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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Šiuo metu vykstančios diskusijos apie daugiametės finansinės programos (DFP) ateitį yra itin 
svarbios BŽŪP ir sprendimams, kuriuos reikės priimti dėl teisėkūros procedūra priimamų 
teisės aktų reformų pasiūlymų. 

Nors Europos Vadovų Taryboje ir Bendrųjų reikalų taryboje diskutuojama apie derybų 
schemą, konkrečios pozicijos dėl būsimos DFP ar bent skaičių šiuo metu kol kas nematyti. 
Tačiau Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto nuomonėje Biudžeto komitetui bus pateikta jo 
pozicija šiuo klausimu, visų pirma dėl šiuo metu žinomų būsimos DFP skaičių. 

Šios nuomonės išeities taškas – Parlamento pozicija, išdėstyta 2011 m. birželio 8 d. 
(Specialiojo politinių išbandymų ir biudžeto išteklių siekiant tvarios Europos Sąjungos po 
2013 m. komiteto (SURE) pranešimas) ir 2011 m. birželio 23 d. (A. Dess pranešimas) 
Parlamento rezoliucijose. Abiejose rezoliucijose Parlamentas aiškiai reikalauja, kad BŽŪP 
biudžetas būtų bent jau ne mažesnis negu numatytas dabartinėje daugiametėje programoje. 

Komisijos pasiūlymų analizė

2011 m. birželio 29 d. Komisijos pateiktuose pasiūlymuose dėl 2014–2020 m. DFP 
pasiūlymas dėl BŽŪP biudžeto dažnai vadinamas įšaldytu realiąja išraiška. Tačiau vertėtų 
atidžiau panagrinėti skaičius. 

2014–2020 m. finansinė programa (Komisijos pasiūlymas)
(mln. eurų – 2011 m. kainomis)

Įsipareigojimų 
asignavimai

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Iš viso
2014-
2020

2. Tvarus augimas: 
gamtos ištekliai

57 386 56 527 55 702 54 861 53 837 52 829 51 784 382 927

Iš jų: su rinka 
susijusios išlaidos 
ir tiesioginės 
išmokos

42 244 41 623 41 029 40 420 39 618 38 831 38 060 281 825

Šaltinis – COM(2011)0398

Komisijos pateikti skaičiai nurodyti palyginamosiomis 2011 m. kainomis. 2007–2013 m. DFP 
priėmimo 2006 m. metu skaičiai taip pat buvo nurodyti 2004 m. kainomis. 
Pritaikius 2 proc. metinį defliatorių, šiuos skaičius galima paversti einamosiomis kainomis 
(būtent taip jie paprastai ir pateikiami, žr. 
http://ec.europa.eu/budget/figures/fin_fwk0713/fwk0713_en.cfm).

Pritaikius tą patį 2 proc. metinį defliatorių, šiuos atnaujintus 2007–2013 m. DFP skaičius 
galima išreikšti ir palyginamosiomis 2011 m. kainomis. 
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2007–2013 m. finansinė programa (pakoreguota pagal įvairius perskaičiavimus)
(mln. eurų – 2011 m. kainomis)

Įsipareigojimų 
asignavimai

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Iš viso
2007-
2013

2. Gamtos išteklių 
apsauga ir 
valdymas

59 689 62 816 58 609 61 154 59 888 59 618 58 909 420 682

Iš jų: su rinka 
susijusios išlaidos 
ir tiesioginės 
išmokos

49 531 49 046 48 565 48 089 47 616 47 150 46 688 336 685

Šaltinis – Techninių duomenų lentelių rinkinys. Vidaus politikos GD D direktoratas.

Palyginus šiose lentelėse nurodytas bendras išlaidų pagal 2 išlaidų kategoriją sumas matyti, 
kad bendra suma sumažėjo 9 proc., t. y.
420 682 mln. EUR – 382 927 mln. = EUR 37 755 mln. EUR.

