
AM\702118LT.doc PE400.321v01-00

LT LT

EUROPOS PARLAMENTAS
2004 










 2009

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

10.1.2008 PE400.321v01-00

PAKEITIMAI 1–44

Pranešimo projektas (PE398.573v01-00)
Kathalijne Maria Buitenweg
dėl BŽŪP būklės patikrinimo
(COM(2007)0722 – 2007/2195(INI))

Pakeitimą pateikė Esther De Lange ir Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 1
-1 dalis (nauja)

-1. pabrėžia ES klestinčio žemės ūkio sektoriaus ir gyvybingos kaimo aplinkos svarbą 
ne tik ekonominiu požiūriu, bet ir turint minty kraštovaizdžio išsaugojimą bei maisto 
saugą;

Or. nl

Pakeitimą pateikė Esther De Lange ir Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 2
1 dalis

1. teigiamai vertina Komisijos ketinimus spręsti klimato kaitos problemą, taip pat 
įgyvendinant savo žemės ūkio politiką; ragina Komisiją ir valstybes nares, turint tai 
minty, apsvarstyti, kaip žemės ūkio sektorius galėtų prisidėti prie išmetalų kiekio 
sumažinimo;
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Or. nl

Pakeitimą pateikė Duarte Freitas

Pakeitimas 3
1 dalis

1. teigiamai vertina Komisijos ketinimus spręsti klimato kaitos problemą ir atitinkamai 
pritaikyti savo žemės ūkio politiką remiant mažiau intensyvų žemės ūkį siekiant 
pagerinti žemės ūkio perspektyvas šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo 
atžvilgiu;

Or. en

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 4
1 dalis

1. teigiamai vertina Komisijos ketinimus spręsti klimato kaitos problemą ir atitinkamai 
pritaikyti savo žemės ūkio politiką ir pabrėžia, jog reikia saugoti aplinką ir atkurti 
ekosistemas; ragina Komisiją pateikti pasiūlymų dėl teisės aktų, kuriuos taikant būtų 
siekiama sumažinti šių išmetalų kiekį skatinant plėtoti ekstensyvesnį arba tvaresnį 
žemės ūkį, įskaitant gyvulininkystę;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Mojca Drčar Murko

Pakeitimas 5
1 dalis

1. teigiamai vertina Komisijos ketinimus spręsti klimato kaitos problemą ir atitinkamai 
pritaikyti savo žemės ūkio politiką; pabrėžia, kad dėl intensyvios gyvulininkystės taip 
pat išmetama šiltnamio efektą sukeliančių dujų; ragina Komisiją pateikti pasiūlymų 
dėl teisės aktų, kuriuos taikant būtų siekiama sumažinti šių išmetalų kiekį skatinant 
plėtoti ekstensyvesnį ir tvaresnį žemės ūkį, ypač gyvulininkystę, atsižvelgiant į 
gyvūnų gerovę;
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Or. en

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 6
1a dalis (nauja)

1a. mano, kad būtina tuo tikslu plėtoti tvarų, įvairiapusį žemės ūkį, kuriame ūkininkai 
būtų skatinami taikyti aplinkos požiūriu tvarius žemės ūkio gamybos būdus (ypač 
tausiojo ir ekologinio ūkininkavimo būdus); tad ragina Komisiją apsvarstyti 
aplinkos išsaugojimui, ekonominei veiklai ir socialiniam teisingumui palankaus 
vadinamojo ekologiškai intensyvaus ūkininkavimo sąvoką; 

Or. fr

Pakeitimą pateikė Esther De Lange

Pakeitimas 7
2 dalis

2. pabrėžia, kad valstybinis žemės ūkio finansavimas yra susijęs su tuo, kaip vykdomi 
aplinkos ir gamtos apsaugos bei gyvūnų gerovės reikalavimai, ir teikiamas, jeigu 
laikomasi minėtų sričių svarbių aplinkos apsaugos teisės aktų (kompleksinis paramos 
susiejimas); ragina Komisiją nešvelninti galiojančių kompleksinio paramos susiejimo 
nuostatų (išbraukta) ir ištirti, ar šie reikalavimai yra veiksmingi, tačiau tuo pat metu 
ragina Komisiją pašalinti nereikalingus administracinius reikalavimus ir naštą; 
mano, kad į kompleksinio paramos susiejimo planą reikėtų įtraukti papildomas 
nuostatas dėl vandens naudojimo ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo;

