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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Horizontalaus reglamento dėl BŽŪP (COM(2018)393) projekte Komisija siūlo išsaugoti 
dabartinę BŽŪP finansavimo struktūrą: BŽŪP būtų finansuojama iš dviejų atskirų fondų –
EŽŪGF ir EŽŪFKP. Bendros apimties priemones, išmokamas metinėje sistemoje pagal 
pirmąjį ramstį, papildytų lėšos pagal daugiamates antrojo ramsčio programas. 

Komisijos pasiūlymuose dėl ES DFP 2021–2027 m. BŽŪP skiriama suma sudaro 324,3 mlrd. 
eurų palyginamosiomis kainomis. Tikimasi išsaugoti du BŽŪP ramsčius. Tiesioginėms 
išmokoms ir rinkos intervencinėms priemonėms Komisija numatė 254,2 mlrd. eurų 
palyginamosiomis kainomis, skirdama 70 mlrd. eurų palyginamosiomis kainomis kaimo 
plėtrai. 

Nuomonės referentas nesutinka su BŽŪP skiriamo ES finansavimo sumažinimu.
Didelis BŽŪP sumažinimas (31 896 mlrd. eurų palyginamosiomis kainomis (2018 m.)) 
pirmajam ramsčiui (sumažinimas 11 proc.) ir 26 675 mlrd. eurų palyginamosiomis kainomis 
(2018 m.) antrajam ramsčiui (sumažinimas 28 proc.) gali padaryti neigiamą poveikį galimybei 
pasiekti šios politikos tikslus. Toks sumažinimas padarys neigiamą poveikį, kuris peržengs 
kaimo vietovių ribas. Visų pirma, drastiškas antrojo ramsčio finansavimo sumažinimas gali 
sustabdyti nelygybės tarp skirtingų valstybių narių žemės ūkio vietovių mažinimą. Be to, jis 
gali neproporcingai paliesti mažiau klestinčias šalis, kurioms itin reikalinga tolesnė 
ekonominė konvergencija. Panašus poveikis galėtų būti padarytas padidinus bendro 
nacionalinio išlaidų pagal BŽŪP antrąjį ramstį finansavimo lygį. 

Nuomonės referento nuomone, BŽŪP užmojai aplinkos ir klimato srityse turėtų būti didinami 
kartu didinant biudžetą šiam tikslui pasiekti. Priešingu atveju, nustatant pernelyg plataus 
užmojo ir sudėtingus reikalavimus ūkininkams bus padarytas neigiamas poveikis siekiant 
BŽŪP tikslų ir rezultatų. 

Nuomonės referentas primygtinai reikalauja užtikrinti vienodas sąlygas ES ūkininkams ES 
bendrojoje rinkoje. ES vidaus rinkoje veikiantys ūkininkai turi atitikti tuos pačius, vis 
aukštesnius ES gamybos standartus. Todėl nuomonės referentas pasisako už tai, kad tarp 
valstybių narių būtų visiškai suvienodintos tiesioginės išmokos ir primygtinai reikalauja baigti 
tiesioginių išmokų vienodinimą 2021–2027 m. finansinėje perspektyvoje. Nustačius naujus 
BŽŪP tikslus Komisijos siūlomas tiesioginių išmokų suvienodinimo lygis paliktų didelius, 
nepagrįstus ir nenuoseklius skirtumus paramos, skirtos bendrojoje rinkoje veikiantiems žemės 
ūkio gamintojams, srityje.

Nuomonės referentas mano, kad naujasis žemės ūkio rezervas, sukurtas pagal EŽŪGF, turėtų 
sudaryti atskirą biudžeto eilutę su EŽŪGF šiam tikslui planuojamomis išlaidomis EŽŪGF 
ribose dabartiniams 2021–2027 m. laikotarpio metams, nesumažinant išlaidų, skirtų 
tiesioginėms išmokoms. 

Nuomonės referentas pritaria tam, kad būtų vėl numatyta, kad finansinės drausmės 
mechanizmas netaikomas paramos gavėjams, gaunantiems iki 2 000 eurų tiesioginių išmokų. 
Įtraukiant visus žemės ūkio paramos gavėjus, kaip siūlo Komisija, nebus pasiektas tikslas 
subalansuoti tiesioginės paramos paskirstymą tarp įvairių dydžių ūkių.

