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1. Peticijos santrauka

Pastaraisiais metais labai išaugo grūdų kainos. Todėl peticijoje Europos Sąjunga raginama 
sumažinti tiesioginės pagalbos išmokas grūdų gamintojams, nes būtų nenuoseklu išlaikyti tokį 
patį pagalbos lygį, koks buvo tuomet, kai kainos buvo gerokai žemesnės. Taigi būtų visiškai 
nepateisinama suteikti atitinkamiems Europos ūkininkams teisę gauti bendrąją išmoką.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. balandžio 29 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. rugpjūčio 28 d.

„Peticijos pateikėjas mano, kad tiesiogine bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) parama 
daugiausia naudojasi grūdų, aliejingųjų sėklų ir baltymingų augalų gamintojai. Pastaruoju 
metu šių prekių kainos padidėjo, todėl, peticijos pateikėjo nuomonė, parama grūdų, 
aliejingųjų sėklų ir baltymingų augalų gamintojams nebepateisinama. Jis mano, kad teikiant 
tiesioginę BŽŪP paramą šiems gamintojams nesilaikoma tam tikrų pagrindinių Sutartyse 
įtvirtintų principų (pvz., teisingumo ir solidarumo su trečiosiomis šalimis), nepadedama siekti 
BŽŪP tikslų (stabilizuoti rinkų, užtikrinti pasiūlos ir užtikrinti vartotojams priimtinų 
tiekiamos produkcijos kainų) ir nesilaikoma patikimo finansų valdymo principo.

Nuo 2003 m. BŽŪP reformos dauguma visų tiesioginių išmokų atsiejamos nuo produkcijos: 
ūkininkai nebegauna išmokų, susijusių su konkrečiu produkcijos tipu; dabar teisė į išmokas 
grindžiama praeityje regioniniu, nacionaliniu (ir) arba individualiu lygmeniu gautų subsidijų 
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verte. Iki 2013 m. pabaigos bent 93 proc. tiesioginių Europos Sąjungoje mokamų išmokų bus 
atsieta nuo produkcijos.

Atsietosiomis tiesioginėmis išmokomis užtikrinamos stabilios pagrindinės gamintojų pajamos 
ir atsižvelgiama į padėtį rinkoje, nes likusią gamintojų pajamų dalį lemia rinka.

Aukštos tam tikrų produktų kainos (kaip nurodė peticijos pateikėjas) yra tik vienas dabartinės 
ekonominės aplinkos, kuriai taip pat būdingas didelis kainų svyravimas ir didesnės sąnaudos 
(taip pat mažesnės maržos), aspektas. Tokiomis aplinkybėmis kaip tik svarbu teikti 
ūkininkams stabilių pajamų užtikrinimo paramą, kuria būtų užtikrinamos stabilios pajamos, 
neatsižvelgiant į rinkos svyravimus.

Be to, dabartinės atsietosios išmokos susijusios su aplinkos apsaugos, taip pat gyvūnų ir 
augalų sveikatos standartų laikymusi (kompleksinė parama). Todėl dabartinėmis atsietosiomis 
tiesioginėmis išmokomis, užtikrinant ilgalaikiškesnį ūkininkavimo sektoriaus ekonominį 
gyvybingumą ir sklandų struktūrinį koregavimą, padedama išsaugoti tvarų ūkininkavimą. Su 
kompleksine parama derinamomis tiesioginėmis išmokomis padedama užtikrinti pagrindines 
viešąsias gėrybes, teikiamas tvariai ūkininkaujant.

Pagal PPO žemės ūkio rėmimo priemonių klasifikaciją dabartinės atsietosios išmokos patenka 
į „žaliosios dėžės“ kategoriją, t. y. jomis neiškreipiama arba tik labai mažai iškreipiama ES ir 
jos prekybos partnerių prekyba. Taigi atsietosiomis tiesioginėmis išmokomis ES gali 
užtikrinti būtiniausią pajamų srautą ūkininkų bendruomenei, kartu laikydamasi aukštų maisto 
saugos ir produkcijos kokybės standartų ir užtikrindama, kad tokio tipo parama būtų daromas 
kuo mažesnis poveikis kitiems pasaulio regionams. Šiuo atžvilgiu neturima ekonominių 
įrodymų, kad esamas tiesioginių išmokų modelis ir dabartiniai pasaulio maisto tiekimo 
poreikiai susiję. Kita vertus, Europos Sąjunga, siekdama prisidėti prie dabartinės pasaulio 
maisto strategijos, aktyviai dalyvauja politiniuose svarstymuose žemės ūkio, aprūpinimo 
maistu ir mitybos saugumo klausimais įvairiuose tarptautiniuose forumuose, pvz., 
Aprūpinimo maistu pasaulyje komitete ir G8 / G20.

Įgyvendinant naująją 2014–2020 m. BŽŪP reformą nuspręsta iš naujo apibrėžti tiesioginių 
išmokų paskirstymo valstybėms narėms ir jose modelį ir pereiti nuo istorinių referencinių prie 
vienodo dydžio sumų nacionaliniu arba regioniniu lygmeniu, numatant galimybes valstybėms 
narėms įgyvendinti dalinę konvergenciją. Perėjimas nuo istorinių referencinių sumų 
neabejotinai bus svarbus žingsnis siekiant užtikrinti sąžiningesnį ir skaidresnį tiesioginės 
paramos skyrimą, kuris bus labiau grindžiamas ne istorinėmis priežastimis, bet objektyviais 
kriterijais.

Komisija nemano, kad dabartinėmis ekonominėmis aplinkybėmis pagrįsta panaikinti 
tiesioginę paramą kai kuriems konkretiems gamintojams remiantis dabartinėmis aukštomis 
kainomis. Komisija mano, kad, norint užtikrinti geresnį orientavimąsi į rinką, reikia 
veiksmingesnės ir tikslingesnės tiesioginės paramos modelio, pagrįsto skaidriais, sąžiningais 
ir nediskriminuojamais kriterijais. BŽŪP sprendimai yra svarbus žingsnis siekiant užtikrinti 
veiksmingesnes, skaidresnes ir sąžiningesnes tiesiogines išmokas.“


