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B. Ropės naujienų priedas
Europarlamentaras Lietuvoje steigia biurų tinklą
Irma DUBOVIČIENĖ,
„Ūkininko patarėjas“
Taip pasiekiamo Europos Parlamento
nario iki šiol dar nebuvo. Bronis Ropė
seniesiems europarlamentarams nušluostė nosį, parodydamas pavyzdį,
kaip atstovauti Lietuvai. Jis steigia
biurų tinklą. Pirmoji europarlamentaro būstinė atidaryta Vilniaus centre.
Netrukus duris atvers biuras ir Kaune, Žemės ūkio rūmuose. Iš viso veiks
dešimt tokių biurų – visose apskrityse. Pats Vilniaus centras, Gedimino
prospekte 28 numeriu pažymėtas namas – tas pats, kuriame įsikūrusi Lietuvos kooperatyvų sąjunga. Pakilus į
penktąjį aukštą ir yra B. Ropės biuras.
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos
lyderis Ramūnas Karbauskis – vienas
pirmųjų svečių.
Jis šypsodamasis prisiminė Europos Parlamento nariu pabuvęs tris minutes. To
pakako apsispręsti ir mandatą perleisti
Broniui Ropei. Po penkerių metų pertraukos Lietuva Briuselyje Kaimo reikalų
komitete pagaliau vėl turi savo narį – ir
ne bet kokį. B. Ropė atskleidė, kad iš EK
pirmininko Žano Klodo Junkerio gavo pripažinimą, jog reikia suvienodinti išmokas
žemdirbiams, negali būti skirtumų tarp
senųjų ir naujųjų narių. Bendrijos plėtra
kuriam laikui stabdoma, pastangos bus

skiriamos Europą padaryti labiau vienalyte. 2015-2016 metais esą galima tikėtis
didesnio solidarumo.
Išmokos – vienas pagrindinių klausimų,
su kuriais į europarlamentarą kreipiasi
žemdirbiai.
Buvusiam Ignalinos merui gerai žinomos ir kitos agrarinio sektoriaus aktualijos, jis nepraleidžia progos pabendrauti ir
su žemės ūkio politikais, ir su žemdirbiais.
„Nuo kaimo neatitrūkęs, praktiškai gyvenu Ignalinoje, kaime, – tvirtina europarlamentaras ir pusiau rimtai nusako savo
dabartinį gyvenimą, – per savaitę keturi
skrydžiai, 2-3 skirtingos lovos. Ta pati
žmona. Kaimynė paklausė žmonos, ar lydės mane į Briuselį, o ji – „ar jūs lydite savo
vyrą į darbą?“
Tvarka tokia, kad apmokamos 2-3 dienos
gyvenimo Briuselyje ir kelionė. Pavakary
ar iš karto į posėdžius rytą atskrendu, vakare po posėdžio vėl į namus, vidurnaktį
jau namie.“
Naujos sudėties Parlamente, pasak B.
Ropės, dar formuojasi darbo grupės. Svar„Nuo kaimo neatitrūkęs, praktiškai gyvenu Ignalinoje, kaime“, –
biausias darbas – suformuoti komisiją. Pirprisipažįsta Europos Parlamento narys Bronis Ropė
mininkas jau paskirtas, dabar „lukštenamos“ komisarų kandidatūros.
Dvi savaites vyks jų klausymai. Tuomet alinį gyvūnų skerdimą.
mūsų Seime įstatymai kartais priimami
visi 28 komisarai iškart turi būti patvirtinti. „Irake, Sirijoje vos ne tiesioginiame etery- šiek tiek skubotai, per menkai išdiskutuoBiuro atidarymo proga susirinkęs svečių je žudomi žmonės, galbūt kalbant maldą“, jami. Briuselyje šiuo atžvilgiu tvarka yra
būrys atėjo ne vien su maloniais sveikini- – koliziją įžvelgė žaliųjų frakcijos atstovas, geresnė. Klausimas svarstomas tiek, kol
mais, bet ir provokuojančiais klausimais. teiraudamasis B. Ropės nuomonės. Biuro randamas bendras sutarimas.
Pvz., apie neseniai Seimo palaimintą ritu- šeimininkas atsakydamas pasvarstė, kad