NB.: Pagal pirminį susitarimą, pasiektą 2006 m. (371 344 mln. EUR 2004 m. kainomis), 
neatsižvelgiant į įvairius perskaičiavimus (dėl maisto programos, „Galileo“, ITER ir t. t.), 
2 išlaidų kategorijos išlaidos sudarytų 426 558 mln. EUR 2011 m. kainomis, tad šį skaičių 
naudojant kaip išeities tašką Komisijos pasiūlyme dėl 2014–2020 m. DFP teikiamas maždaug 
10,3 proc. mažesnis biudžetas.

Nuomonės referento išvados 

Remiantis Parlamento pozicija, išdėstyta ankstesnėse jo rezoliucijose, BŽŪP biudžetas turėtų 
išlikti bent jau 2007–2013 m. dydžio. Taigi Parlamentas turėtų nepritarti Komisijos 
siūlomiems sumažinimams ir pareikalauti numatyti sumą, lygią dabartinio programavimo 
laikotarpio viršutinei ribai. 

Atsižvelgiant į valstybių narių biudžetų ir ES biudžeto suvaržymus, labai svarbu valstybėms 
narėms suteikti lankstumo – leisti joms perkelti lėšas iš vieno BŽŪP ramsčio į kitą, t. y. iš 
tiesioginių išmokų į kaimo plėtrą ir atvirkščiai, kad valstybės narės joms labiausiai tinkančiu 
būdu galėtų spręsti jų kaimo regionams kylančius uždavinius.
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PASIŪLYMAI

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą 
dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia bendros žemės ūkio politikos svarbą užtikrinant ES piliečių aprūpinimą maistu 
pagal Sutartis; pažymi, kad maisto paklausa auga sparčiau negu pasiūla, o žemės ūkyje 
klimato kaitos poveikis yra labai intensyvus; yra įsitikinęs, kad Europa, būdama didžiausia 
žemės ūkio produktų importuotoja, turi išsaugoti ir didinti savo žemės ūkio sektoriaus 
potencialą ir savo žemės ūkio ir maisto pramonės efektyvumą, kad galėtų tenkinti esamą ir 
būsimą maisto paklausą ES;

2. mano, kad susitarimas dėl 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos (DFP) turėtų 
būti parengtas iki 2012 m. pabaigos, kitaip ES gali prarasti patikimumą ir stabilumą; 

3. pakartoja, kad pagal SESV teisėkūros institucijos yra Parlamentas ir Taryba, o Europos 
Vadovų Tarybai joje nenumatytas joks teisėkūros vaidmuo; reikalauja, kad būsimos 
BŽŪP politikos turinys būtų nustatytas taikant įprastą teisėkūros procedūrą;

4. primena savo poziciją, išdėstytą 2011 m. birželio 8 d. rezoliucijoje „Investicijos į ateitį. 
Naujoji daugiametė finansinė programa (DFP), skirta konkurencingai, tvariai ir 
integracinei Europai“1 ir 2011 m. birželio 23 d. rezoliucijoje „BŽŪP artėjant 2020 m. Su 
aprūpinimu maistu, gamtos ištekliais ir teritorine pusiausvyra susijusių būsimų uždavinių 
sprendimas“2, kad BŽŪP biudžetas kitą DFP laikotarpį turėtų būti bent jau ne mažesnis 
(turint omenyje realią vertę) negu dabartiniu daugiamečiu laikotarpiu;

5. su susirūpinimu pažymi, kad pagal Komisijos pasiūlymą dėl būsimos DFP, kuriame 2 
išlaidų kategorijai skiriama ne didesnė negu 382 927 mln. EUR3 suma, iš kurios 
tiesioginėms išmokoms ir su rinka susijusioms išlaidoms numatyta ne didesnė negu 
281 825 mln. EUR suma, išlaidos pagal šią išlaidų kategoriją mažėja 37 755 mln. EUR 
realiąja išraiška;

