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BENDRA ŽEMĖS ŪKIO POLITIKA PO 2020 M.

ES institucijos įsipareigojo iki 2020 m. gruodžio mėn. patvirtinti naują reformą. Tačiau
šio tvarkaraščio nebuvo įmanoma laikytis. Buvo pradėtos derybos (trišaliai dialogai)
siekiant iki 2021 m. vasaros pasiekti galutinį susitarimą.

TEISINIS PAGRINDAS

Pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų dėl bendros žemės ūkio politikos
(BŽŪP) po 2020 m. [2018 m. birželio 1 d. COM(2018)0392, COM(2018)0393 ir
COM(2018)0394] ir pasiūlymai dėl naujosios 2021–2027 m. daugiametės finansinės
programos [2018 m. gegužės 2 d. COM(2018)0322 ir 2020 m. gegužės 28 d.
COM(2020)0443].

BŽŪP PO 2020 M.

BŽŪP po 2020 m. rengimo darbas pradėtas per neoficialų 2016 m. gegužės mėn.
susitikimą, kai Tarybai pirmininkavo Nyderlandai. Vėliau Tarybai pirmininkavusios
valstybės narės tęsė pradėtą veiklą: pradėjo svarstyti pagrindinius spręstinus žemės
ūkio uždavinius.
Savo ruožtu Komisija 2016 m. sausio mėn. sukūrė darbo grupę, kuriai buvo pavesta
apsvarstyti žemės ūkio rinkų politikos ateitį; 2016 m. lapkričio mėn. ši darbo grupė
pateikė savo galutinę ataskaitą. Per antrąją Korko konferenciją, kuri įvyko 2016 m.
rugsėjo mėn., buvo priimta deklaracija dėl antrojo ramsčio – dešimties svarbiausių
Europos kaimo plėtros politikos krypčių ateityje.
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],
darantį įtakos daugeliui Europos Sąjungos politikos sričių, įskaitant BŽŪP. Iš esmės,
norint supaprastinti esamas priemones, siekta į galiojančius pagrindinius teisės
aktus įtraukti techninius pakeitimus. Galiausiai, Europos Parlamento iniciatyva šis
procesas tapo tikra mažąja BŽŪP reforma. Europos Parlamentas, remdamasis žemės
ūkio rinkų darbo grupės rekomendacijomis, pateikė papildomų pakeitimų, siekdamas
patobulinti esamus mechanizmus. 2017 m. spalio mėn. buvo pasiektas susitarimas
su Taryba ir dokumentas buvo paskelbtas 2017 m. gruodžio mėn. [Reglamentas
(ES) Nr. 2017/2393, OL L 350, 2017 12 29]. Patvirtinti šie patobulinimai: gamintojų
organizacijų veiklos sritys, žemės ūkio draudimo ir pajamų stabilizavimo priemonių
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stiprinimas, patobulintos žalinimo išmokų ir išmokų jauniesiems ūkininkams taisyklės ir
„aktyvaus ūkininko“ apibrėžtis (leidžianti valstybėms narėms ją taikyti labai lanksčiai).
2017 m. vasario mėn. Komisija surengė viešas konsultacijas dėl BŽŪP ateities,
kurios buvo baigtos 2017 m. gegužės mėn. Remdamasi jų rezultatais Komisija
2017 m. lapkričio 29 d. paskelbė komunikatą „Aprūpinimo maistu ir žemės
ūkio ateitis“ [COM(2017)0713]. Veikos požiūriu šiam dokumentui trūksta aiškumo,
daugiausia dėmesio jame skirta žemės ūkio valdymui – paskelbtas radikalus BŽŪP
įgyvendinimo modelio pakeitimas. Po Europos Parlamento savo iniciatyva parengto
pranešimo (H. Dorfmanno pranešimas) dėl Komisijos komunikato 2018 m. gegužės
30 d. plenariniame posėdyje buvo priimta rezoliucija [P8_TA(2018)0224].

