
 

PR\1146033LT.docx  PE618.154v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

Europos Parlamentas 
2014–2019  

 

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas 
 

2018/0000(INI) 

20.2.2018 

PRANEŠIMO PROJEKTAS 

dėl maisto ir ūkininkavimo ateities 

(2018/0000(INI)) 

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas 

Pranešėjas: Herbert Dorfmann 

 

  



 

PE618.154v01-00 2/11 PR\1146033LT.docx 

LT 

PR_INI 

TURINYS 

Puslapis 

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS ..................................... 3 

AIŠKINAMOJI DALIS ............................................................................................................. 9 

 

 

 



 

PR\1146033LT.docx 3/11 PE618.154v01-00 

 LT 

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS 

dėl maisto ir ūkininkavimo ateities 

(2018/0000(INI)) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į 2017 m. lapkričio 29 d. Komisijos komunikatą „Maisto ir 

ūkininkavimo ateitis“ (COM(2017)0713), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 38 ir 39 straipsnius, 

kuriais nustatoma bendra žemės ūkio politika ir jos tikslai, 

– atsižvelgdamas į 2017 m. gruodžio 13 d. reglamentą (EB) Nr. 2017/2393, kuriuo iš 

dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos 

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, (ES) Nr. 1306/2013 dėl 

bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, (ES) Nr. 1307/2013, 

kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams 

skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės, (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras 

žemės ūkio produktų rinkų organizavimas, ir (ES) Nr. 652/2014, kuriuo nustatomos 

išlaidų, susijusių su maisto grandine, gyvūnų sveikata ir gerove bei augalų sveikata ir 

augalų dauginamąja medžiaga, valdymo nuostatos1 („Omnibus“ reglamentą), 

– atsižvelgdamas į Europos Audito Rūmų specialiąsias ataskaitas Nr. 16/2017 „Kaimo 

plėtros programavimas: reikia mažinti sudėtingumą ir daugiau dėmesio skirti 

rezultatams“ ir Nr. 21/2017 „Žalinimas – sudėtingesnė pajamų rėmimo sistema, 

aplinkosaugos požiūriu dar neveiksminga“, 

– atsižvelgdamas į 2017 m. birželio 28 d. Komisijos diskusijoms skirtą dokumentą dėl ES 

finansų ateities (COM(2017)0358), 

– atsižvelgdamas į 2016 m. rugsėjo 6 d. Korko 2.0 deklaraciją „Geresnis gyvenimas 

kaimo vietovėse“, paskelbtą Europos konferencijoje kaimo plėtros tema, 

– atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas nuomonę 

„Galimas bendros žemės ūkio politikos pertvarkymas“2, 

– atsižvelgdamas į Europos regionų komiteto nuomonę „BŽŪP po 2020 m.“3, 

– atsižvelgdamas į JT darnaus vystymosi tikslus (DVT), dauguma kurių yra susiję su 

bendra žemės ūkio politika,  

– atsižvelgdamas į 2015 m. Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencijoje (COP 21) 

sudarytą Paryžiaus susitarimą, ypač į Europos Sąjungos prisiimtus įsipareigojimus 

vykdyti „nacionaliniu lygmeniu nustatytus įpareigojančius veiksmus“, kad būtų pasiekti 

pasauliniai susitarimo tikslai, 

                                                 
1 OL L 350, 2017 12 29, p. 15. 
2 OL C 288, 2017 8 31, p. 10. 
3 OL C 342, 2017 10 12, p. 10. 
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– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą  (A8-0000/2018), 

A. kadangi Europos Komisijos komunikate „Maisto ir ūkininkavimo ateitis“ pripažįstama, 

kad bendra žemės ūkio politika (BŽŪP) yra labiausiai integruota ES politikos sritis ir 

būtent dėl jos ES ūkininkavimo sektorius geba tenkinti piliečių poreikius, susijusius ne 

tik su aprūpinimu maistu, maisto sauga, kokybe ir tvarumu, bet ir su aplinkos apsauga, 

klimato politikos veiksmais ir aukštais gyvūnų gerovės standartais; 

