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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Vystymosi politikos požiūriu galima būtų siūlyti BŽŪP, kuri visiškai skirtųsi nuo Komisijos 
reformos pasiūlymuose pateiktos BŽŪP. Vis dėlto įgyvendinant ankstesnes BŽŪP reformas 
buvo sprendžiami klausimai dėl gerai žinomų nenuoseklumų; ši tendencija tęsiama ir 
dabartiniuose Komisijos pasiūlymuose. Parama ūkiams buvo iš esmės atsieta ir gerokai 
susilpnėjo rinkos intervencinių mechanizmų ir eksporto grąžinamųjų išmokų vaidmuo.

Viena iš didžiausių siūlomos naujausios reformos naujovių yra tiesioginių išmokų privalomas 
susiejimas su ekologija, kuriuo remiamos aplinkos priemonės visoje ES, teikiant pirmenybę 
klimato ir aplinkos politikos tikslams. Tai nesukurs konkurencinės padėties su besivystančių 
šalių ūkininkais. Be to, privalomosios aplinkos priemonės padės mažinti klimato kaitą, kurios 
sunkius padarinius patiria daugelis besivystančių šalių. Nuomonės referentė tvirtai remia 
Komisijos pasiūlyme pateiktą ekologinį elementą, tačiau taip pat mano, kad platesnio užmojo 
BŽŪP reforma, pagal kurią būtų aktyviau tikslingai skiriamos tiesioginės išmokos ir būtų 
palaipsniui atsisakoma susietųjų išmokų, labiau padėtų panaikinti pasaulio rinkose likusius 
iškraipymus, atsiradusius dėl BŽŪP. 

Nepaisant teigiamų aspektų vis dėlto dar yra faktinių problemų, kurias reikėtų išspręsti 
vystymosi politikos požiūriu. Reformuota BŽŪP ir toliau daro išorinį poveikį, kuris 
nepakankamai atspindėtas Komisijos pasiūlymuose. Būtent todėl būtina atidžiai apsvarstyti 
BŽŪP reglamentus atsižvelgiant į Sutartyje įtvirtintą pareigą užtikrinti politikos 
suderinamumą vystymosi labui (SESV 208 straipsnis). 

BŽŪP neturi bendro poveikio visoms besivystančioms šalims, tačiau paaiškėjo, kad 
konkrečiais atvejais besivystančiose šalyse dėl atskirų BŽŪP priemonių gali išaugti importas, 
o dėl to kyla grėsmė vietos ūkininkų pragyvenimo šaltiniams ir pakenkiama žemės sektoriaus 
politikai, kurios laikosi besivystančios šalys, siekdamos sustiprinti ilgalaikį apsirūpinimą 
maistu. Be to, kad būtų galima geriau suprasti politikos suderinamumą vystymosi labui, kuris 
neapsiriboja vien tik nekenkimo principu, kai kurie antro ramsčio aspektai galėtų padėti 
sukurti sąveiką ir sustiprinti Europos ir besivystančių šalių ūkininkų bendradarbiavimą. 

Taigi nuomonės referentė siūlo pakeitimus, kuriuos būtų galima apibendrinti taip:

● BŽŪP turėtų būti vertinama atsižvelgiant į platesnį ES politikos suderinamumo vystymosi 
labui kontekstą ir reikėtų atidžiai stebėti jos išorės poveikį, įtraukiant šalių partnerių 
vyriausybes ir atitinkamus subjektus.

