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ŽEMĖS ŪKIS IR KAIMO PLĖTRA
Tikslai:






Sąžininga Bendroji žemės ūkio politika, vienodos tiesioginės išmokos, užtikrinančios ūkininkams
galimybę pragyventi iš savo veiklos;
Situacijos pieno sektoriuje stabilizavimas;
Pagalba kiaulininkystės sektoriui prisitaikant prie afrikinio kiaulių maro padarinių;
Sąžiningo atsiskaitymo su ūkininkais užtikrinimas;
Kooperacijos skatinimas

Veikla:












Susitikimai su Europos Komisijos nariu, atsakingu už žemės ūkį ir kaimo plėtrą Filu Hoganu
Susitikimai su Europos Komisijos nariu, atsakingu už sveikatą ir maisto saugą V. P. Andriukaičiu
Pasisakymai EP plenariniuose posėdžiuose
Susitikimai su Lietuvos ūkininkais – dalyvavimas suvažiavimuose, kituose ūkininkų renginiuose
Bendradarbiavimas su žemdirbių asociacijomis, jų interesų kėlimas EP posėdžių metu
Parlamentinių užklausų teikimas Europos Komisijai
Inicijuota peticija dėl pieno sektoriaus
Užklausos Lietuvos valdžios institucijoms įvairiais žemdirbiams rūpimais klausimais
Organizuotos diskusijos įvairiais žemės ūkio klausimais
Surengta tarptautinė konferencija dėl situacijos pieno ir kiaulininkystės sektoriuose
Tarpininkavimas žemdirbiams kreipiantis į ES institucijas, susitikimų iniciavimas ir organizavimas
Briuselyje

Planuojama veikla:
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Kryptingas darbas artėjant vidurio laikotarpio peržiūrai, Lietuvos žemdirbiams palanki BŽŪP
peržiūra
Pieno rinkos stabilizavimo/reguliavimo mechanizmo paieška
Sąžiningos atsiskaitymo grandinės reglamentavimas ES lygmeniu
Afrikinio kiaulių maro padarinių švelninimas ir kiaulininkystės išsaugojimas Lietuvoje
Žemdirbių kooperacijos stiprinimas
Nuoseklus darbas su žemdirbių organizacijomis, jų interesų atstovavimas ir problemų kėlimas
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SOLIDARI ENERGETIKOS SĄJUNGA IR ŽALIOJI ENERGETIKA
Tikslai Europoje:





Pasiekti maksimalų ES Energetikos sąjungos solidarumą – Baltijos šalims ypač svarbu, kad vienybė,
solidarumas ir kalbėjimas vienu balsu santykiuose su trečiosiomis šalimis būtų pamatinis ES
energetikos politikos principas;
Pasiekti, kad ES padėtų Lietuvai įtikinti Baltarusiją nutraukti Astravo atominės elektrinės
statybas;
Didinti ES energetinę nepriklausomybę – pasiekti, kad ES išlaikytų globalios žaliosios energetikos
vystymo lyderės pozicijas ir ragintų valstybes nares nuolat siekti vis ambicingesnių tikslų. Iki 2020
metų šalims yra nustatytos užduotys pasiekti tam tikrą atsinaujinančios energetikos lygį. Nemažai
šalių (pvz., Lietuva) tą lygį pasiekusios jau šiandien ir toliau nieko nebesiekia.

Veikla Europos Parlamente:










