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PASIŪLYMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos 
komitetą bei Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti 
šiuos pasiūlymus:

1. primygtinai ragina pereiti nuo į prekybą orientuotos žemės ūkio politikos prie 
apsirūpinimo maistu savarankiškumo ir vietos ir regioninių rinkų rėmimo politikos; 
primena, kad plačiai pripažįstamas agroekologijos pajėgumas suderinti ekonominius, 
aplinkos apsaugos ir socialinius tvarumo aspektus;

2. pabrėžia, kad žemės ūkiui skiriamas ES finansavimas turi atitikti Darbotvarkę iki 
2030 m. ir juo turi būti teikiama pirmenybė investicijoms į agroekologiją, agrarinę 
miškininkystę ir pasėlių įvairinimą; pabrėžia žemės ūkio biologinės įvairovės, vietinių 
gyvūnų ir augalų veislių ir vietinės įvairovės išsaugojimo svarbą; 

3. apgailestauja, kad didėjanti vertikalioji ir horizontali koncentracija žemės ūkio maisto 
produktų sektoriuje stiprina pramoninio maisto ir ūkininkavimo modelį; mano, kad 
įgyvendinant naująjį žaliąjį kursą reikia sukurti naują antimonopolinę aplinką;

4. pabrėžia, kad ES ir MERCOSUR susitarimas prieštarauja strategijai „Nuo ūkio iki 
stalo“, visų pirma kiek tai susiję su priklausomybės nuo gyvulių pašarų importo 
mažinimu ir perėjimu prie labiau augalinės mitybos bei trumpesnių tiekimo grandinių;

5. pabrėžia, kad ES laisvosios prekybos susitarimai (LPS) neturėtų destabilizuoti vietos 
žemės ūkio, kenkti smulkiesiems gamintojams ar didinti priklausomybės nuo maisto 
produktų importo; kelia klausimą dėl tarptautinių prekybos taisyklių, pagal kurias 
taikant PPO „žaliosios dėžės“ procedūrą leidžiamas dempingas; palankiai vertina 
Komisijos įsipareigojimą suderinti ES prekybos susitarimus su Paryžiaus susitarimu ir 
ragina užtikrinti, kad prieiga prie rinkos pagal LPS būtų suteikiama tik tuo atveju, jei 
laikomasi procesų ir gamybos metodų kriterijų;

6. smerkia ES taikomą dvigubų standartų dėl pesticidų praktiką, pagal kurią leidžiama iš 
ES eksportuoti joje uždraustas naudoti kenksmingas medžiagas.


