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PASIŪLYMAI

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą 
dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. atkreipia dėmesį į tai, kad Komisija 2020 m. biudžeto projekte siūlo 2 išlaidų kategorijai 
skirti 59 994,9 mln. EUR įsipareigojimų ir 58 014,3 mln. EUR mokėjimų asignavimų, 
šiek tiek padidinant įsipareigojimų (iki 43 531,8 mln. EUR, + 0,8 %) ir mokėjimų (iki 
43 501,7 mln. EUR, + 0,9 %) asignavimus, skiriamus Europos žemės ūkio garantijų 
fondui, palyginti su 2019 m. biudžetu; labai apgailestauja dėl to, kad asignavimai, 
skiriami Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai (EŽŪFKP), sumažinti iki 
14 708,7 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų (− 0,1 %) ir 13 141,2 mln. EUR 
mokėjimų asignavimų (− 0,1 %), palyginti su 2019 m. biudžetu, visų pirma dėl 
EŽŪFKP nominaliosios vertės stagnacijos ir didelio rėmimo išlaidų sumažėjimo;

2. primygtinai reikalauja, kad bet kokios Sąjungos biudžeto pajamos, gaunamos iš bet 
kokių asignuotųjų pajamų arba iš dėl pažeidimų žemės ūkio sektoriuje ankstesniais 
metais susigrąžintų lėšų, liktų 2 išlaidų kategorijoje;

3. apgailestauja dėl Komisijos siūlomo asignavimų, skiriamų vaisių ir daržovių sektoriaus 
gamintojų organizacijoms, mažinimo (− 14,6 mln. EUR), nes dėl to gali būti daromas 
neigiamas poveikis jų didėjančiam indėliui siekiant iš naujo subalansuoti derybines 
galias maisto tiekimo grandinėje; apgailestauja dėl to, kad nenumatyta asignavimų 
paukštienos sektoriui, nes jame nesąžiningai iškraipoma prekyba su Ukraina;

4. teigiamai vertina Komisijos pasiūlymą skirti 50 mln. EUR pagal punktą „Kitos 
jautienos ir veršienos priemonės“, siekiant paremti sektorių rinkos sunkumų, susijusių 
su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Sąjungos, atveju; yra susirūpinęs dėl to, kad šis 
sektorius patirs papildomų sunkumų dėl Sąjungos prekybos susitarimo su MERCOSUR; 

5. laikosi nuomonės, kad Sąjunga gali labai prisidėti skatinant sveikos mitybos įpročius, 
visų pirma atsižvelgiant į vaikus, ir todėl mano, kad nepaprastai svarbu visapusiškai 
pasinaudoti viršutinėmis ribomis, numatytomis dabartiniame reglamente pagal Sąjungos 
mokykloms skirtas programas; todėl ragina valstybes nares stiprinti savo nacionalines 
programas, kad būtų užtikrintas visiškas didžiausios turimų asignavimų sumos 
(250 mln. EUR) panaudojimas;

6. teigiamai vertina didesnę paramą moksliniams tyrimams ir inovacijoms, kurių tikslas – 
saugių ir aukštos kokybės maisto produktų tiekimas; pabrėžia, jog būtina, kad 
moksliniams tyrimams žemės ūkio maisto produktų sektoriuje skirtos lėšos, ypač lėšos 
iš programos „Horizontas 2020“ biudžeto, ir toliau būtų visiškai prieinamos siekiant 
skatinti inovacijas ir pažangius sprendimus žemės ūkio ir kaimo plėtros sektoriuose.


