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2007–2013 m. struktūrinės politikos reforma privertė pagal šią politiką pakeisti finansavimo 
tvarką ir paramos paskirstymo pagrindą.

Vienas svarbus pakeitimas – tai su bendrąją žemės ūkio politika (BŽŪP) susijęs Europos 
žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) sukūrimas.

Kadangi 2000–2006 m. finansinėje perspektyvoje kaimo plėtros finansavimas susietas su 
struktūriniais fondais ir sanglaudos politika atskiriant ją nuo BŽŪP finansavimo, pagal 
naująją 2007–2013 m. finansinę programą, EŽŪFKP sudaro dalį asignavimų, susijusių su 
BŽŪP, ir todėl buvo atsieta nuo sanglaudos politikos.

EŽŪFKP atskirdami nuo struktūrinių fondų ir jį susiedami su BŽŪP, įstatymų leidėjai siekė 
palengvinti šios rūšies finansavimo panaudojimą ir integruoto požiūrio taikymą kaimo 
vietovėse.

Tačiau šių pakeitimų sėkmės esmė – tai tinkamas paramos iš įvairių fondų, ypač Europos 
regioninės plėtros fondo (ERPF), sanglaudos fondo (SF) ir Europos socialinis fondo (ESF) ir 
jų papildymo, koordinavimas.

Nustačius šiuos pakeitimus, iškyla klausimas, ar šis atskyrimas iš tiesų paskatino 
veiksmingiau naudotis turimu finansavimu.

Bendrosios žemės ūkio politikos susiejimas su kaimo plėtros finansavimu tik išoriškai reiškia 
biudžeto tvarkos supaprastinimą. Iš tikrųjų tai reiškia nežemės ūkio lėšų atskyrimą nuo 
sanglaudos politikos apimties ir platesnės regioninės plėtros perspektyvos, o todėl 
reiškia arba kai kurių tikslų (pvz., aplinkos apsaugos ir švietimo) pasikartojimą, arba jų 
nepaisymą abiejose srityse.

Todėl esama pavojaus, kad esamų biudžeto apribojimų požiūriu, pagal ERPF turimos lėšos 
bus dideliu mastu naudojamos ekonomikos konkurencingumui didesniuose miestų centruose 
ar dinamiškiausiuose regionuose skatinti, tuomet, kai EŽŪFKP finansavimas bus telkiamas
žemės ūkio konkurencingumui gerinti.

Esant tokioms aplinkybėms, nežemės ūkio veiklos paramai ir kaimo vietovių MVĮ plėtotei 
skirtos išlaidos patektų tarp abiejų fondų ir nei vienas iš jų šių išlaidų nepadengtų.

Taip pat gali pritrūkti lėšų siekiant užtikrinti pagrindines viešąsias paslaugas ir investicijas į 
kaimo vietovių, prie kurių, kaip manoma, turi prisidėti ir Sanglaudos fondas, infrastruktūrą. 

Šiomis aplinkybėmis tampa ypač svarbu pasiūlyti skaidrią, ilgalaikę kaimo plėtros strategiją 
nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu siekiant pajėgti aiškiai nustatyti kaimo plėtros prioritetus 
bei tikslus ir prie jų pritaikyti įvairius turimus finansavimo šaltinius.

Tačiau antrąjį ramstį susiejus su sanglaudos politikos priemonėmis, veiklą reikėtų nuodugniai 
koordinuoti nacionaliniu lygmeniu.

Be to, būtina išnagrinėti papildomus įtaką plėtrai darančius veiksnius ir kaimo plėtros 
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finansavimo priemones.

1. Vis dar reikia tiksliai apibrėžti, kas yra kaimo vietovė. Tai reiškia, kad kalbant apie kaimo 
plėtrą, būtina mąstyti apie tai, kaip kaimo vietoves galima apibūdint jų ypatybių ir plėtros 
tikslų požiūriu.

Tradiciškai kaimo vietoves nuo miesto vietovių galimą būtų atskirti pagal mažesnį
gyventojų tankumą, kitokią užimtumo struktūrą, mažesnį pajamų lygį ir prastesnę prieigą
prie viešųjų prekių. Teritorinės sanglaudos požiūriu mažesnis gyventojų tankumas 
neturėtų būti lemiama ypatybė.

Vienas iš Europos Sąjungos vystymosi siekių yra modernizuoti socialines, taip pat 
užimtumo struktūras. Taigi sujungus kaimo ir miesto vietovių užimtumo struktūras galima 
padidinti teritorinę sanglaudą. Todėl pajamų ir prieigos prie viešųjų prekių lygmuo 
lieka didžiausi teritorinės sanglaudos iššūkiai ir veiksmingiausiai juos galima įveikti 
remiant kaimo bendruomenių nežemės ūkio veiklą. Tačiau kaimo plėtros priemonės
neturėtų išeikvoti ūkininkams skirtų tiesioginių išmokų išteklių.