B. kadangi bendras Europos Sąjungos tikslas, t. y. daugiafunkcis žemės ūkis, kurio 

varomoji jėga – šeimos ūkiai, tebėra svarbus teigiamam išorės poveikiui ir viešosioms 

gėrybėms, kurių reikia Europos piliečiams, kurti; 

C. kadangi bėgant metams BŽŪP būdavo reguliariai perprogramuoja atsižvelgiant į naujus 

iššūkius, tačiau dabar, remiantis ankstesnėmis reformomis, šiame nuolatiniame 

modernizavimo ir supaprastinimo procese reikia žengti kitą žingsnį;  

D. kadangi naujas įgyvendinimo modelis yra esminis Komisijos komunikato „Maisto ir 

ūkininkavimo ateitis“ elementas ir jis yra vertintinas teigiamai, su sąlyga, kad jis 

užtikrins tikrą supaprastinimą ne tik ES, bet ir valstybių narių bei regionų lygmeniu ir 

suteiks lankstumo ūkininkams, nenustatydamas naujų apribojimų valstybėms narėms ir 

tokiu būdu dar labiau nepadidindamas sudėtingumo; 

E. kadangi BŽŪP turi atlikti svarbų vaidmenį siekiant įveikti sąstingį ir ūkininkų pajamų 

(kurios, nepaisant gamybos koncentracijos bei intensyvėjimo ir didėjančio 

produktyvumo, vis dar yra mažesnės nei kituose ekonomikos sektoriuose) kintamumą;  

F. kadangi per pastaruosius kelerius metus ūkininkai susiduria su didėjančiu kainų 

kintamumu, kurį atspindi kainų svyravimai pasaulio žemės ūkio rinkose ir netikrumas 

dėl makroekonominių pokyčių, išorės politikos, sanitarinių krizių ir padažnėjusių 

ekstremalių oro sąlygų Europos Sąjungoje;  

G. kadangi labai svarbu užtikrinti deramą gyvenimo lygį visuose regionuose ir valstybėse 

narėse, piliečiams ir vartotojams prieinamas kainas ir galimybes gauti kokybiško maisto 

ir sveikai maitintis, kartu įgyvendinant įsipareigojimus aplinkos apsaugos, veiksmų 

klimato kaitos ir gyvūnų bei augalų sveikatos ir gerovės srityse; 

H. kadangi būtina atnaujinta ir teisingesnė mokėjimų sistema, nes daugelyje valstybių narių 

dabartinė teisių į išmokas sistema yra pagrįsta nuo seno įtvirtintomis teisėmis į išmokas, 

kurios šiuo metu yra beveik 20 metų senumo ir trukdo kartų kaitai bei jaunųjų ūkininkų 

prieigai prie žemės ūkio paskirties žemės, nes nauji rinkos dalyviai neturi teisių į 

išmokas, todėl jie atsiduria nepalankioje padėtyje; 

I. kadangi kylantys nauji iššūkiai, pavyzdžiui, didėjanti pasaulinė prekyba, reikalauja 

sudaryti sąžiningas ir tvarias sąlygas pasaulinei prekybai prekėmis ir paslaugomis, 

taikant PPO sistemą ir laikantis galiojančių ES socialinių, ekonominių ir aplinkos 

apsaugos standartų, ir tai turėtų būti skatinama; 

J. kadangi, nors sutelktas dėmesys į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą plėtojant 
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tiek produktų, tiek procesų inovacijas yra vertintinas teigiamai, turi būti padaryta 

daugiau siekiant mokslinių tyrimų rezultatus paversti ūkininkavimo praktika skleidžiant 

ES mastu mokslines žinias ūkininkams; 

K. kadangi žemės ūkio ir maisto produktų sektoriai turi būti skatinami toliau prisidėti 

siekiant ES aplinkos apsaugos ir veiksmų klimato kaitos srityje tikslų, nustatytų 

tarptautiniuose susitarimuose, kaip antai Paryžiaus susitarimas ir JT darnaus vystymosi 

tikslai; 