● BŽŪP taip pat turėtų padėti skatinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą žemės ūkio 
mokslinių tyrimų ir vystymosi srityse tais klausimais, kurie aktualūs besivystančioms 
šalims, atsižvelgiant į jų specifinius poreikius. 
Komisijos komunikate ir Tarybos išvadose dėl aprūpinimo maistu politikos programos 
pabrėžiama būtinybė į kaimo ir žemės ūkio plėtros politikos formavimą ir mokslinių 
tyrimų programas įtraukti pagrindines suinteresuotųjų subjektų grupes, pvz., 
bendruomenių vystymosi grupes, ūkininkų organizacijas ir moterų asociacijas. 
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Nuomonės referentė supranta, kad vien tik šių pakeitimų nepakaks norint įveikti pasaulinius 
apsirūpinimo maistu sunkumus ir išspręsti besivystančioms šalims susirūpinimą keliančius 
klausimus, susijusius su žemės ūkio rinkų veikimu. Atsižvelgiant į platesnį vystymosi 
politikos kontekstą reikėtų dėti daugiau pastangų siekiant geriau keistis žiniomis ir 
bendradarbiauti su besivystančiomis šalimis mokslinių tyrimų ir vystymosi srityse, pvz., 
galima būtų apsvarstyti galimą programų, tokių kaip Europos inovacijų partnerystė (EIP) ar 
Europos žemės ūkio ir kaimo plėtros kaimynystės programa (angl. ENPARD), sąveiką.

Vystymosi politiką ir politinį dialogą reikia panaudoti tikslingiau, kad besivystančios šalys 
turėtų naudos iš tarptautinės prekybos žemės ūkio produktais ir galėtų, kaip ir Europos 
Sąjunga, taikyti modernias rinkos valdymo priemones. Šiuo klausimu kyla viena problema dėl 
galių koncentracijos kai kuriose maisto grandinės dalyse. Besivystančiose šalyse didžiausi 
gamintojai paprastai naudojasi lengvatomis į eksportą orientuotame žemės ūkyje.

Pagrindinis politikos suderinamumo vystymosi labui sunkumas – besivystančių ir Europos 
šalių interesų konfliktų atsiradimas. Ilgainiui reikės suderinti šiuos interesus ir sudaryti 
sąlygas abiem pusėms palankioms situacijoms susiklostyti. Taigi nuomonės referentės 
pasiūlymų tikslas – ne pakenkti teisėtiems politikos suderinamumo vystymosi labui tikslams, 
o atlikti atitinkamus pakoregavimus, kai jie būtini vystymosi politikos požiūriu.

PAKEITIMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetą įtraukti į savo 
pranešimą šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) įgyvendinant reformą reikėtų 
užtikrinti, kad, remiantis Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo (SESV) 
208 straipsniu, BŽŪP būtų atsižvelgiama į 
vystomojo bendradarbiavimo tikslus, taip 
pat ir patvirtintus Jungtinių Tautų ir kitų 
tarptautinių organizacijų. Pagal šį 
reglamentą taikomomis priemonėmis 
neturėtų būti kenkiama besivystančių 
šalių, ypač mažiausiai išsivysčiusių šalių 
(MIŠ), maisto gamybos pajėgumams ir 
ilgalaikiam apsirūpinimo maistu 
saugumui ir prisidedama įgyvendinant 
Sąjungos įsipareigojimus sušvelninti 
klimato kaitą. Skatindama tvarų žemės 
ūkį, ES turėtų remtis Tarptautinio 
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vystymuisi skirto žemės ūkio žinių, mokslo 
ir technologijų vertinimo (angl. IAASTD) 
išvadomis;

Pagrindimas

Remiantis SESV 208 straipsniu, ES visose politikos srityse, kurios gali turėti įtakos 
besivystančioms šalims, reikia atsižvelgti į vystymosi tikslus. Sudaryti palankesnes sąlygas 
besivystančių šalių žemės ūkio vystymuisi ir padidinti pasaulinį apsirūpinimo maisto saugumą 
yra labai svarbūs ES vystomojo bendradarbiavimo tikslai. Politikos suderinamumas 
vystymosi labui peržengia žalos nedarymo principo ribas, taigi taip pat reikėtų išnagrinėti 
galimą ES žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos sinerginį poveikį. Atsižvelgiant į tai, IAASTD 
gali teikti gaires, kaip skatinti tvarų žemės ūkį ES ir už jos ribų.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
35 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35a) žemės ūkio žinios, mokslas ir 
technologijos turėtų prisidėti prie žemės 
ūkio daugiafunkciškumo, padėti išlaikyti 
žemės ūkio ir maisto sistemų įvairovę, 
palaikyti biologinę įvairovę, išsaugoti 
gamtos išteklius, pagerinti pragyvenimą 
kaimo vietovėse, įskaitant ir smulkių ūkių 
įvairinimo didinimą, ir sumažinti žemės 
ūkio veiklos neigiamą poveikį žmonėms ir 
aplinkai;