Svarstant su energetika susijusius dokumentus, per EP plenerinius posėdžius nuolat pasisakau
apie tai, kas svarbu mūsų šaliai, pvz., išsakiau susirūpinimą dėl planų padvigubinti „Nord Stream“
dujotiekio Baltijos jūroje pajėgumą, nes tai gali padidinti ES priklausomybę nuo Rusijos dujų;
Inicijavau parlamentinį paklausimą Europos Komisijai, kokių konkrečių veiksmų buvo imtasi,
bendradarbiaujant su Tarptautine atominės energijos agentūra (TATENA), siekiant užtikrinti, kad ES
kaimyninėse šalyse veikiantys ar statomi branduoliniai reaktoriai atitiktų atitinkamus vadinamojo
testavimo nepalankiausiomis sąlygomis reikalavimus ir taip būtų sumažintos grėsmės, susijusios su
aptariamomis branduolinėmis elektrinėmis, iki tokio lygio, kuris būtų panašus į ES esamą lygį. Lieka
daug neatsakytų klausimų apie branduolinės energetikos objektų, tokių kaip elektrinės Akujuje
(Turkija) ir Ostrovece (Baltarusija), saugą, ypač turint mintyje tai, kad šios šalys žinomos kaip ne
visada besilaikančios įsipareigojimų pagal Espo ir Orhuso konvencijas;
Surengiau Europos Parlamento Žaliųjų frakcijos vizitą į Lietuvą, kuriame dalyvavo net 7 Europos
Parlamento nariai. Tarp dalyvavusių buvo EP Žaliųjų frakcijos lyderė Rebecca Harms ir EP pranešimo
dėl Energetikos tinklų rengėjas Peteris Eriksonas;
Svarstant Junckerio 500 mlrd. eurų inveticijų planą Žaliųjų frakcijoje pristačiau Lietuvos projektus
kurti kogeneracines elektrines, vystyti žaliąją energetiką, vykdyti pastatų renovacijos projektus ir
pan.
Surengiau konferenciją Briuselyje dėl skalūnų dujų plėtros teisinio reguliavimo, kurioje dalyvavo
Europos Komisijos atstovai, ekspertai ir aplinkosaugos srityje aktyvių bendruomenių atstovai iš
visos Europos. Lietuvą atstovavo Žygaičių bendruomenė.

Tikslai Lietuvoje:
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Išplėsti Lietuvos energetinės nepriklausomybės sąvokos politinę reikšmę. Mūsų politikoje
energetinė nepriklausomybė suprantama ribotai – kaip nepriklausomybė nuo rusiškų dujų bei
naftos, pakeičiant šių išteklių tiekėją. Tačiau ateityje Europos ūkis nebebus grindžiamas iškastiniu
kuru – pagrindiniais energetikos šaltiniais skelbiami:
o energijos taupymas (nesuvartota energija kaip atskiras energijos šaltinis);
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o atsinaujinantys resursai.
Turime ruoštis ir tam, kad periodiškai valstybėms narėms bus nustatomi terminai pasiekti vis
ambicingesnį energijos efektyvumo ir atsinaujinančių šaltinių dalies lygį.

Veikla Lietuvoje:
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Inicijavau aukšto lygio ekspertų tarptautinę konferenciją „Atisinaujinančios energetikos
galimybės Lietuvoje ir Europoje“ su EP nariais, Energetikos ministru Roku Masiuliu, kitų ministerijų
atstovais, Seimo nariais bei atsinaujinančios energetikos srityje dirbančių organizacijų atstovais;
Lankiau Tauragės regioną, kur vyko aršiausios diskusijos dėl hidraulinio ardymo technologijų
taikymo energijos išteklių gavyboje.
Išleidau knygą „Savo ateities šeimininkai“ apie žaliąją energetiką ir mano kaip Ignalinos rajono
vadovo praktiką kuriant Lietuvos daugiabučių namų renovacijos modelį.

Bronis Ropė yra EP Žaliųjų/Europos laisvojo aljanso narys,
vienintelis EP Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto narys iš Lietuvos

MAISTO SAUGA IR APLINKOSAUGA
Tikslai Europoje:








