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PASIŪLYMAI 

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą 

dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

1. pažymi, kad bendra žemės ūkio politika (BŽŪP) jau keletą dešimtmečių yra bendra ES 

politikos sritis, o tai reiškia, kad žemės ūkio išlaidos sudaro reikšmingą viso ES biudžeto 

dalį; pabrėžia, kad išlaidos žemės ūkio srityje per pastaruosius tris dešimtmečius žymiai 

sumažėjo nuo 75 proc. iki dabartinių 38 proc. pagal vėlesnes į rinką orientuotas BŽŪP 

reformas; todėl pabrėžia, kad kiekvienas ES pilietis prie BŽŪP prisideda tik 32 euro 

centais per dieną ir kad šiai politikai būdingas žemas klaidų lygis su išlaidomis susijusių 

pažeidimų srityje; pabrėžia, kad maisto produktai, kaip ir vanduo, ateityje bus strateginė 

prekė ir kad Europai kaip niekada anksčiau reikės bendros žemės ūkio politikos ir tvirto 

žemės ūkio biudžeto; 

2. pabrėžia, kad pagal BŽŪP pirmąjį ramstį ir antrąjį ramstį ūkininkams užtikrinamos 

stabilios pajamos, teikiama parama žemės ūkio gamybai, aplinkos programoms bei ūkinei 

veiklai kaimo vietovėse ir apsaugoma nuo kaimo vietovių tuštėjimo; šiuo atžvilgiu 

pažymi, jog, norint išsaugoti dviejų ramsčių BŽŪP struktūrą, būtina bent dabartinė 

biudžeto apimtis, kad būtų galima kompensuoti ūkininkų patirtas išlaidas visuose žemės 

ūkio sektoriuose ir juos remti, kad būtų pasiektas svarbus naujovių diegimo tikslas, taip 

pat siekiant išsaugoti ir kurti darbo vietas kaimo vietovėse ir didinti ūkininkų pajamas; 

pabrėžia, kad, siekiant nuoseklios ir veiksmingos kaimo plėtros politikos, kaimo plėtra turi 

ir toliau būti BŽŪP dalis ir kad, siekiant užtikrinti ilgalaikį kaimo vietovių tvarumą, jam 

turi būti skiriama pakankamai išteklių; 

3. pažymi, kad jeigu visos ES politikos sritys nacionaliniu ar Sąjungos lygmeniu būtų 

visiškai finansuojamos iš ES biudžeto, BŽŪP dalis sudarytų tik 1 proc., o tai atrodo labai 

pagrįsta, atsižvelgiant į tai, kad tai yra politika, pagal kurią daugiau nei 500 mln. 

gyventojų tiekiamas maistas, padedama užtikrinti ekologinį tvarumą ir kuriamos darbo 

vietos; laikosi nuomonės, kad BŽŪP yra geriausia ir pigiausia Sąjungos saugumo politika, 

nes ja užtikrinamas pakankamas maisto tiekimas, skatinama teritorinė sanglauda ir dėl jos 

išvengiama kaimo vietovių tuštėjimo; 

4. primygtinai pabrėžia, kad BŽŪP, kuri sudaro mažiau nei 1 proc. visų valdžios sektoriaus 

išlaidų, iki 2020 m. turėtų būti skiriama bent tiek pat lėšų kaip dabar, kad būtų užtikrintas 

ekonomiškai tvarus žemės ūkio sektorius, galintis patenkinti didėjančią maisto paklausą ir 

skatintų augimą bei užimtumą ES kaimo vietovėse; 

5. pripažįsta, kad dėl akivaizdžiai didelės žemės ūkiui skirtos ES biudžeto dalies visuomenė 

apie politiką gali susidaryti klaidingą nuomonę, kai iš tikrųjų žemės ūkio subsidijos sudaro 

visai nedidelę valstybių narių viso BVP dalį, tačiau turi didelę įtaką užtikrinant 

ūkininkavimo tęstinumą ir ūkininkų pajamų garantijas, taip pat yra naudingos kaimo 

ekonomikai platesniu mastu; pabrėžia, kad BŽŪP įgyvendinimo taisykles reikia 

supaprastinti, kad būtų geriau įsisavinama finansinė parama žemės ūkiui ir kaimo plėtrai; 

6. aiškiai patvirtina, kad, įgyvendinant įvairias politikos reformas, BŽŪP išlaidos buvo 

sumažintos ir tapo labiau tikslinės, orientuotos į rinką ir skirtos konkurencingumui ES 

