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PASIŪLYMAI

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

1. mano, kad Europai ir jos regionams būtina nauja ir stipri BŽŪP, kuri paskatintų vystymąsi 
ir tarptautinėje rinkoje pagerintų konkurencingumą, būtų labiau nukreipta į rinką bei 
atsižvelgtų į viešąsias gėrybes, įskaitant maisto saugumą, biologinės įvairovės 
išsaugojimą, tinkamą vandens išteklių ir miškų valdymą, tvarų vystimąsi, pagrįstą 
švietimu ir žiniomis bei taip pat skatintų sanglaudą;

2. pabrėžia, kad reikėtų išlaikyti tiesioginių išmokų schemą, siekiant ir toliau užtikrinti 
konkurencingumą, ekonomikos stabilumą, tinkamas ūkių pajamas ir tvarų ES ūkių 
sektoriaus vystymąsi bei ES maisto ir aplinkosaugos saugumą, taip užtikrinant, kad kitos
politikos šakos ir strategijos, įskaitant strategiją Europa 2020, galėtų būti tinkamai 
įgyvendintos; todėl mano, kad būtina nustatyti objektyvius ir skaidrius kriterijus, siekiant 
užtikrinti, kad visoje ES būtų palaikomas tinkamas tiesioginės paramos lygis, ir atisakyti 
šiuo metu naudojamų kriterijų, skirtų finansavimui pagal tiesioginių išmokų schemą;

3. mano, kad BŽŪP turėtų labiau atsižvelgti į mažų šeimos ūkių potencialą, problemas ir 
poreikius; pabrėžia būtinybę įvairinti tokių ūkių pajamas ir vystyti verslininkų įgūdžius 
bei kaimo vietovėse kurti naujas darbo vietas;

4. pažymi, kad regionų ir kaimo vietovių potencialas neapsiriboja tik gamtos ištekliais, kurie 
jiems suteikia galimybes atlikti socialinį ir ekonominį vaidmenį; būtina atsižvelgti į tai, 
kad šios vietovės yra tikroji vieta, kurioje pagaminamas maistas, siekiant užtikrinti jo 
saugumą, ir, kad čia pramonei suteikiamos pagrindinės žaliavos ir pagaminami 
atsinaujinantys energijos šaltiniai bei yra aplinkosaugos, ekologijos, kraštovaizdžio ir 
turizmo  ir ne materialių išteklių šaltinis, įskaitant tradicijas ir kultūros bruožus, 
pavyzdžiui: kulinarinį paveldą, pateikiamą regioninių produktų forma; 

5. atkreipia dėmesį į tai, kad dabartinės taisykles dėl antrojo ramsčio finansavimo skyrimo 
buvo suderintos pagal sanglaudos kriterijus, t. y. pagal esamus įvairių valstybių narių ir 
regionų žemės ūkio ir kaimo plėtros skirtumus; mano, kad atsižvelgiant į tai, kad šie 
skirtumai vis dar išlieka, būtina palikti galioti dabar naudojamus kriterijus ir finansavimo 
tvarką, skirtą kaimo plėtrai, ypač atsižvelgiant į antrojo ramsčio plėtrą ir strategijos 
Europa 2020  tikslus; pažymi, kad dėl to tarp BŽŪP ir sanglaudos politikos reikės 
atitinkamo koordinavimo ir užduočių pasiskirstymo.