Nuomonės referento nuomone, Komisijos pasiūlymas šiuo metu privalomą N+3 taisyklę 
pakeisti N+2 taisykle, kad būtų panaikinti nepanaudoto biudžeto įsipareigojimai, susiję su 
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kaimo plėtros intervencinėmis priemonėmis, susiaurins BŽŪP strateginių planų įgyvendinimą 
ir kils pavojus, kad valstybės narės praras lėšas.

Nuomonės referentas siūlo per pirmus BŽŪP strateginių planų įgyvendinimo metus, t. y. 2021 
metais, 5 proc. padidinti avansų sumas valstybėms narėms, kad būtų įgyvendintos 
intervencinės priemonės, finansuojamos iš EŽŪFKP.

Atsižvelgiant į naują BŽŪP įgyvendinimo modelį reglamento projekte išplečiamas atvejų, 
kuriais Komisija gali sustabdyti mokėjimus, sąrašas. Tuo tarpu valstybės narės, valdydamos 
pagal BŽŪP finansuojamas programas, jau dabar deda daug pastangų, kad pasirašytų sutartis 
ir veiksmingai panaudotų šias lėšas. 

Nuomonės referento nuomone, nustačius siūlomas metines tarpines reikšmes, nebus nustatyti 
geresni BŽŪP tikslai, tačiau bus nustatyta didelė administracinė našta ir kils didesnė finansinė 
rizika valstybėms narėms. 

Supaprastinimo sumetimais nuomonės referentas siūlo išbraukti 15 straipsnyje nustatytą 
kompensavimo taisyklę, kuri, jo nuomone, turėtų būti reglamentuojama įgyvendinimo akto 
nuostatomis, o ne pagrindiniame akte nustatyta taisykle.

Nuomonės referentas taip pat siūlo išbraukti 35 straipsnį dėl to, kad naudotis veiklos lėšų 
rezervu turėtų būti galima tik atsižvelgiant į rezultatus, tačiau sąnaudų tinkamumas paramos 
gavėjo lygiu neturėtų būti siejamas su „atitinkamu praneštu produktu“. Taikant šį metodą bus 
nustatyti dideli apribojimai ir kils sunkumų programavimo ir įgyvendinimo priemonių etapu. 

Nuomonės referento nuomone, 37, 38 ir 39 straipsniai turėtų būti išbraukti atsižvelgiant į jų 
finansines pasekmes valstybėms narėms dėl vienašališkai Komisijos priimtų sprendimų 
sustabdyti mokėjimus. Pateikdama šį pasiūlymą Komisija nepateikė pagrindimo, kaip tokia 
griežta daugiamečio plano įgyvendinimo sistema užtikrintų geresnį tikslų pasiekimą, negu 
kad taikant N+3 taisyklę.

PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetą atsižvelgti į šiuos 
pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) savo 2018 m. gegužės 30 d. 
rezoliucijoje dėl 2021–2027 m. 
daugiametės finansinės programos ir 
nuosavų išteklių (2018/2714(RSP) 
Europos Parlamentas apgailestavo dėl to, 
kad 2018 m. gegužės 2 d. Komisijos 
pasiūlyme dėl 2021–2027 m. daugiametės 
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finansinės programos nustatytas 15 proc. 
mažesnis bendros žemės ūkio politikos 
lygis, ir ypač prieštaravo bet kokiam 
radikaliam sumažinimui, kuris galėtų 
pakenkti šios politikos pobūdžiui ir 
tikslams. Šiuo atžvilgiu joje taip pat 
iškeltas klausimas dėl pasiūlymo net 
daugiau kaip 25 proc. sumažinti Europos 
žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšas;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1b) atsižvelgiant į tiesioginių išmokų, 
kitų išmokų pagal pirmąjį ramstį ir 
antrojo ramsčio fondų, kuriais labai 
prisidedama prie investicijų ir užimtumo 
kaimo vietovėse, svarbą ūkininkams ir 
atsižvelgiant į esminį bendros žemės ūkio 
politikos vaidmenį, didelis sumažinimas, 
numatytas taikyti antrajam BŽŪP 
ramsčiui, yra nepriimtinas. Todėl būtina 
išlaikyti 2021–2027 m. 27 ES valstybių 
narių bendros žemės ūkio politikos 
finansavimą bent 2014–2020 m. biudžeto 
lygyje, tuo pačiu sudarant pradinės žemės 
ūkio krizių rezervui skirtos sumos 
biudžetą: 383 255 mlrd. EUR 2018 m. 
kainomis (t. y. 431 946 mlrd. EUR 
dabartinėmis kainomis).

