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PASIŪLYMAI 

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetą į savo pasiūlymą 

dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

A. kadangi bendra žemės ūkio politika (BŽŪP) yra viena iš labiausiai integruotų politikos 

sričių Sąjungoje ir pagal ją sėkmingai siekiama jos pirminių tikslų didinti maisto 

tiekimą remiant Europos Sąjungos ūkininkus ir reaguojant į gyventojų poreikius, 

susijusius su aprūpinimu maistu ir jo sauga bei maisto kokybe ir tvarumu; kadangi 

ateityje reikės spręsti naujus uždavinius, susijusius visų pirma su klimato kaita ir 

biologinės įvairovės praradimu; kadangi svarbu, kad BŽŪP būtų suderinta su Paryžiaus 

susitarimu ir kitais susitarimais, pagal kuriuos saugomas klimatas ir aplinka; 

B. kadangi būtina užtikrinti paramą tikriems ūkininkams, kartu toliau teikiant paramą 

gavėjams, kurie įvairina gamybos srautus ir pajamas po to, kai dešimtmečiais buvo 

teikiamos politinės rekomendacijos tai padaryti, ir teikti pirmenybę smulkiesiems 

ūkininkams bei atlyginti jiems už įvairių viešųjų gėrybių teikimą visuomenei, taip pat 

užtikrinant sąžiningą paramos paskirstymą skirtingų dydžių ūkiams; kadangi svarbu 

stiprinti regionų ekonomiką ir remti modernizuotą, tvarų žemės ūkį ES, kurio veikla 

veiksminga ekonominiu, aplinkosaugos ir socialiniu požiūriais, siekiant skatinti įvairias 

žemės ūkio sistemas, visų pirma šeimos ūkius; kadangi būtina užtikrinti žemės ūkio 

gamybą visoje ES, įskaitant vietoves su gamtinėmis kliūtimis, ir užtikrinti deramą 

gyvenimo lygį visuose regionuose ir valstybėse narėse;  

C. kadangi esama atotrūkio tarp pajamų žemės ūkio sektoriuje ir kituose ekonomikos 

sektoriuose ir žemės ūkio sektoriaus pajamos labai svyruoja; kadangi esama rizikos, kad 

vietovėse su gamtinėmis kliūtimis žemė bus apleista; kadangi reikėtų tinkamų 

investicijų į ūkių restruktūrizavimą, modernizavimą, inovacijas, įvairinimą ir naujų 

technologijų diegimą; 

D. kadangi, remiantis 2018 m. kovo mėn. Europos Audito Rūmų informaciniu dokumentu 

„BŽŪP ateitis“, 2010 m. 100-ui vyresnių kaip 55 metų ūkių valdytojų teko 14 jaunesnių 

kaip 35 metų ūkių valdytojų (2013 m. pastarasis skaičius sumažėjo iki 10,8 ūkių 

valdytojų); kadangi vidutinis ES ūkininkų amžius per 2004–2013 m. laikotarpį nuo 

49,2 metų išaugo iki 51,4 metų; kadangi dažniausiai mažiausių ūkių savininkai yra 

vyresnio amžiaus ūkininkai; 

E. kadangi atsižvelgiant į perteklinę administracinę naštą, kurią lemia kontrolės ir audito 

sistema, ir į sutapimus tarp I ir II ramsčių svarbu supaprastinti BŽŪP, sumažinti jai 

tenkančią bendrą administracinę naštą, padidinti jos ekonominį naudingumą ir pasiekti, 

kad ji būtų skaidri, nepakenkiant jos plačių užmojų politiniams tikslams; kadangi 

biurokratizmo mažinimas turėtų padėti pagerinti žalinimo srities rezultatus ir 

veiksmingiau padėti visiems ūkininkams pritaikyti savo ūkininkavimo sistemas 

atsižvelgiant į aplinkosaugos ir klimato srities uždavinius; 

F. kadangi, kaip išdėstyta Komisijos komunikate „Maisto ir ūkininkavimo ateitis“, pagal 

būsimą BŽŪP bus nustatyti pagrindiniai politikos principai ir valstybės narės, 

nacionaliniu arba regioniniu lygmeniu, turės atsakingiau spręsti, kaip jos įgyvendins 

nustatytus uždavinius, kad būtų išlaikytos vienodos konkurencijos sąlygos, užkertamas 

kelias rinkos iškraipymui ir pasiekti ES lygmeniu nustatyti tikslai; kadangi būsimos 
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BŽŪP įgyvendinimo modelis turėtų būti orientuotas į rezultatus, turint mintyje efektyvų 

išteklių naudojimą, aplinkos apsaugą ir veiksmus klimato kaitos srityje; 

