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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS 

Žemės ūkio paskirties žemės Europos Sąjungoje koncentracijos padėtis. Kaip padėti 

ūkininkams įgyti galimybę naudotis žeme 

(2016/2141(INI)) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į 2015 m. sausio 21 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 

komiteto nuomonę „Žemės ūkio paskirties žemės supirkinėjimas – grėsmė šeimų 

ūkiams“,  

– atsižvelgdamas į 2012 m. gegužės 12 d. Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio 

organizacijos (FAO) neprivalomas atsakingo žemės, žuvininkystės ir miškų išteklių 

valdymo gaires, 

– atsižvelgdamas į peticiją Nr. 187/2015 Europos Parlamentui „Europos žemės ūkio 

paskirties žemės kaip bendro turto apsauga ir administravimas. Pilietinės visuomenės 

organizacijų raginimas vykdyti tvarią ir teisingą ES žemės politiką“, 

– atsižvelgdamas į Europos Parlamento Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto tyrimą dėl 

žemės ūkio paskirties žemės grobimo masto ES1, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą (A8-0000/2016), 

A. kadangi jau 2010 m. 27 ES valstybėse narėse tik 2,7 % ūkių kontroliavo 50,6 % 

Europos žemės ūkio paskirties žemės, bet 2012 m. 80 % ūkių kontroliavo tik kiek 

daugiau nei 12 % žemės ūkio paskirties žemės; 

B. kadangi galimybė naudotis žeme yra žmogaus teisė; 

C. kadangi žemė priklauso vis labiau senkantiems ištekliams ir jos negalima padauginti, 

todėl ji negali būti laikoma paprasta preke, be to, jai kyla dvejopas pavojus, nes, viena 

vertus, žemės ūkio paskirties žemės plotai prarandami dėl dirvožemio sandarinimo, 

urbanizacijos ir infrastruktūros projektų, ir, kita vertus, vyksta žemė nuosavybės 

koncentracijos didelių žemės ūkių ir ne žemės ūkio sektoriaus investuotojų rankose 

procesas; 

D. kadangi valstybės narės priimdamos politinius sprendimus žemės rinkos politikos srityje 

turi turėti išsamius, aktualius, skaidrius ir aukštos kokybės duomenis apie kainų ir 

apimties pokyčius, susijusius su žemės nuosavybe ir nuoma, žemės rinkose; 

E. kadangi plačiai išskaidyta žemės ūkio paskirties žemės nuosavybė yra vienas 

svarbiausių socialinės rinkos ekonomikos pagrindinių principų ir svarbi socialinės 

sanglaudos prielaida nacionalinėje ekonomikoje;  

                                                 
1 Europos Parlamento Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto tyrimas „Žemės ūkio paskirties žemės grobimo 

mastas ES“, psl. 24 (PE540.369). 
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F. kadangi žemės ūkio paskirties žemės plotai itin svarbūs vandentvarkai, klimatui, 

biologinei įvairovei ir dirvožemio derlingumui ir juose jau matomas neigiamas klimato 

kaitos ir dirvožemio erozijos poveikis;  

G. kadangi nuosavybė yra geriausias pagrindas siekiant užtikrinti atsakingą žemės 

naudojimą ir tvarią žemės ūkio praktiką, taip pat stiprina identifikacijos procesą ir 

priklausymo jausmą ir yra paskata žmonėms likti kaimo vietovėse, ir kadangi taip 

daromas poveikis kaimo vietovių socialinei ir ekonominei infostruktūrai, ir kadangi 

atskyrus turtą ir nuosavybę padidėja visuomenės susiskaldymo, darbo ir gyvenimo 

kokybės praradimo ir skurdo rizika; 

H. kadangi Europos žemės ūkio politikos tikslas yra daugiafunkcis žemės ūkis, kuriame 

dominuoja kapitalą valdantys šeimos ūkiai ir kooperatiniai ūkiai ir kuriam būdinga 

plačiai išskaidyta žemės nuosavybė ir daugialypė, gyvenama vieta grindžiama žemės 