Laikas imtis esminių
žingsnių kuriant
žaliąsias darbo vietas
Europos Komisija paskelbė komunikatą darbo vietų“.
dėl žaliųjų darbo vietų kūrimo Europos
„EK komunikatas rodo, kad Komisija pasiryžuSąjungoje. Naujai paskirti komisarai tu- si skatinti ES valstybes pereiti prie ekologiškos,
rės vadovautis šiuo dokumentu. Europos mažo anglies dioksido kiekio technologijomis
Parlamento Žaliųjų frakcija (Greens/EFA) ir tausių išteklių naudojimu grindžiamos ekoaktyviai ragino Komisiją imtis ambicingų nomikos. Komunikate Komisija pripažįsta, kad
veiksmų dėl naujų darbo vietų kūrimo Eu- žalioji ekonomika yra konkurencinė galimybė
ropoje. Komunikato svarbą pabrėžia jo pa- Europai, jog ekonomika yra daugiau nei benskelbimas pirmąją naujai išrinkto Europos drojo vidaus produkto augimas“, – sako EuroParlamento darbo dieną Strasbūre.
pos Parlamento narys Bronis Ropė.
Europos Parlamento nario, išrinkto pagal
Komunikate siūloma visa eilė priemonių –
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąrašą, Bronio Ro- „žaliųjų“ viešųjų pirkimų skatinimas, socialinis
pės teigimu: „Labai svarbu, kad Komisija šiuo dialogas, mobilumas, darbuotojų kvalifikacidokumentu pašalina bet kokias spekuliacijas, jos kėlimo programos, verslumo skatinimas
kurios teigia, kad žalioji ekonomika ir atsinau- per mokestinės naštos darbo pajamoms mažijinanti energetika yra per brangi. Dabar „žalio- nimą. Analizuodami dokumentą žalieji atkreisios darbo vietos“ atsiduria Europos ekonomi- pia dėmesį į svarbiausius jo trūkumus – nėra
kos gaivinimo politikos centre. Prisiminkime, konkrečių įsipareigojimų – energetikos taupykad dar 2012 metais Komisija prognozavo, kad mo, priklausomybės nuo energetikos importo
darbo vietų skaičius ekologiškos ekonomikos mažinimo rodiklių, trūksta sąsajų su 2030 m.
sektoriuose, kuris augo net nuosmukio laiko- klimato kaitos mažinimo strategija.
tarpiu, didės ir toliau. Vien energijos vartojimo
Anot Bronio Ropės, darbo vietų kūrimas
efektyvumo ir atsinaujinančiosios energijos pažangiuose ekonomikos sektoriuose ypatinsektoriuose iki 2020 m. gali būti sukurta 5 mln. gai svarbus Lietuvai. „Šiuo metu aktualiausia

B. Ropė: Dabar jau pripažįstama, kad žalieji sprendimai gali padėti ekonomikos augimui, todėl laikas Lietuvai imtis ne fragmentinių, o esminių žingsnių šioje srityje
mūsų šaliai yra energijos importo mažinimas, „Mūsų šalis yra pajėgi eiti koja kojon su visomis
o tai galima spręsti per žaliosios energetikos Europos valstybėmis. Dabar jau pripažįstama,
plėtrą, daugiabučių renovaciją ir kitas prie- kad žalieji sprendimai gali padėti ekonomimones. Tai užtikrintų nacionalinį saugumą ir kos augimui, todėl laikas Lietuvai imtis ne fražmonių pajamų didėjimą. Žalioji energetika gmentinių, o esminių žingsnių šioje srityje“, –
turi tapti darbo vietų kūrimo ir emigracijos ma- sako Bronis Ropė.
žinimo varikliu“.
Bronis Ropės yra Europos Parlamento
Pasak B. Ropės, būtina pabrėžti, kad Lietuva
nebeturi kopijuoti žaliųjų sprendimų ir laukti, Žaliųjų frakcijos narys. Kaip buvęs Ignalinos
kol jų įgyvendinimas pasiteisins kitose šalyje. rajono vadovas jis yra vienas iš masinės

