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BENDRA ŽEMĖS ŪKIO POLITIKA PO 2013 M.

2013 m. baigėsi penktoji didelė bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) reforma: paskelbti
nauji reglamentai ir palaipsniui priimti deleguotieji aktai. Žinomos naujosios BŽŪP pirmojo
ramsčio įgyvendinimo valstybėse narėse taisyklės, ir Europos Komisija šiuo metu tvirtina
kaimo plėtros programas.

TEISINIS PAGRINDAS

SESV 38–44 straipsniai, pagrindiniai aktai ir daugiametė finansinė programa: žr. 5.2.1, 5.2.2,
5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, ir 5.2.6 faktų suvestines.

2014 M. – PERĖJIMO NUO SENOSIOS PRIE NAUJOSIOS BŽŪP METAI

2014 m. buvo Sąjungos institucijų, ypač Europos Parlamento, atsinaujinimo metai (2014–
2019 m.), nes gegužės mėn. vyko Europos Parlamento rinkimai. 2014 m. taip pat buvo ir
pereinamieji BŽŪP metai – per juos valstybės narės pasirengė įgyvendinti naujas šios politikos
nuostatas, pagal kurias joms suteikiama didelė veikimo laisvė. Antai jos turi priimti esminius
sprendimus, pvz., dėl tiesioginių išmokų vidaus konvergencijos sistemos, susietosios paramos
lygio arba dėl perskirstymo išmokų mokėjimo ar nemokėjimo (žr. toliau pateiktą lentelę). Taip
pat pagal naujuoju reglamentu nustatytą sistemą buvo parengtos kaimo plėtros programos. Be
to, siekiant užtikrinti perėjimą nuo senosios BŽŪP prie naujosios, priimtas Reglamentas (ES)
Nr. 1310/2013. Dauguma naujosios BŽŪP nuostatų įsigaliojo 2015 m. sausio 1 d.

BŽŪP 2017 M. EUROPOS SĄJUNGOS BIUDŽETE

2017 m. Sąjungos biudžete (Oficialusis leidinys L 51, 2017 m. vasario 28 d.), įsipareigojimų
asignavimams iš viso numatoma skirti 152,9 mlrd. EUR (galiojančiomis kainomis). 2017 m.
tiesioginės išmokos sudaro 25,9 proc. (39,6 mlrd. EUR) asignavimų įsipareigojimams, o kaimo
plėtros priemonės – 9,3 proc. (14,3 mlrd. EUR). Taigi 2017 m. visos BŽŪP skirtos lėšos sudaro
37,6 proc. Sąjungos biudžeto (57,5 mlrd. EUR).

NAUJOSIOS BŽŪP ĮGYVENDINIMAS

Pagrindiniai naujosios BŽŪP reglamentai paskelbti 2013 m. gruodžio mėn. Paskui Komisija
turėjo parengti deleguotuosius aktus, kurie yra ne teisėkūros procedūra priimami visuotinai
taikomi aktai, kuriais papildomi arba iš dalies keičiami tam tikri neesminiai pagrindinių teisės
aktų elementai (žr. 1.3.8 ir 5.2.1 faktų suvestines). Pirmąjį deleguotųjų aktų rinkinį Komisija
priėmė 2014 m. kovo mėn., vėliau jis perduotas nagrinėti Tarybai ir Parlamentui. Deleguotieji
aktai galėjo įsigalioti tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius (šis terminas gali būti vieną kartą
pratęstas) nei Parlamentas, nei Taryba nepareikštų prieštaravimų. 2014 m. balandžio mėn.,
atsižvelgdama būtent į Parlamento prašymus, Komisija priėmė pareiškimą, kuriuo įsipareigojo
praėjus metams nuo įgyvendinimo pradžios įvertinti, kaip įgyvendinami su ekologiniu požiūriu

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lt/FTU_5.2.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lt/FTU_5.2.2.pdf
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http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lt/FTU_5.2.6.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lt/FTU_1.3.8.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lt/FTU_5.2.1.pdf
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svarbiomis vietovėmis (EPSV) susiję įsipareigojimai. Šis vertinimas šiuo metu vykdomas.
Kiti deleguotieji aktai buvo priimti vėliau (pavyzdžiui, 2015 m. balandžio mėn. deleguotasis
reglamentas (ES) Nr. 2015/560 dėl leidimų sodinti vynmedžius išdavimo tvarkos) arba dar
rengiami. Komisija taip pat reguliariai priima BŽŪP įgyvendinimo aktus, būtinus vienodam
priemonių įgyvendinimui valstybėse narėse užtikrinti.
Be to, nuo 2015 m. kovo mėn. Komisija įgyvendino keturis BŽŪP supaprastinimo etapus.
2016 m. rugsėjo mėn. pateiktame bendrajame pasiūlyme („Omnibus“ pasiūlyme, žr. toliau) taip
pat nurodoma, kad šio pasiūlymo tikslas – supaprastinti BŽŪP.
A. Pirmasis ramstis (R 1)
Toliau lentelėje apžvelgiama naujosios tiesioginių išmokų sistemos įgyvendinimo taisyklių
įvairovė, atsiradusi dėl valstybių narių sprendimų.
Per visą laikotarpį atliekamo lėšų perkėlimo iš pirmojo ramsčio srities į antrojo ramsčio sritį
grynasis balansas siekė maždaug 4 mlrd. EUR.