NAUJAUSIOS BŽŪP REFORMOS APLINKYBĖS

Sprendimas dėl 2013 m. BŽŪP reformos buvo priimtas per patį nuosmukį. Nuo to laiko
ekonominė ir institucinė padėtis pasikeitė. Ekonomika vėl pradėjo augti, tačiau ne daug,
o dėl COVID-19 pandemijos augimas tapo neigiamas. Be to, dėl geopolitinių įvykių
padidėjo rinkų netikrumas (2020 m. sausio mėn. Jungtinės Karalystės išstojimas iš ES,
tradicinės ES ir JAV partnerystės krizė po to, kai prezidentu išrinktas D. Trumpas).
Kita vertus, pastebimas daugiašalės prekybos sąstingis, o dvišaliams susitarimams,
kurių skaičius auga, nepavyksta sušvelninti protekcionistinių tendencijų ir prekybos
ginčų. Be to, iškyla naujų uždavinių klimato kaitos ir tvarumo srityje, kurie yra
susiję su Paryžiaus susitarimo (COP 21) įsigaliojimu, o technologinės naujovės, ypač
skaitmeninė revoliucija, daro didelį poveikį maisto gamybai, perdirbimui ir paskirstymui.
2020 m. gruodžio 24 d. Europos Sąjunga ir Jungtinė Karalystė sudarė susitarimą dėl
savo būsimų santykių. Šiame susitarime išliko esmė, nes jame numatyta prekybos
sistema be muitų tarifų ar kvotų, kad būtų atsižvelgta į Jungtinės Karalystės, kaip
svarbiausios ES prekybos partnerės, padėtį, ypač žemės ūkio maisto produktų
sektoriuje (žr. faktų suvestinę 3.2.10, VI lentelė). Tačiau jis nepanaikina visų abejonių
dėl naujų muitinės procedūrų pasekmių ir ūkio subjektams tenkančių papildomų
administracinių išlaidų, nepamirštant netikrumo, kuris atsirado žemės ūkio rinkose dėl
pandemijos. Komisija numato, kad dėl COVID-19 krizės ekonomikos augimas bus lėtas
ir kad Europos ekonomika ir kartu žemės ūkio sektorius nepasieks iki pandemijos
buvusio lygio anksčiau nei 2023 m.

FINANSINIAI PASIŪLYMAI DĖL BŽŪP PO 2020 M.

Komisijos pasiūlyme dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos (DFP)
[2018 m. gegužės 2 d. COM(2018)0322] nustatytas būsimas žemės ūkio biudžetas.
Nors Sąjunga ir toliau didelę dalį biudžeto skiria žemės ūkiui (28,5 proc. per visą
laikotarpį) (žr. faktų suvestinę 3.2.10, I lentelė), buvo pasiūlyta gerokai sumažinti
realiąją vertę (-15 proc.) dėl Jungtinės Karalystės (neto įmokų į Sąjungos biudžetą
mokėtojos) išstojimo ir finansavimo poreikių, susijusių su naujais Sąjungos prioritetais
(migracija, išorės sienos, skaitmeninė ekonomika, transportas).
Po COVID-19 pandemijos sukeltos ekonomikos krizės 2018 m. ilgalaikio biudžeto
projektas buvo 2020 m. gegužės mėn. pakeistas antruoju pasiūlymu, sustiprintu
ekonomikos gaivinimo planu („Next Generation EU“). Europos Parlamentas savo
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poziciją išdėstė 2018 m. lapkričio 14 d. (P8_TA(2018)0449), 2020 m. liepos 23 d.
(P9_TA(2020)0206) ir 2020 m. gruodžio 17 d. (P9_TA(2020)0360) rezoliucijose. Po
ilgo abiejų biudžeto valdymo institucijų derybų proceso 2020 m. gruodžio 17 d. buvo
pasiektas susitarimas [Reglamentas (ES, Euratomas) 2020/2093]. Nustatyta, kad
2021–2027 m. BŽŪP biudžetą sudaro 336,4 mlrd. EUR palyginamosiomis 2018 m.
kainomis, jį galima palyginti su 2014–2020 m. laikotarpiu, atėmus Jungtinės Karalystės
išlaidas (žr. faktų suvestinę 3.2.10, I lentelės 1 skiltis). Pirmenybė ir toliau teikiama
pirmajam ramsčiui [Europos žemės ūkio garantijų fondas (EŽŪGF) – 258,6 mlrd. EUR,
78,4 proc.], nors jis sumažėjo 10 proc., tačiau didžiausius nuostolius patyrė kaimo
plėtra [Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP) – 77,8 mlrd. EUR], kuriai
skiriamas biudžetas sumažėjo 19 proc. (žr. faktų suvestinę 3.2.10, I lentelės 5 skiltis).
Priėmus 2021–2027 m. DFP taip pat buvo sudarytos sąlygos įsigalioti ES bendrajai
mokslinių tyrimų ir inovacijų programai „Europos horizontas“, kurios biudžetas –
95,5 mlrd. EUR, iš kurių apie 10 mlrd. EUR skirta žemės ūkio sektoriui.