žemės ūkio srityje pagerinti, tuo pat metu sprendžiant vis gausėjančius iššūkius, įskaitant 
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aplinkos apsaugos bei klimato kaitos klausimus, žalinimo priemonių taikymą ir kaimo 

vietovių ekonominio gyvybingumo užtikrinimą; tačiau pažymi, kad reikia išsamiai 

išnagrinėti žemės ūkio sektoriaus ekonominį tvarumą, užtikrinant pajamų saugumą, ir 

kovoti su kainų svyravimu pasiūlant naujų priemonių; 

7. primygtinai reikalauja, kad šiuo metu 2 antraštinėje dalyje nurodyta suma, kaip nustatyta 

dabartinėje daugiametėje finansinėje programoje (DFP), turi likti bent jau tokio paties 

lygmens; šiuo klausimu nurodo į reglamento dėl DFP 2 straipsnį, kuriame aiškiai 

nustatyta, kad atliekant laikotarpio vidurio peržiūrą iš anksto paskirti nacionaliniai paketai 

negali būti mažinami; be to, mano, kad kitose Sąjungos politikos srityse turi būti 

numatytos būtinos finansinės priemonės, kad Sąjunga galėtų laikytis savo teisinių 

įsipareigojimų, vadovaudamasi atitinkamo sektoriaus teisės aktais; mano, jog nepriimtina 

tai, kad žemės ūkio politikai atidėtos lėšos perskirstomos siekiant kompensuoti kitų 

politikos sričių ar programų lėšų trūkumą; ragina Komisiją migracijos krizės kontekste 

tirti galimybę stiprinti sąveiką tarp žemės ūkio produktų pašalinimo iš rinkos ir pagalbos 

maistu paskirstymo labiausiai skurstantiems gyventojams ir pabėgėliams per Europos 

pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondą (EPLSAF); 

8. be to, primygtinai reikalauja, kad 2 antraštinėje dalyje numatytos tiesioginių išmokų 

sumos turėtų likti nepaliestos; pažymi, kad tai ypač svarbu dėl daugelio ūkininkų pajamų 

padėties, ypač krizės, kuri turi įtakos kelioms žemės ūkio šakoms, laikotarpiu, o 

panaudojimo lygis per metus siekia beveik 100 proc.; 

9. pažymi, kad pieno sektoriaus liberalizavimas kelia grėsmę didelių sąnaudų reikalaujančiai 

pieno gamybai kalnų regionuose; todėl ragina Komisiją sukurti programas, kuriomis visų 

pirma būtų remiamos kalnų regionų perdirbimo įmonės, kad jos galėtų perdirbti pieną į 

aukštos kokybės galutinius produktus ir taip galėtų sukurti pieno gamintojams būtiną 

pridėtinę vertę; 

10. pažymi, jog kainų svyravimai dėl pablogėjusių rinkos sąlygų daugelyje žemės ūkio 

sektorių per pastaruosius metus žymiai išaugo ir lėmė didelius pajamų svyravimus, šia 

problemą reikia spręsti organizuotai ir veiksmingai, visų pirma dėl augančių gamybos 

išlaidų; pažymi, kad dabartinėje BŽŪP nenumatyta pakankamai veiksmingų priemonių, 

kuriomis būtų galima kovoti su žemės ūkio produktų rinkų ir ūkininkų pajamų 

nepastovumu; dėl to pabrėžia, kad dabartinė padėtis lemia būtinybę skubiai imtis vieno 

bendro žemės ūkio rinkų organizavimo srityje numatytų išimtinių rinkos ir krizės valdymo 

priemonių bei užtikrinti pakankamus biudžeto išteklius siekiant reaguoti į rinkos krizes, 

pavyzdžiui, pieno, kiaulienos, vaisių ir daržovių bei paukštienos sektorių krizę; pabrėžia, 

kad viena iš pagrindinių dabartinės krizės priežasčių – Rusijos embargas – kilo dėl 

sprendimų, priimtų už sektoriaus ribų; šiuo klausimu priduria, kad dėl per pastarąsias DFP 

derybas sumažinto BŽŪP biudžeto tiesioginių išmokų pagal pirmąjį BŽŪP ramstį šiuo 

metu nepakanka, kad būtų sušvelninti ūkininkų patiriami pajamų svyravimai; mano, kad 

būtina nustatyti 2016 m. biudžeto maržas ir kad valdžios institucijos ir žemės ūkio 

specialistai turėtų apsvarstyti, kaip būtų galima greitai ir veiksmingai įgyvendinti tam 

tikras Žemės ūkio ministrų tarybos 2016 m. kovo 14 d. priimtas rinkos priemones; 

