
Faktų apie Europos Sąjungą suvestinės - 2017 1

ANTRASIS BŽŪP RAMSTIS: KAIMO PLĖTROS POLITIKA

Įgyvendinant paskutinę bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) reformą buvo išsaugota
dviejų ramsčių politikos struktūra, pagal kurią kaimo plėtra ir toliau laikoma antruoju
BŽŪP ramsčiu. Pagrindiniai šio ramsčio principai išlieka nepakitę (bendras finansavimas,
nacionalinis ar regioninis daugiametis programavimas iš Europos siūlomų priemonių ir kt.).
Pagal naująją sistemą valstybėms narės suteikiama daugiau lankstumo.

TEISINIS PAGRINDAS

— Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 38–44 straipsniai;

— Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013 (OL L 347, 2013 12 20) (bendros nuostatos dėl Europos
struktūrinių ir investicinių fondų);

— Reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 (OL L 347, 2013 12 20) (parama kaimo plėtrai);

— Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 (OL L 347, 2013 12 20) (bendros žemės ūkio politikos
finansavimas, valdymas ir stebėsena).

TIKSLAS IR PRIORITETAI

Europos Sąjungos kaimo plėtros politika antruoju ramsčiu nustatyta įgyvendinant reformą,
žinomą kaip „2020 m. darbotvarkė“. Ji finansuojama iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai
(EŽŪFKP) lėšų. Šio fondo tikslas – prisidėti prie strategijos „Europa 2020“ (Europos Sąjungos
augimo ir užimtumo strategijos) įgyvendinimo skatinant tvarią kaimo plėtrą kaimo teritorijose.
EŽŪFKP turi padėti kurti žemės ūkio sektorių, kuris būtų suderintas regioniniu ir aplinkos
požiūriais, nedarytų žalos klimatui ir būtų atsparus klimato kaitos poveikiui, konkurencingas
ir naujoviškas.
Nustatytos šios šešios naujos kaimo plėtros politikos 2014–2020 m. prioritetinės sritys:
— propaguoti žinių perdavimą ir naujoves žemės ūkio ir miškininkystės srityse (sukurti

žinių pagrindą kaimo vietovėse, stiprinti žemės ūkio, miškininkystės ir mokslinių tyrimų
sąsajas);

— didinti visų žemės ūkio tipų gyvybingumą ir konkurencingumą, propaguoti naujoviškas
žemės ūkio technologijas ir remti tvarią miškotvarką;

— propaguoti maisto gamybos grandinės organizavimą, gyvūnų gerovę ir rizikos valdymą
žemės ūkio sektoriuje;

— atkurti, saugoti ir stiprinti žemės ūkio ir miškų ekosistemas (biologinę įvairovę, vandenį
ir dirvožemį);

— propaguoti veiksmingą išteklių (vandens ir energijos) naudojimą bei remti perėjimą
prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos (atsinaujinančios energijos
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naudojimas, išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimas, anglies
dioksido surinkimas ir saugojimas);

— propaguoti socialinę integraciją, skurdo mažinimą ir ekonomikos plėtrą (sudaryti sąlygas
darbo vietų kūrimui, skatinti vietos vystymąsi ir sudaryti geresnes sąlygas susipažinti su
informacija bei naudotis informacijos technologijomis).

Kaip ir anksčiau, kaimo plėtros politikos įgyvendinimas grindžiamas valstybių narių (ar jų
regionų) rengiamomis kaimo plėtros programomis. Pagal šias daugiametes programas turėtų
būti įgyvendinamos personalizuotos strategijos, kurios tuo pačiu metu atitinka konkrečius
valstybių narių (ar regionų) poreikius ir Europos kaimo plėtros politikos prioritetus. Šios
programos remiasi įvairiomis priemonėmis (kurias jos derina), pasirinktomis iš Europos
siūlomų priemonių, išvardytų Reglamente (ES) Nr. 1305/2013 ir bendrai finansuojamų iš
EŽŪFKP lėšų, sąrašo. Skirtingiems regionams ir priemonėms taikomas skirtingas bendro
finansavimo lygis. Programas turi patvirtinti Europos Komisija, jos turi apimti finansavimo
planą ir veiklos rodiklių rinkinį. Europos Komisijai bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis
sukurta bendra kaimo plėtros politikos stebėjimo ir vertinimo sistema.
Per dabartinį programavimo laikotarpį didžiausias dėmesys buvo skiriamas EŽŪFKP
finansuojamų veiksmų ir kitų Europos struktūrinių ir investicijų fondų (ESI fondų) (sanglaudos
fondų (Sanglaudos fondo, Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) ir Europos socialinio
fondo (ESF)) ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF)) finansuojamų veiksmų
koordinavimui. Buvo parengtos šiems abiem fondams skirtos bendros taisyklės (Reglamentas
(ES) Nr. 1303/2013), kurios apima bendrą strateginę sistemą, kuria siekiama sudaryti sąlygas
programavimui ir priemonių, kurios Sąjungoje finansuojamos iš ESI fondų lėšų, sektoriniam
ir regioniniam koordinavimui. Šiuo pagrindu kiekviena valstybė narė parengia partnerystės
susitarimą 2014–2020 m. laikotarpiui, kuriame turi būti nurodyta, kaip ji integruotai naudos ESI
fondų lėšas.

