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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 bendra žemės ūkio politika (BŽŪP) yra labiausiai integruota ir sėkmingiausia 

ES politika, kadangi ji yra Europos integracijos pagrindas ir turėtų likti bendra politika, 

kuriai būtų skiriamas plataus užmojo biudžetas; 

B. kadangi įgyvendinant BŽŪP turėtų būti siekiama užtikrinti maisto saugą ir suverenumą, 

taip pat ES žemės ūkio sistemų ir teritorijų atsparumą bei tvarumą; 

C. kadangi pagal BŽŪP, kuri yra sektorinė ir bendra politika, turėtų būti skatinamas ir 

stiprinamas kiekvieno ūkininko indėlis, kuriuo siekiama atremti aplinkos iššūkius, bei 

turėtų būti raginama pereiti prie žemės ūkio, kuriuo užsiimant ekonominė veikla būtų 

derinama su aplinkosauginio veiksmingumo standartais; 

D. kadangi žalinimo priemonės yra sudėtingos ir neveiksmingos; 

E. kadangi būtina nauja BŽŪP, pagal kurią būtų adekvačiai sprendžiami dabartiniai 

uždaviniai, kadangi nepaprastai svarbu teisėkūros institucijoms suteikti priemones, kad 

jos galėtų visapusiškai dirbti savo darbą per nustatytą laiką, ir kadangi dėl „Brexit“ 

susiduriama su nežinomybe; 

F. kadangi didėja su klimatu ir sanitarinėmis sąlygomis susijusių pavojų poveikis žemės 

ūkio veiklai ir kadangi įgyvendinant BŽŪP ši problema turi būti sprendžiama 

specialiomis priemonėmis; 

1. ragina įgyvendinti BŽŪP, pagal kurią didžiausias prioritetas būtų teikiamas tam, kad 

kiekvienas Europos ūkis taptų įmone, ekonominę veiklą derinančia su aplinkosauginio 

veiksmingumo standartais; 

2. ragina išsaugoti pirmojo ramsčio neliečiamumą: kaip toks, jis grindžiamas 

sustiprintomis kompleksinės paramos priemonėmis, suderintomis taip, kad rezultatai, 

kurių tikimasi iš kiekvieno ūkininko, būtų kuo didesni; 

3. ragina ES lygmeniu apibrėžti pirmąjį ramstį, pagal kurį būtų pripažįstama tiesioginių 

išmokų svarba ir į kurį būtų įtraukta sutartinė paskatų schema, apimanti iki 30 proc. 

ramsčio biudžeto dalį ir skirta pereiti prie žemės ūkio, kurį įgyvendinant ekonominė 

veikla būtų derinama su aplinkosauginio veiksmingumo standartais; 

4. ragina atnaujinti antrąjį ramstį, kad jis būtų ne toks sudėtingas ir veiksmingesnis, taip 

pat kad pagal jį būtų akcentuojama išties skatinamojo pobūdžio teritorinio ir socialinio 

vystymosi politika, pagal kurią sprendžiant vietos klausimus didžiausias dėmesys būtų 

skiriamas žemės ūkio ir aplinkos apsaugos iniciatyvoms, investicijoms, mokymams, 

moksliniams tyrimams ir inovacijoms; 

5. mano, kad tik taikant tokį papildomą modelį gali būti pasiekti ES plataus užmojo tikslai, 

susiję su aplinka ir kaimo plėtra; 
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6. mano, kad BŽŪP turi apimti plataus užmojo Europos žaliosios energijos strategiją, 

pagal kurią būtų skatinama naudoti itin tausų biokurą, grindžiamą bendra augalinės 

kilmės baltymų gamyba; 

7. ragina Komisiją užtikrinti, kad kiekvienas importuojamas žemės ūkio produktas atitiktų 

tuos pačius sanitarinius ir socialinius standartus, kurie nustatyti ES produktams; prašo 

Komisijos sistemingai vertinti kiekvieno prekybos susitarimo nuostatų dėl žemės ūkio 

sektoriaus poveikį ir siūlyti konkrečias strategijas siekiant užtikrinti, kad nė vienas 

žemės ūkio sektorius nenukentėtų dėl prekybos susitarimo sudarymo su trečiąja šalimi. 

 


