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PASIŪLYMAI

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

A. kadangi gamta ir biologinė įvairovė yra maisto pagrindas ir be ryžtingų politinių 
veiksmų, kuriais būtų siekiama išsaugoti ir atkurti gamtą bei biologinę įvairovę, 
įskaitant prieigą prieš švaraus vandens ir geras sąlygas apdulkintojams, bus negrįžtamai 
pakenkta visų piliečių apsirūpinimo maistu saugumui ir teisei į maistą;

B. kadangi, JT vertinimu, dabartinė pasaulinė maisto sistema yra pagrindinė biologinės 
įvairovės, laukinės gyvūnijos ir jų buveinių nykimo priežastis; kadangi 2020 m. maistas 
sudarė apie 45 proc. viso dėl ES vartojimo daromo poveikio aplinkai, vien ES maisto 
sistema peržengia kelias planetos išgalių ribas, be kita ko, kiek tai susiję su klimato 
kaita, kietosiomis dalelėmis, gėlo vandens ekotoksiškumu ir biogeocheminiais azoto ir 
fosforo ciklų srautais; kadangi tai labai kenkia ilgalaikiam maisto sistemos aplinkos 
pagrindo gyvybingumui ir atsparumui1;

C. kadangi gamta ir biologinė įvairovė daugeliu svarbių aspektų sąveikauja su žemės ūkiu, 
maistu ir mityba, nes teikia įvairių prijaukintų ir laukinių augalų bei gyvūnų;

D. kadangi klimato kaitos ir biologinės įvairovės krizės kelia tiesioginę grėsmę maisto 
produktų gamybai dėl ekstremalių oro sąlygų (įskaitant išskirtines sausras Pietų 
Europoje), sparčiai kintančių ūkininkavimo sąlygų ir konfliktų, kurie kyla dėl ribotų 
išteklių;

E. kadangi, anot Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO), apsirūpinimo 
maistu saugumo sąvoka apima ne tik maisto tiekimą, bet ir tarptautiniu mastu pripažintą 
žmogaus teisę į maistą ir stabiliai įperkamą galimybę visiems sveikai ir maistingai 
maitintis;

F. kadangi dėl Rusijos neišprovokuoto ir neteisėto agresijos karo prieš Ukrainą prarasta 
daug gyvybių ir pragyvenimo šaltinių, padaryta žala aplinkai ir materialinė žala bei 
sutrikdytas apsirūpinimo maistu saugumas Ukrainoje ir visame pasaulyje;

G. kadangi per COVID-19 pandemiją ir neišprovokuotą Rusijos invaziją į Ukrainą 
paaiškėjo struktūrinės ES maisto produktų tiekimo grandinių problemos, be to, pirminė 
gamyba yra labai pažeidžiama dėl klimato kaitos ir biologinės įvairovės nykimo 
poveikio; kadangi neveikimo kaina gerokai viršija išlaidas, susijusias su perėjimu prie 
atsparios maisto sistemos; kadangi ES turi toliau mažinti išmetamųjų teršalų kiekį, 
plėsti biologinės įvairovės išsaugojimą ir agroekologinius sprendimus ir atsisakyti trąšų 
iš iškastinio kuro;

H. kadangi praeities ir prognozių duomenys dėl ES žemės ūkio gamybos 2010–2020 m. 
rodo, kad ES gali palyginti savarankiškai apsirūpinti prekėmis, kurios gali būti 
gaminamos Europos klimato zonose, ir nėra pernelyg priklausoma nuo maisto produktų 

1 2023 m. sausio 4 d. Komisijos tarnybų darbinis dokumentas „Apsirūpinimo maistu saugumą užtikrinantys 
veiksniai“ (angl. „Drivers of food security“), SWD(2023)0004, grindžiamas kitais moksliniais šaltiniais.
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importo, kuris galėtų kelti pavojų maisto tiekimui; kadangi vis dar yra tam tikrų išimčių, 
visų pirma susijusių su aliejingųjų sėklų ir pašarui skirtų žuvų miltų importu;

I. kadangi siekiant didinti ES maisto sistemų atsparumą, kad būtų išlaikytas apsirūpinimo 
maistu saugumas, reikia laikytis daugialypio, holistinio ir integruoto požiūrio, kad būtų 
sumažintas spaudimas gamtos ištekliams; kadangi tai apima veiksmus, kuriais siekiama 
sumažinti taršą ir cheminių medžiagų naudojimą, uždaryti maistinių medžiagų ciklus, 
puoselėti biologinę įvairovę, skatinti tvarų gėlo vandens ir jūrų vandenų naudojimą bei 
gerą dirvožemio būklę, sustabdyti apdulkintojų skaičiaus mažėjimą ir jį didinti, taip pat 
veiksmingai prisitaikyti prie klimato kaitos tokiu būdu, kad būtų išsaugotos būtinosios 
ekosisteminės paslaugos;

J. kadangi vienas iš pagrindinių ES žaliojo kurso, Biologinės įvairovės strategijos, 
strategijos „Nuo ūkio iki stalo“ ir susijusių politikos priemonių tikslų yra transformuoti 
ES maisto sistemą siekiant ilgalaikio jos atsparumo, sveikos ir trumpos tiekimo 
grandinės gamybos, kuri užtikrintų apsirūpinimo maistu saugumą2;

K. kadangi vis dar lieka maisto atliekų problema, nes maždaug 20 proc. viso pagaminto 
maisto ES yra prarandama arba iššvaistoma įvairiuose maisto tiekimo grandinės 
etapuose; kadangi tuo pat metu apie 36,2 mln. žmonių kas antrą dieną negali sau leisti 
kokybiškai maitintis3; kadangi maisto atliekos lemia 6 proc. viso ES išmetamo šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekio;

L. kadangi maždaug 60–70 proc. ES žemės ūkio paskirties dirvožemio šiuo metu netenka 
organinės anglies, gauna daugiau maistinių medžiagų, nei jam reikia (tai daro poveikį ir 
vandens ištekliams bei natūralioms buveinėms), jis yra ardomas arba tankinamas, patiria 
antrinį druskėjimą arba kelis šiuos poveikius vienu metu4;

M. kadangi sveikas dirvožemis yra būtina sąlyga siekiant užtikrinti apsirūpinimo maistu 
saugumą ir ilgalaikį žemės ūkio tvarumą, bet ES dirvožemiui nustatytos kelių rūšių 
grėsmės, įskaitant klimato kaitą, sandarinimą, tankinimą, eroziją, potvynius ir 
nuošliaužas, sausras, hidrogeologinį nestabilumą, dirvožemio organinių medžiagų 
praradimą, gaisrus, audras, druskėjimą, užteršimą, dirvožemio biologinės įvairovės 
nykimą, rūgštėjimą ir dykumėjimą;

N. kadangi 2030 m. ES dirvožemio strategija aiškiai nurodo, jog būtina užtikrinti, kad 
dirvožemio išsaugojimas, tvarus naudojimas ir atkūrimas taptų norma;