Skatinti ekologiškos produkcijos prieinamumą, didinti visuomenės sąmoningumą – tęsti
socialines-švietėjiškas programas, kuriomis ekologišku pienu ir ekologiškomis daržovėmis būtų
aprūpinami vaikai mokyklose, riboti maisto priedų naudojimą vaikų maitinime, kovoti su maisto
švaistymu, vykdyti atsakingo produktų ženklinimo priemones.
Griežtai vadovautis atsargumo principu tiekiant rinkai bio- ir nanotechnologijų pagalba
gaminamus produktus – kontroliuoti genetiškai modifikuotų produktų patekimą į rinką, suteikti
vartotojams kuo platesnes galimybes rinktis nemodifikuotą maistą ir maistą, pagamintą be
genetiškai modifikuotų pašarų, teikti pirmenybę valstybėms narėms apsirūpinti nemodifikuotais
baltymingais pašarais, neleisti gyvūnų klonavimo ir nepritarti klonuotų gyvūnų mėsos prekybai, kol
tai sukelia rimtus gyvūnų gerovės pažeidimus, atsargiai ir visapusiškai įvertinti maistą su
nanotechnologijomis ir kitokį naują maistą bei naujus maisto priedus.
Nuolat peržiūrėti leidžiamų naudoti pesticidų naudojimą, poveikį žmonių, gyvūnų sveikatai,
toksiškumą aplinkai – drausti naudoti aplinkai ir žmonėms pavojingus pesticidus, gavus naujų
duomenų apie jų sukeliamą neigiamą poveikį, drausti naudoti masinį bičių šeimų išmirimą
nulėmusius neonikotinoidus, peržiūrėti plačiausiai naudojamo herbicido glifosato naudojimo
reglamentavimą, mažinti šio herbicido leistiną koncentraciją pašaruose ir maisto produktuose.
Siekti, kad dėl transatlantinės laisvos prekybos sutarties nebūtų aukojama europiečių sveikata ir
aplinkosaugos standartai – nevaržyti valstybių narių teisių siekti aukštesnių maisto saugos ir
aplinkosaugos standartų, dėl kurių galėtų kilti ginčas dėl sutartyje numatomos investicijų apsaugos
mechanizmo, siekti kuo didesnio skaidrumo šios sutarties rengime, nebloginti europinių maisto
saugos ir aplinkosaugos standartų.

Veikla Europos Parlamente:
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Mano siūlymu buvo apribotas skonio stipriklių naudojimas Europoje. Būdamas šešėliniu Žaliųjų
frakcijos / Europos laisvojo aljanso pranešėju dėl vaisių, daržovių ir pieno tiekimo mokykloms
schemos, užsitikrinau kolegų paramą pakeitimui, kuriuo uždraudžiama iš šios programos remti
skonio stipriklių (maisto priedai, kurių kodai yra nuo E620 iki E650, pvz. beveik visuose traškučiuose
esančio mononatrio glutamato, žinomo kaip E621) tiekimą mokykloms.
2016-ieji paskelbti kovos su maisto švaistymo metais. Praėjusiais metais prisijungiau prie
parlamentarų, kurie palaiko rašytinę deklaraciją maisto švaistymo mažinimo klausimu. Deklaracija
ragina Europos Komisiją imtis priemonių, kad tinkamas vartoti maistas būtų tiekiamas labdaros
organizacijoms.
Iškovojome vartotojams teisę žinoti pusgaminiuose esančios mėsos kilmę. 2015 m. vasario 11 d.
Europos Parlamentas pritarė Žaliųjų/Europos laisvojo aljanso grupės inicijuotai rezoliucijai
„Perdirbtų maisto produktų sudėtyje esančios mėsos, kuri naudojama kaip sudedamoji dalis, kilmės
šalies ženklinimas“. Perdirbtų maisto produktų kilmės ženklinimo klausimas žaliųjų buvo iškeltas dar
2013 m., kilus skandalui dėl arklienos, kai ji gaminių sudėties etiketėse buvo įvardinta kaip jautiena.
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Pasisakiau prieš nedemokratišką naujų GMO veislių leidimo naudoti ES rinkoje tvarką. Dėl to abu
kartus, kai buvo sprendžiama dėl valstybių narių pačioms apsispręsti dėl GMO auginimo bei
importo, balsavau prieš, nes tai tik iš dalies išsprendžia arba išvis nesprendžia problemos. GMO
importo atveju teisė valstybėms narėms pačioms apsispręsti buvo tik imituojama, o iš tikrųjų
užgniaužiama Europos Komisijos biurokratiniais reikalavimais.
Pasisakiau prieš gyvūnų klonavimą Europoje ir klonuotos mėsos tiekimą rinkai. Klonavimo
technologijos kritikuojamos dėl grubių gyvūnų gerovės pažeidimų. Be to, vartoti klonuotą mėsą
Europoje nėra jokio poreikio, nes Europai netrūksta geros ir kokybiškos mėsos produkcijos.