atkreipia dėmesį į tai, kad dabartinė krizė turėtų paskatinti Komisiją peržiūrėti kai kurias 

rinkų ir krizių valdymo priemones, užtikrinant pakankamus biudžeto išteklius; taip pat 

primygtinai ragina, kad atliekant DFP laikotarpio vidurio peržiūrą lėšos būtų perskirstytos 

siekiant veiksmingai spręsti maisto saugos krizes ir gyvūnų sveikatos problemas;  
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11. pažymi, kad ūkininkai gamina maisto produktus, kurių reikia likusiems gyventojams, ir 

kad daugumoje valstybių narių ūkininkų pajamos yra mažesnės nei vidutinės, o tai 

neigiamai veikia jų gyvenimo lygį ir jų šeimų gyvenimo lygį ir daro šią profesiją mažiau 

patrauklią jauniems žmonėms; pažymi, kad ūkininkai patiria dvigubą spaudimą: pirma, 

dėl padidėjusių gamybos sąnaudų1 ir, kita vertus, dėl kainų už jų prekes, už kurias 

negauna pelno2; todėl mano, kad BŽŪP turi būti sprendžiamas išteklių ir gamybos 

sąnaudų klausimas, skatinant didesnę autonomiją; 

12. pabrėžia, kad BŽŪP viršutinė riba iki 2020 m. lems daug žemesnes maržas nei per 

ankstesnę DFP, o sektorius patirs daugiau iššūkių; šiuo požiūriu pabrėžia, kad bet koks 

maržos naudojimas turi būti skirtas tik žemės ūkio sektoriaus poreikiams patenkinti, 

kadangi ES ūkininkams ypač svarbūs yra ilgalaikis planavimas ir investicijų saugumas; 

pažymi, kad žemės ūkio sektorius labiausiai nukentėjo dėl Rusijos embargo, rinkos patyrė 

netiesiogines remtas pasekmes, ir kad šis sektorius neturėtų būti vienintelis sektorius, 

kuriam tenka politinių sprendimų našta, kaip vyksta šiuo metu; reikalauja atlikti Rusijos 

embargo ES žemės ūkio sektoriui poveikio vertinimą, kad būtų inicijuotos derybos su 

Rusija siekiant panaikinti embargą; 

13. įspėja, kad dabartinė žemės ūkio biudžeto marža gali būti nepakankama, nes rinkos 

kintamumas, veterinarijos ir fitosanitarijos rizika bei kiti nenumatyti reiškiniai, kuriems 

reikia skirti vis daugiau biudžeto lėšų – tiek, kad tikimasi, jog šio planavimo laikotarpio 

pabaigoje marža bus išnaudota; mano, jog tai, kad veterinarinėms ir fitosanitarinėms 

priemonėms skirtos lėšos įtrauktos pagal dabartinės DFP 3 išlaidų kategoriją, yra 

apgailėtina; mano, kad dėl bet kokio šios biudžeto eilutės lėšų sumažinimo arba perkėlimo 

gali kilti pavojus maisto saugai ir sveikatai ES; 

14. pabrėžia, kad dabartinis žemės ūkio produktų rinkų nepastovumas ir dideli kainų 

svyravimai aiškiai parodo, kad reikia išlaikyti subsidijas ūkininkams, nes jos leidžia 

veiksmingiau valdyti ir kontroliuoti rinkos nepakankamumus; šiuo atveju pripažįsta, kad 

per pastaruosius kelerius metus išaugusios maisto kainos ir produkcijos pardavimų apimtis 

neatsispindėjo ūkininkų gaunamų pajamų lygiuose; primygtinai reikalauja teikti konkrečią 

paramą, siekiant išspręsti problemas, susijusias su tuo, kad ūkininkai neturi pakankamai 

galimybių gauti kreditą ir mažėja ūkininkavimo pajamos; primena, kad Europos vartotojai 

nėra pasirengę mokėti už maisto produktus kainos, kuri būtų neabejotinai didesnė, jei 

žemės ūkio sektorius negautų viešosios paramos; tačiau pažymi, kad patirtis parodė, jog 

nuo realios žemės ūkio gamybos atsietų tiesioginių išmokų ir laipsniško pasiūlos valdymo 

priemonių panaikinimo poveikis ribotas; 

15. pažymi, kad nauji žemės ūkio sektoriaus prioritetai, kurie bus nustatyti esamoje 

finansinėje programoje, gali būti finansuojami tik iš naujų išteklių; taigi pabrėžia 

išaugusią būtinybę, kad dar labiau reikia užtikrinti pakankamas 2 antraštinėje dalyje 

nustatytas maržas, kad būtų galima palikti vietos Parlamento prioritetams; 