L. kadangi Europos Audito Rūmai pabrėžė faktą, kad vykdant 2013 m. reformą nustatytos 

žalinimo išmokos didina sudėtingumą ir biurokratizmą, yra sunkiai suprantamos ir 

negeba gerokai padidinti BŽŪP poveikio aplinkai ir klimatui; 

M. kadangi Korko 2.0 deklaracijoje „Geresnis gyvenimas kaimo vietovėse“ kalbama apie 

gyvybingas kaimo vietoves, daugiafunkciškumą, biologinę įvairovę žemės ūkyje ir už jo 

ribų, retas gyvūnų veisles ir saugotinas kultūras, taip pat apie ekologinį žemės ūkį, 

mažiau palankias ūkininkauti vietoves ir su tinklu „Natura 2000“ susijusius 

įsipareigojimus; 

N. kadangi bendrojoje rinkoje būtina užtikrinti sąžiningą konkurenciją šio sektoriaus viduje 

ir su kitais maisto tiekimo grandinės subjektais tiek pradinės, tiek ir galutinės grandies 

rinkoje, ir toliau stiprinti krizių prevencijos paskatas, taikant aktyvias valdymo 

priemones, diegiamas sektoriaus lygiu ir valdžios institucijų; 

O. kadangi atsižvelgiant į naujus iššūkius, su kuriais susiduria Europos žemės ūkis pagal 

ES politinius prioritetus, kaip nurodyta Komisijos diskusijoms skirtame dokumente dėl 

ES finansų ateities, reikia kitoje daugiametėje finansinėje programoje (DFP) numatyti 

pakankamai viešųjų lėšų tiek esamiems, tiek naujiems uždaviniams spręsti; 

P. kadangi bet kokie dabartinės BŽŪP pakeitimai turi būti atliekami taip, kad sektoriui 

būtų užtikrintas stabilumas, o ūkininkams – planavimo saugumas, numatant tinkamus 

pereinamuosius laikotarpius ir priemones; 

Q. kadangi Parlamentas privalo atlikti visapusišką vaidmenį nustatant aiškią politikos 

programą, siekiant išlaikyti bendrą užmojį Europos lygmeniu ir demokratines diskusijas 

dėl strateginių klausimų, darančių poveikį visų piliečių kasdieniam gyvenimui, kai tai 

susiję su gamtos išteklių naudojimu, mūsų maisto kokybe ir žemės ūkio praktikos 

modernizavimu; 

Nauji Europos Sąjungos, valstybių narių, regionų ir ūkininkų santykiai 

1. palankiai vertina siekį supaprastinti ir modernizuoti BŽŪP, tačiau pabrėžia, kad 

bendrosios rinkos vientisumas ir tikrai bendra politika turi būti svarbiausi reformos 

prioritetai; 

2. pažymi, kad net valstybėms narėms šiuo metu suteiktas lankstumas nustatyti 

pagrindines taisykles gali iškreipti konkurenciją bendrojoje rinkoje ir sudaryti 

nevienodas galimybes gauti paramą ūkininkams skirtingose valstybėse narėse ar netgi 

skirtinguose regionuose;  
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3. mano, kad subsidiarumas valstybėms narėms turėtų būti taikomas tik pagal bendras 

taisykles ir priemones, dėl kurių susitarta ES lygmeniu, užtikrinant vienodą požiūrį į 

visas programavimo pastangas ir tinkamumo kriterijus, turėtų apimti abu BŽŪP 

ramsčius, ypač užtikrinti europinį požiūrį I ramstyje, taigi ir vienodas sąlygas; 

4. primena Komisijai, kad reikia visapusiškai atsižvelgti į kiekvienoje valstybėje narėje 

esamą galių pasiskirstymą, dažnai įteisintą konstitucijose, visų pirma atsižvelgiant į ES 

regionų teisinę kompetenciją įgyvendinant įvairių sričių politiką; 

5. palankiai vertina Komisijos pastangas taikyti programų kūrimu, įgyvendinimu ir 

rezultatų kontrole grindžiamą požiūrį siekiant skatinti ne atitiktį, o veiklos rezultatus, 

kartu užtikrinant tinkamą stebėseną pagal aiškiai apibrėžtus, patikimus ir išmatuojamus 

rodiklius ES lygmeniu, įskaitant tinkamą kokybės kontrolės ir sankcijų sistemą; 

