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SANTRAUKA 

Šis dokumentas – tai atsakas į prašymą pateikti politikos rekomendacijas AGRI komiteto 

nariams dėl galimo dabartinių tiesioginių išmokų mechanizmų patobulinimo, atsižvelgiant į 

būsimus iššūkius ES žemės ūkio srityje. Tiesioginių išmokų ateitis yra pagrindinė diskusijų 

dėl BŽŪP ateities tema, nes jos svarbios tiek bendrai ūkininkų gaunamai paramai, tiek 

BŽŪP biudžetui. Biudžeto perkėlimai sudaro didžiausią ES ūkio pajamų paramos dalį. 

Tiesioginės išmokos 2013–2015 m. laikotarpiu sudarė maždaug 72 proc. BŽŪP biudžeto ir 

tik šiek tiek mažiau kaip 30 proc. viso ES biudžeto. 

 

Šis dokumentas pagrįstas struktūriniu ir susistemintu darbu, kuriuo siekiama padėti AGRI 

komiteto nariams sistemingai nurodant EP narių turimus pasirinkimus, jeigu jie nori 

apsvarstyti kitas BŽŪP reformas. 

 

2 skyriuje aprašoma tiesioginių išmokų struktūra po 2013 m. BŽŪP reformos. Pagal bazinės 

išmokos sistemą ir vienkartinės išmokos už plotus sistemą teikiamos atsietosios išmokos 

tebėra svarbiausia dalis, tačiau įtraukti ir kiti elementai, įskaitant žalinimo išmoką ir išmoką 

jauniesiems ūkininkams, kurias valstybės narės privalo teikti, taip pat susietosios paramos, 

smulkiųjų ūkininkų ir išmokų už vietoves, kuriose esama gamtinių kliūčių, sistemas, kurios 

neprivalomos valstybėms narėms. 2013 m. reforma smarkiai padidintas valstybėms narėms 

suteikiamas lankstumas, susijęs su tuo, kaip jos gali įgyvendinti tiesioginių išmokų tvarką.  

 

„Išorės konvergencijos“ metodas paskatino ribotą, tačiau beprecedentį BŽŪP 1 ramsčio 

išteklių perskirstymą valstybėms narėms. Vis dėlto juo nepakeistas santykinis šalių 

reitingas, ir vis dar smarkiai skiriasi išmokos už hektarą dydis ypač senosiose valstybėse 

narėse ir tarp senųjų ir naujųjų valstybių narių. 

 

Dvylika iš aštuoniolikos bazinės išmokos sistemą taikančių šalių 2020 m. vis dar taikys 

dalinės konvergencijos modelį. Po 2013 m. reformos, tikėtina, padidėjo tinkamos žemės 

plotai. Populiariausia valstybių narių pasirinkta savanoriška priemonė buvo susietoji 

parama, kuri pradėta teikti visose šalyse, išskyrus Vokietiją. Penkiolika valstybių narių 

pasirinko smulkiųjų ūkininkų sistemą, apimančią 41 proc. ES ūkininkų ir 5 proc. jos žemės 

ūkio paskirties žemės. 

 

Valstybės narės taip pat plačiai naudojosi suteiktu lankstumu taikyti skirtingas žalinimo 

išmokos mokėjimo sąlygas. 

 

3 skyriuje nagrinėjama, ar nauja tiesioginių išmokų tvarka siekiama jos tikslų ir ar ji tam 

tinkama. Ūkio pajamos vis dar smarkiai priklauso nuo šių išmokų. Remiantis 2004–2013 m. 

laikotarpio ŪADT duomenimis tiesioginių išmokų indėlis į ūkio grynąsias pajamas buvo 

47 proc., kitus valstybės pervedimus – 15 proc. ir rinkos pajamas – 38 proc. Vidutinė 

tiesioginių išmokų dalis šiuo laikotarpiu sudarė vos 7 proc. sodininkystės ūkiuose ir net 

101 proc. „kitų ganomų gyvulių“ ūkiuose. 

 

2013 m. reforma įvestos įvairios priemonės, kuriomis stengiamasi išlyginti tiesioginių 

išmokų paskirstymą ūkiams. Vis dėlto ribojimas ir (arba) mažinimas neturėjo beveik jokios 

įtakos išmokų paskirstymui ūkiams, net jei perskirstymo išmoka gali atlikti svarbesnį 

vaidmenį, nors jis ir ribotas. Didžioji dauguma tiesioginių išmokų šiuo programavimo 

laikotarpiu bus toliau skiriama ūkiams, kurių iš ūkininkavimo gaunamos pajamos didesnės 

už vidutines ūkio pajamas. 
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Dėl kapitalizacijos poveikio mažėja tiesioginių išmokų nauda dabartiniams ūkininkams ir 

didėja patekimo į rinką ir plėtros išlaidos jaunesniems ir ūkį plečiantiems ūkininkams. 

