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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 didžiausia preliminaraus biudžeto projekto bendros 2 638 mln. 
eurų maržos dalis, t. y. 2 027 mln. eurų suma, gauta iš su rinka susijusių išlaidų maržos ir 
tiesioginių mokėjimų pagal 2 išlaidų kategoriją (pirmasis BŽŪP ramstis); 

2. yra susirūpinęs dėl kaimo plėtrai skirtų įsipareigojimų ir mokėjimų skirtumų, kurie 
2007 m. buvo 25 proc., 2008 m. – 30 proc., o 2009 m. siūlomi 30 proc.; todėl prašo, kad 
Komisija pateiktų 2009 m. ir viso 2007–2013 m. laikotarpio panaikinamų įsipareigojimų 
prognozę ir nurodytų, kaip bus sprendžiamos problemos dėl dar nepaskirstytų 
besikaupiančių padidintų sumų paskirstymo (dabar kaimo plėtros RAL (neįvykdytų 
įsipareigojimų) dydis yra beveik 9 mlrd. EUR) 2007–2013 m. laikotarpio pabaigoje, nes 
remiantis minėtojo Tarpinstitucinio susitarimo I priedu, maksimalios mokėjimų sumos
sumažėja nuo 1,06 proc. BNP 2007 m. iki 0,94 proc. BNP 2013 m.;

3. todėl ragina Komisiją užtikrinti greitą tvarkymą ir nustatyti trumpesnį ir efektyvesnį
laikotarpį, skirtą kaimo plėtros programoms pakeisti ir atnaujinti pagal galimus 
reglamento pakeitimus, pasiūlytus įvertinus BŽŪP reformos padėtį.

4. primena, kad pagrindinis BŽŪP tikslas – užtikrinti rinkos stabilizavimą, tiekimo 
patikimumą ir prieinamas kainas vartotojams, todėl ragina Tarybą ir Komisiją 2009 m. 
biudžete numatyti reikiamas priemones, kurios padėtų patenkinti dėl dabartinės maisto 
krizės kilusius naujus poreikius, ypač būtina padaryti maistą prieinamesnį blogiausias 
sąlygas turintiems ir labiausiai nuo šios krizės nukentėjusiems žmonėms;

5. atkreipia dėmesį į tai, kad dėl tolesnio moduliavimo, numatyto bendros žemės ūkio 
politikos būklės įvertinime, kai lėšos perkeliamos iš Europos žemės ūkio garantijų fondo į 
Europos žemės ūkio fondą kaimo plėtrai , padidėtų suma, kuri reikalinga bendram 
nacionaliniam finansavimui; ragina Komisiją atidžiai stebėti galimą šių lėšų planavimą 
valstybėse narėse ir pabrėžia, kad ES lėšų didinimas užkerta kelią valstybių narių bendram 
finansavimui ir įspėja, kad tai neturėtų sumažinti dabartinio bendro esamų veiksmų 
programų finansavimo;

6. ragina Tarybą ir Komisiją didinti biudžetą jauniems ūkininkams, nes ši grupė patiria naujų 
didelių iššūkių (pvz., tenka kovoti su klimato kaita ir Europoje išsaugoti maisto gamybą) 
ir jau daug metų mažėja, taip pat ragina imtis šių veiksmų: tobulinti švietimo priemones, 
stiprinti mokymo tinklus ir jaunų ūkininkų mainų programas arba stiprinti Kaimo plėtros 
programoje jauniems ūkininkams numatytas politikos priemones.
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