ūkio struktūra, pagal kurią puoselėjamos tradicijos, užtikrinamas teisinis tikrumas ir 

atsakomybė; 

I. kadangi žemės ūkio sektoriuje dėl žemės ūkio paskirties žemės koncentracijos gali būti 

prarandamos darbo vietos; 

J. kadangi žemės ūkio sektoriaus ateitis priklauso nuo jaunosios kartos, nes tik ji gali 

sustabdyti žemės ūkio sektoriuje dirbančiųjų senėjimo tendenciją ir užtikrinti ūkių 

perėmimą, tačiau jauniems ūkininkams ir neseniai verslą pradėjusiems asmenims ypač 

sunku gauti galimybę naudotis žeme; 

K. kadangi žemės ūkio paskirties žemės plotų pirkimo ir nuomos kainos daugelyje regionų 

šiuo metu padidėjo iki tokio lygio, kad daugybė ūkių negali dėl ekonominių priežasčių 

išlaikyti išnuomotos žemės plotų ar įsigyti naujų žemės plotų, būtinų norint išlaikyti 

perspektyvius ūkius, kadangi rinkoje beveik nėra žemės; 

L. kadangi dėl ES vykdomos politikos ir subsidijų skatinami koncentracijos procesai, nes 

tiesiogines išmokas už plotus gauna tik dideli ūkiai, ir šių priemonių naudojimas padeda 

didinti žemės kainas, taigi taip skatinamas mažų ir vidutinių ūkių išstūmimas iš žemės 

rinkos;  

M. kadangi visų pirma nuo 2007 m., kai ištiko finansų ir ekonomikos krizė, investicijos į 

žemės ūkio paskirties žemę laikomos saugiomis ir žemės ūkio paskirties žemę 

supirkinėja ne šio sektoriaus investuotojai, ir kadangi žemės ūkio paskirties žemės 

įsigijimas išliks saugia investicija ir būsimos infliacijos atveju;  

1. ragina įkurti centrinę observatoriją, kuriai būtų pavesta stebėti žemės ūkio paskirties 

žemės koncentracijos laipsnį Europos Sąjungoje, žemės naudojimo pokyčius ir 

savininkų ir nuomininkų elgesį rinkoje ir reguliariai teikti apie tai ataskaitas; 

2. ragina Komisiją nustatyti teisinį pagrindą, kad būtų galima užtikrinti, jog bus reguliariai 

renkami palyginamos kokybės duomenys apie nuomos dydį ir žemės kainas visais 

žemės ūkio įmonių turimų plotų ir dalių pardavimo atvejais visose valstybėse narėse;  

3. mano, kad tikslinga būtų sudaryti Europos masto žemės inventorių, kuriame būtų 

tiksliai registruojama visa aktuali informacija apie žemės ūkio paskirties nuosavybės 
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teises ir naudojimą, kuri būtų suprantamai pateikiama viešai prieinamoje skaitmeninėje 

duomenų bazėje; 

4. pripažįsta, kad žemės sektoriaus pertvarkymas taikant įvairių tipų procedūras remiantis 

integruotu žemės valdymo metodu yra būtina priemonė siekiant pagerinti žemės ūkio 

struktūrą ir spręsti su žemės naudojimu susijusius konfliktus;   

5. mano, kad žemės sektoriaus politika turi prisidėti, kad būtų užtikrintas visuomenės 

pageidaujamas platus žemės nuosavybės teisių suskaidymas, nes tai turi tiesioginę įtaką 

visų žmonių gyvenimo ir darbo sąlygoms ir gyvenimo kokybei, ir primena apie svarbią 

socialinę žemės nuosavybės funkciją, atsižvelgiant į tai, kad praradus ūkius ir darbo 

vietas bus prarastas tradicinis Europos žemės ūkis ir kaimo vietovės ir kartu bus 

paskatinti nepageidaujami visos visuomenės struktūriniai pokyčiai; 