Tiesioginės išmokos pristabdė kai kurių ūkininkų pasitraukimą iš žemės ūkio sektoriaus ir 

žemės paskirstymą našesniems ūkiams. Tiesioginėmis išmokomis prisidedama prie ūkio 

pajamų stabilizavimo. Vis dėlto jos nėra tikslingos, nes jos nėra konkrečiai skirtos tiems 

ūkiams, kurie susiduria su smarkiai kintančiomis pajamomis. Tiesioginės išmokos paprastai 

neigiamai veikia ūkio našumą, nors perėjimas prie atsietųjų išmokų sumažino su 

ankstesnėmis iš dalies susietomis išmokomis susijusį efektyvumo sumažėjimą. 

 

Iš turimų duomenų kol kas negalima daryti tiesioginių išvadų dėl žalinimo praktikos naudos 

aplinkai. Tai, kad reikalavimo dėl daugiamečio žolyno ir įpareigojimo dėl pasėlių įvairinimo 

taikymas lėmė minimalius pokyčius žemės naudojimo srityje, ir tai, kad didžioji dalis 

ekologiniu požiūriu svarbioms vietovėms priskirtos žemės naudojama žemės ūkiui, rodo, 

kad papildoma nauda, palyginti su pradine padėtimi iki žalinimo pradžios, gauta iš 

12 mlrd. EUR išlaidų per metus veikiausiai bus nedidelė. Valstybių narių ir ūkininkų priimti 

sprendimai dėl žalinimo rodo, kad daugeliu atveju nepasinaudota galimybėmis suteikti 

didelę aplinkosaugos vertę. 

 

Nėra konkrečių iššūkių ir jokių konkrečių viešųjų gerybių, kuriems tinkamas politikos 

atsakas būtų vienoda, fiksuota, atsietoji išmoka už hektarą. Reikia restruktūrizuoti 

tiesiogines išmokas, kad tos taptų tikslinėmis išmokomis, sutelktomis į tiksliai apibrėžtus 

tikslus. 

 

Pasiūlyti trys skirtingi modeliai, padėsiantys nustatyti svarbiausius AGRI komiteto narių 

sprendimus, susijusius su tiesioginių išmokų ateitimi. 

 1 modeliu numatoma, kad politikos formuotojai pratęsia dabartinę tiesioginių išmokų 

struktūrą kitam programavimo laikotarpiui, tačiau nori atlikti techninius teisės aktų 

pakeitimus, kad būtų padidintas jų veiksmingumas ir supaprastintas jų 

administravimas. 

 2 modeliu vadovaujamasi JAV pavyzdžiu, pagal kurį panaikintos tiesioginės 

atsietosios išmokos ir santaupos naudojamos arba anticiklinėms išmokoms, arba 

pajamų stabilizavimo priemonių rinkiniui nustatyti. Nematyti jokios anticiklinių 

išmokų naudos. Esama priežasčių, dėl kurių ištekliai gali tapti pajamų stabilizavimo 

priemonėmis, tačiau šis klausimas iš esmės turėtų būti sprendžiamas valstybių narių 

lygmeniu. 

 3 modeliu peržiūrima žalinimo išmoka ir apsvarstomos keturios skirtingos galimybės, 

kuriomis būtų galima ją pakeisti. Šios galimybės apima su žalinimu susijusius 

įsipareigojimus kompleksinei paramai, su žalinimu susijusių įsipareigojimų pakeitimą 

valstybių narių ir (arba) regionų lygmenimis taikomu įvairių galimybių metodu; 

„sąlyginio žalinimo“, pagal kurį teisė į bazinę išmoką priklausytų nuo dalyvavimo 

bazinėje 2 ramsčio agrarinės aplinkosaugos ir klimato priemonėje (angl. AECM), 

priėmimą; žalinimo išmokos perkėlimą savanoriškoms 2 ramsčio AECM. 