6. ragina Komisiją užtikrinti, kad finansų bei veiklos kontrolės ir audito funkcijos būtų 

vykdomos pagal tuos pačius standartus ir pagal tuos pačius kriterijus visose valstybėse 

narėse, nepaisant valstybėms narėms suteikiamo didesnio lankstumo rengiant ir valdant 

programas ir visų pirma siekiant užtikrinti, kad visose valstybėse narėse būtų laiku 

išmokėtos lėšos visiems reikalavimus atitinkantiems ūkininkams; 

7. ragina Komisiją suteikti daugiau lankstumo valstybėms narėms ir regionams pagal 

žemės ūkio de minimis taisykles;  

Pažangus ir efektyvus sektorius, naudingas piliečiams, kaimo vietovėms bei aplinkai 

8. mano, kad būtina išlaikyti esamą dviejų ramsčių struktūrą, ypač I ramstį, kuris yra 

skirtas ūkininkų pajamoms remti; mano, kad kartu būtina atlyginti už viešųjų gėrybių 

tiekimą remiantis vienodais kriterijais, suteikiant valstybėms narėms galimybę taikyti 

specialius metodus, kad būtų atsižvelgta į vietos sąlygas;  

9.  mano, kad dabartinė BŽŪP struktūra savo tikslus gali pasiekti, tik jeigu jai skiriamas 

pakankamas finansavimas; todėl ragina kitoje DFP išlaikyti bent jau dabartinio lygio 

BŽŪP biudžetą, kad būtų pasiekti ambicingi peržiūrėtos ir veiksmingos BŽŪP tikslai po 

2020 m.; 

10. laikosi nuomonės, kad būtina tikslingiau remti šeimos ūkius, ir tai galima pasiekti 

įvedant privalomą didesnį paramos lygį smulkiesiems ūkiams; be to, mano, kad parama 

didesniems ūkiams turėtų būti laipsniškai mažėjanti, atspindinti masto ekonomiją, 

numatant galimybę valstybėms narėms nustatyti viršutinę ribą; 

11. pabrėžia, kad būtina nustatyti pagrindinius elementus, kurie sudarys skaidrią ir 

objektyvią sankcijų ir paskatų sistemą, pagal kurią bus nustatomas ūkininkų 

tinkamumas gauti viešąjį finansavimą ir kuri turėtų apimti savanoriškas ir privalomas 

priemones;  

12. ragina dabartinę I ramsčio tiesioginių išmokų apskaičiavimo sistemą, kuri dažnai 

grindžiama istorinėmis teisėmis į išmokas, pakeisti visoje ES taikomu vienodu išmokų 

apskaičiavimo metodu, kad sistema taptų paprastesnė ir skaidresnė;  

13. pabrėžia būtinybę teisingai paskirstyti tiesiogines išmokas valstybėms narėms, 
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privalomai atsižvelgiant į socialinius ir ekonominius skirtumus, skirtingas gamybos 

sąnaudas ir valstybių narių gaunamas sumas pagal II ramstį; 

14. mano, kad su sąlyga, kad galima užtikrinti vienodas veiklos sąlygos bendrojoje rinkoje, 

turėtų būti ir toliau mokama savanoriška susietoji parama, kaip priemonė, skirta įveikti 

konkrečius sunkumus, visų pirma atsirandančius dėl struktūrinių konkurencinių 

trūkumų mažiau palankiuose ūkininkauti ir kalnuotuose regionuose, taip pat labiau 

laikino pobūdžio sunkumus, kylančius dėl, pavyzdžiui, senos teisių į išmokas sistemos 

atsisakymo;  

15. primena, kad kartų kaita yra daugelio valstybių narių ūkininkų problema, todėl 

kiekvienoje nacionalinėje strategijoje privaloma spręsti šį klausimą taikant visapusišką 

požiūrį, įskaitant papildomas išmokas pagal I ramstį ir tikslines priemones pagal II 

ramstį, taip pat įgyvendinant naujas finansines priemones ir nacionalines priemones, 

siekiant paskatinti ūkininkus perduoti savo ūkininkavimo veiklą; 

