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SANTRAUKA
I. Kadangi 2020 m. baigiasi dabartinis septynerių metų ES finansų planavimo ir politikos
įgyvendinimo laikotarpis, šiuo metu yra peržiūrima ES bendra žemės ūkio politika (BŽŪP).
2017 m. lapkričio mėn. Komisija paskelbė Komunikatą dėl maisto ir ūkininkavimo ateities,
kuriame ji pristato savo samprotavimus apie BŽŪP po 2020 m.
II. Šis apžvalginis pranešimas yra mūsų atsakymas į šį Komisijos komunikatą. Šiame
dokumente mes nagrinėjame pagrindines su žemės ūkiu ir kaimo vietovėmis susijusias
tendencijas ir duomenis, pristatome savo požiūrį į dabartinę BŽŪP ir aptariame naujosios
BŽŪP kriterijus ir pagrindinius uždavinius.
III. Komunikate buvo atsižvelgta į dalį rekomendacijų, kurias Europos Audito Rūmai pateikė
per keletą pastarųjų metų. Jame iškeliamas ambicingas tikslas sukurti naują veiksmingumu
pagrįstą teisinį pagrindą. Tačiau mes pažymime, kad kai kurie Komunikate naudojami
statistiniai duomenys neatitinka mūsų ankstesnėse ataskaitose nustatytų kriterijų, ir kad
priemonės, kurias Komunikate siūloma remti, gali būti panašios į anksčiau remtas priemones.
IV. Kaip pagrindinis Komunikato elementas iškeliamas padidėjusiu lankstumu ir
subsidiarumu pagrįstas „naujas įgyvendinimo modelis“, kuriuo valstybėms narėms
suteikiama daugiau įgaliojimų veiksmingumo srityje. Mūsų nuomone, tam, kad naujas
modelis būtų sėkmingas, reikia:
•

priemonių, pagrįstų patikimais moksliniais ir statistiniais įrodymais, kad bus pasiekti
norimi rezultatai;

•

naujų BŽŪP strateginių planų, kuriuose būtų nustatyti su ES tikslais suderinti aktualūs,
ambicingi ir patikrinami tiksliniai rodikliai;

•

patikimo veiksmingumo stebėjimo ir vertinimo pagrindo ir

•

patikimos atskaitomybės ir audito grandinės, leidžiančios teikti patikinimą dėl atitikties ir
veiksmingumo.
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V. Komisijos komunikatas nėra pasiūlymas. Komisijai paskelbus jos pasiūlymą, šiame
apžvalginiame pranešime išdėstyti kriterijai sudarys mūsų būsimos šio Komisijos pasiūlymo
peržiūros pagrindą. Mes planuojame, kad ši peržiūra padės mums parengti nuomonę dėl
galutinio pasiūlymo.
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ĮVADAS
Tema ir tikslas
1. Kadangi 2020 m. baigiasi dabartinis septynerių metų ES finansų planavimo ir politikos
įgyvendinimo laikotarpis, šiuo metu yra peržiūrima ES bendra žemės ūkio politika (BŽŪP).
2018 m. gegužės mėn. Komisija ketina pristatyti savo pasiūlymą dėl būsimos BŽŪP teisėkūros
akto kartu su poveikio vertinimu.
2. Pagrindinis žingsnis rengiant BŽŪP reformą laikotarpiui po 2020 metų buvo žengtas
2017 m. lapkričio mėn., Komisijai paskelbus Komunikatą dėl maisto ir ūkininkavimo ateities1.
Komisijai pareiškus apie savo ketinimą paskelbti šį komunikatą, mes savo 2018 metų darbo
programoje numatėme, kaip didelės svarbos užduotį, parengti atsiliepimą apie jį. 2017 m.
gruodžio 6 d. mes taip pat gavome atsakingo Komisijos nario Ph. Hogano prašymą parengti
tokį atsiliepimą.
3. Komunikate visų pirma raginama:
•

toliau teikti tiesioginę paramą ūkininkams, tačiau plačiau taikant rizikos valdymo
priemones ir iniciatyvas, leidžiančias padidinti rinkos paskatas ūkininkams;

•

labiau prisidėti prie ES aplinkos ir klimato politikos tikslų;

•

stiprinti socialinę ir ekonominę kaimo vietovių struktūrą;

•

geriau spręsti klausimus, susijusius su tvaria žemės ūkio produktų gamyba, įskaitant
sveikatą, mitybą, gyvūnų gerovę ir maisto atliekas;

•

geriau panaudoti mokslinių tyrimų, inovacijų ir technologijų bei finansines
priemones ir

•

naudoti padidėjusiu lankstumu ir subsidiarumu pagrįstą naują įgyvendinimo modelį,
kuriuo valstybėms narėms suteikiama daugiau įgaliojimų veiksmingumo srityje.