PASIŪLYMAI DĖL TEISĖKŪROS PROCEDŪRA PRIIMAMŲ AKTŲ DĖL
BŽŪP PO 2020 M.

Remdamasi 2018 m. DFP projektu, Komisija pateikė teisėkūros procedūra
priimamus aktus dėl 2021–2027 m. BŽŪP [2018 m. birželio 1 d. COM(2018)0392,
COM(2018)0393 ir COM(2018)0394]. Reformos esmę sudaro BŽŪP įgyvendinimo
modelis, orientuotas į rezultatus ir subsidiarumo principą suteikiant valstybėms narėms
daug svarbesnį vaidmenį įgyvendinant intervencines žemės ūkio priemones. Ateityje
ES turėtų nustatyti esminius parametrus (BŽŪP tikslus, pagrindinius reikalavimus,
pagrindines pirmojo ir antrojo ramsčio intervencinių veiksmų rūšis), o valstybės narės
turėtų parengti daugiamečius strateginius planus konkretiems ir kiekybiniams bendru
sprendimu priimtiems tikslams pasiekti.
Būsimojoje BŽŪP daugiausia dėmesio būtų skiriama devyniems tikslams,
atspindintiems jos ekonominį, aplinkosauginį ir socialinį bei teritorinį veiksmingumą.
Joje išliktų abu jos ramsčiai ir abu žemės ūkio fondai, skirti nacionalinėms programoms
remti pasitelkiant įvairias priemones, pasirenkamas pagal integruotą požiūrį. Bet kuriuo
atveju tiesioginės išmokos išliktų naujosios BŽŪP prioritetu. Be naujojo BŽŪP valdymo,
kiti pagrindiniai reformos aspektai yra šie:
— pirmajame ramstyje tiesioginė parama perskirstoma pagal naują tvarką:

Komisija pasiūlė sumažinti mokėjimus nuo 60 000 EUR ir nustatyti privalomą
viršutinę ribą, kai sumos viršija 100 000 EUR vienam ūkiui. Be to, sektorių
intervencinės programos iš bendro rinkos organizavimo (BRO) perkeliamos į
naujus nacionalinius strateginius planus;

— nauja žalioji struktūra ir valdymas, patikėti nacionalinėms valdžios institucijoms,
tapo daug lankstesni. Ji apimtų tris aspektus: nauja kompleksinė parama
(privaloma, tačiau atskiros smulkios dalys lankstesnės); klimato ir aplinkos
ekologines sistemas (jos būtų finansuojamos EŽŪGF lėšomis ir pakeistų dabartinę
žalinimo išmoką) ir agrarinės aplinkosaugos ir klimato priemones (finansuojamas
EŽŪFKP lėšomis);
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— antrojo ramsčio pokyčiai: EŽŪFKP nebėra struktūrinis fondas pagal bendros
sanglaudos politikos sistemą; bendro finansavimo norma sumažinama
10 procentinių punktų; Komisija, siekdama supaprastinimo, pagrindinį dėmesį
skiria intervenciniams veiksmams; programos LEADER taisyklės pereina į
sanglaudos politikos taikymo sritį, nors ji finansuojama iš žemės ūkio biudžeto.