O. kadangi daugiau kaip 75 proc. pasaulinių maistinių augalų rūšių, įskaitant vaisius ir 
daržoves, priklauso nuo gyvūnų atliekamo apdulkinimo;

2 SWD(2023)0004.
3 https://food.ec.europa.eu/safety/food-waste_lt
4 C. Veerman, T. P. Correia, C. Bastioli, B. Biro, J. Bouma, E. Cienciala, B. Emmett, E. A. Frison, A. Grand, 
H. Lachezar, Z. Kriaučiūnienė, M. Pogrzeba, J.-F. Soussana, C. Vela ir R. Wittkowski, „Rūpintis dirvožemiu 
reiškia rūpintis gyvybe: užtikrinkite, kad iki 2030 m. 75 proc. dirvožemio būtų geros būklės, kad būtų sveikas 
maistas, žmonės, gamta ir klimatas“ (angl. Caring for soil is caring for life – Ensure 75% of soils are healthy by 
2030 for healthy food, people, nature and climate), Geros dirvožemio būklės ir maisto misijos valdybos tarpinė 
ataskaita, Europos Komisija, Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinis direktoratas ir Žemės ūkio ir kaimo 
plėtros generalinis direktoratas, 2020 m., doi: 10.2777/4833.
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P. kadangi daugumos europiečių mityba neatitinka sveikos mitybos rekomendacijų, 
įskaitant didesnį tvariai ir regione išaugintų augalų ir augalinių maisto produktų, pvz., 
šviežių vaisių ir daržovių, sveikų grūdų ir ankštinių augalų, vartojimą; kadangi, 
nepaisant nedidelio mažėjimo tendencijos, daugelyje ES šalių mėsos suvartojimas 
vienam gyventojui vis dar yra 2–4 kartus didesnis nei rekomenduojama5; kadangi reikia 
spręsti perteklinio mėsos ir pernelyg perdirbtų produktų, taip pat produktų, kuriuose yra 
daug cukraus, druskos ir riebalų, vartojimo problemą6;

Q. kadangi gerai parengta žemės ūkio ir maisto politika gali sumažinti tvarių ir maistingų 
maisto produktų kainą ir tvariai padidinti sveikos mitybos prieinamumą ir įperkamumą, 
kad nė vienas neliktų nuošalyje7;

R. kadangi maisto pasirinkimui įtaką daro maisto aplinka, įskaitant maisto rinkodarą ir 
reklamą, produktų išdėstymą ir akcijas bei produktų ženklinimą;

S. kadangi gyvulininkystei ir gyvulininkystės žaliavos gamybai naudojama žemė užima 
beveik 80 proc. visos žemės ūkio paskirties žemės, nors joje pagaminama mažiau nei 
20 proc. pasauliui tiekiamų kalorijų; kadangi ES didėja ūkinių gyvūnų skaičius ir 
gyvūniniai produktai sudaro 22 proc. ES eksportuojamo maisto; kadangi 60 proc. ES 
pasėlių plotų yra skirti pašarams gaminti ir į ES kasmet importuojama beveik 30 mln. 
tonų sojų ir sojų produktų, o tai lemia gavybinį, turintį didelį anglies pėdsaką ir trapų 
modelį, neatsiejamą nuo miškų naikinimo;

T. kadangi reikia persvarstyti ES žemės naudojimą apsirūpinimo maistu saugumo tikslu, 
nes maždaug 65 proc. žemės ūkio paskirties žemės naudojama gyvūninės kilmės 
produktams, 55 proc. grūdų Europos Sąjungoje naudojama pašarams, o apie 4 proc. – 
biokuro gamybai8;

U. kadangi perėjimas nuo intensyvios gyvulininkystės prie tvaraus, ekstensyvaus žemės 
ūkio padės labai sumažinti žemės ūkio sektoriuje išmetamą metano kiekį ir sumažins 
neigiamą poveikį aplinkai, biologinei įvairovei, gyvūnų gerovei ir visuomenės sveikatai; 
kadangi esminis žingsnis šiame procese – veiksmingas ES laikomų ūkinių gyvūnų 
skaičiaus mažinimas;

V. kadangi apsirūpinimo maistu saugumui labai svarbios ne tik maisto produktų vartotojų 
kainos, bet ir namų ūkių pajamos; kadangi neregėtai padidėjus maisto produktų kainoms 
mažų pajamų namų ūkiai, kurie didelę dalį savo biudžeto išleidžia maistui, gali būti 
priversti rinktis mažiau sveikus ir įvairius maisto produktus, todėl jie taps ypač 
pažeidžiami dėl rizikos susirgti su prasta mityba susijusiomis neužkrečiamosiomis 
ligomis;

W. kadangi iš trečiųjų šalių importuojamiems maisto produktams dažnai taikomi žemesni 
nei ES aplinkos apsaugos, gyvūnų gerovės ir sveikatos standartai;

X. kadangi ES maisto produktų gamybos grandinės priklausomybė nuo pašarų importo ir 

5 SWD(2023)0004.
6 2021 m. spalio 20 d. Parlamento rezoliucija dėl sąžiningos, sveikos ir aplinkai palankios maisto sistemos pagal 
strategiją „Nuo ūkio iki stalo“ (OL C 184, 2022 5 5, p. 2).
7 https://www.fao.org/publications/sofi/2022/en/.
8 SWD(2023)0004.
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toliau daro didelį neigiamą tiesioginį ir netiesioginį poveikį aplinkai ir klimato kaitai 
Europos Sąjungoje ir už jos ribų; kadangi dėl šio pažeidžiamumo ir didėjančių gamybos 
sąnaudų, pvz., trąšų ir iškastinio kuro kainų, didėja maisto gamybos sąnaudos;

Y. kadangi 2021 m. rugsėjo mėn. daugiau kaip 161 mln. žmonių 42 šalyse patyrė didelį 
maisto stygių, beveik kas trečias žmogus pasaulyje neturi galimybių gauti tinkamo 
maisto ir maždaug 3 mlrd. žmonių sveikos mitybos kaina yra nepasiekiamai didelė; 
kadangi kyla pavojus, kad šie skaičiai toliau augs ir dėl to bus dar sunkiau iki 2030 m. 
užtikrinti darnų vystymąsi;

Z. kadangi užtikrinant ES apsirūpinimo maistu saugumą negali būti kenkiama trečiųjų 
šalių apsirūpinimo maistu saugumui ir apsirūpinimo maistu savarankiškumui; kadangi 
reikia skubiai užtikrinti teisingesnį ir vienodesnį maisto paskirstymą ir smarkiai 
sumažinti maisto švaistymą, kurio galima išvengti;

AA. kadangi pastaraisiais metais Europos Sąjungoje vis dažniau atsisakoma šeimos ūkių, 
mažėja jaunųjų ūkininkų skaičius ir kyla grėsmė kartų atsinaujinimui žemės ūkio 
sektoriuje;

