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PASIŪLYMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Žemės ūkio ir kaimo 
plėtros komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pažymi, kad Europai reikia stipraus ir konkurencingesnio žemės ūkio sektoriaus tam, kad 
Europos vartotojams būtų užtikrintas kokybiškas ir saugus maistas ir būtų išspręsti būsimi 
uždaviniai, susiję su darbo vietų kūrimu, ekonomikos augimu ir aplinkos apsauga;

2. pripažįsta žemės ūkio sektoriaus vaidmenį tiekiant ekologiškas viešąsias gėrybes; be to, 
mano, kad žemės ūkio, kaip ekologiškos energijos tiekėjo, potencialas yra didelis ir 
neišnaudotas; mano, kad vykdant BŽŪP reformą reikėtų siekti išlaisvinti visą žemės ūkio, 
kaip ekologiškų viešųjų gėrybių ir ekologiškos energijos tiekėjo, potencialą;

3. mano, kad įgyvendinant antrajam ramsčiui priskirtą politiką būtina investuoti į naujoves ir 
naujų sprendimų bei gamybos būdų kūrimą siekiant numatyti paskatas ūkininkams, kad jie 
dalyvautų energijos gamyboje;

4. siūlo numatyti ūkininkų ekologiškumo skatinimo funkciją, kuri būtų taikoma tuo atveju, jei 
ūkininkai tiekia tris ekologiškas viešąsias gėrybes, pasirinktas iš sąrašo, kuriame išvardytos 
10 ekologiškų viešųjų gėrybių, svarbių visose valstybėse narėse;

5. pabrėžia, kad ekologiškumo skatinimo funkcija valstybėms narėms turėtų būti privaloma, o 
ūkininkams – pasirenkama; pastebi, kad ekologiškumo skatinimo funkciją įtraukus į 
pirmąjį ramstį, kaip dalį tiesioginių išmokų, ji bus susieta su ekologiškumo didinimo ir 
aplinkos saugos iniciatyvomis ir suteiks ūkininkams realią ekonominę paskatą rinktis 
ekologiškesnius gamybos būdus;

6. be to, pabrėžia, kad dėl ekologiškumo skatinimo funkcijos Europos ūkininkams neturėtų 
atsirasti daugiau biurokratijos: reikalinga paprasta ir logiška sistema, taigi ekologiškumo 
skatinimo funkcijos taikymo stebėseną reikėtų įtraukti į jau turimas stebėsenos priemones;

7. pabrėžia, kad įgyvendinant ekologiškumo skatinimo funkciją ir siekiant užtikrinti, kad visi 
ūkininkai turėtų lygias galimybes gauti ekologiškumo paskatą, būtina atsižvelgti į pavienių 
valstybių narių skirtingus šios veiklos pradžios taškus, t. y., numatyti galimybę atsižvelgti į 
jau pradėtą taikyti ekologiškumo skatinimo funkciją;

8. pabrėžia, kad aplinkos apsaugos iniciatyvos, numatytos pagal pirmąjį ramstį, turėtų būti 
Europos masto ir turėtų papildyti aplinkos apsaugos priemones, numatytas pagal antrąjį 
ramstį, kuriomis visų pirma atsižvelgiama į nacionalinius, regioninius ir vietinius 
prioritetus ir savitumus; mano, kad ekologiškumo skatinimo funkcija privalo būti dalis 
pagal pirmąjį ramstį numatytų tiesioginių išmokų ir užtikrinti, kad būtų skatinami 
ūkininkų aplinkos apsaugos įsipareigojimai, taip pat užtikrinti vienodą įgyvendinimą 
visose valstybėse narėse.