VYKSTANČIOS DISKUSIJOS

Portugalija, kuri 2021 m. sausio 1 d. rotacijos tvarka perėmė pirmininkavimą
Tarybai iš Vokietijos, įsipareigojo iki 2021 m. vasaros pasiekti kompromisą
su Europos Parlamentu dėl BŽŪP. Per pirmuosius trišalių derybų susitikimus
teisėkūros institucijoms jau šiek tiek pavyko suderinti pozicijas šiais klausimais:
1) kompleksinės paramos susiejimo supaprastinimas ūkininkams, įgyvendinantiems
lygiavertes priemones pagal ekologines sistemas; 2) neprivalomo ekologinių sistemų
veiklos orientacinio sąrašo sudarymas; 3) produktų, kuriems gali būti taikoma valstybės
intervencija, skaičiaus išplėtimas, kaip siūlė Parlamentas; 4) vynmedžių sodinimo teisių
pratęsimas iki 2045 m. (datos, kuri yra per vidurį tarp Tarybos pasiūlytos datos (2040 m.)
ir Parlamento pasiūlytos datos (2050 m.), apribojant leidžiamą ploto padidinimą iki
1 proc.; 5) nealkoholiniai vynai su saugoma kilmės vietos nuoroda (SKVN) ir saugoma
geografine nuoroda (SGN); 6) veiklos rezultatų peržiūra, grindžiama Komisijos kas
dvejus metus teikiama ataskaita, o ne kasmet, kaip siūlė Komisija; ir 7) leidžiamų
nuokrypų sumažinimas palyginti su strateginiuose planuose nustatytų tikslų rodikliais
(35 proc. per pirmąją peržiūrą 2025 m.; 25 proc. per antrąją peržiūrą 2027 m.); Taryba
iš pradžių siūlė 45 proc., o Parlamentas – 25 proc.
Tačiau šie trišaliai dialogai taip pat parodė, kad Tarybai pirmininkaujančiai valstybei
narei trūksta veiksmų laisvės, nes ji turi siekti, kad kiekvieną aptartą punktą patvirtintų
nacionaliniai ekspertai, ir išryškino pagrindinius klausimus, dėl kurių nesutariama,
t. y.: 1) aktyvaus ūkininko apibrėžtis; 2) mišraus BŽŪP taikymo modelio, pagal kurį,
be naujos (veiksmingumu grindžiamos) veiklos rezultatų kontrolės sistemos, būtų
taikoma tam tikra atitikties (taisyklėms) kontrolė, įgyvendinimas; šį modelį pasiūlė
Parlamentas, tačiau Komisija ir Taryba jį atmetė, nes baiminasi, kad administravimas
taps sudėtingesnis; 3) Parlamento pasiūlytos tiesioginės paramos socialinės sąlygos
(dauguma valstybių narių mano, kad šis klausimas turėtų būti sprendžiamas
atskiru teisėkūros procedūra priimamu aktu arba nacionalinėmis priemonėmis);
4) tiesioginės pagalbos viršutinės ribos nustatymas (Tarybos nuomone, neprivalomas,
o Parlamento – privalomas); 5) valstybės intervencijos laikotarpių pratęsimas visus
metus; 6) specialios apsaugos sąlygos (pasiūlytos Parlamento narių) siekiant nustatyti
papildomus importo muitus, jei nesilaikoma ES aplinkos ir sveikatos apsaugos
standartų; 7) rinkos krizių valdymo priemonės ir galiausiai (8) žalioji struktūra, dėl kurios
kyla didžiausi nesutarimai, susiję su ekologinių reikalavimų laikymosi praktika (Taryba
pirmenybę teikia pasėlių įvairinimui, o ne Parlamento remiamai sėjomainai), minimaliu
ekologinėms sistemoms skirtu biudžetu (20 proc. tiesioginių išmokų, kaip siūlė Taryba,
palyginti su 30 proc., kaip prašė Parlamentas), galima taškų sistema, kuri būtų taikoma
ekologinėms sistemoms (Tarybos nuomone, pernelyg sudėtinga) ir galiausiai žemės
ūkio produkcijai neskirtos žemės procentine dalimi ūkiuose.
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Paskutinis derybų dėl žemės ūkio etapas sutapo su diskusijomis dėl Europos žaliojo
kurso, kurios prasidėjo 2019 m. gruodžio 11 d. paskelbus Komisijos komunikatą
[COM(2019)0640]. Žaliajame kurse numatoma iki 2050 m. sukurti tvarų ir neutralaus
poveikio klimatui augimo modelį, kuris turės didelį poveikį Europos žemės ūkio maisto
produktų sistemai. 2020 m. gegužės mėn. buvo pateikti konkretūs pasiūlymai, t. y.
2030 m. biologinės įvairovės strategija ir strategija „Nuo ūkio iki stalo“, kuriais siekiama
didinti apsirūpinimo maistu saugumą, mažinti pesticidų, trąšų ir antibiotikų vartojimą,
remti žemės ūkio inovacijas ir gerinti vartotojų informavimą [2020 m. gegužės 20 d.
COM(2020)0380 ir COM(2020)0381]. Remiantis 2020 m. gruodžio mėn. Komisijos
rekomendacijomis, skirtomis kiekvienai valstybei narei [COM(2020)0846], pagal žaliąjį
kursą priimtos gairės turės būti papildytos nacionaliniais strateginiais planais, kurie turi
būti pateikti 2021 m. ir kurie bus įgyvendinami nuo 2023 m.