 

Dabartinė tiesioginių išmokų sistema nėra nei tvari ilguoju laikotarpiu, nei sukurta taip, kad 

ja būtų sprendžiami iššūkiai, su kuriais šiuo metu susiduria ir ateityje susidurs ūkininkai ir 

žemės valdytojai. 5 skyriuje pateikta rekomenduojama būsimų tiesioginių išmokų struktūra, 

pagrįsta šiais principais: 
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 išmokomis turėtų būti siekiama konkrečių tikslų ir jos turėtų būti aiškiai sutelktos į 

rezultatus; 

 išmokos turėtų būti restruktūrizuotos pagal vieno ramsčio, suplanuotą, daugiametę 

BŽŪP; 

 turėtų būti reikalaujama visų BŽŪP išlaidų bendro finansavimo nacionaliniu 

lygmeniu; 

 reikėtų laipsniškai panaikinti atsietąsias tiesiogines išmokas per iš anksto paskelbtą 

pereinamąjį laikotarpį; 

 santaupos turėtų būti skirtos didesnėms išlaidoms rizikos valdymui, 

konkurencingumo gerinimui, veiksmams klimato srityje ir aplinkos viešosioms 

gėrybėms; 

 teises į išmokas reikėtų pakeisti ūkininkų ir viešojo sektoriaus institucijų sutartiniu 

pagrindu;  

 kompleksinės paramos ir žalinimo išmoką reikėtų pakeisti „sąlyginiu žalinimu“, pagal 

kurį viešosios paramos gavimas priklausytų nuo dalyvavimo valstybės narės 

sukurtoje bazinėje (nedidelio masto) aplinkosaugos sistemoje; 

 biudžeto išteklių paskirstymas turėtų būti grindžiamas paskatomis, kad valstybėms 

narėms biudžetas būtų skirtas atsižvelgiant tiek į veiksmingumą, tiek į poreikius. 

 

Parengtas numatomas 2025 m. BŽŪP biudžetas, kad būtų iliustruotas šių įvairių 

pasirinkimų poveikis. Visi ūkininkams skirtų būsimų tiesioginių išmokų rekomenduojamos 

struktūros aspektai naudojami dabartinėje BŽŪP. Siūloma pertvarkyti šias išmokas, kad 

jomis būtų galima veiksmingiau pasiekti tikslus, jos būtų aiškesnės ūkininkams, jomis 

nacionalinėms valdžios institucijoms būtų suteiktas didesnis lankstumas ir mokesčių 

mokėtojui būtų suteikta didesnė pinigų vertė. Politikos formuotojai gali nuspręsti dėl šio 

perėjimo įgyvendinimo tempo. Svarbu, kad bet kokio tiesioginių išmokų tvarkos aspekto 

individualios reformos atitiktų siūlomą ilgalaikę kryptį. 

 

Vis dėlto perėjimo prie tikslingesnio metodo nauda pakankamai įtikinama, todėl būtų gaila 

atidėti jo įgyvendinimą. 
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SANTRAUKA 

BŽŪP formuojamas požiūris į žemės ūkio rinkas nuo 1993 m. smarkiai pasikeitė. Naujieji 

principai – rinkos orientavimas ir tiesioginės išmokos vietoj griežtos kainų ar tiekimo 

kontrolės. Rinkos priemonės buvo nustatytos, tačiau beveik nebuvo taikomos daugumai 

biržos prekių ir jas buvo galima aktyvuoti tik išskirtinėmis aplinkybėmis. Buvo sukurtas 

krizės rezervas. Buvo sudaryta galimybė gauti pagalbą, susijusią su draudimo įmokų 

mokėjimu ir savitarpio pagalbos fondų steigimu. Valstybės narės šiomis priemonėmis 

naudojosi nevienodai. Nepaisant šių naujų rizikos valdymo priemonių, pastarojo meto 

pakilimai ir krizės sukrėtė žemės ūkio sektorių taip stipriai, kad kyla abejonių dėl naujos 

BŽŪP tinkamumo spręsti rinkos sutrikimų keliamus sunkumus. 

ES pieno rinka buvo naudojama kaip atvejo tyrimas siekiant pademonstruoti gana tipinės 

žemės ūkio krizės mechanizmą. Norėdami pademonstruoti pieno rinkos veikimą ir imituoti 

priešingos padėties scenarijus, mes parengėme ad hoc supaprastintą modelį, kaip tik 

patikrintą 2013–2015 m.  

Žemės ūkio sektoriui kainų nestabilumas tampa vis opesne problema, tačiau iš dalies šį 

pažeidžiamumą lemia dabartinė viešoji intervencija. Ėmus skatinti gamybos didinimo 

mechanizmo taikymą, dabartinės tiesioginės išmokos tampa problemos dalimi.  

Krizės rezervas yra per silpna priemonė siekiant išvengti rinkos sutrikimų. Norint, kad 

finansinės priemonės taptų patikimos teisiniu požiūriu ir tinkamesnės spręsti kainų 

kintamumo problemą, reikia perkelti biudžeto lėšas iš bazinių išmokų. Neturėtų būti 

išskiriama rezervo funkcija gelbėti ūkius valstybės lėšomis susidarius finansiškai 

nepalankioms sąlygoms; taip pat turėtų būti išsakyta nuomonė dėl rezervo naudojimo 

ateityje. Atsižvelgiant į bankų sistemos krizę, reikia padaryti išvadas, siekiant atgrasyti nuo 

rizikingų verslo planų ir rizikos neribojančios tiekimo veiklos, taip pat skirti atlygį už 

ūkininkų taikomas rizikos mažinimo iniciatyvas. 