daugiabučių renovacijos modelio pradininkų.
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B. Ropė: Sankcijos – tai mūsų galimybė išmokti
gyventi nepriklausomai
Žodis „krizė“ kinų kalba rašomas tuo pačiu
hieroglifu kaip ir žodis „galimybė“.
Staigios ir totalinės Rusijos sankcijos ES šalių
maisto eksportui, sutapusios su kiaulių maro
protrūkiu Rytų Europoje, yra didžiausia pastarųjų laikų krizė, bet kartu ir gera proga permąstyti žemės ūkio ir maisto politiką iš esmės.
Lietuvos vyriausybės svarstomas siūlymas
kelis mėnesius kompensuoti Rusijos embargo nuostolius pieno, mėsos sektoriaus įmonėms, kol jos įsitvirtins naujose rinkose, yra
logiškas, jei perdirbėjai laikysis susitarimo
ir mokės ūkininkams už produkciją liepos
kainomis.
Tokiu būdu galbūt bus išvengta šoko, atleidimų ir bankrotų.
Daržovių sektoriui taip pat reikalingas skubus postūmis. Nėra normalu, kai Lietuvos
daržovių augintojai, kitaip nei kitose šalyse,
beveik nesinaudoja ES parama, atsilikdami
pagal gamintojų organizacijų kūrimo tempus, o parama teikiama tik susivienijus į tokias
organizacijas. Jungimasis į gamintojų organizaciją reikštų galimybę koordinuoti eksporto
paiešką. Valdžia turi paskatinti šį procesą.
Įprastos ES bendrosios žemės ūkio priemonės – produktų intervenciniai pirkimai sandėliui, eksporto subsidijos padės stabilizuoti
situaciją. Tačiau rimtoms nuostolių kompensacijoms sprendžiant iš pirminių skaičiavimų
prireiks kelių šimtų milijonų litų, kuriuos gali
padengti ES krizės rezervas. Jame kasmet sukaupiama 400 mln. eurų ir, jei neišnaudojama,
grąžinama ūkininkams per išmokas.
Paskutinį kartą fondu naudojosi Ispanijos
daržovių augintojai per 2011 m. gegužės–
liepos mėn. kilusią bakterijos E.coli krizę.
Tiesa, tikėtina, kad šį kartą fondo pinigais
norės naudotis visos embargo paveiktos
šalys. Kaip EP narys darysiu viską, kad derybose dėl šių pinigų naudojimo Lietuvos
balsas būtų išgirstas.
Tačiau tokio masto krizinėje situacijoje turime galvoti ne tik apie trumpalaikes pasekmes.
Pavyzdžiui, svarstomos PVM lengvatos

maisto produktams yra reikalingos, daugelis
šalių jas turi, tačiau, žinant mūsų prekybos
tinklų galią, kyla abejonė, ar Vyriausybė sugebėtų realiai kontroliuoti pelnus. PVM lengvatos daržovėms taip pat turi prasmę ir dėl
sveikatos politikos sumetimų, nes jų vartojimas nuolat mažėja Europoje. Tačiau pinigų
išmokėjimas kompensacijos ar lengvatos
forma vienai ar kitai įmonei gali baigtis didesniais pelnais mokesčių mokėtojų sąskaita
ir tiek. Eksporto krizė gali ištikti ir vėl. Tikėjimas, kad atradę naujas rinkas, pvz., Izraelyje, užtikrinsime ilgalaikį stabilumą, taip pat
skamba keistai.
Analizuodami eksporto problemas turime
matyti ir kritiškai vertinti savo priklausomybę nuo importo. Juk sveikos ekonomikos
pagrindas ne tik atvirumas pasaulio rinkoms,
bet ir gebėjimas tam tikrose srityse remtis
savais gamintojais. Energetika čia, žinoma,
yra pirmoje vietoje. Laikas realiai vaduotis iš
energetinių žaliavų importo priklausomybės,
paskatinti atsinaujinančią darbo vietas kuriančią energetiką. Juk turime praktinių pavyzdžių, patirties, trūksta tik politinės valios.
Esu tikras, kad ir Lietuvos apsirūpinimas
maisto produktais, panašiai kaip energetinė
nepriklausomybė, privalo tapti nacionalinės
politikos prioritetu. Bendroji ES maisto rinka,
globalios prekybos laisvė tam neprieštarauja.
Turime kalbėti ne tiek apie vidaus vartojimo
skatinimą, kiek apie tam tikrą darnumą Lietuvos ir ES žemės ūkio politikoje. O ką mes
turime šiandien? Didžiules baimes, kad pigi
lenkiška produkcija, neradusi rinkos Rusijoje,
užplūs mūsų prekybos tinklus ir turgavietes.
Būtent tvirta vietos gamintojų ir perdirbėjų pozicija vidaus rinkoje, vartotojo pagrįstas pasitikėjimas savu gamintoju visada yra
sėkmingo eksporto pagrindas. Be to, neįmanoma išjudinti ir kitų senų Lietuvos žemės
ūkio problemų – tūkstančius hektarų nedirbamos žemės Rytų Lietuvoje panaudoti
maisto gamybai ir vietos energetikai, auginti
jauną ir motyvuotą ūkininkų kartą.