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO PRIEMONĖS IKI 2022 M. GRUODŽIO
31 D.

Kol bus baigtos derybos dėl BŽŪP reformos po 2020 m., teisėkūros institucijos priėmė
Reglamentą (ES) 2020/2220 (OL L 437, 2020 12 28), kuriuo dabartinių taisyklių
galiojimas pratęsiamas dvejais metais (iki 2022 m. gruodžio 31 d.) su tam tikrais
pakeitimais. Kai kurie dabartinės tvarkos pakeitimai: ribos, reikalingos norint gauti
kompensaciją sumažėjus pajamoms ir su klimatu susijusių nuostolių ar ligų atveju,
sumažinimas nuo 30 proc. iki 20 proc. taikant rizikos valdymo priemones ir papildomų
7,5 mlrd. EUR įtraukimas į Europos ekonomikos gaivinimo plano žemės ūkiui skirtą
skyrių (žr. faktų suvestinę 3.2.2). Ne mažiau kaip 37 proc. šių lėšų turi būti skiriama
ekologiškai ūkininkaujantiems ūkininkams, aplinkos ir gyvūnų gerovės priemonėms, o
55 proc. lėšų – investicijoms į atsparų, tvarų ir skaitmeninį gaivinimą ir jaunųjų ūkininkų
įsisteigimą.
Reglamentu (ES) 2020/2220 valstybėms narėms turėtų būti suteikta pakankamai laiko
jų strateginiams planams parengti ir sudarytos palankesnės sąlygos administracinėms
struktūroms, kurios būtinos norint sėkmingai įgyvendinti naująją BŽŪP, sukurti. Žemės
ūkiui ir miškininkystei taikomos valstybės pagalbos taisyklės buvo taip pat pratęstos
dvejiems metams.

EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

Europos Parlamentas pakartojo, kad BŽŪP finansavimas po 2020 m. realiąja verte
turėtų likti tokio pat dydžio [2018 m. lapkričio 14 d. P8_TA (2018)0449] (žr. faktų
suvestinę 3.2.10, I lentelės 3 skiltis). Vėliau Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas
(toliau – AGRI komitetas) paskyrė pranešėjus kiekvienam teisės aktui: Esther Herranz
(Europos liaudies partijos frakcija) – dėl naujosios BŽŪP struktūros; Ulrike Müller
(Liberalų ir demokratų aljansas už Europą) – dėl naujojo horizontaliojo reglamento ir
Eric Andrieu (Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija)
– dėl iš dalies pakeisto pasiūlymo dėl bendro rinkos organizavimo. 2019 m. balandžio
mėn. AGRI komitetas balsavo dėl trijų pasiūlymų dalių. Po 2019 m. gegužės mėn.
įvykusių Europos Parlamento rinkimų naujai išrinkti nariai persvarstė per ankstesnę
kadenciją AGRI komiteto ir Aplinkos komiteto priimtus pakeitimus, kad būtų užbaigtas
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http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lt/FTU_3.2.10.pdf
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pirmasis svarstymas. Europos Parlamentas plenarinėje sesijoje galiausiai priėmė
sprendimą 2020 m. spalio 23 d. (P9_TA (2020)0287, P9_TA (2020)0288 ir P9_TA
(2020)0289). Vokietijai ir Portugalijai pirmininkaujant Tarybai, teisėkūros institucijos
pradėjo trišales derybas, kad galutinis susitarimas būtų pasiektas iki 2021 m. vasaros.

François Nègre
04/2022

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/lt
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P9_TA(2020)0287
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P9_TA(2020)0288
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P9_TA(2020)0289
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P9_TA(2020)0289
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