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PASIŪLYMAI

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir 
maisto saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pažymi, kad mūsų gamtos paveldas yra didžiausias ekologinis turtas, kuris yra 
svarbiausias žmonių gerovei; laikosi nuomonės, kad ES valstybės narės turėtų 
bendradarbiauti ir koordinuoti savo pastangas siekdamos užtikrinti veiksmingesnį gamtos 
išteklių naudojimą ir išvengti grynųjų biologinės įvairovės bei ekosistemų funkcijų 
nuostolių kaimo ir miesto vietovėse; 

2. pritaria naujai ES biologinės įvairovės strategijai, tačiau nepalankiai vertina Komisijos 
pasiūlymą dėl papildomos aplinkos apsaugai skirtos mokesčio dalies, kuris pateiktas 
BŽŪP reformos artėjant 2020 m. projekte; mano, kad dėl Komisijos pasiūlymų padidėtų 
administracinės išlaidos ir nebūtų įmanoma supaprastinti BŽŪP;

3. mano, kad kol bus įgyvendinta ekologiška BŽŪP, reikia išnagrinėti tokių veiksmų įtaką 
ES žemės ūkio konkurencingumui pasaulinėje rinkoje;

4. atkreipia dėmesį į Komisijos rekomendacijas dėl bendros žemės ūkio politikos reformos, 
įskaitant aiškiai suformuluotas pirmojo ir antrojo ramsčio priemones, kuriomis siekiama 
išsaugoti ir pagerinti biologinę įvairovę; atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad ypatingą 
vaidmenį atliko žemės ūkio sektorius – jis labai prisidėjo prie rūšių ir biotopų įvairovės 
išsaugojimo ir dar daug nuveiks, kad būtų sėkminga Europos biologinės įvairovės 
strategija, grindžiama gera žemės ūkio praktika ir apimanti tvarų vandens išteklių 
naudojimą;

5. pabrėžia, kad siekiant įvertinti įgyvendinamų priemonių veiksmingumą būtina daugiau 
dėmesio skirti ne priemonėms, o rezultatams;

6. yra įsitikinęs, kad vadinamasis BŽŪP ekologiškumo didinimas turi būti įgyvendinamas 
veiksmingai ir nebiurokratiškai, nediskriminuojant jau taikomų agrarinės aplinkosaugos 
priemonių; ragina, inter alia, kalbant apie būtiną administracinės naštos sumažinimą, 
visoms BŽŪP išmokoms ir po 2014 m. taikyti pagrįstas kompleksinio paramos susiejimo 
taisykles, kurios turi būti kuo skaidresnės ir kuo paprasčiau įgyvendinamos ir 
kontroliuojamos;

7. mano, kad papildomų aplinkos apsaugos rezultatų ES lygmeniu galima pasiekti 
įgyvendinant BŽŪP, visų pirma veiksmingiau įgyvendinant kompleksinės paramos 
taisykles (be kita ko, suvienodinant valstybių narių geros agrarinės ir aplinkosaugos 
būklės (angl. GAEC) standartus ir direktyvų įgyvendinimo būdą), įgyvendinant žemės 
ūkio ir aplinkos apsaugos programas ir teikiant paramą tinklo „Natura 2000“ teritorijoms 
pagal finansiškai sustiprintą antrąjį BŽŪP ramstį;

8. primena, kad BŽŪP atlieka pagrindinį vaidmenį užtikrinant vartotojų aprūpinimą 
kokybišku ir įperkamu maistu; todėl nurodo, kad Komisijos siūlymas dėl reikalavimo, kad 
ekologiniu požiūriu svarbios vietovės turėtų sudaryti 7 proc. dirbamos žemės, yra 
netikslingas ir nepraktiškas, ypač jei ši žemė produktyviuose regionuose nebus naudojama 
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maisto gamybai;