Pagrindimas

Ekologinis ūkininkavimas, agrarinės aplinkosaugos priemonės ir plačiąja prasme tvari 
ūkininkavimo praktika paprastai buvo skatinami pagal BŽŪP II ramstį, skirtą kaimo plėtrai. 
Šiame BŽŪP reformos pasiūlyme ypatingas dėmesys skiriamas inovacijoms pagal II ramstį. 
Kadangi iki šiol žemės ūkio žiniomis, mokslu ir technologijomis daugiausia naudojosi 
stambūs ūkininkai, siekiant padidinti sektoriaus našumą, tačiau buvo nenumatytų socialinių ir 
aplinkosaugos pasekmių, todėl reikėtų nurodyti, kad žemės ūkio žinios, mokslas ir 
technologijos pirmiausia turėtų būti nukreiptos į tvarumo tikslų siekimą, ko iki šiol buvo 
mažiausiai paisoma.
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) vietos plėtrai taikomas LEADER 
principas, pagal kurį visapusiškai 
atsižvelgiama į tai, kad įvairiems 
sektoriams reikalinga endogeninė kaimo 
vietovių plėtra, grindžiama principu „iš 
apačios į viršų“, ilgainiui pasirodė esąs 
naudingas skatinant kaimo vietovių plėtrą. 
Todėl LEADER principas turėtų būti 
taikomas ir ateityje, o jo taikymas turėtų 
išlikti privalomu visoms kaimo plėtros 
programoms;

(38) vietos plėtrai taikomas LEADER 
principas, pagal kurį visapusiškai 
atsižvelgiama į tai, kad įvairiems 
sektoriams reikalinga endogeninė kaimo 
vietovių plėtra, grindžiama principu „iš 
apačios į viršų“, ilgainiui pasirodė esąs 
naudingas skatinant kaimo vietovių plėtrą. 
Todėl LEADER principas turėtų būti 
taikomas ir ateityje, o jo taikymas turėtų 
išlikti privalomu visoms kaimo plėtros 
programoms; Reikėtų skatinti labiau tirti 
sąveiką bendradarbiaujant su vietos 
plėtros subjektais besivystančiose šalyse, 
visiškai paisant tradicinių žinių 
pripažinimo, kaip numatyta JT 
deklaracijoje dėl čiabuvių tautų teisių ir 
JT biologinės įvairovės konvencijoje, 
siekiant skatinti tvaraus ūkininkavimo 
praktiką, suderinamą su aplinkos, 
dirvožemio ir genetinės įvairovės apsauga 
ir gerinimu;

Pagrindimas

Tradicinės ir vietos žinios bei socialinio pobūdžio naujovės – tai didelis sukauptų praktinių 
žinių ir gebėjimų generuoti žinias paveldas, kurio reikia norint pasiekti tvarumo ir vystymosi 
tikslus. Todėl tiriant sąveiką bendradarbiaujant su vietos plėtros subjektais būtina laikytis JT 
biologinės įvairovės konvencijos ir JT deklaracijos dėl čiabuvių tautų teisių įtvirtintų 
principų, susijusių su tradicinių čiabuvių ir vietos bendruomenių žinių ir praktikos apsauga.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
52 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(52) pagal EIP žemės ūkio našumo ir 
tvarumo srityje parengtus inovacinius 
projektus turėtų įgyvendinti veiklos grupės, 
kuriose susiburtų ūkininkai, mokslininkai, 
konsultantai, įmonės ir kiti subjektai, susiję 
su žemės ūkio sektoriaus inovacijomis. 
Siekiant užtikrinti, kad tokių projektų 
rezultatai būtų naudingi visam sektoriui, jie 
turėtų būti platinami;