1. pabrėžia, kad BŽŪP turėtų likti bendra ES politika ir kad pagal ją bus galima pasiekti 

numatytų tikslų tik jei ji bus pakankamai finansuojama; todėl ragina, kad pagal kitą 

DFP, po 2020 m., 27 ES valstybių narių BŽŪP biudžetas būtų išlaikytas bent tokio pat 

lygio, koks jis yra šiuo metu (palyginamosiomis kainomis), kad būtų pasiekti plataus 

užmojo peržiūrėtos ir veiksmingos BŽŪP tikslai; 

2. pabrėžia, kad pagal BŽŪP turėtų būti remiama tvari žemės ūkio plėtra, kuri yra itin 

svarbi siekiant užtikrinti saugų maistą, darbo vietas ir ekonomikos augimą kaimo 

vietovėse, taip pat tvarų gamtos išteklių valdymą; pažymi, kad reikės laikytis 

veiksmingų audito ir kontrolės metodų norint užtikrinti, jog pagal naują įgyvendinimo 

modelį, taikomą pagal reformuotą BŽŪP, siekiant, kad iki 2030 m. sektorius taptų 

tvaresnis, būtų remiamasi aplinkosauginiais ir socialiniais kriterijais; 

3. palankiai vertina siekį supaprastinti ir modernizuoti BŽŪP; ragina Komisiją užtikrinti, 

kad finansų bei veiklos kontrolės ir audito funkcijos būtų vykdomos taikant tuos pačius 

aukštus nuolatinio gerėjimo standartus visose valstybėse narėse, visapusiškai laikantis 

subsidiarumo ir lankstumo principų; pabrėžia, kad valstybėms narėms reikia suteikti 

tinkamą kompetenciją spręsti dėl jų teritorijoje taikomų paramos programų turinio, 

stebėsenos, kontrolės ir sankcijų, tačiau pabrėžia, kad dėl jokio BŽŪP supaprastinimo ar 

modernizavimo negali būti sumažintas ES siekių užmojis, taip pat dėl to ES politika ir 

programos negali tapti sektorinėmis ir dotacijos negali būti pakeistos finansinėmis 

priemonėmis; 

4. primygtinai reikalauja, kad išmokos būtų grindžiamos rezultatais; todėl siūlo įtraukti 

šiuos aspektus kaip rodiklius: 

– darbo vietų sektoriuje išlaikymas ir kūrimas; 

– mažųjų ir vidutinių ūkininkų įmonių išlaikymas;  

– gera dirvožemio būklė ir biologinė įvairovė, rūšių ir taksonų gausumas; 

– viršutinio dirvos sluoksnio apsauga ir storinimas, dirvožemio danga siekiant mažinti 

dirvos eroziją; 

– mažesnis maisto medžiagų netekimas ir geresnė vandens kokybė; 

– biologinė įvairovė, įskaitant paukščių rūšių, laukinių apdulkintojų ir vabzdžių įvairovę 

ir gausumą; 

– priklausomybės nuo pesticidų naudojimo mažinimas ir integruoto kenkėjų valdymo 

(IKV) diegimas1; 

5. prieštarauja bet kokio pobūdžio grįžimui prie nacionalinių išmokų ir bet kokiam 

bendram nacionaliniam finansavimui; pabrėžia būtinybę teisingai paskirstyti tiesiogines 

išmokas valstybėms narėms, privalomai atsižvelgiant į patikimus socialinius ir 

ekonominius rodiklius ir gamybos sąnaudas, kad per kitą DFP būtų galima panaikinti 

skirtumus tarp įvairių Sąjungos regionų; primena, kad Europos Sąjungoje itin svarbu 

užtikrinti vienodas konkurencijos sąlygas visiems ūkininkams, atsižvelgiant į nedidelio 

masto ūkių pažeidžiamumą ir specifiką; todėl pabrėžia, kad reikia didinti finansavimą, 

                                                 
1 Vadovaujantis Direktyva dėl tausiojo pesticidų naudojimo (2009/128/EB) ir Reglamento Nr. 1107/2009 67 

straipsniu. 
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atsižvelgiant į įvairias cikliškai vykstančias krizes pažeidžiamuose sektoriuose, sukurti 

priemones, kuriomis būtų galima sumažinti kainų svyravimą, ir padidinti finansavimą, 

skiriamą atokiausiems regionams ir saloms skirtoms programoms (POSEI); 