Ex post taisomosios rinkos priemonės gali būti veiksmingos, tačiau vargu ar tai yra 

geriausias sprendimas. Neabejotina, kad pašalinimas iš rinkos yra veiksmingas kylant 

kainoms trumpuoju laikotarpiu, nors nuostoliai neišvengiami. Tačiau veiksmingumas nėra 

tas pats, kas efektyvumas. Jei iš tiesų siekiama griežto stabilizavimo, geriausias 

sprendimas būtų, kad pakilus kainoms atsakingos institucijos parduotų viešąsias atsargas. 

Akivaizdu, kad vykdant XX a. aštuntojo ir devintojo dešimtmečio BŽŪP nebuvo galima 

tikėtis, kad tai būtų bent iš dalies padaryta. 

Pagrindinis pašalinimo iš rinkos trūkumas yra tai, kad šios priemonės ekonomikos procese 

imamasi per vėlai, kai prekės jau pagamintos ir dėl jų patirta išlaidų. Intervencijos 

šalininkams derėtų priminti apie nuolatinius perviršius, susidarydavusius vykdant BŽŪP iki 

1993 m., taip pat apie tai, kad nebuvo teikiamos pakankamos paskatos kurti pridėtinę 

vertę. Reikia iš naujo suformuluoti iškeltus tikslus dėl viešo saugojimo taikant bendrą rinkų 

organizavimą. Reikia iškelti platesnio masto tikslus nei tik „vengti bet kokio rinkos 

trikdymo“.  

Taikant sistemą turi būti galima skirti finansines paskatas tik tiems gamintojams, kurie 

siekia koordinavimo, norėdami išvengti krizės ar sušvelninti jos padarinius. Dėl 

intervencijos priemonių kainos kyla visiems bendrosios rinkos gamintojams ir taip 

sukuriama kitos rūšies viešoji gėrybė. Nepaisant to, linkstama pasipelnyti iš viešųjų 

gėrybių; todėl intervencija nėra tinkama priemonė siekiant tinkamo skatinamojo poveikio. 

Privataus sandėliavimo parama (angl. PSA) turi tam tikrų viešo saugojimo teikiamų 

privalumų ir naudojantis ja nemažinama paklausa. Taikant šią priemonę būtų galima įkurti 
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prekybos vietas užsienio rinkose, tačiau užimtą užsienio rinkos dalį, skirtą baziniams 

produktams realizuoti, lengvai galima prarasti, kai netenkama kainų pranašumo. Privataus 

sandėliavimo parama galėtų padėti labiau įsitvirtinti užsienio realizavimo rinkose, jei 

reikalavimus atitiktų daugiau kokybiškų perdirbtų prekių. Lankstesnis privataus 

sandėliavimo pagalbos taikymas galėtų padėti pasinaudoti komercinėmis realizavimo rinkos 

galimybėmis. 

Pagalbos maistu mastas ES yra gerokai mažesnis nei JAV, kur siekiama didinti paklausą 

kartu padedant skurstantiesiems. Vargu ar pagalba maistu gali tapti rinkos sutrikimų 

sprendimo priemone, kadangi pirminiai socialinės paramos tikslai yra skirtingi.  

Iki šiol rizikos valdymo sistemos ES nėra parengtos, ypač pajamų stabilizavimo srityje. 

Priemonės, taikytinos įprasto masto natūraliai rizikai, galėtų ir toliau būti priskiriamos prie 2 

ramsčio, atsižvelgiant į tai, kad dažnai jos būna vietos lygmens. Tačiau kainų rizikos 

valdymas ir reguliavimas yra pernelyg glaudžiai susiję su rinkos priemonėmis, kad būtų 

planuojami, finansuojami ir jų stebėsena vykdoma taikant subsidiarumo principą. Šie 

veiksmai turėtų būti planuojami ir taikomi kartu su rinkos priemonėmis ir netgi kartu su 

krizės rezervu. 

Reikia peržiūrėti ir išplėsti Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 39 straipsnį (Pajamų 

stabilizavimo priemonė, PSP). Pajamų apibrėžtis yra pernelyg bendro pobūdžio ir ji galėtų 

apimti nelaukiamą lėšų skirstymo tarp ūkininkų ir valstybių narių poveikį, taip pat tokia 

apibrėžtis yra žalinga vienodų sąlygų užtikrinimo bendrojoje rinkoje aspektu. 