6. rekomenduoja valstybėms narėms pasirūpinti, kad įgyjant žemės ūkio paskirties žemę 

pirmenybė būtų teikiama ūkininkams, visų pirma laikotarpiu, kai auga ne ūkininkų 

susidomėjimas įsigyti žemės ūkio paskirties žemės;  

7. mano, kad žemės rinkos politika turėtų padėti jaunimui, kad jis turėtų palankesnes 

galimybes užsiimti žemės ūkio veikla, ir ši pagalba turėtų būti platesnė nei pagal 

bendrąją žemės ūkio politiką numatytas jaunų ūkininkų rėmimas; todėl ragina parengti 

išsamią koncepciją, kuria remiantis būtų padedama sudaryti galimybes jauniems 

kvalifikuotiems ūkininkams ar verslą pradedantiems asmenims perimti ar steigti ūkius; 

8. ragina valstybes nares žemės rinkos politiką formuoti taip, kad būtų mažinamos žemės 

ūkio paskirties žemės pirkimo ir nuomos kainos; taip pat ragina numatyti šių kainų 

patvirtinimo procedūrą, kuri taip pat būtų taikoma sujungimo, skaidymo ir fondų 

steigimo atvejais; mano, kad tikslinga būtų griežčiau kontroliuoti nuomos sutartis ir 

numatyti pranešimo prievolę bei baudų taikymo galimybes, nes nuoma dažnai yra 

pirmasis žingsnis siekiant parduoti žemę; 

9. ragina, kad ES įgyvendintų visų valstybių narių ratifikuotas Jungtinių Tautų Maisto ir 

žemės ūkio organizacijos neprivalomas atsakingo žemės, žuvininkystės ir miškų išteklių 

valdymo gaires, visų pirma siekiant plėtoti aiškios struktūros ES žemės ūkio viziją; 

10. siūlo, kad nuostatą dėl tiesioginių išmokų sumos dalies, viršijančios maksimalią 

150 000 EUR sumą, sumažinimo, kaip nurodyta Reglamento Nr. 1307/2013 11 

straipsnyje, būtų privaloma taikyti kaip ir reikalavimą, jog 150 000 EUR viršijančią 

bazinės išmokos už plotus, kuri turi būti skiriama ūkininkams, dalį reikia sumažinti bent 

5 %; 

11. mano, kad turėtų būti nustatyta, jog 30 % tiesioginių išmokų yra skiriamos už 

pirmuosius hektarus, jei laikomasi Tiesioginių išmokų reglamento 42 ir 41 straipsniuose 

nustatytų teisinių reikalavimų; 

12. rekomenduoja ES lygmeniu apibrėžti „aktyvaus ūkininko“ sąvoką, kuri būtų aiškiai 

susijusi su darbu žemės ūkyje; 

13. ragina Komisiją peržvelgti visas politikos sritis, siekiant patikrinti, ar kokios nors srities 

politikos priemonėmis Europos Sąjungoje skatinama arba stabdoma žemės ūkio 



 

PE592.416v01-00 6/9 PR\1108078LT.docx 

LT 

paskirties žemės koncentracija; 

14. patvirtina Komisijos išvadą, kad žemė – tai vienas iš senkančių išteklių ir jai dėl klimato 

kaitos, dirvožemio erozijos ir pernelyg intensyvaus naudojimo kyla pavojus, ir ragina 

užtikrinti specialią žemės ūkio paskirties žemės apsaugą nepažeidžiant keturių 

pagrindinių ES laisvių, kad valstybės narės žemės ūkio paskirties žemės pardavimą ir 

nuomą galėtų reguliuoti atsižvelgdamos į socialinius ir aplinkos apsaugos kriterijus; 

15. ragina Komisiją parengti ir paskelbti kriterijų rinkinį, kuriuo vadovaudamosi valstybės 

narės aiškiai matytų, kokiomis priemonėmis, gerbiant keturias pagrindines Europos 

Sąjungos laisves, galima naudotis reguliuojant žemės rinką;  

16. ragina Komisiją skatinti valstybes nares kovoti su korupcija, susijusia su žemės 

pardavimu, ir jas šioje srityje paremti; 

17. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių 

vyriausybėms bei parlamentams. 
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AIŠKINAMOJI DALIS 

 

Žemės koncentracija – tai Europai aktuali tema 

 

Ilgą laiką klausimai, kaip antai, žemės grobimas ir žemės koncentracija, buvo siejami su 

pietinėmis pasaulio šalimis. Vis dėlto, pažvelgus atidžiau, darytina išvada, kad žemės ūkio 

paskirties žemės koncentracija jau daugelį metų yra ir Europai aktuali problema. 