9. primena, kad siekiant išsaugoti Europos kraštovaizdį ir biologinę įvairovę svarbu išlaikyti 
stiprius ir ekonomiškai konkurencingus žemės ūkio ir miškininkystės sektorius; pabrėžia, 
kad nepakankamas žemės ūkio paskirties žemės panaudojimas ir jos apleidimas gali turėti 
pragaištingų padarinių natūraliai aplinkai, todėl ragina po 2013 m. bent jau išlaikyti 
dabartinį bendros žemės ūkio politikos biudžeto lygį, siekiant užtikrinti kaimo vietovių 
gyvybingumą ir žemės ūkio praktikos Europoje tęstinumą;

10. ragina Komisiją, atsižvelgiant į naują BŽŪP reformą, dėti daugiau pastangų remiant 
žemės ūkio sektorius, kurių įnašas į biologinės įvairovės išsaugojimą įrodytas, ir ypač 
remti bitininkystės sektorių; primena, kad laukiniai ir naminiai vabzdžiai, pavyzdžiui, 
bitės, apdulkina 80 proc. žydinčių augalų ir kad gresiantis šių vabzdžių mažėjimas yra 
didžiulis iššūkis mūsų visuomenėms, kuriose žemės ūkio produktų, taigi ir maisto, 
gamyba didžiąja dalimi priklauso nuo žydinčių augalų apdulkinimo; todėl primena, kad 
priemonėse, kurios bus priimtos siekiant išsaugoti biologinę įvairovę, ypatingas dėmesys 
turi būti skiriamas bitininkystei;

11. kadangi daugiau kaip pusė Europos teritorijos yra valdoma ūkininkų, pabrėžia, jog BŽŪP 
yra pati svarbiausia biologinės įvairovės priemonė, nes Europos ūkininkai labai prisideda 
prie to, kad būtų pasiekti Europos biologinės įvairovės ir klimato tikslai; palankiai vertina 
tai, kad patvirtintas tinkamos praktikos ūkių lygmeniu paketas, kuris skirtas tolesniam 
BŽŪP perorientavimui siekiant, kad būtų kompensuojama už viešųjų gėrybių tiekimą;

12. mano, kad šiuo metu rinka nepaiso ekonominės ekosistemos paslaugų vertės ir neatlygina 
tiems, kurie tinkamai valdo žemę, kad šios paslaugos būtų teikiamos; todėl mano, kad 
būtina sumokėti už žemės ūkio sektoriaus teikiamas viešąsias gėrybes ir taip užtikrinti 
biologinės įvairovės išsaugojimą ir gerinimą; atsižvelgdamas į tai, mano, kad svarbią vietą 
turėtų užimti naujoviški sprendimai ir bendradarbiavimo projektai; ragina Komisiją ir 
valstybes nares remti projektus, kuriuose ūkininkai dalyvauja kaip partneriai;

13. nurodo, kad jau dabar vykdant BŽŪP įgyvendinama daugybė priemonių, kuriomis 
prisidedama prie aplinkosaugos gerinimo ir gamtos išteklių saugojimo bei ieškoma atsako 
į tokius iššūkius, kaip klimato kaita, biologinės įvairovės išsaugojimas, vandens išteklių 
eikvojimas ir žemės derlingumas; pabrėžia, kad dirvožemiui tenka labai svarbus vaidmuo 
siekiant ES biologinės įvairovės tikslo; mano, kad vykdant BŽŪP reikėtų iš ES biudžeto 
mokėti papildomą tiesioginę bazinę išmoką ir taip atlyginti ūkininkams, kurie teikia 
papildomų ekosistemos paslaugų, taip pat atlyginti už veiklą, palankią biologinei įvairovei 
ir atliekamą viršijant įsipareigojimus, prisiimtus laikantis geros agrarinės ir aplinkosaugos 
būklės standartų; 