6. mano, kad šio sumažėjimo negalima atsverti pagal kitas išlaidų kategorijas numatytomis 
išlaidomis (pagalba maistu labiausiai nepasiturintiems asmenims, moksliniai tyrimai 
žemės ūkio srityje, maisto saugos rezervas ir kt.) ar lankstumo priemonėmis nenumatytų 
išlaidų atveju (žemės ūkio sektoriaus krizių rezervas ir kt.), nes tai biudžeto rezervai, 
kuriuose nėra įsipareigojimų asignavimų;

7. mano, kad Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (EGF) neturėtų būti 
įskaičiuojamas į BŽŪP biudžetą, nes jo įtraukimas būtų klaidinantis: pirma, neaišku, ar 
įvairių valstybių narių ūkininkai apskritai galės pasinaudoti šio fondo lėšomis ir kaip tai 
darys; antra, daro prielaidą, kad įskaičiavus EGF į BŽŪP biudžetą dėl tarptautinių 
prekybos susitarimų ir toliau bankrutuos tūkstančiai ūkininkų; be to, mano, kad, dėl žemės 
ūkio vaidmens aprūpinimo maistu ir ypač žmogaus teisės į maistą srityje, juo neturėtų būti 
naudojamasi kaip derybų dėl tarptautinių prekybos sandorių svertu;

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0266.
2 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0297.
3 Visos įsipareigojimų asignavimų sumos (2014–2020 m. laikotarpiu) nurodytos palyginamosiomis 2011 m. 
kainomis.
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8. pažymi svarbų vaidmenį, tenkantį BŽŪP antrajam ramsčiui, smarkiai prisidedančiam 
investuojant ir kuriant darbo vietas kaimo vietovėse ir didinant žemės ūkio sektoriaus 
efektyvumą bei konkurencingumą; mano, kad suderinant su ankstesnių BŽŪP reformų 
laimėjimais derėtų stiprinti BŽŪP antrąjį ramstį, dėl to gerokai padidėtų šios politikos 
veiksmingumas ir efektyvumas, ypač susidūrus su naujais sunkumais, paminėtais, be kita 
ko, strategijoje „Europa 2020“; 

9 taigi ragina Tarybą padidinti 2 išlaidų kategorijos išlaidas iki 420 682 mln. EUR, o iš tos 
sumos skiriamas išlaidas tiesioginėms išmokoms ir su rinka susijusioms išlaidoms – iki 
336 685 mln. EUR, kaip Parlamentas prašė ankstesnėse savo rezoliucijose, nes realiąja 
išraiška tai nereikštų išlaidų didinimo;

10. pabrėžia, kad žemės ūkio politika yra vienintelė Sąjungos politika, kuriai Komisijos 
pasiūlyme dėl būsimos DFP numatytas toks didelis išlaidų sumažinimas; todėl primygtinai 
teigia, kad, jeigu būtų numatytas bendras ES biudžeto išlaidų mažinimas, BŽŪP išlaidos 
jokiomis aplinkybėmis neturėtų būti toliau mažinamos; 

11. pabrėžia, kad perėjimas prie regioninio modelio ir BŽŪP ekologiškumo didinimas 
tolesniu daugiamečio planavimo laikotarpiu turės sunkių padarinių ūkininkams, todėl 
papildomai sumažinus bendrą BŽŪP biudžetą būtų dar labiau apsunkinta pavienių 
ūkininkų padėtis;

12. pabrėžia, kad svarbu suteikti šiek tiek lankstumo valstybėms narėms lėšas perkelti iš vieno 
BŽŪP ramsčio į kitą, atsižvelgiant į perkeliant lėšas iš pirmojo ramsčio į antrąjį taikomus 
bendro finansavimo reikalavimus, kad jos konkrečioms jų sąlygoms ir strategijoms 
labiausiai tinkančiu būdu galėtų spręsti jų kaimo regionams kylančius uždavinius, 
nepažeidžiant vykdomų BŽŪP reformos teisėkūros procedūrų, ypač būsimo reglamento 
dėl tiesioginių išmokų nuostatų dėl lėšų pervedimų iš vieno fondo į kitą;

13. mano, kad Pagalbos labiausiai nepasiturintiems asmenims Bendrijoje programa turėtų būti 
įgyvendinama ir po 2013 m.
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