2. Ateinančiais keleriais metais derėtų tikėtis esminių Europos Sąjungos bendrosios politikos 
pokyčių. Pirmoji proga padaryti pakeitimus galėtų būti BŽŪP būklės patikra. 
Ankstesniuose ginčuose dėl BŽŪP struktūros vyravo požiūris, kad šis finansavimas 
stiprina ES ekonomikos įvairinimą nors ir neskatina jos konkurencingumo. Pagal 
dabartinę Europos Sąjungos finansinę politiką, šis požiūris pagrįstas iš dalies, bet iš tiesų 
priklauso nuo to, kaip išleidžiamos ES lėšos. Ypač kaimo plėtros politikos tikslai neturi 
prieštarauti Lisabonos tikslams, jei ši plėtra grindžiama atitinkamo konkurencingumo 
mechanizmo (geresnio rentabilumo) taikymu, ypač vietos maisto perdirbimo pramonėje ir 
plėtojant infrastruktūrą bei paslaugas, pvz., turizmą, švietimą ir aplinkos apsaugą.

3. Atsižvelgiant į EŽŪFKP, 2007–2013 m. buvo nustatyti šie prioritetai: 1. Žemės ūkio ir 
miškininkystės sektorių konkurencingumo gerinimas. 2. Aplinkos ir kaimo vietovių 
gerinimas. 3. Gyvenimo kokybės kaimo vietovėse gerinimas ir įvairinimo skatinimas. 4. 
Vietos gebėjimų įsidarbinti ir įvairinti stiprinimas (LEADER). Tačiau problema tai, ar 
antrasis BŽŪP ramstis turėtų likti „politiškai teisingas“ netiesioginės žemės ūkio 
paramos mechanizmas. Jei finansavimas bus skirtas ir kaimo paramos gavėjams ne 
žemės ūkio sektoriuje, ar kol kas kaimo vietovėse liekantys gavėjai nuo žemės ūkio 
pereis prie kitų veiklos sektorių? Ar kaimo plėtrą palikus kaip BŽŪP sritį, nereikštų, 
kad iš ūkininkų atimami ankstesni Europos Sąjungos finansavimo metodai?

4. Vienas iš pagrindinių ginčų šaltinių BŽŪP diskusijose bus tiesioginių išmokų žemės ūkiui 
(pirmasis ramstis) lygmuo ir nacionalinio bendrafinansavimo atsižvelgiant į pastangas 
išsaugoti Bendrijos gamtą BŽŪP lygmuo. Derėtų apsvarstyti Komisijos pasiūlymą mažinti 
tiesiogines išmokas dideliems ūkiams ir stiprinti antrąjį BŽŪP ramstį, t. y. kaimo plėtrą, 
spartinant pakeitimus.

5. Sunkumai įgyvendinant kaimo plėtros politiką – tai sektoriaus politikos atskyrimo nuo 
teritorinės sanglaudos politikos ir abiejų politikų ekonominių ir socialinių aspektų 
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atskyrimo rezultatas. Tai paaiškina, kodėl iki šiol akivaizdžiai pabrėžiamas
įsipareigojimų atskyrimas, užuot pabrėžus veiklos koordinavimą. Vis dėlto
koordinavimo tikslas turėtų būtent užtikrinti bendrą požiūrį naudojant lėšas. 
Atskirose valstybėse narėse esama keleto su kaimo plėtros priemonėms skirtu finansavimu 
susijusios veiklos koordinavimo pavyzdžių. Sunku tvirtinti, kad konkrečios šalies 
sprendimas galėtų būti pavyzdžiu kitoms šalims. Atrodo, kad politinė valia sėkmės 
laidavimo požiūriu galėtų daugiau lemti, nei ši ar kita organizacinė tvarka.
Todėl tinkamas sprendimas būtų – šiam bendradarbiavimo aspektui Sąjungos 
lygmeniu taikyti atvirojo koordinavimo metodą.

Vis dėlto derėtų išaiškinti, kad kaimo plėtros politika daro milžinišką įtaką teritorinei 
sanglaudai. Dėl šios priežasties, atrodo, nepateisinama kaimo plėtros priemones atskirti nuo 
sanglaudos ir regioninės plėtros politikos. Ši politika gali geriau nei BŽŪP padėti nežemės 
ūkio kaimo plėtros aspektams, pvz., iš naujo mokyti žmones dirbti našesnėse ekonomikos 
srityse.
Vis dėlto kaimo plėtros politiką įtraukti į sanglaudos ir regioninės plėtros politiką galima tik 
su sąlyga, kad kaimo plėtra bus atitinkamai finansuojama ir kad šios lėšos bus naudojamos 
pagal kaimo vietovėms nustatytus prioritetus.
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