1

COM(2017) 713 final: Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Maisto ir ūkininkavimo ateitis“.
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4. Formuoti būsimą politiką nėra mūsų, kaip Europos Sąjungos (ES) išorės auditoriaus,
vaidmuo. Tačiau, remdamiesi savo audito patirtimi, mes galime patarti ES politikos
formuotojams, kaip pagerinti BŽŪP atskaitomybę ir bendrą veiksmingumą ir efektyvumą.
Toks yra šio pranešimo tikslas, kuris yra mūsų atsiliepimas į Europos Komisijos komunikatą
dėl maisto ir ūkininkavimo ateities. Tai nėra audito ataskaita. Tai – viešai prieinama
informacija paremta peržiūra.
Metodas ir pristatymas
5. Šiame apžvalginiame pranešime 2 išdėstytos mūsų pažiūros paremtos:
•

mūsų ankstesniu darbu;

•

išorės ataskaitų peržiūromis ir konsultacijomis su išorės ekspertais;

•

aptarimais su atitinkamais Komisijos generaliniais direktoratais3.

6. Šiame apžvalginiame pranešime mes pristatome:
•

ūkininkavimo sektoriui ir kaimo vietovėms svarbius pagrindinius duomenis ir
tendencijas;

•

mūsų pažiūras į dabartinę BŽŪP;

•

išvadas, įskaitant vertinimo kriterijų rinkinį, skirtą BŽŪP teisėkūros pasiūlymui ir su
juo susijusiai būsimai politikai vertinti, bei pagrindinius BŽŪP po 2020 m. uždavinius.

2

Šis apžvalginis pranešimas yra peržiūros produktas, bet ne audito produktas. Kaip toks jis nėra
susijęs su nauju audito darbu, o yra pagrįstas jau paskelbtais audito metu nustatytais faktais,
išvadomis ir rekomendacijomis bei kita viešai prieinama informacija. I priede pateiktas išsamus
šiame pranešime minimų mūsų publikacijų sąrašas.

3

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generaliniu direktoratu, Klimato politikos generaliniu direktoratu,
Aplinkos generaliniu direktoratu, Eurostatu, Regioninės ir miestų politikos generaliniu
direktoratu, Sveikatos ir maisto saugos generaliniu direktoratu.
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ŪKININKAVIMO SEKTORIUI IR KAIMO VIETOVĖMS SVARBŪS PAGRINDINIAI DUOMENYS IR
TENDENCIJOS
BŽŪP išlaidos per pastarąjį dešimtmetį buvo stabilios ir skiriamos visų pirma pajamoms
remti
7. Nuo 2006 metų ES biudžete nustatytos BŽŪP išlaidos vidutiniškai sudarė 54 milijardus
eurų per metus. Pagal nominalią vertę BŽŪP biudžetas išliko santykinai stabilus
(žr. 1 diagramą).
1 diagrama. Keletą metų BŽŪP biudžetas išliko stabilus
(milijonais eurų)
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Šaltinis: EAR, remiantis ES biudžetais.

8. Apie 72 % BŽŪP biudžeto lėšų panaudojama tiesioginėms išmokoms ūkininkams, taip
paremiant jų pajamas. Šios išmokos paprastai mokamos už hektarą žemės ūkio paskirties
žemės, dauguma atvejų nesiejant jų su produkcija, bei mokant šiek tiek mažiau paramos už
hektarą stambesniems ūkiams. Apie 22 % lėšų panaudojama kaimo plėtros priemonėms, –
pusė iš jų išmokama ūkininkams, taip pat pagal hektarų skaičių. Likę 6 % lėšų skiriami
finansuoti rinkos priemones.
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Mažesnis skaičius, bet stambesnių ūkių (ir mažesnis darbuotojų skaičius) pagamina
pastovios vertės produkcijos kiekį, o tai nulemia didesnes pajamas vienam visu etatu
dirbančiam darbuotojui
9.