1. remia teisingą ir skubų perėjimą prie agroekologinės praktikos ir ekologinio 
ūkininkavimo, taip pat prie agrarinės miškininkystės, siekiant sudaryti ES galimybes 
visų pirma spręsti savo priklausomybės nuo trąšų ir iškastinio kuro importo problemą; 
pakartoja, kad visapusiškai remia Europos žaliąjį kursą ir su juo susijusių tolesnių 
komunikatų, konkrečiai, strategijos „Nuo ūkio iki stalo“, biologinės įvairovės, cheminių 
medžiagų, nulinės taršos ir dirvožemio strategijų, užmojus, uždavinius ir tikslus; 
palankiai vertina tai, kad paskelbti ir publikuoti jų pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra 
priimamų aktų, įskaitant pasiūlymus dėl pesticidų ir dirbtinių trąšų naudojimo bei su jais 
susijusios rizikos mažinimo, nes šie pasiūlymai bus nepaprastai svarbūs siekiant 
užtikrinti ilgalaikį maisto produktų gamybos tvarumą, pvz., apsaugant apdulkintojus;

2. pabrėžia, kad dvi pagrindinės vidutinės trukmės ir ilgalaikės grėsmės ūkininkavimui ir 
maisto gamybai yra klimato kaita ir ekosistemų žlugimas; pažymi, kad naujausioje 
Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos ataskaitoje prognozuojama, jog ateityje kils 
didelių problemų, susijusių su žemės ūkiu, ekosistemų stabilumu, vandens prieinamumu 
ir aprūpinimu maistu;

3. pabrėžia, kad tvarus ūkininkavimas, kurį vykdant saugomi gamtos ištekliai, yra būtina 
išankstinė ilgalaikio apsirūpinimo maistu saugumo užtikrinimo ES ir visame pasaulyje 
sąlyga; ragina transformuoti maisto produktų gamybos sektorių naudojant metodus, 
elgseną ir praktiką, kuriais atkuriama dirvožemio būklė ir sustiprinamos ekosisteminės 
paslaugos, pvz., regeneracinius metodus, kaip būdą padidinti derlingumą, pagerinti 
dirvožemio būklę, vandens prieinamumą, derlių ir galiausiai mitybą ir maisto saugą; 
pabrėžia ilgainiui teigiamą ekstensyviojo ūkininkavimo ir įvairių kraštovaizdžių bei 
buveinių poveikį kenkėjų žalos prevencijai, biologinės įvairovės atkūrimui, augalų 
auginimo stabilumui ir žemės ūkio našumo skatinimui ir pareiškia, kad tvirtai remia 
ūkininkavimą miestuose, įskaitant vaismedžių naudojimą;

4. pabrėžia, kad ES turi mažinti savo priklausomybę nuo importo iš ES nepriklausančių 
šalių, pereidama prie vietos maisto gamybos, kad paremtų perėjimą prie tvarios sveikos 
augalinės mitybos ir perbalansuotų ES žemės, naudojamos pašarams gaminti, ir žemės, 
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naudojamos žmonių vartojamam maistui gaminti, dalį;

5. pažymi, kad perėjimas prie mažiau intensyvių formų žemės ūkio ir tiekimo grandinių 
trumpinimas padės sumažinti gamybos sąnaudas, susijusias su mineralinėmis trąšomis 
ar iškastiniu kuru, kurių ES vis dar daugiausiai gauna importuodama iš autoritarinių 
režimų, ir sukurs sinergiją bei bendrą naudą, pvz., sumažintą išmetamą ŠESD kiekį;

6. pakartoja, kad žaliasis kursas yra įtraukios ir nediskriminacinės visuomenės pertvarkos, 
kurios pagrindiniai tikslai – poveikio klimatui neutralumas, aplinkos apsauga, tvarus 
išteklių naudojimas ir piliečių sveikata bei gyvenimo kokybė, atsižvelgiant į planetos 
išgales, katalizatorius, ir mano, kad žaliasis kursas padės užtikrinti didesnį apsirūpinimo 
maistu saugumą; primena, kad bet kokie trumpalaikiai ar laikini sprendimai visada kelia 
riziką, kad ilgainiui viena priklausomybė bus pakeista kita; pabrėžia, kad, įgyvendinant 
visuotines pastangas pasiekti apsirūpinimo maistu saugumą ir maisto sistemų 
atsparumą, nepaprastai svarbu sumažinti ES maisto sistemos poveikį aplinkai ir 
klimatui, be kita ko, pagal Pasaulinį įsipareigojimą dėl metano, sustiprinti maisto 
sistemos atsparumą, užtikrinti apsirūpinimo maistu saugumą vykstant klimato kaitai ir 
nykstant biologinei įvairovei, vadovauti pasauliniam perėjimui prie konkurencingo 
tvarumo nuo ūkio iki stalo ir pasinaudoti naujomis tvariomis galimybėmis;

7. pabrėžia, kad regeneraciniai metodai, pvz., agroekologija, agrarinė miškininkystė, 
ekologinis ūkininkavimas, tikslusis ir sekvestruojamasis ūkininkavimas, gali padėti 
spręsti klimato, biologinės įvairovės, aplinkos, ekonomines ir socialines problemas; 
pabrėžia šių praktikų galimybes riboti dirvožemio blogėjimą ir didinti anglies dioksido 
sekvestraciją, jei sprendžiamas nuolatinio anglies dioksido saugojimo klausimas; 
pabrėžia, kad ši praktika gali ne tik užtikrinti tvarią prekių gamybą ir ekosisteminių 
paslaugų teikimą, bet ir sumažinti naudojamą pesticidų, trąšų, antimikrobinių medžiagų 
ir vartojamų dujų kiekį ir taip sumažinti maisto gamybos sąnaudas; taip pat pabrėžia 
galimybę taikant šią praktiką paskatinti sveikesnių, kokybiškų maisto produktų gamybą, 
suteikti priemoką ūkininkams, užtikrinti pajamų stabilumą ir diversifikavimą bei 
ilgalaikę tvarią, atsparią ir pritaikytą ateičiai gamybą, orientuotą į smulkiuosius ir 
vidutinio dydžio ūkininkus;

8. pabrėžia vertikaliojo ūkininkavimo galimybę vykdyti maisto produktų gamybą 
nepriklausomai nuo orų ir sezonų, galbūt gaunant didesnį derlių su mažesnėmis vandens 
ir pesticidų sąnaudomis; ragina plačiau pripažinti šią praktiką ES politikoje ir imtis 
iniciatyvų, siekiant skirti daugiau investicijų į vertikaliojo ūkininkavimo mokslinius 
tyrimus ir plėtrą;

9. pabrėžia, kad apsirūpinimo maistu saugumas taip pat apima maisto saugos ir mitybos 
aspektus ir turi būti vertinamas trumpalaikėje, vidutinio laikotarpio ir ilgalaikėje 
perspektyvoje;

10. palankiai vertina Komisijos atliktą išsamią apsirūpinimo maistu saugumo veiksnių 
analizę; pabrėžia, kad jos išvadose nurodoma, jog būtina skubiai pereiti prie tvarios 
maisto sistemos, pajėgios užtikrinti apsirūpinimo maistu saugumą trumpuoju ir ilguoju 
laikotarpiu;

