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PASIŪLYMAI

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pažymi, kad visuotinio žmonių nuskurdinimo ir atskirties reiškiniai nėra būdingi tik 
miestams, tačiau paliečia ir kaimo vietoves, nors ten jie gali įgyti specifines formas dėl to, 
kad kaimo vietovėse prie socialinės atskirties prisideda teritorinė atskirtis ir kad šiose nuo 
ekonomikos vystymosi nutolusiose vietovėse su tuo susiduria ten gyvenantys visų 
socialinių kategorijų žmonės;

2. pabrėžia, kad, nors moterys atlieka pagrindinį vaidmenį kaimo ekonomikoje, jos beveik 
visiškai nepastebimos sprendimų priėmimo lygmeniu ir todėl reikėtų visais lygmenimis 
imtis priemonių, kad moterys būtų labiau atstovaujamos susivienijimuose, profesinėse 
sąjungose ar vietos politiniuose organuose, ir priimti konkrečiąsias kaimo vietovėse 
gyvenančių moterų rėmimo priemones siekiant joms garantuoti teises ir kovoti su skurdu;

3. pabrėžia, kad, nors sezoniniai darbuotojai visuomet buvo viena iš pažeidžiamiausių kaimo 
vietovių grupių, tačiau šiuo metu daugiausia sezoninį darbą atlieka migrantai; todėl mano, 
kad reikėtų užtikrinti, kad su jais būtų pasirašytos sutartys ir jiems sudarytos darbo 
sąlygos, panašios į tose vietovėse gyvenantiems darbuotojams sudaromas sąlygas;

4. mano, kad praeityje gyventojų bėgimas iš kaimo galėjo atlikti apsauginio vožtuvo 
vaidmenį ūkininkams, kurie nebegalėjo užsiimti pirmine veikla, tačiau dabar padėtis 
pasikeitė, nes nedarbą daugiausia patiria nekvalifikuoti asmenys; priduria, kad kaimo 
vietovėse įsteigti pramoniniai vienetai yra vieni iš labiausiai patiriančių nuostolių dėl 
restruktūrizavimo ir gamybos perkėlimo, todėl sumažėja galimybių vykdyti įvairią veiklą 
(to galėjo anksčiau tikėtis turintys sunkumų ūkininkai norėdami gauti papildomų pajamų) 
ir pagreitėja visuotinis nuskurdimas;

5. ragina tęsti atlyginamą veiklą kaimo vietovėse, tai reiškia, jog būtina ypatingą dėmesį 
skirti šeimų, mažiems ir vidutiniams ūkiams, persvarstant bendrąją žemės ūkio politiką, 
kad ji būtų sąžiningesnė, ir ypatingą dėmesį skirti su žemės ūkiu nesusijusioms įmonėms, 
tiekiančioms prekes ir teikiančioms paslaugas, kurios būtinos siekiant užkirsti kelią kaimų 
tuštėjimui ir pasirengti priimti naujų gyventojų;

6. pažymi, kad ūkininkavimas dažnai yra paskutinis kaime likęs užsiėmimas; todėl pabrėžia, 
kaip svarbu išsaugoti kokybiškas viešąsias paslaugas kaimo vietovėse, ypač kalnuotose ir 
atokiose, siekiant kovoti su izoliacija, užtikrinti visiems galimybę mokytis, gauti sveikatos 
priežiūros paslaugas, naudotis transportu ir ryšiais, teisę į kultūrą ir ūkininkams ir jų 
šeimoms tinkamą gyvenimą; taigi mano, kad būtina įgyvendinti priemones, kurias taikant 
jauni ūkininkai būtų skatinami kurti ūkius, tačiau reikia ne tik užtikrinti, kad šie nauji 
ūkiai išsilaikytų, bet ir siekti geresnės gyvenimo kaime kokybės, visiems suteikiant 
vienodas galimybes naudotis pašto, mokymosi, viešojo transporto, sveikatos priežiūros ir 
kt. paslaugomis, išsaugant visuomenines paslaugas (kasdienės mažamečių vaikų ir 
vyresnio amžiaus asmenų priežiūros įstaigas ir socialinius bei nuomojamus būstus) ir 
visuomenės būrimosi vietas (parduotuves, kavines, kultūros centrus ir kt.), kuriose 
lankydamiesi žmonės nesijaustų izoliuoti;
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7. mano, kad vietos gamyklose gaminant energiją iš atsinaujinančių šaltinių, pvz., žemės 
ūkio biodujų ir medienos kurą, būtų įmanoma atgaivinti kaimo ir atokių vietovių 
ekonomiką ir remti tvarios energetikos politiką, jei tik šio proceso metu pavyktų užtikrinti 
stabilų išmetamo anglies dioksido kiekį ir išvengti neigiamo poveikio tarptautiniam 
maisto tiekimo saugumui; ragina į šias energijos gamybos technologijas investuoti 
daugiau struktūrinių ir Sanglaudos fondo lėšų;

8. pabrėžia, kad, norint skatinti užimtumą kaime ir užkirsti kelią skurdui bei kaimų 
tuštėjimui, svarbu plėtoti žemės ūkio ir su žemės ūkiu nesusijusią ekonominę veiklą (pvz., 
žemės ūkio produktų apdorojimą ir tiesioginę jų rinkodarą, turizmą, aptarnavimą, mažas ir 
vidutines įmones); todėl ragina gerinti sąlygas, norint skatinti kaime profesinį lavinimą, ir 
taip remti įmonių plėtrą;

9. mano, kad ypatingas dėmesys turi būti skiriamas naujosioms valstybėms narėms, nes nors 
pereinamuoju į rinkos ekonomiką laikotarpiu šiose valstybėse daug žmonių emigravo į 
kaimą, ateityje ši tendencija galėtų pakisti ir padidinti visuotinio nuskurdimo problemas 
ne tik kaimo vietovėse, bet ir miestuose;

10. pabrėžia, kad mažas gyventojų tankumas kaimo vietovėse ir todėl maža jų reikšmė 
rinkimuose – taip pat politinio pasirinkimo padariniai; pastebi, kad profesinės integracijos 
klausimu skatinama specializuotis, tačiau tai nelabai suderinama su veiklos įvairove, kuri 
atsiranda kaimo vietovėse dėl darbo neužtikrintinumo; be to, pabrėžia, kad būtina teikti 
didesnę paramą jauniems ūkininkams siekiant kovoti su kaimų tuštėjimu;

11. pažymi, kad būtina kreipti dėmesį į sąsajas tarp lėšų, skiriamų kaimo plėtrai finansuoti, ir į 
tai, kad jos turi papildyti vienos kitas, nesvarbu, ar šios lėšos skiriamos pagal regioninės, 
ar pagal bendrosios žemės ūkio politikos programas;

12. pabrėžia, kad labai svarbu išsaugoti tradicinius ūkininkavimo būdus, pvz., smulkiuosius 
ūkius, kuriais grindžiama atokių regionų kaimo bendruomenių sanglauda;

13. pabrėžia būtinybę didinti paramą ūkininkų asociacijoms, kooperatyvams, vyndarių 
kooperatyvams ir kitoms vietos amatų ir kitokios greta ūkininkavimo vykdomos veiklos 
organizacijoms ir taip skatinti prekių rinkodarą, vietos rinkų kūrimą ir glaudesnius 
gamintojų bei vartotojų ryšius;
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