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Gerb. Pirmininke,

vykdant nurodytą procedūrą Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetui buvo pavesta pateikti 
nuomonę Jūsų komitetui. 

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas apsvarstė klausimą ir nusprendė paraginti atsakingą 
Biudžeto komitetą į savo įgaliojimus, susijusius su trišaliu dialogu, įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. atkreipia dėmesį į tai, kad siekiant Bendrijos tikslų aprūpinimo maistu saugumo, tvaraus 
ekonomikos augimo, teritorinės ir aplinkosauginės pusiausvyros, gyvūnų gerovės ir 
kovos su klimato kaita srityse svarbų vaidmenį vaidina tiek žemės ūkis, tiek kaimo 
plėtra;

2. pasisako už žemės ūkio biudžeto stabilumą ir todėl nepritaria jokiam jo sumažinimui 
2020 m., ypač atsižvelgiant į rimtas krizes ir kainų svyravimą, su kuriais žemės ūkio 
sektorius susidūrė pastaraisiais metais;

3. reiškia susirūpinimą dėl pasekmių biudžetui, kurių gali turėti 2020 m. biudžetui 
tebevykstančių derybų dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos nesėkmė;

4. primygtinai ragina valstybes nares 2020 m. stiprinti jaunųjų ūkininkų rėmimo 
priemones, atsižvelgiant į nepakankamą kartų atsinaujinimą žemės ūkio sektoriuje, kuris 
šiuo metu yra pagrindinė didžiausia kliūtis Europos žemės ūkiui;
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5. primygtinai reikalauja, kad bet kokios Sąjungos biudžeto įplaukos, kurios yra gaunamos 
kaip asignuotosios įplaukos arba kaip dėl pažeidimų žemės ūkio sektoriuje praeitais 
metais grąžintos lėšos, liktų 2 išlaidų kategorijoje;

6. išreiškia pasitenkinimą tuo, kad padidėjo asignavimai, skirti kovai su gyvūnų ligomis ir 
augalų kenkėjais, nes Sąjunga susiduria su didele rizika ir didesniais protrūkiais;

7. palankiai vertina didesnę paramą moksliniams tyrimams ir inovacijoms, kurių tikslas – 
saugių ir aukštos kokybės maisto produktų tiekimas; pabrėžia, jog būtina, kad 
moksliniams tyrimams žemės ūkio maisto produktų sektoriuje skirtos lėšos, ypač lėšos 
iš programos „Horizontas 2020“ biudžeto, ir toliau būtų visiškai prieinamos siekiant 
skatinti inovacijas ir pažangius sprendimus žemės ūkio ir kaimo plėtros sektoriuose;

8. pabrėžia bandomųjų projektų ir parengiamųjų veiksmų, skirtų inovacijoms žemės ūkio 
ir kaimo plėtros sektoriuose, svarbą; prašo toliau remti vykdomus ir naujus 
bandomuosius projektus ir parengiamuosius veiksmus.
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