Or. nl

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 8
2 dalis

2. pabrėžia, kad valstybinis žemės ūkio finansavimas turi būti susijęs su tuo, kaip 
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vykdomi aplinkos ir gamtos apsaugos bei gyvūnų gerovės reikalavimai, ir teikiamas, 
jeigu laikomasi minėtų sričių svarbių aplinkos apsaugos teisės aktų (kompleksinis 
paramos susiejimas); (išbraukta)

Or. pl

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 9
2 dalis

2. pabrėžia, kad valstybinis žemės ūkio finansavimas turi būti susijęs su tuo, kaip 
vykdomi aplinkos ir gamtos apsaugos bei gyvūnų gerovės reikalavimai, ir teikiamas, 
jeigu laikomasi minėtų sričių svarbių aplinkos apsaugos teisės aktų (kompleksinis 
paramos susiejimas); ragina Komisiją nešvelninti galiojančių kompleksinio paramos 
susiejimo nuostatų atliekant vadinamąjį supaprastinimą ir ištirti, ar šių reikalavimų 
pakanka siekiant mažinti dabartinių ūkininkavimo sistemų poveikį aplinkai; 
(išbraukta)

Or. en

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 10
2 dalis

2. pabrėžia, kad valstybinis žemės ūkio finansavimas turi būti susijęs su tuo, kaip 
vykdomi aplinkos ir gamtos apsaugos bei gyvūnų gerovės reikalavimai, ir teikiamas, 
jeigu laikomasi minėtų sričių svarbių aplinkos apsaugos teisės aktų (kompleksinis 
paramos susiejimas); ragina Komisiją nešvelninti galiojančių kompleksinio paramos 
susiejimo nuostatų atliekant vadinamąjį supaprastinimą ir ištirti, ar šių reikalavimų 
pakanka siekiant mažinti dabartinių gamybos būdų, ypač gyvulininkystės, poveikį 
aplinkai; pabrėžia, jog reikia skatinti keisti gamybos modelius siekiant tvaraus žemės 
ūkio; mano, kad į kompleksinio paramos susiejimo planą reikėtų įtraukti papildomas 
nuostatas dėl vandens naudojimo bei jo išteklių valdymo ir šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimo;
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Or. fr

Pakeitimą pateikė Kathalijne Maria Buitenweg

Pakeitimas 11
2 dalis

2. pabrėžia, kad valstybinis žemės ūkio finansavimas turi būti susijęs su tuo, kaip 
vykdomi aplinkos ir gamtos apsaugos bei gyvūnų gerovės reikalavimai, ir teikiamas, 
jeigu laikomasi minėtų sričių svarbių aplinkos apsaugos teisės aktų (kompleksinis 
paramos susiejimas); ragina Komisiją nešvelninti galiojančių kompleksinio paramos 
susiejimo nuostatų atliekant vadinamąjį supaprastinimą ir ištirti, ar šių reikalavimų 
pakanka siekiant mažinti dabartinių ūkininkavimo sistemų poveikį aplinkai; mano, kad 
į kompleksinio paramos susiejimo planą reikėtų įtraukti papildomas nuostatas dėl 
vandens naudojimo, vandens kokybės ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo;