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
1 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1c) žemės ūkis neturi patirti jokių 
finansinių trūkumų dėl politinių 
sprendimų, pavyzdžiui, dėl Jungtinės 
Karalystės išstojimo iš ES arba dėl naujų 
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ES politikos krypčių finansavimo;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) siekiant užtikrinti, kad BŽŪP 
finansavimo sumos neviršytų metinių 
viršutinių ribų, reikėtų toliau taikyti 
finansinės drausmės mechanizmą, pagal 
kurį koreguojamas tiesioginės paramos 
dydis. Tačiau nustatyta 2 000 EUR 
apatinė riba turėtų būti panaikinta. Turėtų 
būti išlaikytas žemės ūkio rezervas, skirtas 
žemės ūkio sektoriui remti tuo atveju, jei 
rinkos pokyčiai ar didelės krizės padarytų 
poveikį žemės ūkio gamybai ar produkcijos 
paskirstymui. Reglamento (ES, Euratomas) 
[naujas Finansinis reglamentas] 12 
straipsnio 2 dalies d punkte numatyta, kad 
įsipareigojimams nepriskirtus asignavimus 
galima perkelti tik į kitus finansinius 
metus. Siekiant labai supaprastinti 
įgyvendinimo procesą paramos gavėjams 
ir nacionalinėms administracijoms, turėtų 
būti taikomas perkėlimo mechanizmas, 
naudojant bet kokias nepanaudotas žemės 
ūkio sektoriaus krizių rezervo, kuris bus 
sukurtas 2020 m., sumas. Šiuo tikslu 
būtina nukrypti nuo 12 straipsnio 2 dalies 
d punkto, leidžiant įsipareigojimams 
nepriskirtus asignavimus iš žemės ūkio 
rezervo perkelti neribotą laikotarpį, 
finansuojant žemės ūkio rezervą kitais 
finansiniais metais ar daugiau ateinančių 
metų. Be to, reikalinga antra nukrypti 
leidžianti nuostata dėl 2020 finansinių 
metų, nes visa nepanaudota rezervo suma 
2020 m. pabaigoje turėtų būti perkelta į 
2021 metus, į atitinkamą naujojo žemės 
ūkio rezervo eilutę, negrąžinant jos į tas 
biudžeto eilutes, kurios skirtos tiesioginių 
išmokų intervencinėms priemonėms pagal 
BŽŪP strateginį planą;

(14) siekiant užtikrinti, kad BŽŪP 
finansavimo sumos neviršytų metinių 
viršutinių ribų, reikėtų toliau taikyti 
finansinės drausmės mechanizmą, pagal 
kurį koreguojamas tiesioginės paramos 
dydis. Turėtų būti išlaikytas žemės ūkio 
rezervas, skirtas žemės ūkio sektoriui remti 
tuo atveju, jei rinkos pokyčiai ar didelės 
krizės padarytų poveikį žemės ūkio 
gamybai ar produkcijos paskirstymui. 
Reglamento (ES, Euratomas) [naujas 
Finansinis reglamentas] 12 straipsnio 2 
dalies d punkte numatyta, kad 
įsipareigojimams nepriskirtus asignavimus 
galima perkelti tik į kitus finansinius 
metus. Šiuo tikslu būtina nukrypti nuo 12 
straipsnio 2 dalies d punkto, leidžiant 
įsipareigojimams nepriskirtus asignavimus 
iš žemės ūkio rezervo perkelti neribotą 
laikotarpį, finansuojant žemės ūkio rezervą 
kitais finansiniais metais ar daugiau 
ateinančių metų. 
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Pagrindimas