(52) pagal EIP žemės ūkio našumo ir 
tvarumo srityje parengtus inovacinius 
projektus turėtų įgyvendinti veiklos grupės, 
kuriose susiburtų ūkininkai, mokslininkai, 
konsultantai, įmonės ir kiti subjektai, susiję 
su žemės ūkio sektoriaus inovacijomis. 
Siekiant užtikrinti, kad tokių projektų 
rezultatai būtų naudingi visam sektoriui, jie 
turėtų būti platinami; Reikėtų skatinti 
bendradarbiavimą su panašių tikslų 
siekiančiais besivystančių šalių inovacijų 
tinklais, ypač su tais, kurie remia 
decentralizuotus dalyvaujamuosius 
mokslinius tyrimus ir žinių apie tvariausio 
ūkininkavimo praktiką, įskaitant 
specialiai moterims skirtas programas, 
sklaidą;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visais šiais prioritetais prisidedama 
siekiant esminių inovacijų, aplinkos ir 
klimato kaitos švelninimo bei prisitaikymo 
prie jos tikslų.

Visais šiais prioritetais prisidedama 
siekiant esminių inovacijų, aplinkos ir 
klimato kaitos švelninimo bei prisitaikymo 
prie jos tikslų, remiantis Tarptautinio 
vystymuisi skirto žemės ūkio žinių, mokslo 
ir technologijų vertinimo (angl. IAASTD) 
išvadomis, ir prireikus atsižvelgiama į 
Sąjungos vystymosi tikslus.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a straipsnis
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Politikos nuoseklumas vystymosi labui
Įgyvendinant reformą reikėtų užtikrinti, 
kad, remiantis SESV 208 straipsniu, 
BŽŪP būtų atsižvelgiama į vystomojo 
bendradarbiavimo tikslus, taip pat ir 
patvirtintus Jungtinių Tautų ir kitų 
tarptautinių organizacijų. Pagal šį 
reglamentą taikomomis priemonėmis 
nekenkiama besivystančių šalių, ypač 
mažiausiai išsivysčiusių šalių (MIŠ), 
maisto gamybos pajėgumams ir 
ilgalaikiam apsirūpinimo maistu 
saugumui ir prisidedama įgyvendinant 
Sąjungos įsipareigojimus sušvelninti 
klimato kaitą. Skatindama tvarų žemės 
ūkį, ES turėtų remtis Tarptautinio 
vystymuisi skirto žemės ūkio žinių, mokslo 
ir technologijų vertinimo (angl. IAASTD) 
išvadomis;

Pagrindimas

Remiantis SESV 208 straipsniu, ES visose politikos srityse, kurios gali turėti įtakos 
besivystančioms šalims, reikia atsižvelgti į vystymosi tikslus. Sudaryti palankesnes sąlygas 
besivystančių šalių žemės ūkio vystymuisi ir padidinti pasaulinį apsirūpinimo maisto saugumą 
yra labai svarbūs ES vystomojo bendradarbiavimo tikslai. Politikos suderinamumas 
vystymosi labui peržengia žalos nedarymo principo ribas, taigi taip pat reikėtų išnagrinėti 
galimą ES žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos sinerginį poveikį. Atsižvelgiant į tai, IAASTD 
gali teikti gaires, kaip skatinti tvarų žemės ūkį ES ir už jos ribų.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 a. Privaloma kaimo plėtros programose 
numatyti priemones, kuriomis būtų 
remiama sėjomaina, baltymingų augalų 
įtraukimas į ją ir daugiamečių augalų 
auginimo gerinimas.

