
 
„Prašom! Tai iš Europos“. Europos žemės ūkio produktų pardavimui skatinti
2016 m. – daugiau kaip 100 mln. eurų
 
Briuselis, 2015 m. spalio 13 d. 

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

2016 m. Europos gamintojai galės naudotis programomis, kurioms skirta 111 mln. eurų. Jų
tikslas – padėti ieškoti naujų rinkų ir skatinti vartojimą Europos Sąjungoje ir už jos ribų.
Pardavimo skatinimas sudaro svarbią Komisijos pateikiamų pagalbos ūkininkams priemonių
dalį.

„Prašom! Tai iš Europos“: naujoji pardavimo skatinimo politika, kuriai šiandien pritarė Europos
Komisija, padės sektoriaus profesionalams patekti į tarptautines rinkas arba sutvirtinti savo pozicijas
jose ir geriau informuoti Europos vartotojus apie Europos ūkininkų darbą. Kad pasiektų šį tikslą,
Komisija skirs daugiau išteklių, padidins bendro finansavimo dalį ir sumažins biurokratines projektų
patvirtinimo kliūtis. Taip siekiama palaipsniui didinti pardavimo skatinimui skiriamas ES lėšas nuo
61 mln. eurų 2013 m. (kai pasiūlytos naujos taisyklės) iki 200 mln. eurų 2019 m.

Pagal naująsias taisykles bus didinama ir ES bendro finansavimo dalis. Ji didės nuo 50 % iki 70–80 %
(iki 85 % Graikijoje ir Kipre). Kadangi nacionalinio bendro finansavimo nebebus, visose valstybėse
narėse bus veikiama vienodomis sąlygomis. Biurokratizmo per projektų atranką bus gerokai mažiau,
tad teikti paraišką bus paprasčiau.

2016 m. programoje pateikiamas sąrašas atrinktų trečiųjų šalių (visas sąrašas pateikiamas priede),
kuriose yra daugiausia augimo galimybių, visų pirma sektoriuose, kurių rinkos padėtis šiuo metu itin
sudėtinga, pvz., pieno produktų ir kiaulienos. Komisijos nario P. Hogano rugsėjo pradžioje pristatytoms
paramos priemonėms, kuriomis siekiama remti pardavimo skatinimą šiuose dviejuose sektoriuose, iš
visos sumos skirta 30 mln. eurų.

Už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakingas Komisijos narys Philas Hoganas šiandien sakė: „Europos
žemės ūkio produktams pasaulio rinkoje nėra lygių. 110 mlrd. eurų ES eksporto rinka – Europos kaimo
vietovių darbo vietų ir ekonomikos augimo šaltinis. Džiaugiuosi galėdamas pranešti apie šią naują
pardavimo skatinimo sistemą, kuri padės sėkmingai eksportuoti ir toliau. 111 mln. eurų padės atverti
naujų galimybių prekiauti ES žemės ūkio produktais naujose rinkose ir geriau įsitvirtinti tose rinkose, į
kurias jau esame įžengę. Man itin malonu pranešti apie 30 mln. eurų, skirtų sunkumų patiriantiems
pieno ir kiaulienos sektoriams. Tai viena iš neseniai paskelbto žemės ūkio priemonių rinkinio, kuriam
skirta 500 mln. eurų, priemonių. Nekantraudamas laukiu diplomatinių veiksmų, kurių imsimės
artimiausiais mėnesiais, kad atvertume ES gamintojams naujų galimybių visame pasaulyje.“

 

Pagrindiniai faktai
Pagrindiniai naujų pardavimo skatinimo taisyklių elementai:

gerokai daugiau pagalbos lėšų, skiriamų informavimo ir pardavimo skatinimo kampanijoms:
Europos pagalbos lėšų sumos turėtų būti laipsniškai didinamos nuo 61 mln. eurų 2013 m. iki
200 mln. eurų 2019 m. (2016 m. – 111 mln. eurų);

-

kur kas didesnė ES bendro finansavimo dalis, palyginti su dabartine sistema (ES įnašas bendro
finansavimo atvejais – 70 % paprastų programų, kurias pateikia vienos valstybės narės
organizacija, atveju, 80 % daugiašalių programų ir trečiosioms šalims skirtų programų atveju,
85 % krizių programų, 75–8 5 % finansinę paramą gaunančių šalių, t. y. Kipro ir Graikijos, atveju).
Kadangi nacionalinio bendro finansavimo nebebus, veiklos sąlygos bus visiems vienodos;

-

Europos pardavimo skatinimo strategijos, kuri suteiks galimybę nustatyti tikslingesnes pardavimo
skatinimo priemones, parengimas. Dėl šios strategijos:

-

turėtų padidėti trečiosioms šalims skirtų ir daugiašalių programų (kurioms atstovauja kelių
valstybių narių organizacijos) skaičius dėl to, kad bus padidinta šių dviejų kategorijų programoms
skiriama bendro finansavimo dalis;vidaus rinkoje būtų galima pagerinti vartotojų informavimą apie
Europos žemės ūkio produktų apskritai ir apie Europos kokybės sistemų ženklais paženklintų