Reikėtų palikti nuostatą, kad finansinės drausmės mechanizmas netaikomas paramos 
gavėjams, kurie gauna iki 2 000 eurų tiesioginių išmokų. Įtraukiant visus žemės ūkio paramos 
gavėjus, kaip siūlo Komisija, nebus pasiektas tikslas subalansuoti tiesioginės paramos 
paskirstymą tarp įvairių dydžių ūkių. Naujai sukurtas žemės ūkio rezervas turėtų sudaryti 
atskirą biudžeto punktą, kuris finansuojamas nesumažinant išlaidų tiesioginėms išmokoms.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) visiškas valstybių narių tiesioginių 
išmokų lygio suvienodinimas yra būtinas 
siekiant užtikrinti vienodas sąlygas ES 
bendrojoje rinkoje. Reikia skubiai 
teisingai paskirstyti tiesiogines išmokas 
valstybėms narėms;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) dėl EŽŪFKP finansinio valdymo 
turėtų būti nustatytos biudžetinių 
įsipareigojimų, mokėjimo terminų ir 
įsipareigojimų panaikinimo bei 
pertraukimo nuostatos. Kaimo plėtros 
intervencinės priemonės finansuojamos iš 
Sąjungos biudžeto pagal įsipareigojimus 
išmokant metines dalines išmokas. 
Valstybėms narėms turėtų būti suteikta 
galimybė naudotis suteiktomis Sąjungos 
fondų lėšomis iškart, kai tik bus patvirtinti 
BŽŪP strateginiai planai. Tuo tikslu reikia 
nustatyti tinkamai apriboto išankstinio 
finansavimo sistemą, kuria būtų užtikrintas 
nuolatinis lėšų srautas, kad pagal 
intervencines priemones išmokos paramos 
gavėjams būtų mokamos laiku;

(22) dėl EŽŪFKP finansinio valdymo, 
sukurto dėl atitinkamų Bendrųjų nuostatų 
reglamento eilučių, turėtų būti nustatytos 
biudžetinių įsipareigojimų, mokėjimo 
terminų ir įsipareigojimų panaikinimo bei 
pertraukimo nuostatos. Kaimo plėtros 
intervencinės priemonės finansuojamos iš 
Sąjungos biudžeto pagal įsipareigojimus 
išmokant metines dalines išmokas. 
Valstybėms narėms turėtų būti suteikta 
galimybė naudotis suteiktomis Sąjungos 
fondų lėšomis iškart, kai tik bus patvirtinti 
BŽŪP strateginiai planai. Tuo tikslu reikia 
nustatyti tinkamai apriboto išankstinio 
finansavimo sistemą, kuria būtų užtikrintas 
nuolatinis lėšų srautas, kad pagal 
intervencines priemones išmokos paramos 
gavėjams būtų mokamos laiku;
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) didelė gaivalinė nelaimė, turinti 
didelį poveikį valdai;

a) gaivalinė nelaimė, turinti didelį 
poveikį valdai;

Pagrindimas

Oro reiškinio, turinčio gaivalinės nelaimės požymius, apibrėžtis grindžiama nacionaline teise.
Nustačius skirtingus nelaimės lygius kils nereikalingų aiškinimo sunkumų.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodytą terminą 
(vasario 15 d.) atitinkamos valstybės narės 
prašymu Komisija gali išimties tvarka 
pratęsti iki kovo 1 d., kaip numatyta 
Finansinio reglamento 63 straipsnio 7 
dalies antroje pastraipoje.

Pirmoje pastraipoje nurodytą terminą 
(vasario 15 d.) atitinkamos valstybės narės 
prašymu Komisija gali išimties tvarka 
pratęsti iki gegužės 1 d., kaip numatyta 
Finansinio reglamento 63 straipsnio 7 
dalies antroje pastraipoje.

Pagrindimas

Siūlomas keturių mėnesių laikotarpis veiklos rezultatų ataskaitai užbaigti, sertifikuoti ir 
Valdymo komiteto procedūrai atlikti galėtų būti sudėtingas įgyvendinti ir būtų trumpesnis nei 
dabartinis atskaitomybės laikotarpis, numatytas pagal II ramstį. Turėtų būti suteikta 
pakankamai laiko informacijai surinkti.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, nukrypstant nuo Finansinio Išbraukta.
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reglamento 12 straipsnio 2 dalies d 
punkto, visa nepanaudota 2020 m. 
pabaigoje turima krizių rezervo suma yra 
perkeliama į 2021 m. ir nėra grąžinama į 
biudžeto eilutes, skirtas 5 straipsnio 2 
dalies c punkte nurodytiems veiksmams, 
kad būtų galima finansuoti žemės ūkio 
sektoriaus rezervą.