16. pabrėžia, kaimo plėtros, įskaitant iniciatyvą LEADER, svarbą remiant daugiafunkcinį 

žemės ūkį ir skatinant papildomus verslus ir galimybes, siekiant gauti pajamų iš kaimo 

turizmo ir užtikrinti bendruomenių remiamą žemės ūkį ir socialinių paslaugų teikimą 

kaimo vietovėse;  

17. ragina Komisiją nustatyti naują ir visapusišką teisinę sistemą, kuri suteiktų galimybę 

integruoti šiuo metu vykdomus įvairių rūšių aplinkosaugos veiksmus, pavyzdžiui, 

kompleksinę paramą, žalinimą ir geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) 

standartus, taip pat agrarinės aplinkosaugos priemones (AAP) kaimo plėtrai, kad 

ūkininkai galėtų veiksmingai ir patirdami mažiau biurokratizmo rūpintis aplinkos 

apsauga, biologine įvairove ir veiksmais klimato kaitos srityje, kartu užtikrinant, kad 

valstybės narės vykdytų pakankamą kontrolę, ir atsižvelgiant į vietos sąlygas; 

18. mano, kad ši nauja sistema turėtų būti grindžiama galimu minimalios sumos iš viso 

turimo biudžeto skyrimu AAP, įskaitant ekologinį žemės ūkį, paramą biologinei 

įvairovei ir gyvūnų ir augalų genetinei įvairovei; 

19. ragina Komisiją skatinti inovacijas ir modernizaciją žemės ūkio srityje, remiant 

mokymą ir mokslinių žinių sklaidą ūkininkams kaip išankstinę programos rengimo ir 

įgyvendinimo sąlygą visose valstybėse narėse, kartu skatinant žinių perdavimą ir 

keitimąsi geriausios praktikos pavyzdžiais tarp valstybių narių; 

Stipri ūkininkų pozicija pasaulinėse maisto sistemose  

20. ragina Komisiją išlaikyti dabartinę bendro rinkos organizavimo (BRO) sistemą, 

įskaitant atskirų sektorių planus (vyno, vaisių ir daržovių) ir ES vaisių, daržovių ir pieno 

vartojimo skatinimo mokyklose programas, siekiant galutinio tikslo – stiprinti kiekvieno 

sektoriaus tvarumą ir konkurencingumą, suteikiant prieigą visiems ūkininkams; 

21. pabrėžia, kad vykdant būsimą bendrą žemės ūkio politiką itin svarbu efektyviau remti 

ūkininkus, kad jie galėtų atlaikyti kainų ir pajamų svyravimus dėl klimato, sveikatos ir 

rinkos rizikos, sukuriant daugiau paskatų taikyti lanksčias rizikos valdymo ir 

stabilizavimo priemones, kartu užtikrinant plačią prieigą;  
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22. pabrėžia, jog būtina maisto tiekimo grandinėje stiprinti gamintojų padėtį, visų pirma 

garantuojant jiems teisingą pridėtinės vertės dalį, skatinant tarpsektorinį 

bendradarbiavimą ir didinant rinkų skaidrumą bei krizių prevenciją;  

23. ragina Komisiją leisti ir iš tikrųjų skatinti – ypač pieno sektoriuje – aktyvias krizių 

valdymo priemones, kaip antai savanoriškus sektorinius susitarimus, kuriais siekiama 

kiekybiškai reguliuoti pasiūlą tarp gamintojų, gamintojų organizacijų ir perdirbėjų, ir 

išnagrinėti galimybę taikyti tokias priemones ir kitiems sektoriams; 

24. ragina iš esmės peržiūrėti dabartinį krizių rezervo mechanizmą siekiant sukurti 

nepriklausomą finansinę priemonę, kuriai nebūtų taikomas biudžetinis metinio 

periodiškumo principas, kad būtų leidžiama perkelti biudžeto lėšas iš vienų metų į kitus, 

taip sudarant sąlygas greitai ir veiksmingai reaguoti į krizines situacijas, įskaitant tas, 

kurios kyla dėl gyvūnų ir augalų sveikatos, su ligomis susijusių klausimų ir maisto 

saugos;  