6. pažymi, kad kaimo vietovių plėtrai skirta BŽŪP parama visoms valstybėms narėms 

suteikia galimybę didinti savo konkurencingumą, remti efektyvią ir tvarią ekonomiką ir 

remti kaimo vietovių, kuriose būtina užkirsti kelią gyventojų skaičiaus mažėjimui, 

nedarbui ir skurdui ir skatinti socialinę integraciją, plėtrą; todėl pabrėžia, kad reikia ir 

toliau finansuoti kaimo plėtros priemones ir stiprinti antrąjį BŽŪP ramstį; 

atsižvelgdamas į tai pritaria LEADER metodo principams, nes pagal šį metodą 

skatinamos inovacijos, partnerystė ir tinklaveika kaimo vietovėse; 

7. mano, kad tiesioginių išmokų ribos, t. y. didžiausio galimos paramos dydžio, 

nustatymas neturėtų būti paliktas kiekvienos valstybės narės nuožiūrai, o turėtų būti 

nustatytas ES lygmeniu; 

8. pritaria laipsniškai mažinamų išmokų taikymui, kad būtų sumažinta parama dideliems 

ūkiams ir daugiau dėmesio skiriama perskirstymo išmokoms, siekiant užtikrinti 

tikslingesnę paramą (pvz., mažiems ir vidutinio dydžio ūkiams); 

9. pabrėžia, kad susitarimas dėl pagrįstos ES pridėtinės vertės apibrėžties ir šios 

apibrėžties taikymas būtų naudingi viešosioms diskusijoms ir priimant sprendimus dėl 

būsimų ES išlaidų; pritaria perėjimui prie našesnio ūkininkavimo ir ES pridėtinės 

vertės, tačiau perspėja dėl bet kokių mėginimų naudoti tokią apibrėžtį siekiant sukelti 

abejonių dėl ES politikos krypčių ir programų svarbos vadovaujantis tik kiekybiniais 

arba trumpalaikiais ekonominiais motyvais; pabrėžia, kad reikia stiprinti darnų 

vystymąsi ir plėtoti kaimo vietoves bei klimato ir aplinkos apsaugą taikant žemės ūkio 

politiką, grindžiamą veiklos rezultatų tikslų įgyvendinimu; pažymi, kad, siekiant 

suteikti pridėtinės vertės, būtina apibrėžti išdavas, rezultatus ir poveikį ir kad Komisija 

ir valstybės narės, prieš patvirtindamos savo nacionalinius ir regioninius veiksmų 

planus, kurie vėliau bus stebimi ir vertinamas jų įgyvendinimas, turėtų susitarti dėl 

tinkamų faktiniais duomenimis grindžiamų rodiklių; 

10. ragina pasiekti didesnę politikos, skirtos kaimo plėtrai skatinti, ir politikos, skirtos 

pabėgėlių integracijai remti, sąveiką; 

11. ragina, vadovaujantis biudžeto efektyvumo principu, užtikrinti BŽŪP ir visų kitų 

politikos sričių ir tarptautinių įsipareigojimų nuoseklumą ir geresnę sąveiką, visų pirma 

energetikos, vandens tiekimo, žemės naudojimo, biologinės įvairovės ir ekosistemų, taip 

pat atokių ir kalnuotų vietovių vystymo srityse; 

12. ragina teikti didesnę paramą šeimos ūkiams ir jauniesiems ūkininkams, taip pat teikti 

paramą užimtumui žemės ūkyje kaimo vietovėse, visų pirma jauniesiems ūkininkams; 

13. pabrėžia, kad ateityje ūkininkavimo srityje daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama 

aukštos kokybės maisto gamybai, nes tuo grindžiamas Europos konkurencinis 

pranašumas; pabrėžia, kad, kai tai perspektyvu, turi būti išlaikomi ir stiprinami ES 

standartai; ragina taikyti priemones siekiant toliau didinti maisto produktų gamybos 

sektoriaus ilgalaikį produktyvumą ir konkurencingumą, taip pat diegti naujas 

technologijas ir veiksmingiau naudoti išteklius, taip stiprinant ES kaip pasaulio lyderės 
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vaidmenį; 

14. mano, jog yra nepriimtina, kad esama bendrojoje rinkoje su tuo pačiu prekės ženklu ir 

toje pačioje pakuotėje reklamuojamų ir parduodamų produktų kokybės skirtumų; 

pritaria Komisijos iniciatyvai spręsti dvejopos maisto produktų kokybės bendrojoje 

rinkoje problemą, be kita ko, Komisijos darbui bendros bandymų metodikos klausimu; 

15. primygtinai ragina Komisiją ir valstybes nares stebėti didelį žemės ūkio produktų kainų 

svyravimą ir skatinti diegti rizikos valdymo priemones, nes jos padeda apsaugoti 

ūkininkų pajamas. 
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