EUROPOS SIŪLOMŲ PRIEMONIŲ SĄRAŠAS

Šios priemonės apima šias sritis:
— žinių perdavimas ir informavimo veiksmai (profesiniai mokymai, informacijos kampanijos

ir kt.);

— konsultavimo paslaugos, ūkių valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos;

— kokybės sistemos, taikomos žemės ūkio produktams ir maisto produktams (naujas ūkininkų
dalyvavimas kokybės sistemose);

— fizinės investicijos (žemės ūkio produktų perdirbimas, infrastruktūra, žemės ūkio valdos
rezultatai ir tvarumas ir kt.);

— žemės ūkio gamybos potencialo, kuriam žalą padarė gaivalinės nelaimės ir katastrofos,
atkūrimas ir tinkamų prevencinių priemonių įgyvendinimas;

— žemės ūkio valdų ir įmonių kūrimas (pagalba jauniems ūkininkams pradėti verslą, ne žemės
ūkio veikla kaimo vietovėse ir kt.);

— pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse (plačiajuostis ryšys,
kultūrinė veikla, turizmo infrastruktūra ir kt.);

— investicijos į miškų teritorijų plėtrą ir jų gyvybingumo didinimą (miško įveisimas ir
miškingų plotų kūrimas; žemės ūkio ir miškininkystės sistemų kūrimas, miškų, kuriems dėl
gaisrų, gaivalinių nelaimių ir katastrofų, įskaitant ligų ar kenkėjų antplūdį ir klimato kaitos
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keliamą riziką, padaryta žalos, prevencija ir atkūrimas; investicijos, kuriomis siekiama
padidinti miškų ekosistemų atsparumą ir aplinkosaugos vertę bei jų potencialo sušvelninti
klimato kaitos sukeltus padarinius; investicijos į miškininkystės technologijas ir miško
produktų perdirbimą, mobilizavimą ir rinkodarą);

— gamintojų grupių ir organizacijų steigimas;

— ūkininkavimo praktikos, kuri palanki aplinkai ir klimatui, išsaugojimas ir šiuo požiūriu
reikalingų pokyčių (žemės ūkio, aplinkos ir klimato priemonės) skatinimas. Šias priemonės
privaloma įtraukti į kaimo plėtros programas. Įsipareigojimai turi būti didesni nei numatyti
privalomi standartai;

— parama ekologiškam ūkininkavimui (pertvarkymui skirti mokėjimai ar mokėjimai, skirti
palaikyti ekologiško žemės ūkio praktiką);

— su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos;

— mokėjimai teritorijoms, kurios susiduria su gamtiniais ar kitais konkrečiais apribojimais;

— mokėjimai gyvūnų gerovei užtikrinti;

— mokėjimai miškų, gamtos ir klimato paslaugoms ir miškų išsaugojimui;

— žemės ūkio ir miškininkystės subjektų bei subjektų, dalyvaujančių maisto gamybos
grandinėje, bendradarbiavimo skatinimas (centrų ir tinklų kūrimas, Europos inovacijų
partnerystės tinklo žemės ūkio našumo ir tvarumo srityje (EIP tinklas) veiklos grupės).

— Rizikos valdymo priemonių rinkinys: pasėlių, gyvulių ir augalų draudimas; savitarpio
fondai, kurie naudojami nepalankių klimato sąlygų, augalų ar gyvūnų ligų, kenkėjų
antplūdžio ar aplinkosauginių įvykių atvejais; pajamų stabilizavimo priemonė teikiant
finansines įmokas į savitarpio fondus, teikiant kompensacijas ūkininkams už smarkų
pajamų sumažėjimą);

— papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos Kroatijoje;

— parama vietos vystymuisi pagal iniciatyvą „Leader“ (kaimo ekonomikos plėtros veiksmų
sąsajos);

— techninė pagalba.

Reglamento priede pateikiamas orientacinis priemonių, kuriomis būtų galima prisidėti prie
įvairių prioritetų, sąrašas. Be to, toliau taikomas veiksmų, skatinančių kaimo ekonomikos
plėtrą, tarpusavio ryšio (pranc. Leader) metodas. Tai vietos plėtros požiūris, kurio laikosi vietos
subjektai. EŽŪFKP taip pat finansuoja Europos tinklą, kurio uždavinys – sujungti nacionalinius
tinklus ir nacionalines organizacijas bei administracijas, dirbančias kaimo plėtros srityje
Europos Sąjungoje, ir EIP tinklą, kuris jungia žemės ūkio subjektus ir mokslininkus tyrėjus
siekiant skatinti keitimąsi žiniomis. Be to, reglamente aiškiai numatyta, kad valstybės narės
gali įgyvendinti temines paprogrames, skirtas jauniesiems ūkininkams, smulkiems ūkiams,
kalnuotoms vietovėms, moterims kaimo vietovėse, klimato kaitos padarinių švelninimui ir
prisitaikymui prie jos, biologinei įvairovei ir tam tikrų žemės ūkio sektorių pertvarkymui. Šiomis
aplinkybėmis kai kurioms iš šių temų gali būti skiriama didesnė EŽŪFKP parama.