Pagal Eurostato ūkių struktūros tyrimą 2013 m. Sąjungoje buvo 10,8 milijono ūkių, tai

yra 22 % mažiau palyginti su 13,8 milijono 2007 m. Jų vidutinis dydis padidėjo 28 % – nuo
12,6 ha iki 16,1 ha. Tuo pat metu 25 % sumažėjo žemės ūkio darbuotojų skaičius – nuo
12,8 milijono etato ekvivalentų 2005 m. iki 9,5 milijono 2017 m., visų pirma dėl
neapmokamo ūkių valdytojų 4 ir jų šeimos narių darbo. Taigi vidutiniškai vienas ūkis užtikrina
mažiau nei vieną darbo vietą (du trečdaliai ūkininkų, BŽŪP paramą gaunančių už mažiausius
ūkius, savo žemėje dirba mažiau nei ketvirtį savo darbo laiko – taip pat žr. 1 langelį). Žemės
ūkio produkcijos vertė svyravo, tačiau faktiškai iš esmės išliko to paties lygmens. Nors
įvairiuose sektoriuose veiksmingumas smarkiai skiriasi, bendrai imant, pajamos, tenkančios
vienam visu etatu dirbančiam darbuotojui, žymiai išaugo (žr. 2 diagramą).
2 diagrama. Kadangi žemės ūkio produkcijos vertė buvo stabili, o žemės ūkio darbuotojų
skaičius sumažėjo, pajamos, tenkančios vienam visu etatu dirbančiam darbuotojui, išaugo
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Šaltinis: EAR, remiantis Europos Komisijos duomenimis (įverčiais pagrįsti 2017 m. duomenys).

4

Ūkio valdytojas Eurostate yra apibrėžiamas kaip „fizinis asmuo, atsakingas už įprastos
kasdieninės finansinės ir gamybinės veiklos organizavimą žemės ūkio valdoje. Vienoje valdoje
ūkio valdytoju gali būti pripažintas tik vienas asmuo. Kartais ūkio valdytojas yra taip pat ir ūkio
savininkas, tačiau ūkio valdytoju gali būti ir ne savininkas“.
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10. EBPO duomenimis, 2016 metais ES viešosios paramos dalis bendrosiose ūkių pajamose
sudarė 21 %, – tai mažiau nei 24 % 2007 m. ir 33 % 2000 m. 5
ES maisto kainos priartėjo prie pasaulinių kainų, o ES tapo grynąja maisto eksportuotoja
11. Kadangi ES pagamina daugiau maisto nei suvartoja, ji tapo grynąja maisto eksportuotoja
(žr. 3 diagramą). Tuo pat metu ES kainos reikšmingai priartėjo prie pasaulinių maisto kainų.
Šį prekybos perviršį visų pirma nulėmė tvirta ES pozicija perdirbtų maisto produktų ir gėrimų
sektoriuose. Vis dėlto ES išlieka grynuoju neperdirbtų žemės ūkio produktų (3 diagramoje
pažymėtų kaip „bazinis produktas“ ar „kiti pirminiai produktai“) importuotoju.
3 diagrama. ES tapo grynąja žemės ūkio produktų eksportuotoja
ES 28 2007–2017 m. prekybos maisto produktais struktūra su papildoma ES 28 parama
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Šaltinis: Comext – Faktai ir skaičiai

5

EBPO: 2017 m. žemės ūkio politikos rodikliai – Stebėjimas ir vertinimas: informacinės lentelės
(išsamus duomenų rinkinys)
http://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?QueryId=77872&vh=0000&vf=0&l&il=&lang=en
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Vidutinis ūkių valdytojų amžius išaugo, o duomenys apie žemę yra nenuoseklūs
12. 2010 m. šimtui vyresnių nei 55 metų ūkių valdytojų teko 14 ūkių valdytojų, jaunesnių nei
35 metų. 2013 m. šis santykis sumažėjo iki 10,8 jaunesnio nei 35 metų ūkio valdytojo. Per
2004–2013 m. laikotarpį vidutinis ES ūkininkų amžius išaugo nuo 49,2 iki 51,4 metų 6. Tai
atitinka platesnes demografines tendencijas. Pažymime, kad maži ūkiai dažniausiai priklauso
vyresniems ūkininkams 7.
13. Viso žemės ūkiui naudojamos žemės ploto atžvilgiu duomenys yra nenuoseklūs. Pagal
Ūkių struktūros tyrimą, per pastaruosius dešimtmečius bendras žemės ūkiui naudojamos
žemės plotas išliko stabilus. Panašus vaizdas susidaro pagal Komisijos duomenis apie
tiesioginėms BŽŪP išmokoms deklaruojamus plotus. Tačiau kitokia tendencija (žemės ūkio
paskirties žemės deklaruota 11,5 % mažiau) ryškėja iš Komisijos duomenų, kuriais
grindžiamos deklaracijos apie santykinę daugiamečių žolynų dalį (žr. SA Nr. 21/2017).
Augalininkystės statistika rodo 4 % sumažėjimą – nuo 186,6 milijono ha 2006 m. iki
178,8 milijono ha 2015 m. Didesni pokyčiai palietė žemės paskirstymą tarp įvairių žemės ūkio
produkcijos rūšių 8.
Nepakankama pažanga aplinkos apsaugos ir klimato politikos srityse
14. Su ūkininkavimu susijęs susirūpinimas dėl aplinkos kyla dėl keturių pagrindinių
problemų 9:

6

Vidutinis pagrindinio naudotojo amžius JAV per tą patį laikotarpį išaugo dar labiau
(https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-areaeconomics/briefs/pdf/015_en.pdf).

