrėžiant, kad reikia skubiai mažinti maisto švaistymą, ir atkreipia dėmesį į tai, kad 
daugiausia dėmesio reikėtų skirti maisto švaistymo ir maisto nuostolių prevencijai, nes 
maisto tiekimo trūkumo laikotarpiu maisto nuostolių prevencija gali padėti sustiprinti 
apsirūpinimo maistu saugumą;

62. ragina imtis kovos su skurdu, kurį lemia sparčiai didėjančios energijos kainos ir 
konflikto poveikis maisto kainoms, priemonių ir mano, kad socialinės priemonės turi 
būti viena iš būtinų veiksmų dalių;

63. paveda Pirmininkei perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių 
vyriausybėms ir parlamentams.

9 Priimti tekstai, P9_TA(2021)0425. 
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