Europos Parlamento narys Bronis Ropė siūlo svarstyti
visiškai kitą PVM lengvatos keitimo modelį
Šiuo metu siūlomas PVM lengvatos šildymui naikinimas
nepadidins šilumos kainų tose įmonių grupėse ir savivaldybėse, kur naudojamos rusiškos dujos šilumos energijos
gamybai, nes dujų kaina sumažėja. Tuo tarpu pažangios Lietuvos
savivaldybės, kurios jau seniai šildymui naudoja vietinį biokurą
atsiduria pralaimėtojų pozicijoje, nes joms žaliavos kaina (biokuras)
nesumažėjo, bet naikinama PVM lengvata. Tai reiškia, kad žalioji
energetika brangsta, tampa mažiau patraukli vartotojui kainos prasme ir mes vėl pririšame save prie dujų bambagyslės. Tai klaidingas
kelias kaip ūkine, taip ir geopolitine prasme.
Kviečiu koreguoti sprendimą dėl PVM lengvatos šildymui naikinimo
ir siūlau palikti PVM lengvatas biokurą šilumos gamybai naudojančioms įmonėms.

Europos Parlamentas atsižvelgė į B. Ropės pataisas
Europos Parlamentas savo naujausioje „Rezoliucijoje dėl situacijos Ukrainoje ir ES-Rusijos santykių būklės“ griežtai pasmerkė Rusijos veiksmus
Ukrainoje, išreiškė pasipiktinimą Lietuvos garbės konsulo Luhansko srityje
nužudymu, o taip pat atsižvelgė į EP nario Bronio Ropės pasiūlymus ir aiškiai pasisakė dėl Rusijos sankcijų pasekmių Europos žemės ūkiui ir paragino
Komisiją imtis priemonių nuo Rusijos prekybos apribojimų nukentėjusiems
gamintojams paremti.
Rengiant rezoliucijos projektą Europos
Parlamento ir kaimo plėtros komiteto narys Bronis Ropė pateikė raštiškus pasiūlymus skirti prioritetą solidarumo principui
ir suteikti sąžiningą kompensaciją šalims
narėms ir sektoriams, labiausiai nukentėjusiems nuo embargo, svarstant galimybę peržiūrėti ES biudžetą, panaudoti
ne tik anksčiau suplanuotus žemės ūkio
biudžeto, bet ir kitų šaltinių pinigus. Parlamento posėdžio metu Bronis Ropė kalbėjo, kad ES diplomatinė pozicija padarė