11. pabrėžia, kad reikia priimti integruotus ir į sistemas orientuotus sprendimus siekiant 
palengvinti kompromisus tarp klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato 
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kaitos priemonių, nes tai sustiprins ilgalaikį atsparumą;

12. teigiamai vertina 2022 m. birželio 22 d. Komisijos pasiūlymą dėl naujo reglamento dėl 
tausiojo augalų apsaugos produktų naudojimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas 
(ES) 2021/2115 (COM(2022)0305), kuris apima ES masto tikslus iki 2030 m. sumažinti 
cheminių pesticidų naudojimą ir riziką bei visų pirma sumažinti pavojingiausių 
pesticidų naudojimą, vadovaujantis ES strategija „Nuo ūkio iki stalo“ ir Biologinės 
įvairovės strategija; pabrėžia, kad šiame pasiūlyme turėtų būti nustatyta ilgalaikė vizija 
(po 2030 m.) ir sumažinta Europos žemės ūkio priklausomybė nuo cheminių pesticidų; 
pažymi, kad ES priklausomybės nuo pesticidų mažinimas yra apsirūpinimo maistu 
saugumo ir savarankiško apsirūpinimo maistu varomoji jėga;

13. ragina Komisiją laikytis savo įsipareigojimo ir pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto uždrausti visų pesticidų ir kitų pavojingųjų cheminių 
medžiagų, kurios yra draudžiamos ES lygmeniu, eksportą, panaikinti dvigubus 
standartus ir užtikrinti vienodas sąlygas pramonei bei įvairių valstybių narių 
nacionalinių teisės aktų suderinimą;

14. pabrėžia, kad žemės ūkio gamyba priklauso nuo apdulkintojų; todėl apgailestauja, kad 
vis dar trūksta rekomendacinių dokumentų augalų apsaugos produktų ir biocidinių 
produktų keliamai rizikai apdulkintojams įvertinti; ragina Komisiją ir valstybes nares 
deramai atkreipti dėmesį į sėkmingą Europos piliečių iniciatyvą „Saugokime bites ir 
ūkininkus!“, kuria raginama iki 2030 m. palaipsniui 80 proc. sumažinti sintetinių 
pesticidų naudojimą ES žemės ūkyje, pradedant nuo pavojingiausių, kad ne vėliau kaip 
2035 m. žemės ūkio paskirties žemėje sintetiniai pesticidai nebebūtų naudojami ir būtų 
atkurtos natūralios ekosistemos9;

15. sutinka, kad norint pasiekti tikslus dėl pesticidų naudojimo mažinimo ir sumažinti 
priklausomybę nuo importo, trumpuoju laikotarpiu reikia užtikrinti, kad rinkoje būtų 
organinių alternatyvų; pabrėžia, kad laipsniškai mažinant pesticidų naudojimą vidutiniu 
ir ilguoju laikotarpiu bus pašalintas neigiamas poveikis žmonių, gyvūnų sveikatai ir 
ekosistemoms bei pagerintas apsirūpinimo maistu saugumo stabilumo aspektas, sykiu 
išvengiant tolesnio aplinkos būklės blogėjimo;

16. ragina priimti plataus užmojo Geros dirvožemio būklės teisės aktą, kuriuo būtų 
siekiama atkurti dirvožemį ir jo mikrobiotą, kad būtų sudarytos sąlygos kaupti organinę 
anglį, prarastą, be kita ko, dėl pernelyg didelio maistinių medžiagų kiekio, erozijos ir 
druskėjimo, kad būtų sustiprinta natūrali augalų apsaugos sistema nuo abiotinio ir 
biotinio streso; pabrėžia, kad bet kokie 2023 m. 2-ajam ketvirčiui numatyto Geros 
dirvožemio būklės akto atidėjimai būtų žalingi, nes neturint dirvožemio apsaugai skirtos 
visapusiškos ES teisės sistemos negrįžtamai prarandamas Europos dirvožemis; pabrėžia, 
kad reikia užtikrinti gerą dirvožemio būklę;

17. ragina Komisiją kuo greičiau pasiūlyti privalomus tikslus, kad iki 2030 m. bent 50 proc. 
būtų sumažintas maisto švaistymas visoje maisto grandinėje, remiantis bendra 
metodika, ir ragina imtis priemonių jiems pasiekti, įskaitant plataus masto kampaniją 
vartotojų informuotumui didinti, datos ženklinimo suderinimą, didesnį vartotojų 
švietimą ir draudimą sunaikinti neparduotus maisto produktus; pabrėžia teigiamą 

9 https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2019/000016_lt.



AD\1273668LT.docx 9/18 PE739.666v02-00

LT

poveikį, kurį trumpos maisto tiekimo grandinės gali daryti siekiant mažinti maisto 
švaistymą;

18. ragina Komisiją pateikti plataus užmojo pasiūlymą dėl ES tvarios maisto sistemos 
pagrindų teisės akto, kuriuo būtų nustatytas aiškus ir išmatuojamas būdas užtikrinti 
maisto sistemos tvarumą ES; pabrėžia, kad toks teisės aktas turėtų užtikrinti visų esamų 
ir būsimų su maistu susijusių politikos sričių, įskaitant ES išorės politiką, suderinamumą 
ir vartotojų perėjimą prie tvarios, labiau subalansuotos ir sveikos mitybos, skatinant 
palankią maisto aplinką, didinant tvarių ir sveikų maisto produktų įperkamumą bei 
prieinamumą, kartu užtikrinant, kad už tvarią gamybą mokamos kainos ir ūkininkų 
gaunamos pajamos būtų sąžiningos; ragina Komisiją pasinaudoti šiuo teisės akto 
projektu siekiant sustiprinti atsakomybę ir dalyvavimą visoje maisto grandinėje 
pereinant prie tvarumo, pripažinti gyvūnų gerovę kaip tvarios maisto sistemos 
reikalavimą ir skatinti perėjimą prie gyvulininkystės, kurioje būtų paisoma planetos 
išgalių ir užtikrinama gyvūnų sveikata bei gerovė;

19. ragina visose politikos srityse, kurios turi poveikio maisto prieinamumui ir galimybėms 
jo gauti, griežtai taikyti bendros sveikatos principą, kad būtų susieti žmonių sveikatos, 
gyvūnų sveikatos ir aplinkos apsaugos klausimai; pabrėžia, kad niekada neturi kilti 
pavojus maisto saugai, ir akcentuoja, kad svarbu politiką formuoti teisingai ir socialiniu 
bei ekonominiu požiūriu sąžiningai, siekiant remti maistingą, įperkamą ir ilgalaikiu 
požiūriu tvariai, laikantis biologinės įvairovės išsaugojimo ir agroekologinių sprendimų 
pagamintą maistą, ir kad svarbu užtikrinti tinkamą ir skaidrų produktų ženklinimą, kad 
vartotojui būtų lengviau priimti sveikus sprendimus;

