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PASIŪLYMAI

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

1. apgailestauja, jog atsižvelgiant į viršutinę ribą, nustatytą 2014–2020 m. daugiametės 
finansinės programos (DFP) 2 išlaidų kategorijai, tikėtina, kad 2016 m. faktiškai bus 
sumažintos svarbių bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) kategorijų išlaidos, įskaitant 
tiesiogines išmokas ir rinkos priemones;

2. todėl atkreipia dėmesį į tai, kad 2016 m. biudžeto projekto (BP) 2 išlaidų kategorijoje 
pasiūlyta 63,1 mlrd. EUR įsipareigojimų (0,1 proc. mažiau nei 2015 m., programavimo 
pakeitimo poveikis panaikintas) ir 55,9 mlrd. EUR mokėjimų asignavimų (0,2 proc. 
mažiau);

3. pažymi, kad 2016 m. BP palikta 1,2 mlrd. EUR marža atsižvelgiant į įsipareigojimų 
viršutinę ribą ir 1,1 mlrd. EUR marža atsižvelgiant į tarpinę Europos žemės ūkio garantijų 
fondo (EŽŪGF) viršutinę ribą; primygtinai prašo, kad 2 išlaidų kategorijai nustatyta 
marža liktų nepakeista, kad galima būtų reaguoti į bet kokias galimas būsimas krizes 
žemės ūkio sektoriuje; laukia Komisijos taisomojo rašto, kuris turėtų būti parengtas 
2015 m. spalio mėn. ir turėtų būti paremtas naujausia informacija apie EŽŪGF 
finansavimą;

4. pabrėžia, kad 2016 m. BP taikymo metai yra pirmieji metai, kai visiškai įgyvendinamos 
tiesioginės išmokos, taikomos pagal Reglamentą (ES) Nr. 1307/2013; todėl atkreipia 
dėmesį į tai, kad EŽUGF biudžetas (įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimai) sumažėja 
1,4 proc. dėl lėšų perkėlimų tarp dviejų BŽŪP ramsčių;

5. pabrėžia, kad pagal 2016 m. BP lėšos, skiriamos kaimo plėtrai pagal Europos žemės ūkio 
fondą kaimo plėtrai (EŽŪFKP), bus padidintos, įsipareigojimų asignavimų bus skirta 
daugiau 2,8 proc. ir mokėjimų asignavimų – 6,3 proc.; vis dėlto pažymi, kad šis 
padidinimas yra logiška naujų 2014–2020 m. programavimo laikotarpio programų 
vėlavimo ir 2007–2013 m. programų užbaigimo pasekmė;

6. džiaugiasi dėl priemonių neįvykdytų įsipareigojimų mastui kontroliuoti ir mano, kad jos 
yra būtina prielaida norint sėkmingai pradėti 2014–2020 m. programavimo laikotarpį;
todėl primygtinai ragina Tarybą ir valstybes nares imtis visų būtinų priemonių 
neįvykdytiems mokėjimų prašymams padengti;

7. apgailestauja, kad, palyginti su 2015 m., sumažinta biudžeto lėšų intervencijoms į žemės 
ūkio rinkas; nesutinka su Komisija, kad neatidėliotinos priemonės, susijusios su Rusijos 
taikomu tam tikrų žemės ūkio produktų iš ES importo embargu, turės poveikį tik 2015 m., 
atsižvelgiant į aiškų Rusijos ketinimą pratęsti šį importo draudimą iki 2016 m. pradžios;
yra susirūpinęs, kad 2016 m. reikės papildomų intervencijų į rinkas dėl to, kad reikės 
remti ES ūkininkus, kuriuos paveikė embargas;

8. pakartoja, kad reikia skirti lėšų siekiant kompensuoti ekonominius nuostolius, kuriuos 
patyrė ūkininkai dėl rinkos bei sanitariniu ar fitosanitarinių krizių, pavyzdžiui, Xylella 
fastidiosa protrūkio, ir primena, kad šiuo tikslu reikia panaudoti turimą 2 išlaidų 
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kategorijos maržą;

9. apgailestauja, kad siūloma 2 mln. EUR sumažinti sumą, skirtą pieno skatinimo mokyklose 
programai, t. y. nuo 77 mln. EUR asignavimų 2015 m. iki 75 mln. EUR pagal 2016 m. 
biudžeto projektą; primena Parlamento prašymą kasmet 20 mln. EUR didinti sumą, skirtą 
šiai programai; džiaugiasi, kad truputį daugiau lėšų skirta vaisių skatinimo mokyklose 
programai, šie asignavimai padidėja iki 150 mln. EUR; pažymi, jog nustatyta, kad abi šios 
programos valstybėse narėse naudingos ir veiksmingos, ir pabrėžia jų svarbą dabartinės 
krizės ir netinkamos vaikų mitybos Sąjungoje sąlygomis;

10. primygtinai reikalauja, kad bet kokios ES biudžeto įplaukos, gautos iš papildomo 
mokesčio ar kokių nors kitų asignuotųjų įplaukų iš žemės ūkio 2014–2015 m., būtų 
paliktos 2 išlaidų kategorijoje;

11. ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad žemės ūkio sektoriaus krizių rezervui 
skirtos 2016 m. biudžeto lėšos, kurios po to liks nepanaudotos, visos būtų paliktos 2 
išlaidų kategorijai kitais biudžetiniais metais tiesioginėms išmokoms ūkininkams, kaip 
numatyta pagal Reglamentą (ES) Nr. 1306/2013;

12. ragina Komisiją ir valstybes nares tinkamu laiku stebėti didelį žemės ūkio produktų kainų 
svyravimą, kuris daro neigiamą poveikį ūkininkų pajamoms, ir, kai reikia, skubiai ir 
veiksmingai reaguoti;

13. džiaugiasi dėl lėšų, numatytų kaip parama bitininkystei, nes Parlamentas ne kartą yra 
išreiškęs nuomonę, kad bitininkystė yra vienas iš žemės ūkio ateities prioritetų ir svarbi 
siekiant išsaugoti biologinę įvairovę;

14. atkreipia dėmesį į tikslus didinti Europos žemės ūkio konkurencingumą ir tvarumą ir 
prašo skirti išteklių šiems tikslams pasiekti.