14. mano, kad kaimo plėtros priemonėmis ir toliau turi būti stengiamasi įveikti su klimato 
kaita, biologinės įvairovės išsaugojimu, apsirūpinimo maistu saugumu, tvaraus gamtos 
išteklių valdymu susijusius uždavinius ir skatinama subalansuota teritorinė sanglauda bei 
užimtumas; todėl ragina stiprinti antrąjį ramstį ir gerokai padidinti jo orientavimą į 
aplinkosaugą bei pagal jį vykdomų agrarinių aplinkosaugos priemonių veiksmingumą, be 
kita ko, nustatant privalomą būtiniausią žemės ūkio sektoriaus agrarinėms aplinkosaugos 
priemonėms skiriamų lėšų lygį;
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15. pabrėžia, kad tik veiksmingas, tvarus, plataus masto ir produktyvus žemės ūkio sektorius 
sugebės teikti visuomenei reikalingas papildomas paslaugas – viešąsias gėrybes; todėl 
pritaria, kad reikia laikytis darnaus ir integracinio požiūrio derinant papildomų 
aplinkosaugos priemonių įvedimą, skiriant BŽŪP pagrindinį vaidmenį užtikrinant 
veiksmingą gamybą;

16. pabrėžia, kad būtina veiksmingiau bendradarbiauti Europos lygmeniu gyvūnų ir augalų 
genetinių išteklių įvairovės mokslinių ir taikomųjų tyrimų srityje siekiant užtikrinti jų 
išsaugojimą, padidinti jų gebėjimą prisitaikyti prie klimato kaitos ir skatinti veiksmingai 
juos naudoti genetinio tobulinimo gamybos tikslais programose;

17. pabrėžia, kad reikia palaikyti aplinką tausojančią ūkininkavimo praktiką, įskaitant 
tradicinių sėklų ir vietos augalų veislių naudojimą, kad būtų išsaugota biologinė įvairovė; 
pabrėžia, kad rūšių ir biotopų įvairovė, kuri šiuo metu laikoma saugotina, gali būti siejama 
su ligšioline žemės ir miškų ūkio veikla Europoje, todėl šią veiklą reikėtų išsaugoti ir tęsti 
kaip tvaraus naudojimo strategijos dalį; atsižvelgdamas į tai, nurodo, kad skirtingos 
klimato, dirvožemio, vandens išteklių sąlygos visų pirma priklauso nuo vietos ir regiono, 
todėl reikia atsižvelgti regionų ypatumus ir ieškoti diferencijuotų naudojimo galimybių, 
atitinkančių šias skirtingas sąlygas;

18. rekomenduoja vykdyti valdymą platesniu mastu – įtraukti į jį piliečius, taip pat ne pelno 
organizacijas ir ekonominės veiklos vykdytojus, pabrėžiant biologinės įvairovės 
integravimą į ekonominės veiklos vykdytojų verslo strategijas; pabrėžia, kad būtina 
organizuoti sąmoningumo didinimo ir informacijos kampanijas biologinės įvairovės 
srityje, skirtas visoms amžiaus ir socialinėms grupėms, o vaikai ir jaunuoliai pirmiausia 
turi būti informuojami mokymo įstaigose; laikosi nuomonės, kad švietimas ir profesinis 
mokymas, ypač ūkininkavimo, miškininkystės ir susijusiuose sektoriuose, turėtų būti 
labiau orientuotas į biologinės įvairovės apsaugą; mano, kad ūkininkų vaidmuo išsaugant 
biologinę įvairovę yra didžiulis, dėl to būtina juos skatinti ir motyvuoti aktyviai dalyvauti 
programose;

19. atkreipia Europos Komisijos dėmesį į tam tikros biologinės įvairovės rėmimo politikos 
poveikį žemės ūkio veiklai, visų pirma didelių plėšrūnų (ypač meškų ir vilkų) poveikį 
žemės ūkio ekonomikai, galvijų augintojų darbo sąlygoms ir psichologinei būklei.
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