20. primena tikslą 50 proc. sumažinti žemės ūkyje naudojamų antimikrobinių medžiagų 
kiekį ir prašo Komisijos įvertinti, kaip valstybės narės įgyvendino Veterinarinių vaistų 
dokumentų rinkinį, visų pirma draudimą dėl prevencinio antibiotikų naudojimo gyvūnų 
grupėms, draudimą prevenciškai naudoti antimikrobines medžiagas teikiant vaistinį 
pašarą ir draudimą importuoti mėsą, kuri buvo apdorota antimikrobinėmis medžiagomis 
siekiant paskatinti augimą;

21. pripažįsta, kad COVID-19 pandemija aiškiai priminė apie žmonių, gyvūnų ir planetos 
sveikatos tarpusavio sąsajas, ir reiškia didelį susirūpinimą dėl zoonozinių ligų, kurias 
sukelia netoli vienas kito laikomi gyvūnai, poveikio, nes 70 proc. naujų ligų ir 
pandemijų yra gyvūninės kilmės10;

22. pabrėžia tai, kad galimybės gauti augalinių baltymų, jei jie vartojami tiesiogiai, yra 
daugiau nei pakankamos, kad būtų patenkinti pasauliniai baltymų poreikiai; pripažįsta 
teigiamą labiau augalinės mitybos poveikį žmonėms, gyvūnams, planetai ir 

10 IPBES praktinio seminaro ataskaita dėl biologinės įvairovės ir pandemijų; Išsami analizė „Biologinės 
įvairovės nykimo ir didėjančio zoonozinių ligų plitimo sąsaja“ (angl. The link between biodiversity loss and the 
increasing spread of zoonotic diseases), Europos Parlamentas, Parlamentinių tyrimų paslaugų generalinis 
direktoratas, 2020 m. gruodžio 22 d.; „Humane Society International“ ataskaita „The connection between animal 
agriculture, viral zoonoses, and global pandemics“, 2020 m.; M. S. Dhingra, J. Artois, S. Dellicour et al., 
„Geographical and historical patterns in the emergences of novel highly pathogenic avian influenza (HPAI) H5 
and H7 viruses in poultry“, Frontiers in Veterinary Science Vol. 5, 2018, paskelbta adresu: 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5996087/; B. A. Jones, D. Grace, R. Kock et al., „Zoonosis emergence 
linked to agricultural intensification and environmental change“, Proceedings of the National Academy of 
Sciences of the United States of America, Vol. 110, 2012, paskelbta adresu: www.pnas.org/content/110/21/8399.
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apsirūpinimo maistu saugumui; pabrėžia, kad reikėtų labiau remti augalinių baltymų 
gamybą ir įsisavinimą rinkoje, taip pat augalinių baltymų gamybą Europoje, kad būtų 
sustiprintas apsirūpinimo maistu saugumas, pripažįstant sveikos gyvensenos skatinimo 
ir tvarios mūsų maisto sistemų pertvarkos svarbą;

23. pakartoja, kad reikia mažinti žemės ūkio sektoriuje išmetamą anglies dioksido, metano 
ir azoto suboksido kiekį, visų pirma pašarų ir gyvulininkystės sektoriuose, taip pat 
organinių ir mineralinių trąšų sektoriuje, toliau nepakenkiant gyvūnų gerovei ir sykiu 
užtikrinant, kad nepablogėtų dirvožemio derlingumas, be kita ko, sprendžiant gyvulių 
tankumo ES ir dėl žemės naudojimo išmetamų teršalų, kuriuos lemia importuojami 
pašarai ir maistas, būdingojo kiekio problemą; pakartoja savo raginimą nustatyti 
nuoseklų politikos priemonių derinį, kad būtų sudarytos sąlygos pereiti prie tvaresnės 
praktikos, pvz., ekstensyviosios žoliniais pašarais grindžiamos gyvulininkystės, taikant 
mišriąją ūkininkavimo sistemą, kurioje būtų atsižvelgiama į vietos aplinkos talpą ir 
skatinama biologinė įvairovė; atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją paskelbti tyrimą dėl 
Europos žemės ūkio paskirties žemės talpos optimalaus bandų dydžio atžvilgiu, siekiant 
pereiti prie geresnės pusiausvyros tarp ES žemės, naudojamos pašarams gaminti, ir 
žemės, skirtos žmonių maistui gaminti;

24. pabrėžia, kad trąšų naudojimas sudaro apie 50 proc. žemės ūkyje suvartojamos 
energijos (vertinant tiek tiesioginį, tiek netiesioginį naudojimą); pabrėžia, kad 
didėjančios energijos kainos daro grandininį poveikį didėjančioms sintetinių trąšų 
kainoms, o tai reiškia, kad konsultacijos dėl agronominių alternatyvų paieškos gali būti 
ekonomiškai efektyviausia politikos alternatyva11; atkreipia dėmesį į įrodytą ekologinio 
žemės ūkio gebėjimą gaminti maistą nenaudojant sintetinių trąšų, primena tikslą 
pasiekti, kad iki 2030 m. bent 25 proc. ES žemės ūkio paskirties žemės būtų ekologiškai 
ūkininkaujama;

25. ragina ES integruotame maisto medžiagų valdymo plane spręsti per didelio maisto 
medžiagų praradimo klausimą ir uždaryti maisto medžiagų ciklus visais jų sudėtingais 
aspektais mažinant naudojamų išorės išteklių kiekį ir tinkamai įgyvendinant dabartinius 
teisės aktus bei užtikrinant jų įgyvendinimą ir kartu siekiant savarankiškumo bei 
alternatyvų cheminėms trąšoms tobulinimo;

26. pažymi, kad perteklinio amoniako iš trąšų ir galvijų atliekų poveikis žmonių sveikatai 
vertinamas 430 000 ankstyvos mirties atvejų, kasmet fiksuojamų ES12, ir išlaidomis dėl 
prarasto derliaus;

27. primena kokybiškos sistemos, skirtos gyvūnų gerovei, be kita ko, vežant ir skerdžiant, 
svarbą; palankiai vertina planuojamą ES gyvūnų gerovės teisės aktų peržiūrą, įskaitant 
galiojančių gyvūnų gerovės teisės aktų atnaujinimą, ir poreikį parengti ir įgyvendinti 
griežtesnius ir naujus konkrečioms rūšims skirtus teisės aktus bei užtikrinti jų vykdymą, 
nes apskritai stokojama veiksmingo galiojančių teisės aktų įgyvendinimo ir vykdymo 

11 X. Poux, P. M. Aubert, „An agroecological Europe in 2050: multifunctional agriculture for healthy eating. 
Findings from the Ten Years For Agroecology (TYFA) modelling exercise“, Iddri-AScA, Paris, 2018, Study 
No 09/18.
12 S. Guthrie, S. Giles, F. Dunkerley, H. Tabaqchali, A. Harshfield, B. Ioppolo, C. Manville, „Impact of 
ammonia emissions from agriculture on biodiversity: An evidence synthesis“, Santa Monica, California, RAND 
Corporation, 2018, paskelbta adresu: https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2695.html.
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užtikrinimo; pabrėžia, kad svarbu atsižvelgti į naujausią pažangą gyvūnų gerovės 
mokslo srityje ir reaguoti į visuomenės, politikos ir rinkos reikalavimus dėl aukštesnių 
gyvūnų gerovės standartų, taip pat atnaujinti gyvūnų laikymo sistemas bei gamybos 
praktiką;

