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PASIŪLYMAI

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina atsakingą Specialųjį politinių išbandymų ir 
biudžeto išteklių siekiant tvarios Europos Sąjungos po 2013 m. komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. mano, kad žemės ūkis Europos Sąjungoje yra strateginis sektorius, turintis tikrąją 
pridėtinę vertę Europos Sąjungos mastu, taigi šiuo metu vykstančios diskusijos dėl naujos 
bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP, kuri yra vienintelė sritis, visiškai priskirta ES 
kompetencijai) yra esminės siekiant ES išlaikyti produkcijos pajėgumą atsižvelgiant į 
klimato kaitą ir gamtinių išteklių mažėjimą, taip pat siekiant užtikrinti aprūpinimą maistu 
Europos ir pasaulio lygmenimis;

2. primena, kad, be pagrindinių tikslų, BŽŪP atlieka įvairios paskirties vaidmenį teikiant 
viešąsias gėrybes, pvz., aplinkos apsauga, aukštos kokybės maisto produktai, biologinės 
įvairovės išsaugojimas ir aukšti gyvūnų gerovės standartai, taip pat formuojant bei 
išsaugant vertingų kraštovaizdžių įvairovę ir kokybę ES, ypač nepalankioje padėtyje 
esančiose vietovėse ir kalnų vietovėse, kuriose vienintelė ekonominė veikla, kuria galima 
užsiimti, yra žemės ūkio veikla; pabrėžia, kad BŽŪP taip pat itin svarbi siekiant Europos 
energetikos tikslų ir yra esminė pusiausvyros tarp teritorijų išlaikymo ir kovos su 
dirbamos žemės apleidimu, gyventojų skaičiaus mažėjimu kaimo vietovėse ir kaimo 
vietovių gyventojų populiacijos senėjimu ES dalis, nes per BŽŪP kaimo bendruomenėms 
suteikiamas tinkamas finansavimas, taip pat ši politika yra svarbiausia tvaraus vystymosi 
daugelyje ES regionų išankstinė sąlyga;

3. pabrėžia inovacijos ir tvarumo svarbą Europos žemės ūkiui, nes tai yra svarus indėlis 
siekiant Europos Sąjungos tikslų; ragina labiau suderinti ir tinkamiau naudoti dabartines 
sanglaudos ir mokslinių tyrimų politikos priemones siekiant didinti investicijas į 
mokslinius tyrimus žemės ūkio srityje;

4. primena, kad JEREMIE“ iniciatyva buvo labai sėkminga – ją įgyvendinant MVĮ buvo 
skirta daugiau nei 6 mlrd. EUR, ir siūlo kitą programavimo laikotarpį sukurti panašų 
finansinį mechanizmą, kuris galėtų būti pavadintas JERICHO (Bendrasis Europos 
kaimo investicijų pasirinkimas), skirtą kaimo plėtros programoms;

5. pažymi, kad ir po 2013 m. Europos Sąjungoje bus reikalingas pajėgus žemės ūkis; taip 
pat mano, kad maisto suverenumas turi likti pagrindiniu Europos Sąjungos tikslu; 

6. primena, kad ateinančiais dešimtmečiais Europos Sąjungai ir pasauliui teks susidurti 
su naujais išbandymais, pvz., aprūpinimo maistu, vandens ir energijos trūkumo; mano, 
kad žemės ūkis galėtų padėti sušvelninti galimą neigiamą šių problemų poveikį;

7. pažymi, kad tai pirmoji 27 valstybių narių Europos Sąjungos BŽŪP reforma ir kad 
siekiant užtikrinti aprūpinimą maistu Europoje ir pasaulyje svarbu skatinti toliau verstis 
visų tipų žemės ūkiu, sudarant sąlygas, kad jis visais šiais pavidalais būtų tęsiamas 
įvairiose Europos šalyse ir teritorijose ir drauge būtų vengiama bet kokių bandymą bendrą 
politiką vėl vykdyti nacionaliniu lygmeniu; pabrėžia, kad pagal naują BŽŪP turėtų būti 
užtikrinamas tinkamas išteklių paskirstymas valstybėms narėms;
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8. pabrėžia ir tiesioginių išmokų (1 ramstis), kuriomis sudaroma galimybė plačiai vystyti 
žemės ūkį Europoje ir užtikrinti tinkamą pragyvenimo šaltinį ūkininkams, ir kaimo 
plėtros programų (2 ramstis) būtinybę, ypač kalbant apie žemės ūkį; ragina mažinti 
administracinę naštą (ypač kompleksinio paramos susiejimo) ir supaprastinti 
procedūras, kad ūkininkai visą dėmesį galėtų skirti savo pagrindiniams uždaviniams, ir 
kad jiems būtų užtikrintas kuo didesnis saugumas planuojant veiklą;