 

Kai prekiaujant žemės ūkio paskirties žeme įgyjami Europai nebūdingo dydžio didžiuliai 

žemės plotai, galima kalbėti, kad tai yra žemės koncentracijos atvejis.  

 

2010 m. duomenys rodo, kad 27 ES valstybėse narėse maždaug 3 % ūkių kontroliavo 50,6 % 

Europos žemės ūkio paskirties žemės ir kad 2012 m. 80 % ūkių kontroliavo tik kiek daugiau 

nei 12 % žemės ūkio paskirties žemės.  

 

Žemės ūkio paskirties žemės koncentracijos lygis Europoje yra panašus į nevienodą žemės 

nuosavybės paskirstymo mastą, matomą, pavyzdžiui, Brazilijoje, Kolumbijoje ir Filipinuose.  

 

Žemės ūkio paskirties žemė nėra įprasta prekė, jos negalima padauginti ir galimybė naudotis 

žeme yra žmogaus teisė. Žemės ūkio paskirties žemės koncentracija keleto subjektų rankose 

turi didžiulių socialinių, kultūrinių, ekonominių ir politinių pasekmių visose ES valstybėse 

narėse.  

 

Kaip ir dėl finansinio turto koncentracijos, taip ir dėl pernelyg didelės žemės ūkio paskirties 

žemės koncentracijos skaidoma visuomenė, destabilizuojamos kaimo vietovės, kyla pavojus 

maisto tiekimo saugumui ir Europos aplinkos apsaugos ir socialinių tikslų siekiui. 

 

Apskritai trūksta išsamių, skaidrių, atnaujinamų, kokybiškų ir Europos mastu suderintų 

duomenų apie kainų ir apimčių pokyčius Europos žemės rinkoje. Tai pasakytina apie žemės 

plotų ir dalių pirkimą ir nuomos kainas. 

 

Poveikis žemės ūkiui Europoje 

 

Žemės ūkio paskirties žemės plotų pirkimo ir nuomos kainos šiuo metu daugelyje Europos 

regionų padidėjo iki tokio lygio, kad daugybė ūkių negali apsisaugoti nuo išnuomotos žemės 

plotų praradimo ar nusipirkti naujų žemės plotų, būtinų norint išlaikyti perspektyvius ūkius. 

Be to, kad žemės rinkoje beveik nėra žemės, matoma, kad žemės nuomos kainos jau nėra 

grindžiamos pelnu, kokį galima gauti vykdant žemės ūkio veiklą. Taigi kapitalo reikalavimai 

naujai veiklą pradedantiems asmenims yra per aukšti ir susiję su pernelyg didele rizika. 

 

Poveikis visuomenei 

 

Visų pirma koncentracijos poveikį pajunta ūkininkai ir žemės ūkio darbuotojai. Tik labiau 

įsigilinus matomas ir poveikis visai visuomenei.  

Nuosavybė yra geriausias pagrindas siekiant užtikrinti atsakingą žemės naudojimą ir tvarią 

žemės ūkio praktiką. Ji taip pat stiprina priklausymo jausmą ir yra paskata žmonėms likti 

kaimo vietovėse.  
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Plačiai išskaidyta žemės ūkio paskirties žemės nuosavybė yra vienas svarbiausių pagrindinių 

socialinės rinkos ekonomikos principų ir svarbi socialinės sanglaudos prielaida nacionalinėje 

ekonomikoje. Žemės ūkio paskirties žemės plotai yra ne tik nepakeičiamas kokybiškų maisto 

ir pašarų produktų gamybos pagrindas, bet jie labai svarbūs vandentvarkai, biologinei 

įvairovei ir dirvožemio derlingumui, ir juose jau matomas neigiamas klimato kaitos ir 

dirvožemio erozijos poveikis. 