28. yra susirūpinęs dėl to, kad daugelis sveikatos ir aplinkos apsaugos išlaidų, susijusių su 
maisto gamyba ir vartojimu, nebuvo internalizuotos; prašo Komisijos įvertinti 
galimybes įtraukti gamybos išorinio poveikio sąnaudas į maisto produktus; ragina 
Komisiją išnagrinėti būdus, kaip į maisto politikos formavimą būtų galima įtraukti 
tikrųjų sąnaudų apskaitos aspektus, ir ragina valstybes nares skatinti maisto įperkamumą 
ir tvaraus bei sveiko vartojimo modelius, be kita ko, teikiant fiskalines paskatas, pvz., 
mažinant PVM šviežiems, neperdirbtiems vaisiams ir daržovėms ir taikant 
pakoreguotus cukraus mokesčius;

29. ragina Komisiją užtikrinti, kad būsimajame ES pagrindų teisės akte dėl tvarių maisto 
sistemų būtų skatinama palanki maisto aplinka ir socialiniai aspektai, kai sveiki ir tvarūs 
maisto produktai būtų prieinamiausi, įperkamiausi, labiausiai reklamuojami ir 
patraukliausi, ir propaguoja trumpas tiekimo grandines ir vietos bei sezoninių produktų 
vartojimą;

30. kartu pabrėžia, kad reikia tinkamų socialinės apsaugos priemonių ir apsauginių tinklų, 
kad visiems būtų užtikrinta galimybė sveikai maitintis, ypač daug dėmesio skiriant 
mažas pajamas gaunantiems namų ūkiams, kurie negali gauti įvairių, sveikų ir 
maistingų maisto produktų, nes tikimasi, kad išliks didelės maisto ir energijos kainos;

31. dar kartą pabrėžia būtinybę spręsti pernelyg didelio mėsos ir pernelyg perdirbtų 
produktų, taip pat produktų, kuriuose yra daug cukraus, druskos ir riebalų, vartojimo 
problemą13;

32. pabrėžia, kad biokuro gamyba ES rinkai, nepaisant jo potencialo, gali kelti pavojų ne tik 
apsirūpinimo maistu saugumui, bet ir žmogaus bei žemės teisėms, taip pat miškams, 
biologinei įvairovei, dirvožemio būklei ir rinkos stabilumui ES ir trečiosiose valstybėse; 
atkreipia dėmesį į didelį netiesioginio žemės naudojimo keitimo poveikį biokurui iš 
maistinių augalų, nes būtent perkėlimo poveikis taip pat yra siejamas su žmogaus teisių 
pažeidimais, žemės grobimu bei visuotiniu badu trečiosiose valstybėse; mano, kad dėl 
šios priežasties ES turi skirti daugiau dėmesio šiam klausimui; ragina Komisiją ir 
valstybes nares skubiai pradėti taikyti laikino sustabdymo priemones, taikomas biokuro 
iš maistinių augalų, skystųjų bioproduktų ir biomasės kuro gamybai ir maišymui, kad 
iki 2030 m. būtų užtikrintas papildomas maisto tiekimas, stabilizuotos pasaulinės maisto 
prekių rinkos ir palaipsniui atsisakyta biokuro iš maistinių augalų, išskyrus pažangųjį 
biokurą;

33. smerkia tai, kad daug dėmesio skiriama trumpalaikėms politikos priemonėms, pvz., 
priemonėms dėl trąšų; pabrėžia, kad reikia nedelsiant palaipsniui atsisakyti subsidijų 
iškastinio kuro naudojimui dirbtinėms trąšoms gaminti;

34. pažymi, kad karas Ukrainoje dar aiškiau atskleidė, kad maisto produktų gamyba ES 

13 2022 m. lapkričio 23 d. Parlamento rezoliucija dėl diabeto prevencijos, valdymo ir geresnės priežiūros ES 
Pasaulinės diabeto dienos proga (Priimti tekstai, P9_TA(2022)0409).
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priklauso nuo išteklių, gaunamų iš Sąjungai nepriklausančių šalių; šiuo atžvilgiu 
pabrėžia, kad, norint ilgainiui užtikrinti maisto produktų gamybą, turėtų būti naudojami 
ir plėtojami ES nesunkiai prieinami bei gaminami ištekliai ir praktikos pavyzdžiai, pvz., 
sėjomaina, kompostas, tvarios organinės trąšos ir organiniai augalų apsaugos produktai, 
neviršijant Nitratų direktyvos ribų;

35. pakartoja savo poziciją dėl naujų genominių veisimo metodų, pagal kurią 
akcentuojamas atsargumo principas ir būtinybė užtikrinti skaidrumą bei pasirinkimo 
laisvę ūkininkams, perdirbėjams ir vartotojams, ir pabrėžia, kad būsimi politikos 
veiksmai turėtų apimti rizikos vertinimus ir išsamią atsekamumo ir ženklinimo 
galimybių apžvalgą bei vertinimą, siekiant užtikrinti tinkamą reguliavimo priežiūrą ir 
teikti vartotojams atitinkamą informaciją, įskaitant produktus iš trečiųjų valstybių, kad 
būtų užtikrintos vienodos sąlygos;

36. ragina Komisiją tinkamai ir geriau įvertinti genetiškai modifikuotų organizmų poveikį 
sveikatai, biologinei įvairovei ir socialinei įtraukčiai, taip pat ūkininkų ir vartotojų 
pasirinkimo laisvei;

37. ragina atlikti išsamią selekcijos procesų ir augalų dauginamosios medžiagos bei jos 
dalių patentų socialinio, ekonominio ir aplinkosauginio poveikio maisto sistemai, 
įskaitant didesnės rinkos koncentracijos ir monopolizavimo maisto grandinėje 
potencialą, taip pat maisto įperkamumui ir prieinamumui analizę;

38. pabrėžia, kad galimybės be kliūčių naudotis augaline medžiaga yra nepaprastai svarbios 
Europos augalų selekcijos sektoriaus inovaciniam pajėgumui; ragina ES ir jos valstybes 
nares kruopščiai įvertinti biologinių medžiagų ir iš esmės biologinių procesų patentų 
poveikį apsirūpinimo maistu saugumui bei užtikrinti laisvę vykdyti veiklą ir išimtį, 
susijusią su veislėmis, selekcininkams;