Tikslai Lietuvoje:




Atsisakyti visapusiško GMO naudojimo Lietuvoje. Šiuo metu Lietuva atsisakė tik GMO pasėlių
auginimo. Siekiama skatinti vietinių baltyminių pašarų auginimą ir naudojimą, kad būti
nepriklausomiems nuo importuojamų genetiškai modifikuotų pašarų. Taipogi siekti sąžiningo ir
vartotojams aiškaus ženklinimo, kad būtų suteikta teisė rinktis produktus, kurie užauginti be GMO
pašarų.
Skatinti ekologiškos, sveikos produkcijos naudojimą Lietuvos ugdymo įstaigose. Dalyje
savivaldybių, ypač ten, kur daugumą turi mūsų partija, šis siekis jau įgyvendinamas. Kad padidinti
ekologinės produkcijos poreikį ir kartu gamybą, siekiama, kad ir kitos savivaldybėms pavaldžios
įstaigos pirmenybę teiktų ekologiškos produkcijos įsigijimui.

Veikla Lietuvoje:
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„Maisto suverenumo“ apsaugos tema organizavau tarptautinį seminarą Vilniuje, kuriame
pranešimus skaitė Austrijos organizacijos „Nojaus arka“ atstovai, kurie rūpinasi sėklų įvairovės
išsaugojimu Europoje.
Maisto rinkų paieškos tema Vyriausybėje organizavau tarptautinę konferenciją, kurioje
pranešimus skaitė ir Europos Komisijos atstovai.
Transatlantinės prekybos ir investicijų sutarties tema Kaune, Žemės ūkio rūmuose, organizavau
diskusiją, kurioje dalyvavo Užsienio reikalų ministerijos, Europos Komisijos nario Vytenio
Andriukaičio atstovai. Visuomenei skirtoje diskusijoje buvo bandoma išsiaiškinti, kiek minėta
sutartis paveiks į Lietuvą importuojamo maisto saugą ir kokybę.
GMO ir maisto saugos naujausią informaciją pristačiau Kauno technologijos universitete vykusioje
specialistų ir visuomenės diskusijoje.
Suorganizavau tarptautinį Darnaus maisto forumą Panevėžyje, kur Lietuvos ir Europos ekspertai
teikė pasiūlymus Lietuvos bei ES strategijoms, buvo pasirašyta ir valstybinėms institucijoms
išplatinta rezoliucija.
Miesto želdynų apsaugos ir su želdynais susijusios visuomenės sveikatos tema kartu su Lietuvos
arboristikos centru organizavau ekspertų diskusijas Kaune, Klaipėdoje ir Vilniuje.
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REGIONŲ POLITIKA IR SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMAS
Tikslai:




Pakeisti dabartinius ES ir Lietuvos regioninės politikos planavimo principus, pagal kuriuos Lietuva
laikoma kaip vienas regionas ir mums gresia Regioninių fondų paramos mažėjimas po 2020 metų.
Siūlau imti pavyzdį iš panašaus dydžio Airijos praktikos, kur šalis padalinta į tris regionus bei atskirai
išskirtas sostinės regionas, bei Danijos, kurioje išskirti keturi regionai ir sostinė;
Paskatinti Europos Komisiją, kad būtų keliami reikalavimai valstybėms narėms siekti sprendimų
priėmimo decentralizacijos, vykdant Europinės paramos projektų veiklą, ypač vietos administracijų
gebėjimų stiprinimui, savivaldybių gebėjimo veikti kartu su vietos bendruomeninių organizacijomis
skatinimui.

