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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. mano, kad 2007–2013 m. programos laikotarpiu skiriant struktūrinių fondų lėšas 
Lisabonos strategijos tikslams siekti būtina atsižvelgti į regionų savitumus, nes gali būti 
pakenkta teritorinės sanglaudos ir regionų skirtumų mažinimo tikslams;

2. pabrėžia, kad kaimo plėtros politika turi būti derinama su bendrosios žemės ūkio politikos 
(BŽŪP) iniciatyvomis ir jas papildyti, o vykdant šią politiką reikia atsižvelgti į 
bendruosius jos tikslus, pvz., žemės ūkio produkcijos ir pajamų didinimą, paramą žemės 
ūkio pajamoms, rinkos stabilizavimą ir tiekimo saugumą bei maisto pakankamumą;

3. pabrėžia, kad kaimo teritorijose gali būti sunku prisitaikyti prie šios naujos regionų 
politikos krypties dėl joms būdingų bruožų: senėjanti populiacija, dėl nepakankamų 
komunikacijų ir transporto tinklų kylančios prieigos problemos, tebesitęsiantis bėgimas iš 
kaimų, žemesnė kaimo gyventojų kvalifikacija, infrastruktūros ir viešųjų paslaugų 
trūkumas, daugialypė kaimo vietovių subjektų veikla, inžinerijos trūkumas rengiant 
projektus ir kompetencijos centrų, kurie sutelktų įmones ir švietimo bei mokslinių tyrimų 
institucijas, stoka;

4. atsižvelgdamas į tai primena, kad visi ES regionai, įskaitant kaimo ir atokias vietoves, 
siekdami labiau nedidinti teritorinės nepalankiausioje padėtyje esančių vietovių atskirties, 
turi iš esmės naudotis tomis pačiomis plėtros galimybėmis;

5. pabrėžia, kad daugelis kaimo vietovių plėtros galimybių, ypač jaunimui ir moterims, 
mažėja dėl sunkumų, kylančių norint naudotis viešosiomis paslaugomis, darbo vietų 
stokos ir vadinamosios amžiaus grupių piramidės;

6. pabrėžia, kad kai kuriose vietovėse nėra kuo pakeisti tam tikras žemės ūkio gamybos 
formas, kurias daugeliu atveju reikia bet kokia kaina išlaikyti dėl aplinkos ir regionų 
politikos priežasčių, alternatyvų, ypač atokiose ir kalnuotose ūkininkavimo vietovėse, 
paveiktose dykumėjimo;

7. primena, kad Geteborgo Europos Vadovų Taryba, kurios susitikimas vyko 2001 m. 
birželio 15 ir 16 d., išplėtė Lisabonos tikslus įtraukdama tvarumo ir sanglaudos sąvokas ir 
kad kaimo plėtros politikos tikslas yra būtent tvarus žemės ūkis, kaimo veiklos, kuri 
nepriskiriama žemės ūkiui, išlaikymas, vietos plėtros galimybių didinimas, aplinkos 
apsauga, darnus teritorijų tvarkymas ir mažų bei vidutinių įmonių plėtra;

8. pabrėžia, kad tvari ir darni regionų plėtra gali būti sėkminga tik tada, jei kaimo ir miesto 
vietovių sąveika, pvz., švietimo, integracijos, maisto tiekimo, atliekų tvarkymo, energijos 
naudojimo ir aplinkos apsaugos srityse, grindžiama požiūriu, kurio laikantis vienodai 
atsižvelgiama ir į kaimo, ir į miesto interesus; be to, pabrėžia, kad siekiant šio tikslo 
specialios programos turėtų būti skiriamos miesto ir kaimo vietovių santykiams;

9. mano, kad ateities kaimo problemoms spręsti reikia darnios kaimo plėtros politikos, kuri 
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apimtų visus socialinius ir ekonominius subjektus, įskaitant mažas ir labai mažas gamybos 
ir paslaugų sektoriaus įmones atsižvelgiant į jų vaidmenį vykstant integruotai vietos 
plėtrai;