39. pripažįsta, kad svarbu didinti pasėlių atsparumą klimato kaitai ir naujiems patogenams, 
didinti ir išlaikyti derlių trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu, ypač atsižvelgiant į sausras ir 
vandens trūkumą, su kuriais susiduria vis daugiau ES valstybių narių; pabrėžia, kad tai 
priklauso nuo biologinės įvairovės atkūrimo ir išsaugojimo, dirvožemio būklės, 
agroekologinių ir ekologinių metodų taikymo, ir atkreipia dėmesį į sėklų saugumo ir 
įvairovės svarbą; pabrėžia, kad selekcininkams ir ūkininkams turi būti užtikrinta prieiga 
prie kokybiškų augalų veislių sėklų, pritaikytų prie klimato kaitos poveikio ir mažų 
sąnaudų ūkininkavimo sistemų, įskaitant tradicines ir vietos sąlygoms pritaikytas veisles 
ir įvairiarūšę medžiagą, taip pat prie genetinių išteklių, reikalingų tolesnei selekcijai;

40. pabrėžia, kad svarbu skatinti ES užaugintus augalinius baltymus, kad būtų tiekiami 
regione pagaminti didelės maistinės vertės maisto produktai ir pašarai;

41. ragina Komisiją skatinti ir remti inovacijas bei mokslinius tyrimus, mokymą ir 
konsultavimą, taip pat plėtoti novatoriškus projektus, skirtus socialiniu, ekonominiu ir 
aplinkos požiūriu tvariems maisto stygiaus sprendimams, kuriais taip pat mažinamas 
žemės ūkio sektoriaus poveikis klimatui ir biologinei įvairovei, ir tolesnes investicijas, 
kurios gali paspartinti žaliąją pertvarką ir užtikrinti tvarumą bei savarankiškumą tiek 
ES, tiek besivystančiose šalyse;

42. pabrėžia, kad dėl novatoriškų skaitmeninių technologijų neturėtų atsirasti nauja rutininė 
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priklausomybė, taip pat kad jomis neturėtų būti didinama ūkių koncentracija, bet jos 
turėtų būti prieinamos ir jomis turėtų galėti naudotis smulkieji ūkininkai;

43. pabrėžia, kad dėl konfliktų, klimato ir biologinės įvairovės krizių bei pandemijos prieš 
tai pasaulyje mažėjęs badas vėl pradėjo didėti ir dabar badą patiria apie 10 proc. 
pasaulio gyventojų; pabrėžia, kad reikia toliau dėti pastangas siekiant atnaujinti ir 
išlaikyti Ukrainos grūdų eksportą, nes jis turėtų sumažinti spaudimą globaliuosiuose 
Pietuose; šiuo atžvilgiu ragina Komisiją dėti daugiau pastangų diplomatijai maisto 
srityje, taip pat turint omenyje, kad šiuo metu Sąjunga yra viena iš svarbiausių pasaulyje 
kviečių augintojų ir kad dėl maisto tiekimo trūkumo globaliuosiuose Pietuose šios 
trečiosios valstybės gali tapti labiau pažeidžiamos autoritarinių režimų įtakai;

44. pabrėžia, kad šiandien Europos Sąjungoje nėra rizikos dėl maisto pakankamumo, nes iš 
esmės ES gali pati apsirūpinti pagrindiniais žemės ūkio produktais ir pasiekia stabilų 
bendrą maisto produktų eksporto perteklių14; vis dėlto labai susirūpinęs pažymi, kad dėl 
didelės infliacijos ir ypač kylančių maisto kainų maisto įperkamumas yra reali problema 
mažiau pasiturintiems namų ūkiams; pabrėžia, kad, nors karo Ukrainoje neigiamas 
poveikis pasauliniam apsirūpinimo maistu saugumui buvo didelis, buvo parodyti esami 
sisteminiai maisto sistemos trūkumai ir reikia priimti pakankamai trumpalaikių ir 
ilgalaikių priemonių siekiant spręsti bado ir netinkamos mitybos problemas Europoje ir 
už jos ribų;

45. mano, kad importuojamiems produktams turėtų būti taikomi tie patys žemės ūkio 
gamybos standartai, kokie yra taikomi ES gaminamiems produktams, ir ragina šiuo 
tikslu į laisvosios prekybos susitarimus įtraukti atitinkamas sąlygas;

46. pabrėžia, kad tvarumas reiškia ekonominio vystymosi, poveikio aplinkai ir socialinės 
lygybės, įskaitant teisingumą lyčių srityje, pusiausvyrą; pabrėžia neigiamą poveikį 
lytims dėl didėjančio maisto stygiaus, nes, kai trūksta maisto, moterys yra linkusios 
mažinti suvartojamą maisto kiekį, be to, moterys ir mergaitės sudaro 60 proc. visų 
neprivalgančių žmonių; pažymi, kad 60 proc. moterų, gyvenančių Afrikoje į pietus nuo 
Sacharos, dirba žemės ūkio sektoriuje ir yra labai pažeidžiamos dėl klimato kaitos 
poveikio jų apsirūpinimo maistu ir vandeniu saugumui;

47. yra susirūpinęs dėl ES žemės ūkio sektoriui būdingo poveikio socialinei lygybei ir 
lytims, nes, be kita ko, nuo 2015 m. ES stiprėja tendencija, kai žmonės patiria vidutinį 
arba didelį maisto stygių ir labiausiai dėl to nukenčia moterys, vaikai ir marginalizuotos 
grupės; apgailestauja dėl to, kad socialinis teisingumas ir lyčių lygybė bei jų 
tarpsektoriniai aspektai nėra proaktyviau ir labiau įpareigojamai įtraukti į bendrą žemės 
ūkio politiką (BŽŪP) bei kitas susijusias politikos priemones, kad būtų sustiprintas ES 
žemės ūkio ir maisto sistemų socialinis tvarumas bei atsparumas; pabrėžia, kad didesnis 
darbo užmokestis, pensijos ir tinkamos socialinės gerovės sistemos padeda mažinti 
maisto įperkamumo problemą;

48. yra labai susirūpinęs, kad dabartinei ES žemės ūkio sistemai reikia daug mažų garantijų, 
mažai uždirbančių, dirbančių lanksčiu grafiku, sezoninių ir nedeklaruojamų darbuotojų, 
dažnai moterų, kurie dažnai yra išnaudojami ir patiria piktnaudžiavimą dėl didžiulio 
gamintojų patiriamo sąnaudų spaudimo, taip paminant pačios ES socialinius ir darbo 

14 SWD(2023)0004.
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standartus;

49. ragina parengti strategiją, kuria būtų siekiama regionalizuoti svarbiausių prekių tiekimo 
grandinę, atsižvelgiant į dabartinę geopolitinę įtampą ir kartu remiant savarankišką 
apsirūpinimą maistu trečiosiose valstybėse, ir užtikrinti vietinių ir tvarių augalinių 
baltymų tiekimą; primena apie strateginę vietos gamybos ir trumpų tiekimo grandinių 
svarbą;