25. mano, kad, nors prekybos susitarimai yra naudingi ES žemės ūkio sektoriui apskritai ir 

jie būtini siekiant stiprinti ES poziciją pasaulinėje žemės ūkio rinkoje, jie taip pat kelia 

nemažai iššūkių, dėl kurių reikia stipresnių apsaugos priemonių, kad būtų užtikrintos 

vienodos sąlygos ūkininkams Europos Sąjungoje ir likusiame pasaulyje; 

26. ragina įgyvendinti iniciatyvas, kuriomis būtų propaguojami ES gamybos, saugos ir 

aplinkos apsaugos standartai ir kokybiškos gamybos schemos, vykdant prekių 

ženklinimo ir rinkodaros veiklą vidaus ir trečiųjų šalių rinkose; 

Skaidrus sprendimų priėmimo procesas siekiant pateikti svarų pasiūlymą dėl BŽŪP 2020–

2027 m.  

27. pabrėžia, kad Europos Parlamentas ir Taryba turėtų per bendro sprendimo procedūrą 

nustatyti bendruosius tikslus, priemones ir finansinius asignavimus ir apibrėžti reikiamo 

lankstumo lygį, kad valstybės narės galėtų suderinti savo ypatumus ir poreikius su 

bendrąja rinka;  

28. apgailestauja, kad visas BŽŪP po 2020 m. programavimo procesas – konsultacijos, 

komunikatas, poveikio vertinimas ir pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų 

aktų – pradedamas gerokai vėluojant, nes jau artėja aštuntosios kadencijos pabaiga, o 

dėl to mažėja galimybė pasiekti galutinį susitarimą iki Europos Parlamento rinkimų; 

29. ragina Komisiją, prieš pradedant taikyti naują įgyvendinimo modelį, pasiūlyti 

pereinamąjį laikotarpį, kuris būtų pakankamai ilgas, kad būtų galima užtikrinti sklandų 

perėjimą ir išvengti bet kokio metinių išmokų ūkininkams mokėjimo ir kaimo plėtros 

programų įgyvendinimo vėlavimo; 

o 

o  o 

30. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai. 
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AIŠKINAMOJI DALIS 

2017 m. lapkričio 29 d. Komisija priėmė komunikatą „Maisto ir ūkininkavimo ateitis“ dėl 

žemės ūkio politikos (BŽŪP) modernizavimo ir supaprastinimo (COM(2017)713 final).  

 

Apie šį komunikatą dar 2016 m. paskelbė pirmininkas J. C. Junckeris, jis įtrauktas į 2017 m. 

Komisijos darbo programą ir pagal pradinį planą buvo numatytas paskelbti 2017 m. pavasarį. 

Šiuo 26 puslapių dokumentu pradedamas daugiapakopis procesas, kurio metu ES 27 

institucijos galiausiai turės susitarti dėl BŽŪP nustatančių teisės aktų po 2020 m. Taigi, šiuo 

komunikatu siekiama suteikti pagrindą ir struktūrą institucinių ir individualių, viešųjų ir 

privačių suinteresuotųjų subjektų diskusijoms visoje ES 27. 

 

Po jų bus pateikti pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, kurie bus teisinis 

pagrindas kitam 2020–2027 m. programavimo laikotarpiui ir prie kurių pridedamas poveikio 

vertinimas, apimantis atitinkamų duomenų bazę. Pasiūlymai bus paskelbti po daugiametės 

finansinės programos (DFP) priėmimo, kuris numatytas 2018 m. gegužės mėn. 