7

BŽŪP konteksto rodiklis C.23 (https://ec.europa.eu/agriculture/capindicators/context/2017_en); https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/ruralarea-economics/briefs/pdf/09_en.pdf

8

Eurostato ūkių struktūros tyrimas (http://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/farmstructure) ir augalininkystės statistika
(http://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/data/database).

9

BŽŪP konteksto rodikliai C.35, C 40, C.41, C.45 (https://ec.europa.eu/agriculture/capindicators/context/2017_en); JTC (2012) Europos dirvožemio būklė
(http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/ESDB_Archive/eusoils_docs/other/EUR25 186.pdf); EAA (2015)
ES gamtos būklė (https://www.eea.europa.eu/publications/state-of-nature-in-the-eu); DG AGRI,
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i)

Bioįvairovė: 2007–2012 m. laikotarpiu žemės ūkio buveinių išsaugojimo būklė yra
palanki 11 % atvejų, palyginti su mažiau nei 5 % 2001–2006 m. laikotarpiu. Nuo 1990 m.
agrarinio kraštovaizdžio paukščių populiacijos sumažėjo 30 %, o pievų drugelių – beveik
50 %.

ii)

Vandens kokybė: ES žemės ūkio paskirties žemėje išlieka azoto perteklius, vidutiniškai
sudarantis 50 kg azoto vienam hektarui. Nuo 1993 m. nitratų lygiai sumažėjo upėse,
tačiau ne gruntiniuose vandenyse. Kai kuriose vietovėse vis dar didelė nitratų
koncentracija, nulemianti daugelio ežerų ir upių taršą, visų pirma intensyvaus
ūkininkavimo regionuose.

iii) Oras: amoniakas yra reikšmingas oro teršiklis. Dėl ūkininkavimo išsiskiria beveik 95 %
Europoje išmetamo amoniako. Nuo 1990 m. išmetamo amoniako kiekis sumažėjo 23 %,
o 2012 metais jis pradėjo vėl augti.
iv) Dirvožemis: Apie 45 % mineralinių dirvožemių ES turi mažą arba labai mažą anglies kiekį
(0–2 %), o 45 % – vidutinį kiekį (2–6 %). Dirvožemio tendencijas sunku nustatyti dėl
duomenų trūkumo, tačiau mažėjantys organinės anglies kiekio lygiai prisideda prie
dirvožemio derlingumo mažėjimo ir dykumėjimo rizikos didėjimo.
15. Didžiausią su klimato kaita susijusį susirūpinimą kelia šiltnamio efektą sukuriančios dujos.
2015 m. dėl ūkininkavimo išmetamų šiltnamio dujų kiekis sudarė 11 % viso ES išmetamų dujų
kiekio. 1990–2013 m. šių išmetamų dujų kiekis sumažėjo 20 %, o 2014 metais jis pradėjo vėl
augti. 2015 m. grynasis teršalų kiekis, absorbuotas dėl žemės naudojimo, žemės naudojimo
keitimo ir miškininkystės, kompensavo 7 % viso ES išmetamo šiltnamio dujų kiekio.
16. Tuo pat metu žemės ūkis ypatingai jautriai reaguoja į klimato pokyčius, kurie yra vienas iš
veiksnių, prisidėjusių prie kviečių derliaus stagnacijos įvairiuose Europos regionuose,
nepaisant to, kad pašarams sunaudojama vis daugiau augalininkystės produktų. Europoje

Faktai ir skaičiai apie ES žemės ūkį ir BŽŪP (https://ec.europa.eu/agriculture/statistics/factsand-figures_en).