ženklų ir netikėtą poveikį ES žemės ūkiui,
todėl solidarumas su gamintojais ir visais
kaimo gyventojais turi tapti bendros politikos pagrindu. Po ilgų debatų galutiniame rezoliucijos projekte po derybų su
visomis frakcijomis liko nedviprasmiškas
punktas teigiantis, kad Europos Parlamentas „svarsto galimybę panaudoti Sąjungos fondų, kitų nei žemės ūkio fondai,
lėšas, nes krizė visų pirma yra politinio
pobūdžio, o ne nulemta rinkos nepakankamumo ar nepalankių oro sąlygų.“
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Bronis Ropė: maistas švietimo įstaigose turi
būti skanus, sveikas ir lietuviškas
LVŽS EP narys Bronis Ropė tikisi, kad bus
paskirtas Žaliųjų frakcijos šešėliniu pranešėju dėl naujo ES reglamento dėl vaisių ir
daržovių, bananų ir pieno tiekimo švietimo
įstaigoms programos. Šešėlinis pranešimas – tai galimybė formuoti savo frakcijos
nuomonę dėl reglamento ir tiesioginis dalyvavimas naujos ES teisės akto rengime. Pagal maitinimo organizavimo tvarką maisto
produktus mokykloms rekomenduojama
tiekti užaugintus ar pagamintus Lietuvoje
iš ekologinės gamybos ūkių ar išskirtinės
kokybės produktų gamintojų. Tačiau neseniai valstybės įstaigų organizuotas mokyklų
tikrinimas Klaipėdos regione parodė, kad
išskirtinių ekologinių produktų nerado nė
vienoje mokykloje. Tik dvejose iš jų daržovės
buvo perkamos iš ūkininkų.
Europos Parlamentas ir jo Žemės ūkio ir kaimo
plėtros komitetas pradėjo svarstyti Europos komisijos inicijuotą reglamentą, kuriuo ketinama
apjungti dvi labai svarbias ES programas, skirtas
mokyklinio amžiaus vaikams. Šiuo metu ES biudžetas finansuoja dvi priemones – nemokamą
pieno tiekimą mokyklose vaikams nuo 6 iki 10
metų bei vaisių ir daržovių tiekimą tai pačiai vaikų grupei. Komisija pasiūlė sujungti programas,
leisti valstybėms skirstyti lėšas iš vienos programos į kitą bei nustatyti, kad programose būtų tiekiami tik švieži (neperdirbti) vaisiai ir daržovės bei
pienas. Dėl pastarojo siūlymo išsiskyrė valstybių
narių nuomonės, nes, pvz., Lietuvoje pagal šią
programą vaikams tiekiami ir ekologiški sūreliai,
ir jogurtai, o Italijoje – vaisių sriubos ir pan.
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos EP narys Bronis Ropė diskusijoje dėl šios programos

atkreipė Europos komisijos dėmesį į tai, kad
didžiausias programos iššūkis yra geriausių sąlygų sudarymas tam, kad kuo daugiau vietos
produktų patektų į mokyklas. Juk Europa šia
programa siekia supažindinti vaikus su žemės
ūkiu, natūraliais, sveikais, sezoniniais produktais,
stiprinti ryšį tarp gamintojo ir jauno žmogaus. Tai
padeda spręsti globalias problemas – kovoti su
klimato kaita, rūpintis aplinka ir ugdyti atsakingą
bei sąmoningą jaunąją kartą. Anot Parlamentaro, būtina tobulinti viešųjų pirkimų procedūras ir
įtraukti savivaldos švietimo skyrius į programos
planavimo ir koordinavimo procesus. Šiandien
mes uždedame mokyklai visą atsakomybę už
programos įgyvendinimą, yra mokyklų, kurios
iš viso nedalyvauja programoje. Daug prasmingiau būtų įtraukti savivaldą, kuri suinteresuota
vietos gamintojų galimybių plėtra, o taip pat ir
vaikų sveikata konkrečioje teritorijoje. Posėdžio
metu Bronis Ropė taip pat išsakė nuomonę, kad
Lietuvai aktualus ES leidimas derinti minėtą programą su kitomis Lietuvoje vykdomomis maisto
tiekimo mokykloms programomis, pvz., nemokamu maitinimu. Mes turime siekti, kad mūsų
vaikai neįprastų švaistyti maisto, ypač žinant kokie šios problemos mastai ES.