 

Pradinė komunikato paskirtis: 

– pristatyti pagrindinius ES žemės ūkio uždavinius (maistas aiškiai nepaminėtas); 

– pabrėžti žemės ūkio sektoriaus indėlį įgyvendinat dešimt Komisijos prioritetų ir 

siekiant darnaus vystymosi tikslų (DVT), sukuriant sinergiją su kitų sričių ES politika; 

– nurodyti būsimos BŽŪP politinius prioritetus, didinant su ja siejamą Europos pridėtinę 

vertę;  

– išnagrinėti veiklos pasiūlymus dėl paprastesnės BŽŪP, geresnio valdymo, geresnio ES 

žemės ūkio įvairovės atspindėjimo, didesnio subsidiarumo, paramos gavėjams 

tenkančios administracinės naštos sumažinimo ir didesnio rezultatų akcentavimo. 

Komunikate taip pat nustatomi trys pagrindiniai žemės ūkio tikslai, kurie skiriasi nuo 

Sutartyje nustatytų pradinių tikslų: 

1. puoselėti pažangų ir atsparų žemės ūkio sektorių,  

2. stiprinti aplinkos apsaugą bei klimato politikos veiksmus, 

3. stiprinti socialinę ir ekonominę kaimo vietovių struktūrą. 

Pirmasis žingsnis BŽŪP po 2020 m. programavimo procese buvo plataus masto viešoji 

konsultacija internetu, jos metu iš visų ES valstybių narių buvo gauta daugiau kaip 320 000 

atsakymų, kurių daugumą pateikė individualūs asmenys, taip pat virš 1 400 pozicijos 

dokumentų.  

Antrasis žingsnis – parengti išsamų poveikio vertinimą, siekiant pasimokyti iš 2013–2020 m. 

programavimo laikotarpio įgyvendinimo patirties; konkretus jo tikslas – ekologiškesnė 

paprastesnė, teisingesnė BŽŪP. Todėl, nors jame bus apžvelgiamos plataus masto idėjos, 

iškeltos tebevykstančiose viešosiose diskusijose, poveikio vertinime bus parengta keletas 

politikos pasirinkimo galimybių, įskaitant įvertinimą, kaip geriausiai galima pasiekti politikos 

tikslus. Tai:  

 

– 1 pasirinkimo galimybė (atskaitos scenarijus) – bus įvertintas BŽŪP poveikis, jeigu ši 

politika liktų nepakitusi, įskaitant neseniai priimtą „Omnibus“ pasiūlymą.  

– 2 pasirinkimo galimybė – bus įvertintas „BŽŪP nebuvimo“ scenarijaus poveikis 

siekiant išbandyti intervencinių politikos priemonių netaikymo pasekmes atsižvelgiant 
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į ekonominę, aplinkosauginę ir socialinę BŽŪP Europos pridėtinę vertę. 

– 3 pasirinkimo galimybė – nagrinėjami valstybių narių / regionų BŽŪP programavimo 

veiksmai pagal ES prioritetus, remiantis nustatytais poreikiais. Dėmesys nukreipiamas 

į rizikos valdymą, investicijas į restruktūrizavimo ir verslo vystymo veiklą žemės 

ūkyje ir kaimo MVĮ, klimato kaitos ir ekosistemines paslaugas ir galimybes naudotis 

inovacijomis, žiniomis ir IRT.  

– 4 pasirinkimo galimybė – iš naujo paskirstomos užduotys tarp ES, valstybių narių ir 

ūkių lygmenų siekiant didinti pajamų apsaugą sukuriant geresnę tiesioginės paramos 

sinergiją, įskaitant išmokas už plotą ir rizikos valdymą, kad būtų tikslingiau vykdomi 

klimato politikos ir aplinkos apsaugos veiksmai ir kad būtų supaprastinta ir 

modernizuota kontrolė siekiant veiklos rodikliais pagrįstų rezultatų. 

– 5 pasirinkimo galimybė – numatoma ryžtingai perskirstyti tiesioginę paramą 

smulkiesiems ir aplinką tausojantiems ūkiams ir skatinamos trumpos grandinės. 