 
Perkėlimas

iš R 1
į R 2

Perkėlimas
iš R 2
į R 1

Perskirstymo
išmoka

Išmoka veiklai
vietovėse,

kuriose esama
gamtinių kliūčių

Savanoriška
susietoji
parama

Smulkiųjų
ūkininkų
sistema

BE X X (Valonija) X
BG X X X
CZ X X
DK X X X
DE X X X
EE X X X
EL X X X
ES X X
FR X X X
IE X
IT X X
CY X
HR X X X X
LV X X X
LT X X
LU X
HU X X
MT X X X
NL X X
AT X X
PL X X X X
PT X X
RO X X X X
SI X X
SK X X
FI X
SE X
UK X X
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Iš viso 11 5 8 1 27 15

Naujosios tiesioginių išmokų sistemos taikymas Europos Sąjungoje taip pat skiriasi pagal
būtiniausius reikalavimus tiesioginėms išmokoms gauti, pagal sąlygos dėl aktyvių ūkininkų
įgyvendinimą ir pagal tai, ar nustatyta bazinių išmokų viršutinė riba. Galiausiai dėl
tiesioginių išmokų žalinimo srityje penkios valstybės narės (Austrija, Prancūzija, Airija,
Nyderlandai, Lenkija) nurodė, kad jos pageidauja suteikti ūkininkams galimybę vykdyti tam
tikrus įsipareigojimus taikant lygiavertę praktiką. Be to, vietovių, kurios turi būti laikomos
ekologiniu požiūriu svarbiomis vietovėmis, pasirinkimas Sąjungoje labai skiriasi (dažniausiai
pasirenkamos vietovės, kuriose esama azotą fiksuojančių augalų: visos šalys, išskyrus Daniją,
pasirinko šias vietoves ir tik aštuonios šalys į savo sąrašus įtraukė ir terasas).
B. Antrasis ramstis (R 2)
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) (žr.
5.2.6 faktų suvestinę).

PASTAROJO METO INICIATYVOS

Iniciatyvų, kuriomis orientuojamasi į BŽŪP ateitį, daugėja. Antai savo pirmininkavimo Europos
Sąjungos Tarybai laikotarpiu Nyderlandai per 2016 m. gegužės mėn. vykusį neformalų posėdį
pradėjo diskusijas dėl BŽŪP ateities po 2020 m. Be to, Tarybai pirmininkaujanti Slovakija
2016 m. rugsėjo mėn. Bratislavoje surengė neformalų susitikimą dėl nesąžiningos komercinės
praktikos maisto grandinėje. 2016 m. rugsėjo mėn. neformalus susitikimas dėl BŽŪP ateities
Prancūzijos iniciatyva taip pat surengtas Šambore. Neseniai, 2017 m. kovo mėn. kelios valstybės
narės pateikė neoficialius dokumentus dėl maisto tiekimo grandinės veikimo pagerinimo.
Be to, 2016 m. sausio mėn. sukurta darbo grupė, kuriai pavesta apsvarstyti žemės ūkio rinkų
politikos ateitį, 2016 m. lapkričio mėn. pateikė savo galutinę ataskaitą.
Vykstant 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos laikotarpio vidurio tikslinimo
procedūrai, Komisija 2016 m. rugsėjo 14 d. patvirtino bendrąjį pasiūlymą dėl teisėkūros
procedūra priimamo akto („Omnibus“ pasiūlymą, COM(2016) 0605), apimantį daugelį Europos
Sąjungos politikos sričių, įskaitant BŽŪP. Šiame pasiūlyme taip pat kalbama, pavyzdžiui,
apie pajamų stabilizavimo priemonės įgyvendinimą, galimybę naudotis finansinėmis priemonės
pagal antrąjį ramstį, taip pat apie sąvoką „aktyvus ūkininkas“. Europos Parlamentas,
remdamasis žemės ūkio rinkų darbo grupės rekomendacijomis, pateikė papildomų pakeitimų,
siekdamas sustiprinti bendro žemės ūkio rinkų organizavimo (BRO) mechanizmus.
Komisija šiuo metu skelbia deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus, kuriais siekiama supaprastinti
žalinimo įgyvendinimą ir į jos sritį įtraukti vaisių ir daržovių rinkų valdymą. Be to, Komisijos
pirmininkas J. C. Juncker Parlamento ir Tarybos pirmininkams adresuotame ketinimų laiške
dėl 2016 m. Sąjungos būklės nurodė, kad bus pateiktas komunikatas dėl BŽŪP supaprastinimo
ir modernizavimo. Parengiamuoju etapu šių metų vasario mėn. Komisija pradėjo viešąsias
konsultacijas dėl BŽŪP, kurios baigsis 2017 m. gegužės mėn.
Per antrąją Korko konferenciją, praėjus dvidešimčiai metų po tame pačiame mieste vykusios
steigiamosios konferencijos, buvo priimtas pareiškimas dėl antrojo ramsčio – dešimties
svarbiausių Europos kaimo plėtros politikos kryčių ateityje.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lt/FTU_5.2.6.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0605
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KOKIA BŽŪP REFORMA BUS REIKALINGA 2020 M.?