-



produktų privalumus;

priemonių taikymo srities išplėtimas, t. y. reikalavimus atitinkančiais paramos gavėjais laikomos ir
gamintojų organizacijos; išplėstas produktų sąrašas, visų pirma įtraukti perdirbti žemės ūkio ir
maisto produktai, pavyzdžiui, duona, tešlos gaminiai arba šokoladas; laikantis tam tikrų apribojimų
galima nurodyti produktų kilmę ir prekių ženklus;

-

administracinių procedūrų supaprastinimas, nes programų vertinimas ir atranka vyks vienu etapu
ir jį atliks Komisija, o ne dviem etapais kaip dabar (iš pradžių šią procedūrą atlieka valstybės
narės, o paskui – Europos Komisija);

-

paprastesnis daugiašalių programų, kurias drauge rengia kelių valstybių narių organizacijos,
valdymas naudojantis Komisijos vieno langelio sistema (Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto
programų vykdomąja įstaiga).

-

 

Kad visapusiškai įgyvendintų šį pagrindinį teisės aktą, Komisija priėmė deleguotąjį ir įgyvendinimo
reglamentus.

         

Atitinkami teisės aktai šiandien paskelbti Oficialiajame leidinyje.

 

Svarbus naujos pardavimo skatinimo politikos elementas yra metinės darbo programos parengimas
(Komisijos įgyvendinimo sprendimas). Joje nustatyti strateginiai pardavimo skatinimo priemonių
prioritetai, t. y. kokiems produktams, sistemoms ir rinkoms reikia skirti daugiausia dėmesio ir kiek tam
skirti lėšų. Tikslas – dinamiška ir iniciatyvi politika, kasmet pritaikoma prie naujų rinkos galimybių ir
sektoriaus poreikių.

Daugiau informacijos apie žemės ūkio produktų pardavimo skatinimo politiką pateikiama čia.

 
Priedas
Lėšų paskirstymas bendro finansavimo programoms pagal prioritetus 2016 m. metinėje darbo
programoje

Numatyta suma
Paprastos programos, vykdomos vidaus rinkoje 26 mln. eurų
1 veiksmas*. Informavimo ir pardavimo skatinimo programos, kuriomis
siekiama didinti informuotumą apie Sąjungos kokybės sistemas, nurodytas
Reglamento (ES) 1144/2014 5 straipsnio 4 dalies a, b ir c punktuose, ir
geriau užtikrinti jų pripažinimą.

10 mln. eurų

2 veiksmas*. Informavimo ir pardavimo skatinimo programos, kuriomis
siekiama atkreipti dėmesį į Sąjungos žemės ūkio metodų ypatumus, taip pat
žemės ūkio ir maisto produktų savybes.

7 mln. eurų

3 veiksmas. Informavimo apie pieną bei pieno produktus, kiaulienos
produktus arba šių dviejų rūšių produktų derinius ir jų pardavimo skatinimo
programos.

9 mln. eurų

Paprastos programos, vykdomos trečiosiose šalyse 68 mln. eurų
4 veiksmas*. Informavimo ir pardavimo skatinimo programos, skirtos
Kinijai, Japonijai, Pietų Korėjai ir Taivano muitų teritorijai 12 mln. eurų

5 veiksmas*. Informavimo ir pardavimo skatinimo programos, skirtos JAV ir
(arba) Kanadai 12 mln. eurų

6 veiksmas*. Centrinė bei Pietų Amerika ir Karibai 7 mln. eurų
7 veiksmas*. Pietryčių Azija: Brunėjus, Kambodža, Indonezija, Laosas,
Malaizija, Mianmaras, Filipinai, Singapūras, Tailandas, Rytų Timoras ir
Vietnamas

7 mln. eurų

8 veiksmas*. Afrika ir Artimieji Rytai 4,5 mln. eurų
9 veiksmas*. Kitos geografinės sritys 4,5 mln. eurų
10 veiksmas. Informavimo apie pieną bei pieno produktus, kiaulienos
produktus arba šių dviejų rūšių produktų derinius ir jų pardavimo skatinimo
programos, skirtos bet kuriai trečiajai šaliai

12 mln. eurų

Daugiašalės programos 14 mln. eurų

http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html
http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/policy/index_en.htm


IP/15/5804 

Paprastos programos didelių rinkos sutrikimų atvejais 3 mln. eurų
*Į šių programų sritį neturi patekti pienas bei pieno produktai, kiaulienos
produktai arba šių dviejų rūšių produktų deriniai. Tačiau jos gali apimti pieną
bei pieno produktus, kiaulienos produktus arba šių dviejų rūšių produktų
derinius, jei jie susiję su kitais produktais.

Iš viso 111 mln.
eurų

 

Pastaba.

Paprasta programa – tai skatinimo programa, kurią pateikia viena arba daugiau tos pačios valstybės
narės organizacijų.

Daugiašalė programa – tai programa, kurią pateikia ne mažiau kaip dvi bent dviejų valstybių narių
organizacijos arba viena arba daugiau Europos organizacijų.

 

Žiniasklaidai:
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Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas
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