Komunikato ir poveikio vertinimo duomenų bazę sudaro: 

– Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato Bendra vertinimo ir stebėjimo 

sistema (angl. CEMF), skirta įvertinti BŽŪP rezultatus pagal valstybių narių rodiklius;  

– ES mastu sutarti tikslai ir rodikliai, skirti DVT stebėti (komunikatas „Europos 

veiksmai siekiant tvarumo“ (COM(2016)739 final); 

– ES 27 valstybių narių metinės įgyvendinimo ataskaitos, kuriose bus pateikta duomenų 

apie pažangą, padarytą siekiant tikslų, ir atitinkamus biudžeto paketus; 

– Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato reguliarūs vertinimo tyrimai dėl 

bendrųjų 2013 m. BŽŪP tikslų ir informacija, pateikta per apžvalgos konferenciją 

2017 m. pabaigoje; 

 

Vertinant platesniame Europos kontekste, pagrindinė BŽŪP reformos varomoji jėga – 

biudžeto klausimas: BŽŪP tebėra didžiausias atskiras ES biudžeto išlaidų punktas, kuris 

sudaro apie 38 proc. visų išlaidų. Kitoje daugiametėje finansinėje programoje ES turi spręsti 

daug naujų uždavinių, pavyzdžiui, migracijos, saugumo ir ekonomikos augimo, o turimas 

biudžetas dar sumažės dėl JK išstojimo iš ES, nepaisant to valstybės narės labai nenori 

padidinti bendrą biudžeto dydį (1 proc. BNP).  

 

Todėl viešiesiems ir privatiems subjektams pagrindiniai komunikate iškelti klausimai yra šie:  

– Nacionalinė strategija – kūrimas, priėmimas ir įgyvendinimas: visų pirma valdymo 

struktūra (teisinis aspektas, pavyzdžiui, regionų ir centrinės valdžios santykiai, 

skaidrumas ir piliečių dalyvavimas), vidinis nuoseklumas (suderinamumas su kaimo 

plėtros programomis ir sektorių planais), išorinis nuoseklumas (pvz., Europos 

struktūriniai ir investicijų fondai);  

– Įgyvendinimo modelis – į rezultatus orientuotos ir veiklos rezultatais pagrįstos 

finansavimo programos: kontrolė ir auditas (ES ir nacionalinės kompetencijos), 

rodikliai (prieinamumas ir apibrėžtis, kokybės kontrolė, sankcijos), valdymo modeliai 

(supaprastintas išlaidų apmokėjimas), vienodas požiūris visose valstybėse narėse 

(tinkamumas, privalomumas / savanoriškumas, kontrolė); 

– Veiksmai aplinkos ir klimato kaitos srityse – integruotas požiūris į ekosisteminių 

paslaugų atlyginimą, sujungiant šiuo metu vykdomą BŽŪP žalinimą, kompleksinę 

paramą ir gerąją žemės ūkio praktiką, taip pat kaimo plėtros priemones, kad 

atlyginimas už viešąsias gėrybes apimtų klimato politikos veiksmus ir žmonių bei 

gyvūnų bei augalų sveikatą ir gerovę;  

– Finansiniai asignavimai – ES paramos programos: perėjimo prie sumažinto / tikslinio 
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finansavimo modeliai, valstybių narių diferenciacija (išorinė konvergencija) remiantis 

objektyviais kriterijais (žr. ESI fondus), regionų / valstybių narių skiriamas bendras 

finansavimas, teisės į išmokas atsižvelgiant į socialines ir ekonomines sąlygas 

valstybių narių regionuose (vidinė konvergencija);  

 

Kalbant apie perspektyvą, svarbu prisiminti, kad paskutinysis 2013–2020 m. BŽŪP 

programavimo procesas truko dvejus metus nuo pirminių Komisijos pasiūlymų, įtrauktų į 

2014–2020 m. daugiametės finansinės programos (DFP) pasiūlymą, paskelbimo (2011 m. 

birželio mėn.) iki politinio susitarimo (2013 m. birželio mėn.) ir galutinio teisės aktų 

priėmimo (2013 m. gruodžio mėn.), dėl kurio skirtinguose sektoriuose reikėjo pereinamojo 

laikotarpio priemonių (iki 2015 m.). Tačiau tai nesutampo nei su Komisijos įgaliojimų, nei su 

Europos Parlamento kadencijos pabaiga.  