9. pažymi, kad BŽŪP dalis bendrame ES biudžete nuolat mažėjo ir mažės (nuo apie 75 proc. 
1985 m. iki 39,3 proc. 2013 m.), šie skaičiai atitinka mažiau nei 0,45 proc. ES BVP, netgi 
jei ši politikos sritis labiausiai prisideda prie 500 mln. europiečių aprūpinimo maistu, taip 
pat žinant, kad žemės ūkis suteikia 13,6 mln. darbo vietų, ES žemės ūkio maisto 
pramonėje sukuria 5 mln. darbo vietų ir tiesiogiai apsaugo bei išlaiko 47 proc. Europos 
Sąjungos teritorijos;

10. atsižvelgdamas į daugybę tikslų, kurių žemės ūkio politika turėtų siekti pagal strategiją 
„Europa 2020“ ir kitas programas, ir į poreikį siekti dar daugiau tikslų atsižvelgiant į 
naujas problemas, kurių atžvilgiu reikės imtis Europos lygmens veiksmų, taip pat siekiant 
užtikrinti tikrą pridėtinę vertę, mano, kad žemės ūkio politikai skirtas ES biudžetas turi 
būti bent jau lygus dabartiniam biudžetui, skirtam BŽŪP;

11. primena, kad ši ekonomikos krizė turi didelį neigiamą poveikį žemės ūkiui;

12. pabrėžia, kad Europos gamintojai turi laikytis griežtų Europos Sąjungos normų, ypač 
maisto produktų kokybės, maisto saugos, aplinkos apsaugos, socialinės apsaugos ir 
gyvūnų gerovės apsaugos srityse; mano, kad, jei nebus skiriama tinkama biudžeto dalis 
BŽŪP, Europos gamintojai neturės priemonių užtikrinti produkcijos atitikties šioms 
normoms;

13. nurodo, kad ES vis dar matomas prekybos deficito didėjimas žemės ūkio produktų 
srityje ir kad ES per pastaruosius dešimt metų prarado didelę dalį rinkos; pabrėžia, kad 
Europos ekonomika yra labai priklausoma nuo importo, pavyzdžiui augalinių baltymų 
turinčių žaliavų srityje;

14. mano, kad dėl daugiametės finansinės programos (DFP) trukmės reikėtų spręsti 
atsižvelgiant į tinkamą ir veiksmingą biudžeto vykdymą, kuriuo būtų galima siekti stiprios 
Europos tikslų; taip pat mano, kad būtina užtikrinti aukštą lankstumo lygį, nes BŽŪP turi 
atremti naujus išbandymus;

15. tiki, kad, atsižvelgiant į patirtį, trumpųjų programavimo laikotarpiai gali būti neveiksmingi 
ir išlaidų, ir tikslų pasiekimo aspektais, ir todėl siūlo bent septynerių metų trukmės 
laikotarpį, kad problemos ir klaidos, su kuriomis buvo susidurta arba kurių buvo padaryta 
neseniai, nepasikartotų, tam paruošiant stabilią ir investicijas į žemės ūkį skatinančią 
programą;

16. ragina išlaikyti daugiametės finansinės programos ir dabartinės biudžeto struktūros formą,
taip pat dabartinę dviejų ramsčių žemės ūkio biudžeto struktūrą, kad būtų galima 
užtikrinti vieną išlaidų kategoriją žemės ūkiui ir kaimo vietovių plėtrai;

17. rekomenduoja ateityje laikytis principo, pagal kurį investicijų pagal kaimo plėtros 
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programas Europos Sąjungos bendro finansavimo lygis turėtų atspindėti Europos 
pridėtinę vertę.
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