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„Komisija netinkamai prižiūrėjo ES paramos ūkiams atsiejimo
procesą, dėl kurio buvo nuspręsta 2008 m. BŽŪP būklės patikrinimo
metu“, – teigia ES auditoriai.
Šiandien paskelbtoje Europos Audito Rūmų ataskaitoje teigiama, kad Komisija netinkamai prižiūrėjo, kaip
valstybės narės 2010–2012 m. laikotarpiu apskaičiavo pagal bendrosios išmokos schemą skiriamas teises į ES
paramos, skirtos ūkiams, išmokas. Valstybės narės, skirstydamos turimą paramą, ne visada laikėsi ES
principų ir politinių tikslų, o teisės į išmokas kartais būdavo neteisingai apskaičiuojamos“.

„2005 m. įdiegta bendrosios išmokos schema (BIS) pakeitė daugelį ankstesnių su žemės ūkio produkcija susijusių
tiesioginių išmokų. 2008 m. atlikus 2003 m. BŽŪP reformos peržiūrą, žinomą kaip „BŽŪP būklės patikrinimas“, BIS
buvo pradėta taikyti ir tuose žemės ūkio sektoriuose, kuriuose ši schema iki tol nebuvo įdiegta arba buvo tik iš
dalies įdiegta. Nors valstybėms narėms buvo suteikta didelė veiksmų laisvė skirstant ir apskaičiuojant teises į
išmokas, galutinė atsakomybė už ES paramos išmokėjimą ūkininkams tenka Komisijai. Audito Rūmai nustatė, kad
Komisija nebuvo nustačiusi aiškių įgyvendinimo taisyklių ir netinkamai prižiūrėjo valstybes nares, kai jos 2010–
2012 m. laikotarpiu ūkininkams skirstė turimą maždaug 4,2 milijardo eurų siekiančią paramą. „Todėl valstybių
narių nustatyti kriterijai kartais neatitikdavo ES principų, visų pirma susijusių su vienodu požiūriu į ūkininkus,
proporcingumu ir patikimu finansų valdymu, o ūkininkams skirtos teisės į išmokas kartais būdavo neteisingai
apskaičiuojamos, – pareiškė už ataskaitą atsakingas Audito Rūmų narys Augustyn Kubik. – Tai taip pat gali
turėti didelės įtakos naujoms mokėjimo schemoms, kurios bus ūkininkams taikomos nuo 2015 m.“
Tiesioginės paramos ūkininkams atsiejimas nuo produkcijos ir BIS įvedimas buvo esminiai 2003 m. vykdytos BŽŪP
reformos elementai. Pagrindinis BIS tikslas buvo vykdant politiką persiorientuoti nuo rinkos rėmimo prie
ūkininkams teikiamos atsietosios pajamų paramos, tokiu būdu ūkininkus geriau orientuojant į rinką ir
užtikrinant didesnę decentralizaciją. Iki šiol BIS yra įdiegta 18 valstybių narių; jai tenka 54 % viso ES žemės ūkio ir
kaimo plėtros biudžeto. Pagal BIS teikiama parama nepriklauso nuo faktinės žemės ūkio produkcijos (yra nuo jos
„atsieta“), tačiau ūkininkai privalo turėti teises į išmokas ir reikalavimus atitinkančios žemės, kad gautų pagal BIS
teikiamą paramą. BIS galioja iki 2014 m. pabaigos. Nuo 2015 metų ją pakeis nauja bazinės išmokos schema, kuri
taip pat bus pagrįsta teisėmis į išmokas. Valstybės narės esant tam tikroms sąlygoms gali perkelti į naująją
sistemą dabartinę teisių į išmokas vertę. Tokiu būdu iki 2021 metų BIS teisių į išmokas apskaičiavimas gali turėti
įtakos išmokoms, kurios ateityje bus mokamos ūkininkams.

Šio pranešimo spaudai tikslas – pateikti Europos Audito Rūmų priimtos specialiosios ataskaitos pagrindines mintis.
Visą ataskaitos tekstą galima rasti www.eca.europa.eu.
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Pastabos leidėjams:
Europos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos yra skelbiamos visu metų laikotarpiu ir atspindi atrinktų auditų, susijusių su
konkrečiomis ES biudžeto sritimis ar valdymo temomis, rezultatus.
