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Žemės ūkis ir kaimo plėtra
Tikslai:






Sąžininga ir nediskriminuojanti Bendroji žemės ūkio politika;
Ūkininkų pajamos, dengiančios gamybos kaštus bei leidžiančios oriai pragyventi iš žemės
ūkio veiklos;
Sąžininga verslo praktika visoje maisto grandinėje;
Kooperacijos skatinimas žemės ūkyje, derybinių ūkininkų galių stiprinimas;
Gyvybingi žemės ūkio sektoriai, krizių prevencija.

Veikla:





Nuolatinis dialogas su ūkininkais, jų organizacijomis, įsiklausant į jų poreikius bei juos
išsakant EP posėdžių metu;
Aktyvus bendradarbiavimas su Europos Komisijos nariu, atsakingu už žemės ūkį ir kaimo
plėtrą Filu Hoganu;
Parlamentinių užklausų teikimas Europos Komisijai, atitinkamoms Lietuvos institucijoms;
Diskusijų organizavimas Lietuvoje įvairiais žemės ūkio klausimais.

Planuojama veikla:




Derybinių grandžių, dalyvausiančių BŽŪP reformos formulavime, bendradarbiavimo
koordinavimas;
Komunikacijos su ūkininkų organizacijomis tąsa tiek Lietuvos, tiek ES lygmeniu;
Aktyvus ūkininkų įtraukimas įgyvendinant klimato kaitos susitarimo tikslus.

2017-aisiais planuojama koordinuoti derybinių grandžių,
dalyvausiančių diskusijoje dėl BŽŪP reformos, bendradarbiavimą
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Tvari ir saugi energetika, klimato kaita
Tikslai Europoje:





Siekti ES Energetikos sąjungos solidarumo;
Siekti, kad būtų užtikrintas visiškas Lietuvos kaimynystėje statomos Astravo atominės
elektrinės saugumas;
Didinti ES energetinę nepriklausomybę;
Siekti sklandaus Paryžiaus susitarimo įgyvendinimo.

Veikla Europos Parlamente ir Lietuvoje:









Astravo atominės elektrinės klausimo svarstymas įtrauktas į Europos Parlamento
darbotvarkę;
Pristatyta autorinė knyga „Savo ateities šeimininkai“;
EP Žaliųjų frakcijos pirmininkės Rebekos Harms vizitas Lietuvoje ir perspėjimai apie antrąjį
„Černobylį“ konferencijoje „Nuo Černobylio iki Astravo: grėsmė branduoliniam saugumui
Rytų Europoje“;
Susitikimas Panevėžyje „Černobylio katastrofa praėjus 30 metų“;
Konferencija „Klimato kaita – iššūkis ar galimybė žemės ūkiui?“;
Bendradarbiavimas su Aleksandro Stulginskio universitetu, plėtojant klimato kaitos centro
idėją;
Diskusija su ūkininkų organizacijomis apie Klimato kaitos susitarimo įgyvendinimą bei žemės
ūkiui teksiančius iššūkius.

Tikslai Lietuvoje:





Siekti, kad sektoriams, kuriems teks prisidėti prie ambicingų Klimato kaitos susitarimo tikslų
įgyvendinimo, būtų suteiktos visos tam reikalingos galimybės;
Didinti susijusių sektorių informuotumą, skatinti dialogą apie Paryžiaus susitarimo tikslus ir
jų siekimo galimybes;
Skatinti tarpinstitucinį dialogą;
Skatinti
neskausmingų,
bet
efektyvių kovos su klimato kaita
2016 m. birželio 6 d. Bronio Ropės iniciatyva
priemonių paiešką.
Europos Parlamentas pakvietė Europos
Komisiją atsiskaityti Astravo elektrinės saugos
klausimu.
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Solidari Europos Sąjunga krizių fone
Tikslai:



Siekti ES solidarumo, sprendžiant Bendriją ištikusias krizes – pabėgėlių srautų, D. Britanijos
atsiskyrimo, ūkininkų pajamų svyravimo, dažnėjančių teroristinių išpuolių ir kt.;
Siekti krizių prevencijos, užbėgant joms už akių (pavyzdžiui, siekti, kad krizės žemės ūkyje
būtų nuspėjamos iš anksto, laiku imantis atitinkamų priemonių).

Veikla:






Nuolatinis dialogas su Lietuvos organizacijomis, atstovaujančiomis krizės paveiktus
sektorius. Glaudus bendradarbiavimas su Lietuvos pieno gamintojais, kiaulių augintojais,
grūdininkais ir kitomis su problemomis susidūrusius sektorius atstovaujančiomis
organizacijomis;
Nuolatinė diskusija apie krizių valdymo instrumentus bei krizių prevencijos priemonių
paieška;
Nuolatinė komunikacija su ES Komisarais F. Hoganu, V. P. Andriukaičiu dėl paramos ir
pagalbos kenčiantiems ūkininkams;
Siūlymai dėl racionalių priemonių krizių padariniams švelninti.