 

Žemės ūkio paskirties žemės Europos Sąjungoje koncentracijos priežastys ir dėl jos 

kylančios problemos   

 

Nors žemės ūkio paskirties žemės kainos ES valstybėse narėse skiriasi, visoje Europoje 

vyksta nesilpnėjantis žemės koncentracijos procesas, kuris daro neigiamą poveikį ūkininkams.  

 

Žemės koncentracijos priežastys ES yra įvairios. Kadangi didėja maisto ir pašarų produktų, 

atsinaujinančių žaliavų, naudojamų degalų, chemijos ir tekstilės pramonės šakose, ir 

neiškastinio kuro paklausa, todėl žemės įsigijimas šiuo metu yra geriausia ir saugiausia 

investicija ir pelno šaltinis investuotojams visame pasaulyje.  

 

Po finansų krizės įsivyravo žemų palūkanų laikotarpis, taigi tai skatina investuoti į realų turtą, 

t. y. į žemę. Dėl to žemės įsigyti nori ir kitų sektorių investuotojai. 

 

Be to, kad vyksta žemės koncentracijos procesas, žemės ūkio paskirties žemei pavojus kyla ir 

dėl su žemės ūkio veikla nesusijusių procesų, kaip antai dirvožemio sandarinimo, 

urbanizacijos, turizmo ir infrastruktūros projektų.  

 

Be to, vykdant kai kurių sričių ES politiką ir skiriant subsidijas remiami ūkių ekspansijos 

siekiai arba pritraukiami ne žemės ūkio sektoriaus investuotojai. Pavyzdžiui, išmokomis už 

plotus remiami tik dideli ūkiai.  

 

ES ar valstybių narių paramos programų poveikis yra panašus, nes jomis, pavyzdžiui, 

remiami neiškastiniai energijos šaltiniai, ir taip didėja tarpusavio konkurencija maisto, pašarų 

ir degalų srityse.  

 

Žemės koncentracijos mastas ir tempas kelia nerimą. Tai visų pirma pasakytina apie šalis, 

kaip antai, Rumuniją, Vengriją ir Bulgariją. Tačiau ši problema taip pat aktuali Vokietijoje, 

Italijoje ir Ispanijoje.  

 

Daugelis valstybių narių suprato šią problemą ir bando įstatymais stabdyti su ja susijusią 

tendenciją. Tačiau tokie veiksmai dažnai nesuderinami su viena iš keturių ES pagrindinių 

laisvių, t. y. laisvu kapitalo judėjimu. Ši viena iš pagrindinių laisvių galioja visoje ES ir ja 

remiantis negalima diskriminuoti kitų valstybių narių (ES) piliečių, taigi ją taikant, kai 

parduodama žemės ūkio paskirties žemė, kyla keblumų.  

 

Galimybė naudotis žemės ūkio paskirties žeme yra itin svarbi 

 

Žemės ūkio paskirties žemės koncentracijos Europos Sąjungoje poveikis visuomenei ir žemės 

ūkio veiklą vykdantiems ūkininkams yra daugialypis. Žemės ūkio sektoriaus ateitis itin 

priklauso nuo jaunų žmonių galimybių naudotis žemės ūkio paskirties žeme. Jų ryžtas vykdyti 
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inovacijas ir investicijas yra gyvybiškai svarbus kaimo vietovių ateičiai. Nes tik taip galima 

sustabdyti žemės ūkio sektoriuje dirbančiųjų senėjimo tendenciją ir užtikrinti, kad bus perimti 

ūkiai ir pasiektas tikslas, kad žemės ūkis būtų daugiafunkcinis ir kad žemės ūkio veiklą 

vykdytų šeimos ūkiai ir kooperatiniai ūkiai. 

 