50. pažymi, kad strategija „Nuo ūkio iki stalo“ siekiama užtikrinti, kad maisto produktai 
būtų įperkami, o ekonominė grąža tiekimo grandinėje būtų teisingesnė, kad galiausiai 
tvariausiai pagaminti maisto produktai būtų įperkamiausi, skatinti ES tiekimo sektoriaus 
konkurencingumą, remti sąžiningą prekybą bei kurti naujas verslo galimybes, sykiu 
užtikrinant bendrosios rinkos vientisumą bei profesinę saugą ir sveikatą; pabrėžia, kad 
būtina įvertinti visos tiekimo grandinės atsparumą ir skaidrumą, kad vertės grandinėje 
būtų sustiprinta pirminių gamintojų ir vartotojų padėtis; ragina Komisiją veiksmingai 
spręsti maisto tiekimo grandinių žemesnės arba aukštesnės grandžių galios disbalanso 
problemą, be kita ko, būsimuose pasiūlymuose dėl teisės aktų;

51. pabrėžia, kad politiką būtina formuoti nepriklausomai, remiantis mokslu, faktais, 
duomenimis ir vertybėmis;

52. mano, kad būtina panaikinti kenksmingą praktiką pagal BŽŪP ir bendrą žuvininkystės 
politiką, ir apgailestauja dėl to, kad 2014–2020 m. laikotarpiu klimato srities veiksmams 
skirti 100 mlrd. EUR BŽŪP lėšų turėjo mažai poveikio žemės ūkio sektoriuje 
išmetamam ŠESD kiekiui, kuris mažai pasikeitė nuo 2010 m.15; ragina Komisiją 
parengti veiksmų gaires, kaip, vadovaujantis Pasauliniu įsipareigojimu dėl metano, iki 
2030 m. sumažinti žemės ūkio sektoriuje išmetamą metano kiekį; 

53. atkreipia dėmesį į didžiules neveikimo išlaidas16 ir nuolatinį funkcinės biologinės 
įvairovės, kurios reikia siekiant išlaikyti derlių ir derlingumą bei žemės ūkio našumą, 
būklės blogėjimą; todėl pabrėžia, kad reikia didinti žemės ūkio ekosistemų atsparumą 
didinant biologinę, genetinę ir struktūrinę įvairovę, kad būtų išlaikytas derlius ir 
išsklaidyta pasėlių praradimo rizika; pažymi, kad, pavyzdžiui, sausra Sąjungai kasmet 
kainuoja 9 mlrd. EUR, ir prognozuojama, kad ši suma didės vykstant klimato kaitai ir 
ekologinei katastrofai; atkreipia dėmesį, kad JT ir FAO aiškiai įspėja, kad delsiant 
pereiti prie tvarių ir atsparių maisto sistemų jos visuomenei ir ūkininkams kainuos tuo 
daugiau, kuo ilgiau toks perėjimas vėluos;

54. pažymi, kad 2022 m. liepos 27 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas 
(ES) 2022/131717, kuriuo nustatomos leidžiančios nukrypti nuostatos, susijusios su 

15 Europos Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 16/2021 „Bendra žemės ūkio politika ir klimatas: sudaro pusę 
ES klimato srities išlaidų, tačiau ūkiuose išmetamas teršalų kiekis nemažėja“, paskelbta adresu: 
https://www.eca.europa.eu/lt/Pages/DocItem.aspx?did=58913.
16 Tarpvyriausybinė klimato kaitos komisija, „Klimato kaita 2022 m.: poveikis, prisitaikymas ir 
pažeidžiamumas“ (angl. Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability), II darbo grupės indėlis į 
Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos šeštąją vertinimo ataskaitą, H-O. Pörtner, D. C. Roberts, M. Tignor, 
E. S. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem, 
B. Rama (eds.), Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA, 2022, 
doi:10.1017/9781009325844.
17 OL L 199, 2022 7 28, p. 1.
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geros agrarinės ir aplinkosaugos žemės būklės (GAAB standartai) 7, dėl sėjomainos 
ariamojoje žemėje, ir 8, dėl minimalios žemės ūkio paskirties žemės, skirtos 
negamybiniams plotams arba objektams, dalies, standartų taikymu 2023 prašymų 
teikimo metais, buvo paskelbtas nepridedant atitinkamų poveikio vertinimų dėl šio akto 
poveikio aplinkai, o tai pažeidžia geresnio reglamentavimo principą; pabrėžia, jog reikia 
užtikrinti, kad šios nukrypti leidžiančios nuostatos nedarytų ilgalaikės ekologinės žalos;

55. pabrėžia, kad svarbu išlaikyti ūkių, visų pirma mažų ūkių, gyvybingumą ir sukurti 
stiprią ūkininkų poziciją maisto tiekimo grandinėse, nes tai padėtų jiems kovoti su 
nesąžininga prekybos praktika;

56. pabrėžia, kad ES žemės ūkio politika neturėtų būti skatinamas intensyvesnis 
ūkininkavimas; todėl ragina užtikrinti tvarius pragyvenimo šaltinius, visų pirma 
smulkiems ir šeimos ūkiams, ypač ūkininkėms, taip pat ūkyje naudojamai darbo jėgai; 
apgailestauja dėl neigiamo poveikio aplinkai;

57. pabrėžia, kad ūkininkams būtina teikti tinkamas paramos schemas, kad būtų užtikrintas 
teisingas perėjimas ir finansuojamos prisitaikymo ir švelninimo priemonės, taip pat 
nualintų žemės ūkio naudmenų atkūrimas, padėsiantis ūkininkams atkurti nualintą 
dirvožemį ir ekosistemą ir taip pagerinti maisto produktų gamybą ir ūkininkų 
pragyvenimo šaltinius; ragina valstybes nares skatinti finansinę paramą pagal BŽŪP 
ekologines sistemas, kad būtų palengvintas perėjimas ir sudarytos sąlygos 
aplinkosauginio veiksmingumo ir maisto gamybos sinergijai, ir remia viešųjų išmokų už 
ekosistemines paslaugas, susijusias su agroekologine ir agrarinės miškininkystės 
praktika, įvedimą;

58. ragina parengti tikslines paramos schemas, skirtas ūkininkams mokyti ir jų 
informuotumui didinti, taip pat specializuotas alternatyvios žemės ūkio praktikos 
mokymo programas, sukurtas siekiant padėti ūkininkams greičiau pereiti prie tvaresnių 
ir atsparesnių maisto produktų gamybos metodų;

59. pabrėžia, jog reikia visapusiškai naudotis mokykloms skirtomis programomis siekiant 
užtikrinti, kad skurstantys vaikai galėtų gauti maisto; be to, atkreipia dėmesį į viešųjų 
pirkimų programų naudą skatinant viešąją paramą vykdant pirkimus iš smulkiųjų 
ūkininkų ir vietos gamintojų, kai, siekiant apsisaugoti nuo maisto stygiaus, tiekiami ir 
išdalijami maistingi maisto produktai;

60. pabrėžia, kad reikia priimti pakankamai trumpalaikių ir ilgalaikių priemonių siekiant 
spręsti bado ir netinkamos mitybos problemas Europoje ir už jos ribų; pabrėžia, kad 
reikia parengti tinkamas priemones, kuriomis būtų tvariai kovojama su maisto krizėmis 
ateityje, kurios būtų suderinamos su mūsų tikslais klimato ir biologinės įvairovės srityje.
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