Terminas „tarpusavio pagalbos fondai“ yra klaidinantis; kadangi bendrojoje rinkoje kainų 

šuoliai yra sisteminis reiškinys, tarpusavio pagalbos fondų finansavimo negalima užtikrinti 

surenkant įnašus iš ūkininkų, kurie patiria tuos pačius kainų šuolius tuo pačiu metu. Mes 

pasisakome už „išlyginamųjų fondų“ sistemą, pagal kurią iš ES fondų teikiamos 

kompensacijos turėtų atitikti ūkininkų įnašus. 

Poveikio švelninimas yra pagrindinė strategija, siekiant spręsti dėl išorės lemiamų pokyčių 

kylančias problemas. Pagrindinės priemonės yra PSP taikymas, prevencinės santaupos, 

rizikos pozicijos, nustatytos dėl pernelyg didelio specializavimosi ar neapgalvotos finansinės 

veiklos, ribojimas. Intervencijos priemonių ir pašalinimo iš rinkos taikymo sritis ribota, 

išskyrus tokius produktus, kaip antai vaisius ir daržoves, kurių atveju kintamumas yra 

išskirtinai didelis ir tai daugiausia lemia natūralios ir išorės priežastys. 

Cikliniuose sektoriuose galima taikyti prevencines strategijas, kurios yra veiksmingiausios. 

Tačiau pagal jas reikalaujama stengtis užkirsti kelią netinkamam koordinavimui tarp 

gamintojų ir gamintojų grupių, o tai galima padaryti tik taikant politikos priemones, kurios 

būtų pakankamai stiprios, kad turėtų įtakos veiklai, tačiau pakankamai nuosaikios, kad 

būtų išvengta politinių klaidų, susijusių su gamybos kvotomis. 

Teigiamos ES žemės ūkio ateities perspektyvos aprėpia kur kas daugiau nei geresnes 

kainas ir pajamų stabilumą. Vertės kūrimas ir vertės pasidalijimas maisto grandinėje, 

bendrosios rinkos veikimas siekiant užtikrinti konkurenciją vienodomis sąlygomis, ES žemės 

ūkio sektoriaus kainų ir su kainomis nesusijęs konkurencingumas – tai strateginiai 

klausimai. Kai kuriuos iš jų iš dalies apima BŽŪP ir BRO, nors BŽŪP iš esmės daugiausia 

taikoma žemės ūkiui, o ne maisto pramonės sritims.  

Konkurencijos institucijos turi pakankamai galių, kad stebėtų kartelių sudarymą, tačiau 

atlaidžiai vertina platinimo sektoriaus pirkėjų grupių susijungimo ir koncentracijos atvejus, 

dėl kurių ekonominės logikos kyla abejonių.  

Rekomenduojame laikytis „neįpareigojančiu valdymu“ pagrįsto bendro principo, t. y. 

užtikrinti, kad būtų sprendžiamos rinkos nepakankamumo problemos, tačiau taip pat būtų 
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vengiama ir valdžios klaidų. Itin svarbios paskatos, kurios taikant politikos priemones 

suteikiamos veiklos vykdytojams. 

Siūlome, kad visos politikos priemonės, turinčios įtakos kainų ir pajamų stabilumui 

(tiesiogiai ar netiesiogiai), būtų vėl surinktos į vieningą sistemą, kaip antai trečiąjį ramstį. 

Siekiant, kad rinkos priemonės, krizės rezervas, parama kainų rizikos valdymo sistemoms ir 

bazinės išmokos sudarytų tvirtą priemonių rinkinį, o ne prieštarautų vienos kitoms, derėtų 

laikytis principo, kad krizės prevencijos tikslais turėtų būti taikoma kompleksinė parama, 

susiejant politikos naudą ir drausmės mechanizmų taikymą. Visų pirma teisė gauti bazines 

išmokas ir neatidėliotiną pagalbą iš rezervo turi būti suteikiama, tik jei gavėjas prisijungia 

prie pajamų stabilizavimo priemonės ir tvirtai laikosi politikos taisyklių, nustatytų siekiant 

įveikti rinkos krizę ar jos išvengti, kaip antai tiekimo sulaikymo išaugus kainoms. Per bankų 

krizę įgyta patirtis, susijusi su sindromu „per didelė, kad jai būtų leista žlugti“, atskleidė 

nepakankamai griežto reglamentavimo poveikį rizikingai veiklai ir dėl to kylančios krizės 

pasikartojimui.  