10. mano, kad naujųjų valstybių narių atveju vykdant kaimo plėtros politiką turi būti siekiama 
pagerinti žemės ūkio veiksmingumą ir sumažinti kaimo ir miesto ekonominio vystymosi 
atotrūkį, be kita ko, palaikant ne žemės ūkiui priskiriamą veiklą, ir šio tikslo galima būtų 
pasiekti naudojantis struktūriniais fondais;

11. mano, kad Sąjungos tikslas – palengvinti žemės ūkio restruktūrizaciją, tvarų ekonomikos 
ir socialinį vystymąsi ir darnius kaimo ir miesto santykius, ypač naujosiose valstybėse 
narėse;

12. džiaugiasi siekiais, paskelbtais 2003 m. lapkričio mėn. Zalcburge vykusioje antrojoje 
Europos kaimo plėtros konferencijoje, tačiau apgailestauja, kad naujausioje finansinėje 
perspektyvoje buvo gerokai sumažintas finansavimas, skirtas antrajam bendrosios žemės 
ūkio politikos (BŽŪP) ramsčiui, nes dėl to gali rastis prielaidų neveiksmingumui ir 
padidėti susiskaldymas tarp ūkininkų ir kitų kaimo vietovių gyventojų;

13. mano, kad siekiant, jog naujosios valstybės narės galėtų sutvirtinti savo žemės ūkio 
struktūras, jose 2-asis ramstis turi būti stiprinamas ne į jį perkeliant 1-ajam ramsčiui 
skirtas lėšas, o skiriant struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo lėšas kaimo plėtros 
programoms; 

14. rekomenduoja Komisijai įvertinti visas priemones, naudojamas Europos žemės ūkio fondo 
kaimo plėtrai (EŽŪFKP), Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) ir Europos socialinio 
fondo (ESF) programoms įgyvendinti ir finansiškai įvykdyti kiekviename regione, 
siekiant patikrinti, ar skiriant lėšas kaimo vietovių plėtra vykdoma kuo veiksmingiau;

15. pakartoja Parlamento prašymą atlikti išsamią įvairių ekonominių kaimo subjektų – ir 
žemės ūkio, ir ne žemės ūkio – naudos ir gautų rezultatų, ypač susijusių su darbo vietų 
kūrimu ir išsaugojimu, analizę; dar kartą prašo Komisijos atlikti išsamų kiekvieno regiono 
tyrimą, siekiant nustatyti šių subjektų paramos poreikius ir apibrėžti naują, nuosekliai 
pagrįstą kaimo vietovių politiką;

16. mano, kad būtina skatinti valdymą ir partnerystę geriau koordinuojant viešųjų valdžios 
institucijų ir visų ekonominių bei socialinių partnerių darbą Europos, nacionaliniu ir vietos 
lygmenimis, siekiant apibrėžti, įgyvendinti ir stebėti vietinę kaimo politiką;

17. siūlo nuo 2014 m. prasidedančio finansavimo laikotarpio imtis priemonių, kuriomis būtų 
siekiama užtikrinti, kad struktūriniai fondai būtų labiau orientuoti į kaimo vietovių 
interesus ir kad, siekiant užtikrinti integruotą kaimo politiką, pagal bendrosios žemės ūkio 
politikos (BŽŪP) antrąjį ramstį vykdomas finansavimas būtų taikomas ne tik žemės ūkio 
sektoriui; taip pat ragina sustiprinti BŽŪP ir sanglaudos politikos sąveiką; pripažįsta, kad 
reikia geriau koordinuoti šias dvi politikos sritis siekiant sustiprinti regionų politikos ir 
kaimo plėtros politikos sąveiką bei papildomumą ir taip suteikti galimybes integruotai 
įgyvendinti visus šių politikos krypčių tikslus;

18. pabrėžia, kad, siekiant skatinti veiksmingiausią ir vaisingiausią visų prieinamų lėšų 
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panaudojimą, būtina parengti nuoseklią ilgalaikę kaimo plėtros strategiją;

29. prašo Komisijos iki 2011 m. atliekant BŽŪP būklės patikrą sukurti aukšto lygio darbo 
grupę, kuri teiktų pasiūlymus, kaip po 2013 m. užtikrinti kaimo ekonomikos ir visų kaimo 
vietovių gyventojų ateitį.
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