Parama gamintojų
organizacijoms
Vaisių ir daržovių vartojimo mažėjimas Europoje didina įvairias rizikas – vaikų mitybos įpročių, sveikatos, nutukimo problemos, tradicinių
smulkių augintojų pasitraukimas, nedarbas
kaime. 2003–2010 m. laipsniškai, bet nežymiai

Bronio Ropės kolegos, EP nariai ir ekspertai. Iš kairės:
Žaliosios maisto politikos legenda, knygų apie maisto globalizaciją autorė ir pasaulio
garso aktyvistė Vandana Shiva; EP nariai: Bart Staes, Jose Bove, Martin Hausling
mažėjo visas ES vaismedžių ir daržovių plotas
(-6 %) ir smarkiau sumažėjo vaisius ir daržoves
auginančių ūkių (-39,1 %). ES parama tokiems
ūkiams vykdoma išskirtinai per gamintojų organizacijas. Mažieji Lietuvos vaisių ir daržovių augintojai nėra apsijungę, todėl negali pasinaudoti
nei ES parama, nei kooperacijos teikiama nauda.
Tuo tarpu kai kuriose ES valstybėse net 80 proc.
gamintojų apsijungę ir kartu rūpinasi gamybos
planavimu ir realizavimu, produkcijos kokybės
gerinimu, padeda vieni kitiems valdyti krizes ir
rūpintis aplinkosauga. Jungimosi rodikliai gerėja

Latvijoje ir Lenkijoje. Pasak Europos Parlamento
nario Bronio Ropės, tokia padėtis, kai liekame
už ES paramos borto, negali būti toleruojama.
Anot jo, būtina didinti paramą, kad žmonės norėtų jungtis į organizacijas, pvz., iš antrojo ramsčio investicijos galėtų būti nukreiptos tiesiogiai
gamintojų organizacijų poreikiams, perdirbimo
organizavimui, nes dabar tiesioginės paramos
nėra. Kita vertus, reikia įpareigojančių priemonių
egzistuojančioms gamintojų organizacijoms priimti naujus narius, kad nesiformuotų monopolijos, stumiančios mažesniuosius iš rinkos.

Ž. K. Junkeris demonstruoja Europos skepticizmą skalūninių
dujų išgavimui ir supratingumą Lietuvos pozicijai

Europos Parlamentui balsavus dėl naujo Europos Komisijos pirmininko paskyrimo, būsimas EK pirmininkas Žanas Klodas Junkeris
(Jean-Claude Juncker) lankėsi EP Žaliųjų frakcijoje, kurios nariai uždavė jam daugiau nei 20
įvairių klausimų. Savo klausimą pretendentui
pateikė ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Europos Parlamento narys Bronis Ropė.

Išmokos Baltijos šalių ūkininkams –
mažesnės nei ES senbuvėms

būtent mūsų šalyse. Susidaro uždaras ratas. Juk
nuo didelės emigracijos didėja socialinė įtampa,
nepasitikėjimas ES.
B. Ropė paklausė, ar 2017 metais, kai bus peržiūrimas ES biudžetas, yra tikimybė peržiūrėti išmokų politiką ir priartinti mažiausiai gaunančių šalių
ūkininkų išmokas prie ES vidurkio, taip sumažinus
iškreiptas konkurencijos sąlygas ir sprendžiant regioninio vystymosi netolygumus Europoje?

Konstruktyvi
Ž. K. Junkerio reakcija

Pristatydamas situaciją būsimam komisijos vadovui, Bronis Ropė paminėjo, kad trijų Baltijos šaKandidatas į Europos Komisijos pirmininkus, atlių, Rumunijos ir Bulgarijos ūkininkų išmokos yra sakydamas į Bronio Ropės klausimą, patikino, kad
gerokai žemiau Europos Sąjungos šalių vidurkio. „klausimas dėl išmokų netolygumo Europoje yra
Tuo tarpu žemės ūkio veiklos kaštai Baltijos šaly- jam žinomas ir diskusija dėl išmokų suvienodinise ne itin skiriasi nuo kaštų kitose ES šalyse: ener- mo tikrai vyks 2016-2017 metais“. Tačiau būsimas
getiniai kaštai Lietuvoje netgi didesni, techniką komisijos vadovas nesiėmė deklaruoti konkrečių
taip pat perkame tą pačią, lieka taupyti darbo pažadų, ar išmokos bus visiškai suvienodintos.
jėgos sąskaita. Tai skatina emigraciją. Skurdo, neŽ. K. Junkeris atsakydamas į šį klausimą teigė,
lygybės, uždarbio vidurkio rodikliai yra prasčiausi jog daugiametės finansinės perspektyvos lai-