Planuojama veikla:




Inicijuojamas visų derybinių grandžių, dalyvausiančių Bendrosios žemės ūkio politikos
formulavime, bendradarbiavimas;
Komunikavimas su atsakingomis institucijomis bei ūkininkais dėl krizių prevencijos ir jų
padarinių švelninimo;
Pasirengimo krizinėms situacijoms didinimas.
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Maisto sauga ir kokybė
Tikslai:






Siekti, kad ant ES ir Lietuvos vartotojų stalo patektų saugus, kokybiškas maistas už prieinamą
kainą;
Siekti, kad vartotojai nuo mažų dienų būtų pratinami prie sveikos mitybos įpročių;
Siekti, kad už aukštos kokybės produkciją žemdirbiams būtų mokama sąžininga, gamybos
kaštus padengianti bei oriai išgyventi leidžianti kaina;
Skatinti ekologinės gamybos plėtrą Lietuvoje;
Išsaugoti Lietuvos išskirtinumą, gaminant saugius maisto produktus be GMO ir glifosatų
likučių.

Veikla:





Buvau šešėlinis pranešėjas Vaisių ir daržovių, bananų ir pieno tiekimo švietimo įstaigoms
pagalbos programos tema;
Bendromis jėgomis Europos Parlamentas pasiekė, jog kūdikių maiste būtų ribojamas cukraus
kiekis;
Drauge su EP Žaliųjų frakcijos atstovais Vilniuje organizuota diskusija „Ekologinė žemdirbystė
Lietuvoje ir ES: Kliūtys, perspektyvos ir galimybės“;
Bendradarbiavimas su Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos nariais, jų poreikių atstovavimas,
siekiant skatinti ekologinę gamybą.
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Regionų politika ir socialinės atskirties mažinimas:
Tikslai:





Kovoti su jaunimo nedarbu;
Užkirsti kelią žmonių išnaudojimui socialiai neatsakingose įmonėse;
Rūpintis kaimo gyvybingumo išsaugojimu, darbo vietų kaimo vietovėse gausinimu, ypač per
išmokų žemdirbiams suvienodinimą;
Skatinti solidarumo idėją, kuomet vieną iš ES šalių ištinka stichinės nelaimės ir jas lydinti
humanitarinė krizė.

Veikla:




Europos Parlamento posėdžių metu pasisakoma apie jaunimo nedarbą;
Buvau šešėliniu pranešėju Europos Parlamento Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitete
rengiant pranešimą apie darbo vietų kūrimą kaimo vietovėse;
Kalbėjau Žaliųjų/Laisvojo aljanso vardu Europos Parlamento plenarinio posėdžio metu
reaguojant į neseniai Italiją supurčiusį žemės drebėjimą; akcentavau, koks svarbus
svarstomas klausimas dėl Europos Sąjungos valstybių narių draudimo nuo stichinių nelaimių
poliso – Europos solidarumo fondas, kuris užtikrintų Sąjungos galimybę pagelbėti stichinių
nelaimių atveju.

Veikla Lietuvoje:


Balandžio 29 d. mano kvietimu į Lietuvą atvykusi EP Žaliųjų frakcijos viena iš vadovių Rebeka
Harms Kaune, Aleksandro Stulginskio universitete, dalyvavo konferencijoje „Gyvybingas
kaimas – galimybė XXI amžiaus Lietuvai“. Konferencijos metu ieškota sprendimų, kaip
užtikrinti kaimiškųjų regionų gyvybingumą XXI amžiuje bei žemės ūkio darną su aplinka.
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Veikla Parlamente 2016 metais:
Virš 450 pasisakymų per EP plenarinius posėdžius;
Pasisakymai Žemės ūkio ir kaimo plėtros, Regioninės plėtros komitetų posėdžių metu;
B. Ropė – šešėlinis 4 pranešimų pranešėjas;
59 pasiūlymai dėl rezoliucijų;
4 rašytiniai pareiškimai;
45 parlamentiniai klausimai.

Biurų tinklas Lietuvoje
Mano biurų tinklas Lietuvoje įsteigtas tam, kad būčiau kuo labiau pasiekiamas Lietuvos piliečiams:
Šiuo metu B. Ropės biurai veikia Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus,
Marijampolės, Telšių, Tauragės, Ignalinos regionuose.
Biuruose priimami gyventojų ir organizacijų prašymai bei pasiūlymai mano veiklai.
Biurų pagalba organizuoju diskusijas, konferencijas ir susitikimus su gyventojais, ūkininkais,
organizacijomis visoje Lietuvoje.
Biurų kontaktus, mano veiklos naujienas ir kitą informaciją rasite internetinėje svetainėje
www.rope.lt.

Lauksiu Jūsų su siūlymais, idėjomis,
pageidavimais, problemomis, kurias mėginsime
išspręsti kartu!