Siekiant užtikrinti viešojo sektoriaus veiksmų nuoseklumą laiko požiūriu, spręsti nevienodo 

viešojo sektoriaus veiksmų poreikio problemą ir sukurti politinę pusiausvyrą tarp trišaliame 

dialoge rinkos reguliavimo klausimais dalyvaujančių institucijų, derėtų įgyvendinimą atskirti 

nuo politikos formavimo, nes taip būtų sukurta lankstesnė institucinė sistema. Trišaliame 

dialoge dalyvaujančios institucijos daugiametės finansinės programos pradžioje turėtų 

nustatyti veiksmų tikslus ir taisykles, vadovaudamosi „nežinojimo uždangos“ idėja, kad 

būtų užtikrintas taisyklių sąžiningumas. Per trišalį dialogą suteiktuose įgaliojimuose 

nustatytą programą turėtų įgyvendinti nepriklausoma institucija. 

Jei nepavyktų rasti tinkamo sprendimo, kaip užtikrinti ribotą, bet teisingą žemės ūkio rinkų 

reglamentavimą, problemos būtų sprendžiamos taikant dideles krizes sukeliančias 

priemones, įsivyrautų politinė įtampa ir būtų prarastas pasitikėjimas Europos Sąjungos 

institucijomis.  

Toliau išskirti keli iš 27 pasiūlymų, pateiktų tyrime. 

 Nustatyti naują ramsčių sistemą, kuri labiau derėtų su subsidiarumo principu ir 

labiau tiktų atskirti Europos ir vietos viešąsias gėrybes. 

 Pertvarkyti tiesiogines išmokas ir suteikti teisę sudaryti krizės rezervą. 

 Sukurti nepriklausomą administracinę instituciją, kuri būtų atsakinga už rinkos 

priemones ir pagalbą rizikos valdymo sistemoms ir kuriai būtų suteikti įgaliojimai, 

perkelti iš reformuoto BRO. 

 Rinkos priemones sujungti su PSP ir likusiomis bazinėmis išmokomis ir sukurti 

visapusišką, abipusį stiprinimą užtikrinančią sistemą krizės prevencijai ir jos 

padarinių sušvelninimui. 

 Įgyvendinti krizės prevencijos kompleksinę paramą ir vykdyti su paskatomis 

suderinamą pagalbos paskirstymą, siekiant užtikrinti abipusį politikos priemonių 

sustiprinimą. 

 Krizės valdymo srityje dėmesį sutelkti į prevencines priemones ir imtis veiksmų tiek 

kainų burbulų, tiek kainų kritimo atvejais. 
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SANTRAUKA 

Europos kaimo plėtros politikos raidos analizė rodo, kad ši politika pradėta įgyvendinti 

beveik prieš tris dešimtmečius. Darbotvarkės 2000 sprendimais suformulavus antrąjį 

ramstį, kaimo plėtra tapo atskira platesnės bendros žemės ūkio politikos struktūros dalimi. 

Tolesnė kaimo plėtros politikos raida reiškia laipsniškai didėjantį jos politinį prioritetą.  

Dėl plačios kaimo vietovėms poveikį darančių ne žemės ūkio politikos priemonių taikymo 

srities visais programavimo laikotarpiais esminė problema buvo įtampa tarp sektorių ir 

teritorinio lygmens priemonių ir BŽŪP ir sanglaudos politikos suderinamumo.  

Todėl ne kartą buvo rengiamos diskusijos dėl kaimo plėtros politikos tikslų, prioritetų, 

masto ir organizacinių klausimų bei siekiama laikytis labiau strateginio ir integruoto 

požiūrio, sutelkiant dėmesį į tvarią ir subalansuotą teritorinę plėtrą.  

Kitos reformos uždaviniai, visų pirma, yra susiję su reguliavimo sistemos pritaikymu, 

siekiant padėti ją veiksmingiau įgyvendinti, su teritorinių išteklių ir potencialo naudojimu 

regioniniu lygmeniu, taip pat su skatinimu kurti strategijas, kuriomis būtų stiprinamas 

naujovių diegimas bei plėtojami patogumai kaimo regionuose. 

Kaimo plėtra Europos Sąjungoje 

Kaimo vietovėms vis labiau būdinga integracija į jų platesnę teritorinę aplinką. Dėl 

vykdomų socialinių ir ekonominių bei technologinių pokyčių, poveikio ekologinei veiklai ir 

apskritai dėl įvairių tarpusavyje susijusių reiškinių, keičiančių kaimo vietovių uždavinius ir 

galimybes, šis procesas per pastaruosius dešimtmečius suaktyvėjo.  