kotarpio viduryje bus galimybė peržiūrėti lėšų
paskirstymą. „Man ši problema žinoma. Sprendimas dėl tiesioginių išmokų vokų buvo priimtas
2013 m. ir manau, jog tai yra žingsnis reikiama
kryptimi. Klausimas dėl tiesioginių išmokų netolygumo yra diskutuotinas, į šią problemą reikia
atkreipti dėmesį ir tai bus svarstoma peržiūros
metu“ – kalbėjo Ž. K. Junkeris.
Kandidatas į EK vadovus pademonstravo, kad
„asmeniškai domėjosi mūsų šalies ir kitų šalių keliamu klausimu, skaitė mokslininkų išvadas dėl
tokios išmokų situacijos, susidariusios vieningoje
ES žemės ūkio rinkoje po derybų dėl atskirų šalių
stojimo.” Ž. K. Junkeris paminėjo argumentą, kad
„naujos ES šalys narės gavo didelę struktūrinę
paramą stodamos į ES”. Kita vertus, pretendento į Komisijos vadovus atsakyme nebuvo aiškių
dabartinės Komisijos pozicijos gynybos požymių.
Anot Bronio Ropės, toks konstruktyvus Europos Parlamento valdančios partijos atstovo
išmokų nelygybės vertinimas yra neblogas signalas Lietuvai. Šiuo metu niekas ir nesitikėjo,
kad Ž. K. Junkeris ims dalinti pažadus, bet jo atsakymas buvo pakankamai pozityvus ir teikiantis
vilčių Lietuvai bei kitoms EP šalims esančioms
analogiškoje situacijoje.
Bronio Ropės manymu, jei sąlygos žemdirbiams būtų suvienodintos, atsirastų daugiau
galimybių kurti žaliąsias darbo vietas. Apie tai
kalba šių metų liepos 2 dieną paskelbtas EK komunikatas, kuriame pabrėžiama, kad Europa turi
išnaudoti istorinę ekologinės transformacijos
galimybę.

Lietuvoje trečdalis žmonių gyvena kaime, nedarbas kaimo vietovėse yra labai didelis, bet tuo
pačiu dideli žemės plotai nepanaudojami visai. Tai
reiškia, kad yra milžiniškos galimybės žemės ūkiui,
žaliosios energetikos gamybai, kas leistų didinti
nepriklausomybę nuo importinio iškastinio kuro.

Ž. K. Junkeris – prieš skalūnų
išgavimą Europoje
Kandidatas į Komisijos vadovo postą susitikime
taip pat pasisakė prieš skalūninių dujų išgavimą
ardant skalūnų sluoksnį. „Dėl skalūnų dujų aš
turiu pasakyti, kad tai asmeninė mano nuomonė, bet aš esu prieš tai. Prieš, nes aš neturiu supratimo apie ilgalaikes šių naujų technologijų
naudojimo pasekmes“, – atsakydamas į Danijos
parlamentarės Margaritos Euken (Margrete Auken) užduotą klausimą atsakė Ž. K. Junkeris.
Būsimas Europos Komisijos pirmininkas taip
pat pabrėžė, kad tai yra jo asmeninė nuomonė,
nes energijos šaltinių pasirinkimas yra nacionalinė šalių kompetencija.
„Reikia pabrėžti, kad tai pakankamai gera žinia
visos Europos gyventojams. Nepaisant to, kad
Komisijoje ir iki šiol buvo skirtingų nuomonių, vis
dėlto dominavo už skalūnus pasisakantys balsai.
Dėl to šiai Komisijai nepavyko priimti esminių
teisės aktų, kurie ribotų nesaugios technologijos
naudojimą Europoje“, – sakė susitikime su Žanu
Klodu Junkeriu dalyvavęs Europos Parlamento
narys Bronis Ropė.