Or. en

Pakeitimą pateikė Mojca Drčar Murko

Pakeitimas 12
2 dalis

2. pabrėžia, kad valstybinis žemės ūkio finansavimas turi būti susijęs su tuo, kaip 
vykdomi aplinkos ir gamtos apsaugos bei gyvūnų gerovės reikalavimai, ir teikiamas, 
jeigu laikomasi minėtų sričių svarbių aplinkos apsaugos ir gyvūnų gerovės teisės aktų 
(kompleksinis paramos susiejimas); ragina Komisiją nešvelninti galiojančių 
kompleksinio paramos susiejimo nuostatų atliekant vadinamąjį supaprastinimą ir 
ištirti, ar šių reikalavimų pakanka siekiant mažinti dabartinių ūkininkavimo sistemų 
poveikį aplinkai; mano, kad į kompleksinio paramos susiejimo planą reikėtų įtraukti 
papildomas nuostatas dėl vandens naudojimo ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimo;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Dorette Corbey ir Åsa Westlund

Pakeitimas 13
2a dalis (nauja)

2a. pažymi, kad mėsos gamyba yra labai neefektyvi maisto gamybos šaka; tad siūlo 
mažinti mėsos vartojimą apmokestinant su mėsos gamyba susijusį šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimą; pažymi, kad vištų auginimas ir žuvų veisimas yra 
palyginti veiksmingi žmonių vartojamų gyvulinių baltymų gamybos būdai, kuriuos 
naudojant išmetama palyginti mažai šiltnamio efektą sukeliančių dujų;

Or. en

Pakeitimą pateikė Magor Imre Csibi

Pakeitimas 14
3 dalis

3. apgailestauja, kad Komisija nepasinaudojo galimybe plačiau spręsti problemas, 
susijusias su padidėjusiu aplinkos apsaugai ir gyvūnų gerovei taikomų ES standartų 
neatitinkančių maisto produktų ir pašarų importu (išbraukta);

Or. en

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 15
3 dalis

3. apgailestauja, kad Komisija nepasinaudojo galimybe plačiau spręsti problemas, 
susijusias su padidėjusiu ES standartų neatitinkančių maisto produktų ir pašarų 
importu, todėl atsirado pavojus, jog bus pakenkta Europos Sąjungos pasiekimams 
valstybės paramai taikant aplinkos apsaugos, gyvūnų gerovės ir socialines sąlygas; 
ragina Komisiją pasiūlyti priemonių, kurias taikant būtų kuo skubiau išspręsta 
minėta problema ir būtų užtikrintas Bendrijos aplinkos ir sveikatos apsaugos teisės 
aktų laikymasis;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 16
3 dalis

3. apgailestauja, kad Komisija nepasinaudojo galimybe veiksmingiau spręsti problemas, 
susijusias su padidėjusiu ES standartų neatitinkančių maisto produktų ir pašarų 
importu, todėl atsirado pavojus, jog bus pakenkta Europos Sąjungos pasiekimams 
valstybės paramai taikant aplinkos apsaugos, gyvūnų gerovės ir socialines (ypač 
visuomenės sveikatos reikalavimų srityje) sąlygas;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Kathalijne Maria Buitenweg

Pakeitimas 17
3a dalis (nauja)

3a. pabrėžia, kad žemės ūkio veikla ir vandens kokybė bei kiekis yra glaudžiai susiję 
dalykai, ir pabrėžia, kad žemės ūkio poveikis vandens ištekliams turi būti valdomas 
tvariai; mano, kad aplinkos apsaugos teisės aktai kartu su principu „teršėjas moka“ 
turėtų būti pagrindiniai principai veiksmingai siekiant tvaraus vandens išteklių 
valdymo ir aplinkos apsaugos tikslų;

Or. en

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij ir Esther De Lange

Pakeitimas 18
3a dalis (nauja)

3a. nurodo, kad dabartiniu 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu kaimo plėtra (ir 
jos finansavimo priemonė EŽŪKPF) kaip antrasis BŽŪP ramstis turi didelę reikšmę 
regionams; ragina Komisiją skatinti nuoseklesnio regioninės politikos programų 
(struktūrinių fondų) įgyvendinimo galimybes siekiant pradėti taikyti integruotą 
požiūrį tose srityse, kuriose galima sąveika;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Dorette Corbey, Dan Jørgensen, Linda McAvan, Riitta Myller, Åsa 
Westlund ir Glenis Willmott