Pakeitimas 8
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Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) inovacijos ir bendradarbiavimas 
giminiuojantis Sąjungos ir trečiųjų šalių 
tinklams.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Skirtinguose rajonuose arba skirtingose 
valstybėse narėse įsikūrusių dalyvių 
bendradarbiavimas taip pat atitinka 
paramos skyrimo reikalavimus.

7. Skirtinguose regionuose arba skirtingose 
valstybėse narėse įsikūrusių dalyvių 
bendradarbiavimas ir bendradarbiavimais 
su subjektais iš besivystančių šalių taip pat 
atitinka paramos skyrimo reikalavimus.

Pagrindimas

Politikos suderinamumas vystymosi labui peržengia žalos nedarymo principo ribas, taigi taip 
pat reikėtų išnagrinėti galimą ES vidaus politikos ir vystymosi tikslų sinerginį poveikį. Pagal 
ES kaimo plėtros politiką įgyvendinamomis bendradarbiavimo priemonėmis būtų galima 
remti tarpvalstybines iniciatyvas, įtraukiant ir besivystančiųjų šalių subjektus.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) teritorinio arba tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo projektams. 

(a) teritorinio arba tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo projektams, įskaitant 
bendradarbiavimo su besivystančiomis 
šalimis projektus. 

Teritorinis bendradarbiavimas –
bendradarbiavimas valstybės narės viduje. 
Tarpvalstybinis bendradarbiavimas – kelių 
valstybių narių teritorijų 
bendradarbiavimas ir bendradarbiavimas su 

Teritorinis bendradarbiavimas –
bendradarbiavimas valstybės narės viduje. 
Tarpvalstybinis bendradarbiavimas – kelių 
valstybių narių teritorijų 
bendradarbiavimas ir bendradarbiavimas su 
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trečiųjų šalių teritorijomis; trečiųjų šalių teritorijomis;

Pagrindimas

Politikos suderinamumas vystymosi labui peržengia žalos nedarymo principo ribas, taigi taip 
pat reikėtų išnagrinėti galimą ES vidaus politikos ir vystymosi tikslų sinerginį poveikį. 
Komisijos komunikate ir Tarybos išvadose dėl aprūpinimo maistu politikos programos 
pabrėžiamas poreikis į kaimo ir žemės ūkio plėtros politikos formavimą įtraukti pagrindines 
suinteresuotųjų subjektų grupes, kaip antai bendruomenių vystymosi grupės, ūkininkų 
organizacijos ir moterų asociacijos. Be to, tai būtų galima paremti įgyvendinant projektus 
LEADER rengiant tarpvalstybinius mainus.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) tarpvalstybinė „Natura 2000“ vietovių 
ir trečiųjų šalių vietovių, kuriose 
vykdomas panašus žemės ūkio ekologinis 
valdymas, partnerystė.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) sudaro palankesnes sąlygas Sąjungai 
ir besivystančioms šalims keistis su žemės 
ūkio našumu ir tvarumu susijusiais 
mokslinių tyrimų rezultatais, žiniomis ir 
technologijomis, ypatingą dėmesį teikiant 
smulkiesiems ūkininkams.

Pagrindimas

Politikos suderinamumas vystymosi labui peržengia žalos nedarymo principo ribas, taigi taip 
pat reikėtų išnagrinėti galimą ES vidaus ir vystymosi politikos sinerginį poveikį. Komunikate 
dėl ES apsirūpinimo maistu saugumo politikos programos pabrėžiama, kad reikėtų remti 
pilietinės visuomenės ir ūkininkų organizacijų dalyvavimą formuojant politiką ir įgyvendinant 
mokslinių tyrimų programas, taip pat ES ir besivystančių šalių ūkininkų organizacijų ryšius. 
EIP galėtų prisidėti prie keitimosi patirtimi ir novatoriškomis priemonėmis, aktualiomis ir 
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