FINANSINIAI ASPEKTAI

2014–2020 m. daugiametėje finansinėje programoje Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai
(EŽŪFKP) skirta 99,6 mlrd. eurų (galiojančiomis kainomis, po perkėlimų tarp ramsčių, kurie
buvo padaryti dėl valstybių narių pasirinktų įgyvendinti BŽŪP priemonių). Prancūzija (11,4
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mlrd.), Italija (10,4 mlrd.), Vokietija (9,4 mlrd.) ir Lenkija (8,7 mlrd.) yra keturios pagrindinės
EŽŪFKP lėšų gavėjos. Jeigu įtraukiami nacionaliniai įnašai, BŽŪP antrajam ramsčiui skirtos
lėšos sudarys 161 mlrd. eurų visam laikotarpiui. Mažiausiai 30 proc. EŽŪFKP lėšų turi būti
skiriama investicijoms į aplinkos ir klimato sritis, taip pat miškingų teritorijų plėtrą ir miškų
gyvybingumo didinimą, žemės ūkio, aplinkos ir klimato priemones, ekologišką ūkininkavimą
ir mokėjimams pagal programą „Natura 2000“. Be to, bent 5 proc. EŽŪFKP įnašo turi būti
skirta veiksmų, skatinančių kaimo ekonomikos plėtrą, tarpusavio ryšio (pranc. Leader) metodui
įgyvendinti. Paramos sumos ir tarifai išsamiai išdėstyti reglamento II priede. Pavyzdžiui,
paramai jauniesiems ūkininkams pradėti verslą skirta ne daugiau kaip 70 000 eurų, pagalbai
kokybės sistemoms – 3 000 eurų per metus, o pagalbos ekologiškam ūkininkavimui srityje
daugiamečiams augalams skiriama 900 eurų per metus.

ĮGYVENDINIMAS

Europos Komisija per metus patvirtino 118 kaimo plėtros programų, kurias parengė 28 valstybės
narės (nuo 2014 m. gruodžio mėn. iki 2015 m. gruodžio mėn.). Dvidešimt valstybių narių
pasirinko įgyvendinti vieną nacionalinę programą, o aštuonios pasirinko naudoti daugiau
negu vieną programą (pavyzdžiui, siekdamos atspindėti savo geografinę ar administracinę
struktūrą). Antrojo ramsčio įgyvendinimas įvairiose valstybėse narėse ir net vienos valstybės
narės viduje skiriasi. Pradiniai tyrimo duomenys rodo, kad valstybės narės dažnai pasirenka
toliau taikyti vykdomas priemones. Trys priemonės, kurias dažniausiai iš ES teikiamų priemonių
renkasi valstybės narės yra fizinės investicijos (23 proc. visų valstybės išlaidų), žemės ūkio,
aplinkos ir klimato priemonės (17 proc.) ir mokėjimai teritorijoms, kurios susiduria su
gamtiniais ar kitais konkrečiais apribojimais (16 proc.). tas pačias priemones jos rinkosi ir
2007–2013 m. Vis dėlto, paminėtini keletas pakeitimų, pavyzdžiui, finansavimo, skirto žemės
ūkio suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimui, didinimas. Labai nedaug pasinaudota per
šį programavimo laikotarpį priimtomis naujovėmis, pavyzdžiui, teminėmis poprogramėmis
ir finansinėmis priemonėmis. Be to, dažnai buvo kritikuojama sudėtinga antrojo ramsčio
įgyvendinimo tvarka. 2016 m. rugsėjo mėn. įvyko Europos konferencija „Cork 2.0“, kurioje
buvo aptariama antrojo ramsčio ateitis (žr. faktų suvestinę 5.2.9).

EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

Naujausia žemės ūkio reforma buvo pirmoji patvirtinta pagal įprastą teisėkūros procedūrą
(bendro sprendimo procedūrą) (žr. suvestinę 5.2.3). Europos Parlamentas visapusiškai atliko
savo kaip vieno iš teisės aktų leidėjo vaidmenį ir užtikrino, visų pirma, minėtą minimalią
30 proc. ribą ir 85 proc. EŽŪFKP bendro finansavimo lygį mažiausiai išsivysčiusiuose
regionuose, atokiausiuose regionuose ir mažosiose Egėjo jūros salose (Taryba norėjo nustatyti
75 proc. lygį. Parlamento dėka didžiausia mokėjimų suma už hektarą vietovėse, kurios susiduria
su gamtiniais ar kitais konkrečiais apribojimais (450 eurų už hektarą, o ne 300 eurų, kuriuos iš
pradžių siūlė Komisija ir patvirtino Taryba).
Guillaume Ragonnaud
06/2017

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lt/FTU_5.2.9.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lt/FTU_5.2.3.pdf
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