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PASIŪLYMAI

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

1. ragina, kad įgyvendinant BŽŪP po 2013 m. būtų siekiama aprūpinimo maistu tikslų, 
skatinančių naujus tvarios žemės ūkio gamybos būdus, kurie padėtų taupyti energiją, 
mažinti cheminių medžiagų naudojimą ir efektyviau išnaudoti ekosistemų galimybes; 
pažymi, kad įgyvendinant šią politiką turėtų būti sprendžiami aplinkos apsaugos 
uždaviniai, pvz., klimato kaita, išteklių išeikvojimas, vandens tarša, dirvožemio erozija ir 
kt.;

2. pažymi, kad BŽŪP skirta ūkininkams ir visuomenei apskritai, t. y., ir mokesčių 
mokėtojams, ir vartotojams, nes būtent vartotojai naudojasi saugus maisto, sveikos 
aplinkos, geros sveikatos ir darbo perspektyvų privalumais;

3. ragina BŽŪP finansavimą pagrįsti modeliu, kuris apima mokėjimus, susijusius su 
nepalankia gamtine padėtimi ir su produktų „Žaliojo taško“ ženklinimu, arba mokėjimus 
pažeidžiamiems regionams;

4. ragina gerinti su abiem ramsčiais susijusio finansavimo, kuris teikiamas atsižvelgiant į 
aplinkos apsaugos ir biologinės įvairovės kriterijų atitiktį, koncepciją siekiant, kad taikant 
tvarią praktiką būtų gaminamas kokybiškas maistas; pažymi, kad tinkamas finansavimas –
vienintelė tikslingų žemės ūkio priemonių sėkmingo įgyvendinimo garantija;

5. pabrėžia, kad privalomas ekologiškumo siekis atsižvelgiant į ekologines sistemas duos 
naudos ne tik aplinkai, bet ir užtikrins tvarų ES ūkininkavimą ateityje;

6. pritaria Komisijos politikos antrajai pasirinkčiai, pagal kurią būtų sprendžiamos ES 
ekonominės, aplinkos ir socialinės problemos ir didinamas žemės ūkio ir kaimo vietovių 
indėlis siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų – pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo;

7. mano, kad pagal persvarstytą BŽŪP reikėtų aptarti naujas anglies kreditų priemones, 
kadangi žemės ūkis siūlo didžiulį kovos su klimato kaita potencialą;

8. apgailestauja dėl to, kad ES biologinės įvairovės planiniai uždaviniai vis dar neįgyvendinti 
ir tikisi, kad BŽŪP paspartins pastangas įgyvendinant šiuos tikslus;

9. pažymi, kad dauguma Europos gyventojų nepritaria GMO naudojimui žemės ūkyje ir 
maistui; taigi prašo Komisijos išnagrinėti galimybę neteikti finansavimo žemės ūkio 
įmonėms, kurios naudoja GMO;

10. skatina rengti daugiau ES finansuojamų projektų, kuriuos įgyvendinant ūkininkai ir 
mokslininkai galėtų dirbti kartu ir ieškoti naujoviškų žemės kultivavimo aplinkos 
apsaugos požiūriu tvarių būdų.