Pakeitimas 19
3a dalis (nauja)

3a. nurodo, kad žemės ūkis daro dvejopą poveikį biologinei įvairovei – ją kuria ir kelia 
jai grėsmę; mano, kad siekiant išsaugoti biologinės įvairovės teikiamą ekosistemų 
naudą, būtent oro ir vandens valymas, javų apdulkinimas ir apsauga nuo erozijos, 
reikalingos pastangos pasauliniu, vietos ir ES lygmenimis;

Or. en

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 20
4 dalis

išbraukta

Or. pl

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 21
4 dalis

4. mano, kad tiesioginę paramą atsiejus nuo žemės ūkio produkcijos ateityje Europos 
žemės ūkio neigiamas poveikis aplinkai sumažės, jei be to dar bus vis labiau remiami 
tvarūs žemės ūkio gamybos būdai ir labiau remiami tvarūs kaimo plėtros būdai; 

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Kartika Tamara Liotard

Pakeitimas 22
5 dalis

5. ragina Komisiją, siekiant skatinti tvarios bioenergijos gamybą, pateikti susijusių 
pasiūlymų paketą (išbraukta);

Or. en

Pakeitimą pateikė Esther De Lange ir Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 23
5 dalis

5. ragina Komisiją, siekiant skatinti tvarios bioenergijos, įskaitant antros kartos biokuro 
iš žemės ūkio atliekų, pvz., mėšlo, gamybą, pateikti susijusių pasiūlymų paketą,

Or. nl

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 24
5 dalis

5. ragina Komisiją, siekiant skatinti tvarios bioenergijos gamybą, kurios metu būtų 
sunaudojama visa biomasė, pateikti susijusių pasiūlymų paketą, įskaitant pasiūlymus 
dėl tvaraus biokuro sertifikavimo tvarkos ir šio kuro gamybos minimalių reikalavimų;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 25
5a dalis (nauja)

5a. ragina Komisiją tol skatinti žemės ūkio sektoriuje gaminti biodegalus atsižvelgiant į 
jų būvio ciklą, kol atsiras antros kartos biodegalai;

Or. fr

Pakeitimą pateikė Kartika Tamara Liotard

Pakeitimas 26
5a dalis (nauja)

5a. ragina Komisiją susilaikyti nuo biodegalų gamybos skatinimo, kadangi daugelio šių 
biodegalų nauda aplinkai geriausiu atveju yra abejotina ir kadangi dėl didėjančios 
biodegalų gamybos ES gali padidėti maisto produktų kainos ir išaugti maisto 
produktų sandėliavimo apimtys;

Or. en

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 27
6 dalis

6. ragina teikti pakankamą finansavimą kaimo plėtrai ypatingą dėmesį skiriant 
ūkininkavimo tvarumo gerinimui ir žemės ūkio konkurencingumo Europoje 
didinimui;

Or. en

Pakeitimą pateikė Esther De Lange

Pakeitimas 28
6 dalis

6. atkreipia dėmesį į Komisijos pasiūlymą taikyti didesnes moduliavimo normas, dėl 
kurių sumažėtų išmokos ūkiams ir padaugėtų lėšų kaimo plėtros politikai 
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(išbraukta); vis dėlto yra susirūpinęs dėl to, kad Komisijos pasiūlyme trūksta 
konkrečių siūlymų dėl šių moduliuotų fondų naudojimo įgyvendinant kaimo plėtros 
politiką; 