Šioje specialiojoje ataskaitoje (Nr. 8/2014), pavadintoje „Ar Komisija veiksmingai valdė susietosios paramos integravimą į
bendrosios išmokos schemą?“, vertinama, kaip Komisija valdė su konkrečiais žemės ūkio produkcijos kiekiais (pavyzdžiui,
su dirbama žeme arba gyvulių skaičiumi) susijusios ES susietosios paramos integravimą į bendrosios išmokos schemą (BIS)
po to, kai 2008 m. buvo atliktas bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) būklės patikrinimas. Konkrečiai ES auditoriai
nagrinėjo, ar Komisija tinkamai prižiūrėjo ir tikrino teisių į išmokas skaičiavimą valstybėse narėse, ar valstybių narių teisės
aktai atitiko ES teisės aktuose nustatytas sąlygas ir principus ir ar kompetentingos institucijos buvo įdiegusios veiksmingas
patikras siekiant užtikrinti teisingą teisų į išmokas skaičiavimą ir paskirstymą.
Audito Rūmai nustatė, kad Komisija nepasinaudojo savo įgaliojimais, kad užtikrintų, jog turimos paramos paskirstymui
taikomi kriterijai visuomet būtų suderinti su ES principais, visų pirma susijusiais su ūkininkų nediskriminavimu ir
proporcingumu, įvertinant, ar jie atitiko patikimo finansų valdymo principus ar galėjo paveikti rinkos sąlygas.
Nors valstybės narės iš esmės teisingai naudojo ūkininkų referencinius duomenis, ES auditoriai nustatė reikšmingų teisingo
sumų apskaičiavimo taisyklių ir principų taikymo trūkumų. Komisijos nustatyta sistema taip pat buvo nepakankamai
paaiškinta, kokias patikras turi vykdyti valstybės narės siekdamos užtikrinti, kad teisės į išmokas būtų teisingai
apskaičiuotos, o valstybių narių kontrolės sistemų kokybė buvo nevienoda. Be to, buvo nustatyta trūkumų, susijusių su
tuo, kaip Komisija vykdo taikomų viršutinių ribų laikymosi priežiūrą, tikrina, kaip valstybės narės laikosi taikomų ES teisės
aktų ir užtikrina, kad būtų ištaisytos klaidos.
ES auditoriai rekomenduoja Komisijai:
• užtikrinti nuoseklų BŽŪP priemonių įgyvendinimą ateityje taikant naujas tiesioginių išmokų schemas, tinkamu
lygmeniu nustatant aiškias gaires ir reikalaujant, kad valstybės narės įrodytų, jog patvirtinti kriterijai yra
objektyvūs ir nediskriminaciniai, tokiu būdu išvengiant rinkos ar konkurencingumo iškraipymo;
• veiksmingai prižiūrėti, kaip laikomasi taikomų viršutinių ribų, ir laikytis visapusiškesnio požiūrio į atitikties
patvirtinimo tikrinimus, kuris užtikrintų, kad būtų atsižvelgiama į konkrečius su teisėmis į išmokas pagrįstos
paramos schemos rizikos veiksnius, ir greičiau imtis tolesnių veiksmų dėl nustatytų neatitikties atvejų;
• užtikrinti teisių į išmokas, kurių vertės nebuvo apskaičiuotos laikantis taikomų taisyklių, koregavimo vykdymą ir
nepagrįstai paskirtų teisių į išmokas bei neteisėtai pagal BIS išmokėtų sumų susigrąžinimą, visų pirma sisteminių
klaidų atvejais; ir
• numatyti, kad mokėjimo agentūros nustatytų aiškias procedūras, apimančias veiksmingas skaičiavimus
pagrindžiančių duomenų patikimumo ir valstybių narių skiriamų teisių į išmokas tikslumo patikras.
Trumpą video interviu su už ataskaitą atsakingu Audito Rūmų nariu galima pažiūrėti:
https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA
Taip pat žr. susijusią Europos Audito Rūmų ataskaitą Nr. 5/2011 „Bendrosios išmokos schema (BIS): klausimai, kurie turi
būti išspręsti siekiant pagerinti patikimą jos finansų valdymą“:
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR11_05/SR11_05_EN.PDF
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