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PASIŪLYMAI 

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo 

pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

1. atkreipia dėmesį į tai, kad žemės ūkio srityje Europos Audito Rūmai (Audito Rūmai) 

kaip imtis naudojo 217 Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) operacijų 21 

šalyje ir 163 operacijas 20 šalių, kurios apėmė žuvininkystės, aplinkos ir (arba) klimato 

ir kaimo plėtros (Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai) sritis, ir teigiamai vertina 

tai, kad 2016 m. toliau mažėjo klaidų lygis iki 2,5 % (2015 m. jis siekė 2,9 %), kurį 

nustatė Audito Rūmai gamtos išteklių atžvilgiu; 

2. pažymi, kad buvo sustiprintas finansinių pataisų koregavimo pajėgumas ir lėšų 

susigrąžinimas, todėl bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) srityje 2016 m. labai 

sumažėjo (2,04 %) su rizika susijusi suma; pažymi, kad klaidų lygis išliko nepakitęs 

(2,5 %), tačiau jo finansinis poveikis sumažėjo dėl minėtų finansinių pataisų ir 

susigrąžintų sumų, nes nepagrįstai išmokėtos sumos buvo grąžintos į biudžetą; 

3. ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad Žemės ūkio sektoriaus krizių rezervui 

2016 m. skirtos ir vėliau nepanaudotos biudžeto lėšos kitais biudžetiniais metais galėtų 

būti visos panaudotos kaip tiesioginės išmokos; 

4. palankiai vertina tai, kad Žemės sklypų identifikavimo sistema (ŽSIS) buvo dar 

tobulinta ir padidėjo jos tikslumas, taip ji tapo puikia priemone, padedančia sumažinti 

klaidų lygį ir administracinę naštą ūkininkams ir mokėjimo agentūroms; 

5. ragina Komisiją ir valstybes nares stebėti didelį žemės ūkio produktų kainų svyravimą, 

kuris daro neigiamą poveikį ūkininkų pajamoms, ir, kai reikia, skubiai ir veiksmingai 

reaguoti; 

6. pažymi, kad pirmieji metai, kai visu laikotarpiu buvo įgyvendinamas žalinimas, 

nepadarė poveikio klaidų lygiui, ir tai, atsižvelgiant į sudėtingas žalinimo taisykles, 

galima laikyti dideliu ūkininkų ir mokėjimo agentūrų laimėjimu; tačiau pritaria 

Komisijos nuomonei, kad dar anksti daryti išvadas dėl tikslaus poveikio aplinkai; 

pažymi, kad ne tik žalinimas, bet, visų pirma, kiti veiksniai taip pat daro įtaką žemės 

ūkio sektoriaus aplinkosauginiam veiksmingumui; pabrėžia, kad žalinimas parodo, kad 

reikia atlikti daugiau veiklos auditų ir žemės ūkio srityje;  

7. palankiai vertina žalinimo sistemą ir jos tikslą – užtikrinti, kad Sąjungos ūkiai labiau 

tausotų aplinką, t. y. taikytų pasėlių įvairinimo, daugiamečių žolynų išlaikymo ir 

ekologiniu požiūriu svarbių vietovių nustatymo ariamojoje žemėje praktiką, kaip 

nurodyta Audito Rūmų metinėje ataskaitoje; 

8. pažymi, kad nedidelis skaičius paramos gavėjų gauna didžiausias išmokas ir kad 4 % 

tiesioginių išmokų yra paskirstyti tarp daugiau nei pusės dabartinių paramos gavėjų, 

kurie gauna mažiau nei 1 250 EUR per metus; mano, kad, siekiant BŽŪP patikimumo, 

labai svarbu užtikrinti paramos gavėjams skiriamų mokėjimų konvergenciją tarp 

valstybių narių ir pačiose valstybėse narėse; 
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9. vis dėlto pabrėžia, kad šių ūkių metinė apyvarta yra mažesnė nei 2 000 EUR ir kad jie 

yra organizuoti ne komerciniu ir į rinką orientuotu pagrindu, nes tai ūkiai, kuriuose 

auginamos maistinės kultūros ir ūkininkavimas yra antrinė veikla, ir jie sudaro mažiau 

nei 4,6 % Sąjungos žemės ūkio naudmenų; todėl mano, kad būtina imtis veiksmų 

šalinant klaidingas pažiūras, susijusias su teiginiu, kad „20 % ūkių gauna 80 % 

paramos“, nes šis skaičius apima visus ūkius, kurių plotas 10 hektarų ir daugiau, kurie 

sudaro 88 % Sąjungos žemės ūkio paskirties žemės ir kuriuose pagaminama 90 % 

Sąjungos žemės ūkio produkcijos; 

10. atkreipia dėmesį į Audito Rūmų rekomendacijas dėl priemonių, kuriomis siekiama 

sumažinti ūkininkų bendruomenės amžių, ir dėl tikslingesnių programų poreikio 

siekiant minėto tikslo; 

11. teigiamai vertina tai, kad iki 4,9 % sumažėjo klaidų lygis kaimo plėtros srityje (2015 m. 

jis siekė 5,3 %, o 2014 m. – 6 %); pripažįsta, kad norint spręsti kaimo problemas reikia 

įgyvendinti sudėtingas investicijų programas ir kad klaidų lygis priklauso nuo įvairių 

tikslų siekiant spręsti ekonomikos, kaimo, infrastruktūros, aplinkosaugos ir gyvūnų 

sveikatos problemas, todėl jis taip skiriasi nuo EŽŪGF lygio, kuris yra 1,7 %; todėl 

apgailestauja, kad didžiausias dėmesys skiriamas supaprastinimui pagal 1-ąjį ramstį, kai 

pripažįstama, kad sudėtingesnė yra 2-ojo ramsčio tvarka; taip pat mano, kad investicijos 