Or. nl

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 29
6 dalis

6. ragina taikyti didesnes moduliavimo normas ir tinkamas mažėjančias išmokas 
atskiriems ūkiams, įskaitant aplinkos ir socialinio moduliavimo kriterijus; ragina 
Komisiją kaimo plėtros politikai skirti daugiau lėšų, pirmiausia vystymosi požiūriu 
atsiliekančiose kaimo vietovėse; (išbraukta) mano, kad kaimo plėtros fondai turėtų 
būti naudojami daugiausia žemės ūkio ir aplinkos programoms, „Leader“ tipo 
priemonėms ir kitoms labiau integruotoms priemonėms, kurias taikant siekiama kurti 
tvarų kaimo ūkį, neatsisakant tikslinio finansavimo mažiau išsivysčiusiose vietovėse
esančių ūkių modernizavimui, kurį įgyvendinus pagerėtų aplinkos apsaugos lygis;

Or. pl

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 30
6 dalis

6. ragina taikyti didesnes moduliavimo normas ir tinkamas mažėjančias išmokas 
atskiriems ūkiams, įskaitant aplinkos ir socialinio moduliavimo kriterijus; ragina 
Komisiją tvaresniems žemės ūkio gamybos būdams ir kaimo plėtros politikai skirti 
daugiau lėšų; vis dėlto yra susirūpinęs dėl šiuo metu valstybėse narėse vyraujančios 
tendencijos savo kaimo plėtros programose didžiausią dėmesį skirti investicijoms į 
ūkius; mano, kad kaimo plėtros fondai turėtų būti naudojami daugiausia žemės ūkio ir 
aplinkos programoms, „Leader“ tipo priemonėms ir kitoms labiau integruotoms 
priemonėms, kurias taikant siekiama kurti tvarų kaimo ūkį;

Or. fr
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Pakeitimą pateikė Kartika Tamara Liotard

Pakeitimas 31
6 dalis

6. ragina taikyti didesnes moduliavimo normas ir tinkamas mažėjančias išmokas 
atskiriems ūkiams, įskaitant aplinkos ir socialinio moduliavimo kriterijus; ragina 
Komisiją kaimo plėtros politikai iš esamo BŽŪP biudžeto skirti daugiau lėšų; vis 
dėlto yra susirūpinęs dėl šiuo metu valstybėse narėse vyraujančios tendencijos savo 
kaimo plėtros programose didžiausią dėmesį skirti investicijoms į ūkius; mano, kad 
kaimo plėtros fondai turėtų būti naudojami daugiausia žemės ūkio ir aplinkos 
programoms, „Leader“ tipo priemonėms ir kitoms labiau integruotoms priemonėms, 
kurias taikant siekiama kurti tvarų kaimo ūkį;

Or. en

Pakeitimą pateikė Duarte Freitas

Pakeitimas 32
6 dalis

6. ragina taikyti didesnes moduliavimo normas ir tinkamas mažėjančias išmokas 
atskiriems ūkiams, įskaitant aplinkos ir socialinio moduliavimo kriterijus; ragina 
Komisiją kaimo plėtros politikai skirti daugiau lėšų; (išbraukta) mano, kad kaimo 
plėtros fondai turėtų būti naudojami daugiausia žemės ūkio ir aplinkos programoms, 
„Leader“ tipo priemonėms ir kitoms labiau integruotoms priemonėms, kurias taikant 
siekiama kurti tvarų kaimo ūkį;

Or. en

Pakeitimą pateikė Mojca Drčar Murko

Pakeitimas 33
6 dalis

6. ragina taikyti didesnes moduliavimo normas ir tinkamas mažėjančias išmokas 
atskiriems ūkiams, įskaitant aplinkos ir socialinio moduliavimo kriterijus; ragina 
Komisiją kaimo plėtros politikai skirti daugiau lėšų; vis dėlto yra susirūpinęs dėl šiuo 
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metu valstybėse narėse vyraujančios tendencijos savo kaimo plėtros programose 
didžiausią dėmesį skirti investicijoms į ūkius; mano, kad kaimo plėtros fondai turėtų 
būti naudojami daugiausia žemės ūkio ir aplinkos programoms, gyvūnų gerovę 
padedančioms skatinti priemonėms, „Leader“ tipo priemonėms ir kitoms labiau 
integruotoms priemonėms, kurias taikant siekiama kurti tvarų kaimo ūkį;