16. pažymi, kad priėmus Lisabonos sutartį BŽŪP tikslai nepakito (žemės ūkio našumo 

didinimas, deramo žemės ūkio bendruomenės gyvenimo lygio užtikrinimas, rinkų 

                                                 
1 2012 m. sausio 19 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl ūkio gamybos medžiagų tiekimo grandinės: struktūra 

ir pasekmės (OL C 227 E, 2013 8 6, p. 3.) 
2 2010 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl sąžiningų ūkininkų pajamų: veiksmingesnė Europos 

maisto produktų tiekimo grandinė, OL C 308, 2011 10 20, p. 22. 
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stabilizavimas, pakankamo tiekimo garantavimas ir priimtinų vartotojams tiekiamos 

produkcijos kainų užtikrinimas); vis dėlto pažymi, kad tolesnėmis BŽŪP reformomis 

žemės ūkio srityje buvo nustatyta naujų uždavinių, susijusių su produktų kokybe, aplinkos 

apsauga, klimato kaita, vartotojų sveikata, žemės naudojimo klausimais ir gamybos bei 

produktyvumo būdais, o tai nulėmė reikšmingą ūkininkų ir sodininkų sąnaudų išaugimą; 

todėl mano, kad reikia išanalizuoti BŽŪP poveikį daugelį sričių apminančioms ES 

strategijoms („Europa 2020“ ir ES klimato kaitos ir energetikos srities tikslai), kad galima 

būtų padaryti išvadas dėl laikotarpio po 2020 m.; pabrėžia, jog taikant ES žemės ūkio 

politiką būtina atsižvelgti ir į tikslus, kurie numatyti ES tvarumo strategijoje; 

17. yra įsitikinęs, kad turinio ir finansavimo prasme stipri ES BŽŪP yra svarbiausias aspektas, 

siekiant šių tikslų ir tuo pat metu užtikrinant vienodas sąlygas bei skaidrias maisto tiekimo 

grandines vidaus rinkoje, kaip ir gyvybingas kaimo vietoves; be to, mano, kad, siekiant 

kovoti su kaimo vietovių tuštėjimu ir norint užtikrinti jų gyvybingumą, prioritetu turėtų 

būti laikomi didesnis atsparumas, užimtumas ir geresnė gyvenimo kokybė kaimo 

vietovėse; mano, kad po 2020 m. antrame ramstyje mums vis dar reikės priemonių, 

kuriomis remiamas modernizavimas, investicijos ir inovacijos, kad būtų didinamas žemės 

ūkio bei maisto sektoriaus konkurencingumas ir mažinami žemės ūkio ir kaimo vietovių 

vystymosi skirtumai valstybėse narėse bei regionuose; 

18. pabrėžia reikšmingą žemės ūkio gamybos pridėtinę vertę, kuriamą gaminant geros 

kokybės maisto produktus, bet taip pat ir ne maisto prekes bei teikiant paslaugas, nes 

teikiamos žaliavos perdirbimo sektoriui, o tai itin svarbu norint išlaikyti ES žemės ūkio 

sektoriaus konkurencingumą ir prisidedama prie ekonominės ir socialinės regionų 

sanglaudos bei suderinto ES regionų vystymosi; pažymi, kad dėl šios priežasties būtina 

palaikyti ir, kai reikia, padidinti žemės ūkio sektoriui ir kaimo vietovėms skiriamą paramą, 

suteikti paskatas žemės ūkio gamybai plėtoti ir patenkinti visuomenės maisto paklausą, 

siekiant įveikti nepastovumą ir skatinti užimtumą sektoriuje, o taip pat siekiant įvykdyti 

kitus, nei žemės ūkio, ES tikslus; pabrėžia, kad BŽŪP reikšmingai – t. y. labiau nei 

kitomis ES politikos sritimis – prisidedama prie augimo ir užimtumo kaimo vietovėse ir 

kad dėl darbo vietų kūrimo ir gyvenimo kokybės gerinimo gyvenimas kaime tampa 

patrauklesnis palyginti su miesto vietovėmis; primena, kad, remiantis statistiniais 

duomenimis, vienas ūkininkai sukuria septynias papildomas darbo vietas susijusiuose 

sektoriuose ir kaimo vietovėse; pažymi, kad svarbu, kad įgyvendinant BŽŪP dėmesys ir 

toliau būtų skiriamas nedidelių bei šeimos ūkio įmonių – ES žemės ūkio gamybos ir 

gyvenimo ES kaimo vietovėse pagrindo – rėmimui ir tam, kad būtų padaryta reali pažanga 