Ar 2020 m. pasitvirtins per pastarąją BŽŪP reformą numatytos tendencijos? Visų pirma
galėtų kilti klausimas, ar, numatant finansavimą, ir toliau reikėtų teikti pirmenybę tiesioginėms
išmokoms, o ne kaimo plėtrai, ir kokia biudžeto dalis turėtų būti skiriama rinkos priemonėms;
taip pat koks bus krizės rezervo vaidmuo, atsižvelgiant į 2014–2020 m. įgytą patirtį? Ar didės kol
kas BŽŪP retai naudojamų rizikos valdymo priemonių svarba? Vienu pagrindinių svarstytinų
klausimų turėtų tapti ir ūkininkų ekonominio organizuotumo skatinimo priemonių plėtotė, ypač
sektoriuose (pieno, cukraus, vyno), kuriuose nebeliks pasiūlos kontrolės priemonių.
Taip pat galėtų kilti klausimas dėl tiesioginių išmokų bendro finansavimo: per pastarąją reformą
šios temos nebuvo imtasi būtent dėl ekonomikos krizės, todėl gali prireikti sukurti vieną bendrą
paramos žemės ūkiui ir kaimui ramstį. Ko gero, bus iškeltas klausimas, kaip reikėtų derinti
BŽŪP lėšų ir kitų ES struktūrinių bei investicinių fondų lėšų naudojimą ir finansuoti žemės ūkio
mokslinius tyrimus bei inovacijas.
Taip pat iškils klausimas dėl būsimosios tiesioginių išmokų struktūros ir konkrečiai sumos,
skiriamos įvairioms jų sudedamosioms dalims, pvz., paramai viešosioms gėrybėms kurti.
Ar pagal pagrindinę Europos žemės ūkio sistemą bazinė išmoka bus keičiama vienkartine
apskaičiuojama suma (angl. flat rate) už hektarą? Be to, diskusijų turėtų sukelti su gamyba
susietos paramos ir perskirstymo išmokų ateitis. Atsižvelgiant į tai tikėtina, kad 2014–2020 m.
vyrausiantis tiesioginės paramos teikimo modelis darys įtaką renkantis būsimąjį tiesioginės
paramos modelį. Taip pat gali būti persvarstytos sąvokų aktyvus ūkininkas ir smulkusis
ūkininkas apibrėžtys.
Be to, naujajai BŽŪP veikiausiai turės įtakos derybų dėl „Brexit“ rezultatai, taip pat naujas
D. Trumpo administracijos požiūris į tarptautinę prekybą ir daugiašalius susitarimus dėl aplinkos
(pvz., COP 21dėl kovos su klimato kaita).

EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

2014–2020 m. laikotarpio BŽŪP reforma yra pirmoji reforma, kurioje Parlamentas dalyvavo
kaip viena iš teisėkūros institucijų. Įgijęs šią pirmąją patirtį, Parlamentas būtinai atliks labai
svarbų vaidmenų vykdant būsimas reformas. Europos Parlamento Žemės ūkio ir kaimo plėtros
komitetas rengia nemažai su ateities perspektyvomis susijusių pranešimų (dėl kintamumo,
užimtumo kaimo vietovėse, inovacijų, nesąžiningos komercinės praktikos ir kt.). Parlamentas
taip pat atidžiai stebi, kaip Komisija priima deleguotuosius aktus dėl BŽŪP, ir gali jiems
prieštarauti. Beje, Parlamentas atlieka vienos iš teisėkūros institucijų vaidmenį, priimant įvairius
su naująja BŽŪP susijusius dokumentus, pavyzdžiui, persvarstant 2014–2020 m. daugiametę
finansinę programą („Omnibus“ reglamentas).
Guillaume Ragonnaud / Albert Massot
06/2017
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