Or. en

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 34
7 dalis

išbraukta

Or. pl

Pakeitimą pateikė Esther De Lange ir Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 35
7 dalis

7. yra susirūpinęs dėl to, kad panaikinus privalomą atidėjimą sumažės išsaugojimui 
tinkamų žemės ūkio vietovių (išbraukta);

Or. nl

Pakeitimą pateikė Duarte Freitas

Pakeitimas 36
7 dalis

7. (išbraukta) ragina Komisiją pateikti pasiūlymą dėl teisės aktų, kuriuos taikant būtų 
įkuriamos arba išlaikomos biologinę įvairovę didinančios gamtinės buveinės ir 
ekstensyvi veikla, ypač produktyviausio žemės ūkio vietovėse;
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Or. en

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 37
7 dalis

7. yra susirūpinęs dėl to, kad panaikinus privalomą atidėjimą sumažės biologinės 
įvairovės ir kraštovaizdžio išsaugojimui tinkamų žemės ūkio vietovių, ragina Komisiją 
pateikti pasiūlymą dėl teisės aktų, kuriuos taikant būtų įkuriamos arba išlaikomos 
biologinę įvairovę didinančios gamtinės buveinės ir ekstensyvi bei tvari veikla, ypač 
produktyviausio žemės ūkio vietovėse; 

Or. fr

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 38
8 dalis

8. ragina Komisiją pateikti susijusių teisės aktų paketą siekiant remti tvarią žemės ūkio 
veiklą ypač nepalankiose ir ekonomiškai mažiau išsivysčiusiose vietovėse, kadangi 
pastarosios yra ypač svarbios siekiant apsaugoti biologinei įvairovei palankias žemės 
ūkio sistemas ir išlaikyti žemės geosistemų pusiausvyrą; 

Or. pl

Pakeitimą pateikė Esther De Lange ir Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 39
8 dalis

8. ragina Komisiją pateikti susijusių teisės aktų paketą siekiant remti tvarią žemės ūkio 
veiklą ypač nepalankiose vietovėse ir gamtinių kliūčių turinčiose vietovėse, kadangi 
pastarosios yra ypač svarbios siekiant apsaugoti biologinei įvairovei palankias žemės 
ūkio sistemas; 
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Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 40
8 dalis

8. ragina Komisiją pateikti susijusių teisės aktų paketą siekiant remti ir plėtoti tvarią 
žemės ūkio veiklą ypač nepalankiose vietovėse, kadangi pastarosios yra ypač svarbios 
siekiant apsaugoti biologinę įvairovę ir išsaugoti ekosistemas; 

Or. fr

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 41
8a dalis (nauja)

8a. ragina Komisiją aktyviau įgyvendinti mokslinių tyrimų ir technologijų perdavimo 
priemones, ypač siekiant skatinti aplinkai ir ekosistemoms mažiau žalos darančius 
gamybos būdus tvaraus žemės ūkio labui; 

Or. fr

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 42
9 dalis

9. pabrėžia, kad nuolatinės ganyklos yra svarbios saugant žemės ūkio biologinę įvairovę 
(išbraukta).

Or. pl
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Pakeitimą pateikė Magor Imre Csibi

Pakeitimas 43
9 dalis

9. pabrėžia, kad nuolatinės ganyklos yra svarbios saugant žemės ūkio biologinę įvairovę, 
ir ragina Komisiją ryžtingiau neleisti ganyklų ir miškų versti pasėliais.

Or. en

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey, Dan Jørgensen, Linda McAvan, Riitta Myller, Åsa 
Westlund ir Glenis Willmott

Pakeitimas 44
9a dalis (nauja)

9a. atkreipia dėmesį į sėkmingus ES projektus, kai ūkininkams, aplinkos apsaugos 
grupėms ir valdžios institucijoms bendradarbiaujant vietos ir regionų lygmeniu 
sėkmingai pavyko sumažinti žemės ūkio daromą poveikį aplinkai.

Or. en
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