į kaimo plėtrą yra pagrindinė politikos dalis, kuri turi būti išsaugota kartu su patikrintais 

patikimais ir naudingais rizikos valdymo modeliais; yra susirūpinęs dėl mažėjančio 

užimtumo žemės ūkio srityje ir mano, kad 2-ojo ramsčio investicijos yra nepaprastai 

svarbios kaimo plėtros ir infrastruktūros požiūriu; pabrėžia, kad galima pagerinti klaidų, 

atsiradusių vykdant BŽŪP išmokas (visų pirma kaimo plėtros programų atveju), lygio 

apskaičiavimo metodą, be kita ko, vykdant supaprastinimą ir mažinant biurokratiją; 

12. pabrėžia, kad labai skiriasi klaidų rūšys ir mastas, t. y. administracinio pobūdžio 

netyčiniai praleidimai labai skiriasi nuo sukčiavimo atvejų, ir kad paprastai dėl 

praleidimų nepadaroma finansinės žalos mokesčių mokėtojams, ir į tai taip pat turėtų 

būti atsižvelgta vertinant faktinį klaidų lygį; primena Komisijai, kad riziką dėl netyčinių 

klaidų, atsirandančių dėl sudėtingų taisyklių, galiausiai tenka prisiimti paramos gavėjui; 

apgailestauja dėl to, kad, net tuo atveju, jei investicijos buvo veiksmingos, Audito 

Rūmai išlaidas vis tiek vertina kaip 100 % netinkamas finansuoti, jeigu padaroma 

viešųjų pirkimų klaidų; todėl pabrėžia, jog pageidautina, kad klaidų skaičiavimo 

metodas būtų dar labiau racionalizuotas; 

13. pritaria Komisijos nuomonei, kad kaimo plėtra tebėra sritis, kurią reikia kruopščiai 

tikrinti; teigiamai vertina tai, kad Komisija skatina taikyti supaprastinto išlaidų 

apmokėjimo metodus, visų pirma dėl to, kad taikant tokias priemones būtų apribota per 

didelių kainų rizika ir sumažinta ūkininkams tenkanti administracinė našta; ragina 

Komisiją skatinti plačiau taikyti supaprastinto išlaidų apmokėjimo metodus, nes jų 

taikymas Sąjungoje yra ribotas; palankiai vertina Audito Rūmų sprendimą parengti 

išsamią ataskaitą dėl supaprastinto išlaidų apmokėjimo taikymo, kuri turėtų būti 

užbaigta 2018 m.; 

14. ragina Komisiją ir toliau siekti, kad būtų pradėta taikyti viena bendra audito sistema, nes 

tai padėtų sumažinti vykdant kontrolę atsirandančią administracinę naštą visais lygiais ir 

kartu išlaikyti veiksmingą mokėjimų teisėtumo ir tvarkingumo kontrolę; 
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15. atkreipia dėmesį į tai, kad, remiantis Eurostato duomenimis, bendra žemės ūkio 

produkcijos vertė 2016 m. buvo 405 mlrd. EUR, t. y. šiek tiek (2,8 %) mažesnė nei 

2015 m., nes sumažėjo žemės ūkio prekių kainos; 

16. atkreipia dėmesį į tai, kad prieiga prie duomenų ir tinkama stebėsena, visų pirma, 

susijusi su aplinkos aspektais, yra itin svarbi, atsižvelgiant į tai, kad tam tikri gamtos 

ištekliai, pavyzdžiui, dirvožemis ir biologinė įvairovė, padeda užtikrinti ilgalaikį žemės 

ūkio produktyvumą; 

17. tikisi, kad Audito Rūmai pakoreguos savo priežiūros metodą taip, kad vienoda svarba 

būtų teikiama lėšų panaudojimui ir skyrimui; 

18. palankiai vertina Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD 2016 m. metinę veiklos ataskaitą, 

kurioje aiškiai parodytas BŽŪP indėlis į užimtumo didinimą kaimo vietovėse ir, visų 

pirma, nurodyta, kaip konkrečiai prisidėta atkuriant prieš krizę buvusį lygį, taigi 65 % 

darbingo amžiaus gyventojų turi darbo vietas, kai 2008 m. tokių gyventojų buvo 64,8 % 

ir 2011 m. – 62,5 % (žemiausias rodiklis); teigiamai vertina tai, kad tiesioginės išmokos 

dabar yra geriau orientuotos į jaunuosius ūkininkus, smulkiuosius ūkininkus ar 

ūkininkus vietovėse, kuriose esama gamtinių kliūčių; 

19. palankiai vertina tai, kad bendras klaidų lygis, kurį ataskaitoje nurodo Audito Rūmai, ir 

Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD 2016 m. metinėje veiklos ataskaitoje nurodytas BŽŪP 

klaidų lygis nedaug skiriasi, ir tai rodo, kad praėjusiais metais atitinkamos valstybės 

narės veiksmingai įgyvendino taisomųjų veiksmų planus, visų pirma, gerindamos savo 

ŽSIS; 

20. pakartoja 2015 m. rugsėjo 8 d. Europos Parlamento pateiktą prašymą (rezoliucija A8–

0240/2015), kad Komisija, valstybės narės ir Audito Rūmai toliau plėtotų rizika 

pagrįstas audito strategijas, paremtas visais atitinkamais duomenimis. 
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