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PASIŪLYMAI

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

1. pažymi, kad ES biudžeto lėšos žemės ūkiui skiriamos gana nelanksčiai – tai įrodo 
biudžeto nuspėjamumas ir tai, kad tiesioginių mokėjimų srityje privaloma užtikrinti 
visišką įsipareigojimų ir mokėjimų atitiktį ir kad šie mokėjimai sudaro mažiausiai 70 proc. 
bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) biudžeto, taigi bet kokie nukrypimai dažniausiai 
susiję su rinkos išlaidomis;

2. atmeta Tarybos 2012 m. biudžeto projekto pakeitimus; laikosi nuomonės, kad Komisijos 
parengtos biudžeto reikmių sąmatos yra tikroviškesnės negu Tarybos pasiūlymai, ypač 
atsižvelgiant į patvirtintas ankstesnių metų sąskaitas; todėl primygtinai ragina 2012 m. 
biudžeto projekte atkurti buvusius įrašus, pirmiausia atsižvelgiant į šiuo metu itin 
nepastovią ekonominę padėtį ir į rinkos nestabilumą, dėl kurių bet kokie svarbūs 
pakeitimai turi būti vertinami atsargiai;

3. reiškia susirūpinimą dėl optimistinės Komisijos prielaidos, kad žemės ūkio rinkų 
tendencijos liks pakankamai stabilios ir daugeliu atveju palankios, taip pat dėl to, kad 
pritarta sprendimui sumažinti su rinkomis susijusių išlaidų reikmes; pažymi, kad pagerėjus 
padėčiai rinkoje poveikis įvairiems sektoriams dažnai skiriasi; ragina Komisiją atidžiai 
stebėti pokyčius žemės ūkio rinkose ir būti pasirengus greitai ir veiksmingai taikyti 
būtinas atsakomąsias priemones, kurios reikalingos norint užkirsti kelią neigiamiems 
pokyčiams, pvz., tokiems, su kuriais šiuo metu susiduriama alyvuogių aliejaus ir 
kiaulienos sektoriuose; pabrėžia būtinybę derinti intervencijos logiką ir atnaujinti 
slenkstines kainas atsižvelgiant į rinkos tendencijas;

4. pabrėžia, kad svarbu tinkamai finansuoti specialias programas, pvz., kurias įgyvendinant 
mokyklose skatinama vartoti vaisius ir pieną; pažymi, kad šios specialios programos 
naudingos ne tik ūkininkams – įgyvendinant jas remiamos pažeidžiamos visuomenės 
grupės ir skatinama sveikesnė mityba; todėl ragina 2012 m. biudžeto projekte atkurti 
abiem programoms skirtas sumas;

5. pažymi, kad, kaip savo sąmatų ataskaitoje teisingai pabrėžė Komisija, skurstantiems 
asmenims skirtos programos turi būti įgyvendinamos atsižvelgiant į Bendrajame Teisme 
nagrinėjamas bylas; atkreipia dėmesį į tai, jog savo 2011 m. balandžio 13 d. byloje T-
576/08 Bendrasis Teismas pažymėjo, kad šios programos finansavimas turėtų aprėpti tik 
išlaidas už maistą, paimtą iš intervencinių atsargų, o ne maisto prekių pirkimo rinkoje 
išlaidas; todėl pabrėžia, kad būtina skubiai parengti naują teisinį pagrindą siekiant 
išsaugoti to paties lygio finansinę paramą pagalbos maistu programoms;

6. ragina parengti siūlomus bandomuosius projektus, pirmiausia, bandomąjį projektą, skirtą 
kurti žemės ūkio programoms ir paramos priemonėms, kurias taikant būtų įvertintos ūkio 
subjektų, gaminančių itin ekologiškas visuomenines prekes, pastangos, ir bandomąjį 
projektą, skirtą užtikrinti vartotojų informavimui mokyklose, prekybos vietose ir kituose 
informacijos teikimo punktuose klausimais, susijusiais su aukšta kokybe, maisto sauga, 
aplinkos ir gyvūnų gerovės standartais, kuriais turi vadovautis Europos ūkininkai; ragina 
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pratęsti bandomąjį projektą, pagal kurį įgyvendinama jaunųjų ūkininkų mainų programa; 
ragina Komisiją įgyvendinti visus pasiūlytus bandomuosius projektus.