Pagrindimas

Reikėtų atsisakyti Komisijos pasiūlymo 2021 m. negrąžinti nepanaudotų 2020 m. krizių 
rezervo lėšų padidintų tiesioginių išmokų žemės ūkio gamintojams forma. Naujai sukurtas 
žemės ūkio rezervas turėtų sudaryti atskirą biudžeto punktą (su išlaidomis, planuojamomis 
šiam tikslui ir sudarančioms 2021 m. ribą), nesumažinant išlaidų tiesioginėms išmokoms. Tai 
grindžiama išmokėjimų iš šio rezervo, skirto aprūpinti rinkos mechanizmus pagal kitą DFP, 
pobūdžiu.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Koregavimo koeficientas taikomas
tik 2 000 eurų viršijančioms tiesioginėms 
išmokoms, kurios turi būti skiriamos 
ūkininkams atitinkamais kalendoriniais 
metais.

Pagrindimas

Reikėtų palikti nuostatą, kad finansinės drausmės mechanizmas netaikomas paramos 
gavėjams, kurie gauna iki 2 000 eurų tiesioginių išmokų. Įtraukiant visus žemės ūkio paramos 
gavėjus, kaip siūlo Komisija, nebus pasiektas tikslas subalansuoti tiesioginės paramos 
paskirstymą tarp įvairių dydžių ūkių. Priėmus šį pakeitimą reikės papildomų lėšų IT 
sistemoms perkurti.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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a) anksčiau nei gruodžio 1 d., bet ne 
anksčiau nei spalio 16 d. išmokėti iki 50 % 
pagal tiesioginių išmokų intervencines 
priemones teikiamos paramos 
neviršijančias išankstines išmokas;

a) anksčiau nei gruodžio 1 d., bet ne 
anksčiau nei spalio 16 d. išmokėti iki 75 % 
pagal tiesioginių išmokų intervencines 
priemones teikiamos paramos 
neviršijančias išankstines išmokas;

Pagrindimas

Vadovaujantis supaprastinimo principu, tiesioginių išmokų intervencijų ir kaimo plėtros 
intervencinių priemonių suderinti išankstinio mokėjimo tvarkaraščiai ir procentiniai dydžiai 
būtų pagrįsti.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Anuliuotos ir susigrąžintos Sąjungos 
finansavimo pagal EŽŪFKP sumos ir su 
jomis susijusios palūkanos vėl 
perskirstomos kitoms BŽŪP strateginiame 
plane nurodytoms kaimo plėtros 
intervencinėms priemonėms. Tačiau 
anuliuotas ar susigrąžintas Sąjungos fondų 
lėšas valstybės narės gali dar kartą 
panaudoti tik nacionaliniame BŽŪP 
strateginiame plane numatytam kaimo 
plėtros veiksmui ir su sąlyga, kad šios lėšos 
nebus perskirstomos kaimo plėtros 
veiksmams, dėl kurių buvo vykdomas 
finansinis koregavimas.

Anuliuotos ir susigrąžintos Sąjungos 
finansavimo pagal EŽŪFKP sumos ir su 
jomis susijusios palūkanos vėl 
perskirstomos kitoms BŽŪP strateginiame 
plane nurodytoms kaimo plėtros 
veiksmams. Tačiau anuliuotas ar 
susigrąžintas Sąjungos fondų lėšas 
valstybės narės gali dar kartą panaudoti tik 
nacionaliniame BŽŪP strateginiame plane 
numatytam kaimo plėtros veiksmui ir su 
sąlyga, kad šios lėšos nebus perskirstomos 
kaimo plėtros veiksmams, dėl kurių buvo 
vykdomas finansinis koregavimas.

Pagrindimas

Remiantis ES teisės akto projektu, žodis „intervencinė priemonė“ reiškia paramos priemonę 
(reglamento dėl BŽŪP strateginių planų projekto 3 straipsnio c dalis). Komisijos siūloma 55 
straipsnio nuostata reikštų, kad iš paramos gavėjo atgautos lėšos turėtų būti skiriamos kito 
veiksmo įgyvendinimui, o ne grąžintos į priemonės, pagal kurią jie buvo susigrąžinti, 
biudžetą. Nėra esminio pagrindimo, kad iš paramos gavėjo X susigrąžintos lėšos negalėtų 
būti panaudotos paramos gavėjo Y veiksmui, kuris tinkamai įgyvendinamas pagal aptariamą 
paramos priemonę.
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