
PA\861754LT.doc PE460.764v02-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Vystymosi komitetas

2011/2051(INI)

23.3.2011

NUOMONĖS PROJEKTAS
Vystymosi komiteto

pateiktas Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetui

dėl BŽŪP artėjant 2020 m.: su aprūpinimu maistu, gamtos ištekliais ir 
teritorine pusiausvyra susijusių būsimų uždavinių sprendimas
(COM(2010)0672 – 2011/2051(INI))

Nuomonės referentas: Kriton Arsenis



PE460.764v02-00 2/3 PA\861754LT.doc

LT

PA_NonLeg



PA\861754LT.doc 3/3 PE460.764v02-00

LT

PASIŪLYMAI

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

1. pažymi visuotinį susirūpinimą dėl mažėjančio, bet sukaupto BŽŪP neigiamo poveikio 
besivystančioms šalims; apgailestauja, kad Komisijos komunikate dėl BŽŪP artėjant 
2020 m. nėra užsimenama apie šį poveikį; ragina į naująją BŽŪP, kaip pagrindinį jos 
tikslą, įtraukti principą nekenkti besivystančioms šalims;

2. ragina, kad po 2013 m. BŽŪP panaikintų visas eksporto subsidijas, ir atsietų tiesiogines 
išmokas nuo gamybos, siekiant sukurti vienodas galimybes ES ir besivystančių šalių 
žemės ūkio produktams ; ragina Komisiją finansuoti pereinamojo laikotarpio pasėlių, 
kuriems didžiausią įtaką padarytų šis atsiejimas, schemas, siekiant skatinti ekologinius ir 
tvaraus ūkininkavimo metodus;

3. siekiant sumažinti susikaupusį negatyvų BŽŪP poveikį besivystančioms šalims prašo, kad 
ES, taikydama prekybos ir vystimosi politikas, skatintų tvaraus ūkininkavimo metodus ir 
maisto produktų rinkos suverenumą besivystančiose šalyse;  mano, kad ypač svarbu 
užtikrinti mažiausiai išsivysčiusių šalių ir tik maisto produktus importuojančių 
besivystančių šalių maisto saugumą, panaikinti žemės užgrobimą, apsaugoti smulkiųjų 
ūkininkų ir vietinių ūkininkų nuosavybės teises, nutraukti sėklų monopoliją bei 
priklausomybę nuo specializuotų pesticidų;

4. pažymi, kad maistas nėra vien tik prekė, bet prieiga prie maisto yra svarbiausia visuotinė 
žmogaus teisė;

5. todėl mano, kad atsižvelgiant į kovą su tarptautine žemės ūkio prekių kainų spekuliacija, 
naujojoje BŽŪP turi būti nustatyti atitinkami mechanizmai ir taisyklės, siekiant 
reglamentuoti prekybą išvestinėmis žemės ūkio prekių finansinėmis priemonėmis ir 
padidinti skaidrumą; mano, kad ES turėtų vadovauti, parodydama pavyzdį savo teritorijoje 
turėtų įsteigti vietos žemės ūkio produktų aukcionų rinkas ir vietos platinimo sistemas, 
kurios padėtų smulkiesiems ūkininkams padidinti jų derybų galias maisto tiekimo 
grandinėje;

6. reikalauja radikalių pasikeitimų ES ir Mercosur šalių susitarimo derybose, atsižvelgiant į 
Komisijos atliktą poveikio vertinimą, kuriame perspėjama dėl didėjančios nelegalios 
medžio ruošos ir nelegalaus ūkininkavimo, vykdomo kaimo bendruomenių ir aplinkos 
sąskaita, ir dėl milijonų darbo vietų Europos kaimo vietovėse praradimo, kuris kenkia 
BŽŪP veiksmingumui.