Visų pirma, dėl globalizacijos jėgų ir stiprėjančio kaimo ir miesto sąryšio svarbiausiais 

darbotvarkėje tapo kaimo regionų „santykinių aspektų“ ir „artumo“ santykių klausimai. 

Kadangi su šia sudėtinga struktūra susiję daugybė veiksnių, kaimo vietovių atžvilgiu būtina 

laikytis požiūrio, apimančio įvairiuose sektoriuose vykdomos politikos veiksmų vertinimą, 

bei dėti daugiau pastangų siekiant suderinti šiuos veiksmus.  

Kad būtų galima atlikti lyginamąjį kaimo vietovių aplinkybių ir politikos pasiekimų 

vertinimą, kaimo vietovės buvo suskirstytos tarptautiniu lygiu. Pirmoji tarptautiniu mastu 

patvirtinta klasifikacija, kurią 1994 m. pateikė EBPO, Europos Komisijos (Eurostato) buvo 

pataisyta ir patikslinta, ir vėliau ją vėl priėmė EBPO. Daugelyje kitų tipologijos studijų 

pabrėžiami skirstymo į aiškias teritorines kategorijas (kaimo ir miesto vietovių) trūkumai ir 

nurodomos tarp jų esančios didelės pereinamosios sritys bei kaimo ir miesto tarpusavio 

santykių svarba. Dar svarbiau būsimai kaimo plėtros politikai yra tai, kad kaimo regionai 

gali labai skirtis tarpusavyje, ir šiuos skirtumus tikriausiai reikėtų pripažinti nustatant 

politikos metodus.  

Analizuojant kaimo plėtros programų (KPP) įgyvendinimą, daugiausia dėmesio skiriama 

pamokoms, išmoktoms dabartinio 2014–2020 m. programos laikotarpio pradžioje. Tyrimai 

rodo, kad, palyginti su poreikių vertinimu, vyrauja gana nežymūs KPP pakeitimai, kurie 

sustiprina vertinimą, kad BŽŪP ir kaimo plėtra yra politikos sritis, pasižyminti didele 

priklausomybe nuo praeities ir inertiškumu. Naujoji antrojo ramsčio struktūra su šešiomis 

prioritetinėmis sritimis vietoj anksčiau buvusių trijų (arba keturių) programos veiklos „ašių“ 

nesukėlė reikšmingų pokyčių skirstant finansinius išteklius priemonėms. 

Kai kurios ankstesnio laikotarpio programos (valstybių narių ir regionų) buvo perkeltos. Tai 

tapo įmanoma pasitelkus dviejų BŽŪP ramsčių fondų perkėlimo mechanizmą, todėl 

daugelyje šalių buvo galima skirti daugiau lėšų antrajam ramsčiui, o bendri Europos žemės 

ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) finansiniai ištekliai padidėjo maždaug 3 proc.  
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Svarbiausia išvada, pateikta įvertinus dabartinį kaimo plėtros programų taikymą, yra ta, 

kad, laikantis bendros politikos struktūros, nacionaliniu ir regionų lygmenimis pasirinktos 

gana skirtingos programos strategijos ir prioritetai. Tokia didelė taikymo įvairovė, manoma, 

atspindi skirtingus kaimo regionų poreikius, o taip pat ir skirtingas strategines 

perspektyvas.  

Yra mažai įrodymų, kad antruoju BŽŪP ramsčiu būtų daromas teigiamas poveikis mažinant 

teritorinius skirtumus. Kaimo plėtra yra klausimas, dėl kurio tebevyksta BŽŪP ir sanglaudos 

politikos sričių politinės diskusijos. Parama vietovių, kuriose esama gamtinių kliūčių, plėtrai 

bei tvaraus žemės ūkio gairės ir toliau liks kaimo plėtros programų pagrindas. Be to, 

didesnės svarbos įgaus BŽŪP ir kitų poveikį kaimo regionams turinčių politikos sričių 

politikos aspektų suderinamumas.  

Šios sudėtingos ir ginčijamos politikos arenoje nėra taip paprasta išskirti pagrindinius 

reformos diskusijos aspektus. Skirtingos suinteresuotųjų šalių perspektyvos ir šalių 

strategijos atspindi įvairius lūkesčius dėl kaimo plėtros politikos ateities – nuo tvirto KPP ir 

BŽŪP struktūros tęstinumo (su nežymiais pakeitimais dėl antrojo ramsčio) iki perėjimo prie 

daugiasektorės „kaimo sanglaudos politikos“, didžiausią dėmesį skiriant endogeninei viso 

teritorinio turto plėtrai. 