Veikla:
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Kaip regioninės politikos ekspertas nuolat dalyvauju konferencijose ir pasitarimuose apie Lietuvos
ir Europos regioninės politikos ateitį (pvz., 2015 m. balandžio 8 d. LR Seime vykusioje konferencijoje
„Regionai ir regionų plėtros politika Lietuvoje nuo 2020 metų“). Pabrėžiu, kad vykdant regionų
valdymo reformą, negalima pamiršti vietos savivaldos, kuri turi įgauti realią finansinę autonomiją,
pakankamus finansinius išteklius bei galimybę patiems spręsti vietos reikalus;
Bendradarbiaujant su Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacija, pateikiau peticiją dėl biudžetinių
įstaigų ir organizacijų darbuotojų bazinės mėnesinės algos, pagal kurią skaičiuojamas darbo
užmokestis mokytojams, socialiniams darbuotojams, bibliotekininkams, kultūros darbuotojams ir
pan., grąžinimo į prieškrizinį lygį. Tai ypač aktualu regionuose.
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ALKOHOLIO KONTROLĖ IR PREVENCIJA
Tikslai Europoje:




Priimti Europos Sąjungos Alkoholio strategiją – sukurti visoms valstybėms privalomas gaires,
bendrą kryptį tam, kad alkoholio lobistai negalėtų naudotis ES teise ir lengvai blokuoti bet kokius
rimtus valstybių alkoholio kontrolės ir prevencijos bandymus;
Įpareigoti Europos Komisiją imtis aktyvesnių veiksmų Europos lygmeniu tam, kad visuomenė būtų
išsamiau informuojama apie žalingus neblaivaus vairavimo padarinius. Numatyti europinį
finansavimą su šia problema susijusioms viešoms kampanijoms bei švietimo programoms visose
valstybėse narėse.

Veikla Europos Parlamente:






Reguliariai dalyvauju konferencijose, parlamentiniuose klausymuose alkoholio reguliavimo
galimybių tema;
Rengiame Europos Parlamento narių deklaracijas, skirtas valstybių narių vyriausybėms ir Europos
Komisijai, raginant skirti finansavimą prevencinėms priemonėms ir taikyti gerąją valstybių patirtį;
Bendradarbiaujame, deriname pozicijas dėl balsavimų su Europos visuomeninėmis
organizacijomis, atstovaujančiomis visuomenės sveikatos interesą: Europos alkoholio politikos
aljansu EUROCARE, Europos visuomenės sveikatos aljansu EPHA, Europos kepenų tyrimų asociacija
EASL ir kitomis;
Pateikiau prašymą EP Tyrimų tarnybai atlikti tyrimą apie egzistuojančias didmeninės ir
mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo sistemas ES šalyse narėse.

Tikslai Lietuvoje:


Bendras alkoholio vartojimo ir su juo susijusios žalos mažinimas, taikant mokslu pagrįstas
Europoje ir pasaulyje pasiteisinusias priemones:
1) akcizo mokesčio alkoholiniams gėrimams didinimas;
2) fizinio prieinamumo ribojimas (pardavimo valandų ribojimas, specializuotų parduotuvių
steigimas, pardavimo vietų skaičiaus mažinimas, draudimas prekiauti degalinėse);
3) alkoholio reklamos draudimas.

Veikla Lietuvoje:
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Inicijavau diskusiją „Blaivybė keliuose: realybė ar utopija?“ su Vidaus reikalų ministru Sauliumi
Skverneliu, kitų ministerijų atstovais, Seimo nariais bei NVO atstovais;
Parengėme ir priėmėme rezoliuciją dėl neblaivaus vairavimo prevencijos priemonių. Rezoliucija
paskelbta www.rope.lt/rezoliucija ;
Visoje Lietuvoje inicijavau pilietinę akciją „Vairuoju blaivus, nes myliu jus“;
Raštiškai kreipiausi į LR Sveikatos reikalų komitetą, ragindamas neatidėti draudimo nuo 2016 m.
prekiauti alkoholiu degalinėse, sprendimas buvo priimtas visuomenės sveikatos naudai.
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Bendradarbiauju su Lietuvos visuomeninėmis organizacijomis, atstovaujančiomis visuomenės
sveikatos interesą: Lietuvos sveikuolių sąjunga, Nacionaline tabako ir alkoholio kontrolės koalicija ir
kitomis.

BIURAI VISOSE LIETUVOS APSKRITYSE
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Įsteigiau 10 biurų visose Lietuvos apskrityse, kad būčiau kuo labiau pasiekiamas Lietuvos
piliečiams;
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

