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Kiekvieną žmogų liečia
Europoje gaminamų maisto
produktų kokybė, taigi, ir
Europos kaimo valdymas.
Žemės ūkio politika jau nuo
1950–ųjų tapo kertiniu
europietiškos politikos
akmeniu.



Europos Sąjunga 
�

Žemės ūkis liečia kiekvieną

ES vykdoma bendroji žemės ūkio politika padėjo įveikti
maisto produktų trūkumą ir pagerinti Europos žemės
ūkio našumą pokario metais. Šie uždaviniai buvo
įgyvendinti, tačiau nuo to laiko ši politika sąlygojo žemės
ūkio gaminių perprodukciją.

Keletas BŽŪP reformų sumažino paramą eksportui ir
padidino tiesiogines išmokas ūkininkams, tačiau dabar-
tiniams bendrosios žemės ūkio politikos prioritetams –
kaimo plėtrai, kokybiškų maisto produktų gamybai ir
kraštovaizdžio apsaugai – reikalingos naujos reformos.



Europos socialistai
�

Už kaimo plėtrą 

Pirmenybė turi būti teikiama kaimo plėtrai. Siūloma
mokėti tiesiogines išmokas ūkininkams, ypatingai
smulkiesiems, kadangi jie vaidina pagrindinį vaidmenį,
saugant aplinką, gaminant kokybiškus ir nekenksmingus
maisto produktus ir išsaugojant kraštovaizdį.

BŽŪP taip pat turi sutelkti dėmesį į smulkiųjų ūkių
išlaikymą bei ekonominės veiklos vykdymą kaime. Todėl
kaimo plėtrai skirta ES biudžeto dalis turėtų būti 
padidinta, siekiant išlaikyti dirbamą žemę, sustabdyti
masinį išvykimą iš kaimų, atsižvelgiant į tokius veiksnius
kaip dirvos našumas ir rizika dėl žemės dirvonavimo.

Europos socialistai siekia atviresnės ir lygiateisiškesnės
prekybos žemės ūkio produktais tarptautinėje rinkoje.
Todėl jie ragina nustatyti minimalius pasaulinio masto
žemės ūkio standartus, kurie atitiktų aplinkos apsaugos
reikalavimus, nurodytų produkto kilmės šalį ir garantuotų
tradicinių veiklos rūšių išlaikymą.



Ateities perspektyvos
�

Veiklos kaime skatinimas, gyveni-
mo kokybės gerinimas

Daugelio šalių kandidačių ekonomikoje žemės ūkis vaid-
ina vieną iš svarbiausių vaidmenų. ES jau dabar padeda
šalims kandidatėms, vykdydama pasirengimo stoti į ES
programas, tokias kaip SAPARD, remiančią projektus
kaimo vietovėse. Vykdomi projektai siekia pagerinti
kaimo infrastruktūrą, skatinti aplinkai nekenksmingus
gamybos būdus, plėsti ekonominės veiklos rūšis ir
pajamų šaltinius, saugoti ir išlaikyti kaimo paveldą bei
vystyti miškų ūkio sektorių.

BŽŪP suteiks galimybę šalims kandidatėms didinti
žemės ūkio našumą bei skatins ženkliai plėsti ekonominę
veiklą kaime.

ES plėtros procesas yra ir BŽŪP varomoji jėga, skatinan-
ti žemės ūkio veiklą visoje Europoje ir ilgainiui lemsianti
kokybiškesnių maisto produktų gamybą bei pagerėjusią
aplinkos apsaugą. Tai du svarbiausi dalykai, kurių tikisi ES
piliečiai. 



PES Group: 
http://www.socialistgroup.org
PES: 
http://www.pes.org
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Kontaktai
Europos Socialistu Partijos Parlamentine Grupe 
Europos Parlamentas, Rue Wiertz, B-1047 Brussels.
Tel.: +32 2 284 14 40 
E-mail : peswbprogramme@europarl.eu.int

Daugiau informacijos apie Europos socialistų
veiklą žemės ūkio srityje rasite šiuose 
tinklapiuose:

�
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http://www.lsdp.lt