Rengiantis būsimai diskusijai reikės išsamiai išaiškinti „kaimo“ tikslus, aptarti atitinkamus 

programos poreikių vertinimo kriterijus, sutelkti dėmesį į pasirinkimo alternatyvas, 

atspindinčias įvairias pozicijas ir plėtros galimybes, intensyviai apsvarstyti būsimą 

programos struktūrą ir sistemą, siekiant sustiprinti tikslinį taikymą ir veiksmingas 

administravimo procedūras, bei atlikti išsamią analizę peržiūrint būsimų KPP prioritetus.  

Reformos kryptis po 2020 m. 

Iš visų diskusijų ir turimų duomenų matyti, kad yra didelis susidomėjimas tęsti KPP ir toliau 

jas derinti. Radikali Europos struktūrinių ir investicijų fondų restruktūrizacija turbūt nėra 

realus tikslas. Vietoj to, iki reformos vykstančioje diskusijoje dėmesį vertėtų sutelkti 

intervencijos logikos perbalansavimui pagal dabartinę antrojo ramsčio struktūrą. 

Pavyzdžiui, didėja susirūpinimas dėl nepakankamos „atrankos“ ir įgyvendinimo 

veiksmingumo. Labai svarbiais būsimai kaimo plėtros politikos reformai, visų pirma, laikomi 

šie pagrindiniai klausimai: 

Kaimo plėtros politikos programavime turėtų būti labiau atsižvelgta į kaimo vietovių 

įvairovę ir skirtingus poreikius bei galimybes. „Teritorija grindžiamas“ požiūris galėtų 

sustiprinti esamų aplinkybių svarbą atrenkant prioritetus pagal kaimo plėtros programas.  

Be to, skirstant lėšas būtinas didesnis dėmesys teritoriniam aspektui, kad būtų 

sprendžiamos konkrečios regionų problemos, pavyzdžiui, žemės apleidimas, auganti 

atskirtis ir ypač didelė skurdo rizika kaimo regionuose. Tokia padėtis aktualiausia 

„naujosiose“ valstybėse narėse, Viduržemio jūros regiono šalyse ir vietovėse, kuriose 

esama gamtinių kliūčių, taip pat atokiuose kitų ES šalių regionuose.  

Be teritorinių aspektų, kaimo plėtros programose turi būti kur kas aiškiau negu iki šiol 

parodyta jų nauda visiems kaimo regionų gyventojams ir poveikis visai visuomenei. Šis 

(dabar vykdomas) pasikeitimas paramos gavėjų atžvilgiu turėtų užtikrinti atitinkamą 

poveikį vietos ekonomikai bei visuomenei ir smarkiai pagerinti kaimo regionų gyventojų 

gerovę.  

Siekiant pagerinti programos įsisavinimą, ypač regionuose, kurie pasižymi nepakankamu 

dalyvavimu, ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas gebėjimų stiprinimui, žinių gilinimui ir 

dalyvavimui vietos plėtros veikloje. Tam tikruose regionuose šioms „neįpareigojančioms“ 
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paramos priemonėms reikia skirti daugiau dėmesio, siekiant išvengti padėties blogėjimo 

ir stabdyti migraciją į miestus. 

Nemažai „socialinių“ priemonių jau įtrauktos į kaimo plėtros programas; kad jos būtų 

dar veiksmingiau įgyvendinamos, šioms priemonėms būtina suteikti pirmenybę, skirti 

pakankamą finansavimą bei toliau jas plėtoti, siekiant (išmatuojamo ir prasmingo) poveikio 

įvairių tipų kaimo regionams. 

Kaimo ekonomikos plėtros veiksmų sąsajų (LEADER) metodas ir bendruomenės inicijuota 

vietos plėtros strategija (BIVP), taip pat bendradarbiavimo priemonė yra priemonės, 

turinčios didelį potencialą dalyvavimui, vietos plėtros strategijos procesams ir 

tapatybės formavimui. Su jų taikymu susijusios konsultacijos ir mokymosi procesai turėtų 

būti įtraukti į būsimos reformos eigą.  

Svarbiausia, kaimo vietovės daugiau neturėtų būti laikomos vien plėtros problemų 

turinčiomis ir miestams pavaldžiomis vietovėmis, bet suvokiamos kaip turinčios daug 

galimybių, kurios turėtų būti nuolat puoselėjamos, norint pasiekti trokštamų rezultatų (taip 

pat žr. Europos kaimo plėtros konferencijos „Cork 2.0“ svarstymus). Siekiant išnaudoti tokį 

(konkrečiai vietai būdingą) potencialą, labai svarbi yra išmintinga ir kruopščiai pritaikyta 

žemės valdymo sistema, sudaranti galimybes tvariam vystymuisi ir sutelkianti dėmesį 

į socialinių inovacijų aspektus.  


