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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:

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 pasiūlymus dėl 
teisės aktų, kuriuos taikant būtų siekiama sumažinti šių išmetalų kiekį skatinant plėtoti 
ekstensyvesnį ir tvaresnį žemės ūkį, ypač gyvulininkystę; 

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 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; 

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; 

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

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

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 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;  

7. yra susirūpinęs dėl to, kad panaikinus privalomą atidėjimą sumažės 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 veikla, ypač produktyviausio žemės ūkio vietovėse;  

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

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