įgyvendinant šį politikos tikslą; pabrėžia, kaip svarbu išsaugoti konkrečias BŽŪP sistemos 

priemones, skirtas didelių ir nuolatinių gamtinių trūkumų turinčioms vietovėms, ypač 

kalnuotoms vietovėms ir atokiausiems regionams, ir kitų konkrečių trūkumų turinčioms 

vietovėms; 

19. pabrėžia, kad BŽŪP sėkmė ir pritarimas jai taip pat priklauso nuo tolesnio nereikalingų 

biurokratinių kliūčių mažinimo ir administracinių reguliavimo išlaidų apribojimo iki 

priimtino ir lengvai valdomo lygio; reikalauja praktinio BŽŪP įgyvendinimo, taip pat 

greitesnio BŽŪP supaprastinimo, taigi šiems procesams reikėtų teikti pirmenybę, 

paskirtosios nacionalinės įstaigos taip pat turėtų laiku vykdyti mokėjimus, tačiau kartu turi 

būti pasiekti politikos tikslai, kurių reikalavo visuomenė ir kurie buvo nustatyti; 

20. mano, kad ir sanglaudos politika po 2020 m. bus labai svarbi remiant kaimo vietovių 
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vystymąsi techninės infrastruktūros, darbo rinkos, verslininkystės ir pagrindinių paslaugų 

plėtros srityse, atgaivinant kaimo vietovių teritorijas ir remiant investicijas į vandens ir 

nuotekų infrastruktūrą; 

21. griežtai prieštarauja tam, kad žemės ūkio politikos sritys būtų grąžintos į nacionalinės 

kompetencijos sritį; pažymi, kad dėl BŽŪP įgyvendinimo skirtumų valstybėse narėse ir 

skirtingų išmokų lygių iškraipoma konkurencija vidaus rinkoje; ragina Komisiją ir 

valstybes nares užtikrinti vienodą įgyvendinimą visoje Sąjungoje, siekiant įvykdyti 

bendros žemės ūkio politikos tikslus, nes BŽŪP leidžia taupyti Europos mokesčių 

mokėtojų lėšas; nerimauja dėl naujo nacionalizavimo tendencijos visuomenei reaguojant į 

žemės ūkio krizes, ypač tikslinių išmokų telkimo vietoj faktinių Europos veiksmų; 

patvirtina, kad gerai veikiantis ir gerai finansuojamas antrasis ramstis yra būtina BŽŪP 

sėkmės ir Sąjungos kaimo vietovių ekonominės gerovės sąlyga; atkreipia dėmesį į 

skirtingus kaimo plėtros poreikius valstybėse narėse ir šios srities finansavimo skirtumus; 

22. pažymi, jog vis didėjantys BŽŪP iššūkiai, pvz., maisto saugos užtikrinimas ir kova su 

kainų svyravimu, reikalauja lankstesnių finansinių išteklių; todėl ragina suteikti 

ūkininkams labai svarbias lanksčias priemones, kad būtų galima priimti šiuos iššūkius, jei 

jie kiltų; be to, ragina taikyti tinkamas kompensavimo priemones, skirtas nenumatytiems 

reiškiniams ir rinkos nepakankamumui dėl politikos sprendimų; atkreipia dėmesį į 

sudėtingą padėtį žemės ūkio rinkose ir naujus Europos žemės ūkiui kylančius iššūkius; 

perspėja apie dabartinės krizės pasekmes žemės ūkio rinkose ir apie silpnėjančią ūkininkų 

poziciją maisto tiekimo grandinėje ir vykstančiose bei būsimose prekybos derybose; be to, 

mano, kad nustačius pernelyg didelio užmojo teršalų kiekio mažinimo tikslus, susijusius 

su klimato kaitos ir energetikos paketu ir Teršalų išmetimo nacionalinių ribų direktyva, 

didės žemės ūkio gamybos išlaidos; 

23. pabrėžia, kad kalbant apie tolesnį BŽŪP vystymąsi laikotarpiu po 2020 m., prieš skiriant 

būtinus biudžeto išteklius turi būti apibrėžtos politikos priemonės ir konkretūs jų tikslai; 

pabrėžia, kad turi būti apsvarstytas Europos žemės ūkio draudimo fondo, kuri galima 

panaudoti vykstant krizei, įsteigimas, pvz., norint sumažinti gamybos apimtis, kad 

ūkininkams būtų užtikrintas Europoje gaminamų žaliavų kainų stabilumas. 
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