13

daugiau kaip 50 % sunaudojamo gėlo vandens tenka žemės ūkiui. Dėl klimato pokyčių išaugo
drėkinimo poreikis 10.
Sumažėjo ekonominiai skirtumai tarp kaimo ir kitų vietovių
17. Eurostato duomenimis, 2016 metais Europos Sąjungoje kaimo vietovėse gyveno apie
19,1 %11 žmonių, palyginti su 19,7 % 2007 m. 2008 m. BVP vienam gyventojui kaimo
vietovėse, palyginti su visos ekonomikos rodikliu, buvo 70 %, o 2013 m. – jau 73 %. ES
vidutinis užimtumo lygis kaimo vietovėse yra toks pat kaip kitose srityse, nors šie lygiai
skiriasi įvairiose valstybėse narėse. Skurdo lygis sumažėjo nuo 31,4 % 2007 m. iki 25,4 %
2016 m.
18. Kaimo vietovių ekonomikoje – taip pat kaip miesto – vyrauja pramonės ir paslaugų
sektoriai. Apibendrinus (Eurostato duomenimis), šie sektoriai sudaro 96 % kaimo vietovėse
sukuriamos bendrosios pridėtinės vertės. Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė sudaro
4 % kaimo vietovėse sukuriamos bendrosios pridėtinės vertės, palyginti su 1,5 % visoje
ekonomikoje. Ši dalis išlieka pastovi jau beveik penkerius metus.
MŪSŲ APŽVALGA
19. Savo peržiūrą vykdėme taikydami EAR programos loginį modelį (žr. 4 diagramą), kuriame
nustatyta, kaip viešojo sektoriaus intervencija galima pasiekti ekonomiškumo, efektyvumo ir
veiksmingumo. Kiekviename skirsnyje iškelti klausimai yra pateikti kaip pavyzdžiai mūsų
anksčiau nustatytų problemų, į kurias reikėtų atsižvelgti rengiant BŽŪP po 2020 metų.

10

EAA (2017). Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016. An indicator-based
report. (Klimato kaita, poveikis ir pažeidžiamumas Europoje. Rodikliais pagrįsta ataskaita.) EAA
ataskaita Nr. 1/2017.

11

Eurostatas skiria trijų rūšių regionus: „daugiau kaimo“, „tarpinius“ ir „daugiau miesto“ regionus,
ir rekomenduoja šių trijų grupių duomenis teikti atskirai – šią rekomendaciją ir taikėme savo
dokumente. Komunikate pateiktas teiginys, jog 55 % ES gyventojų gyvena kaimo vietovėse,
paremtas tuo, kad „daugiau kaimo“ regionai buvo suplakti su „tarpiniais“ regionais. Lygiai taip
pat buvo galima „tarpinius“ regionus sugrupuoti su „daugiau miesto“ regionais, ir tuomet būtų
gautas prieštaringas teiginys, kad 80 % ES gyventojų gyvena miesto regionuose.
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4 diagrama. Programos loginis modelis
Išdavos
Poveikiai

Išorės
veiksniai

Poreikiai

Rezultatai

Indėliai

Tikslai

Ekonomiškumas

Procesai

Išdirbiai

Efektyvumas
Veiksmingumas

Šaltinis: EAR, Veiksmingumo audito vadovas.

BŽŪP poreikiai
Kas Komisijos komunikate pasakyta apie poreikius
• Yra neatitikimas tarp žemės ūkio pajamų ir pajamų kitose ekonomikos srityse.
• Žemės ūkio pajamos yra labai nepastovios.
• Yra žemės apleidimo rizika vietovėse, kuriose esama gamtinių kliūčių.
• Tiesioginių išmokų paskirstymas nėra pakankamai subalansuotas.
• Būtina išsaugoti gerą vidaus rinkos veikimą.
• Nepakankamai investuojama į ūkių restruktūrizavimą, modernizavimą, inovaciją,
įvairinimą ir naujų technologijų naudojimą.
• Būtinas tinkamas atsakas į klimato kaitą ir su ja susijusius gamtos išteklių naudojimo
suvaržymus.
• Būtina atsižvelgti į struktūrines problemas ir jaunimo išvykimą iš kaimo vietovių.
• Būtina spręsti visuomenės problemas – sveikatos, maisto saugos, maisto atliekų,
gyvūnų gerovės.
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Poreikiams nustatyti stinga informacijos
20. Keleto BŽŪP priemonių poreikiui pagrįsti būtina geresnė informacija 12. Pavyzdžiui, taip
yra pajamų rėmimo tiesioginėmis išmokomis atveju – jam šiuo metu panaudojama daugiau
kaip 70 % BŽŪP biudžeto. Sutarties 39 straipsnyje nustatyta, kad BŽŪP siekiama „didinti
žemės ūkio našumą […] ir tokiu būdu užtikrinti deramą žemės ūkiu besiverčiančios
bendruomenės gyvenimo lygį, ypač didinant žemės ūkyje dirbančių asmenų asmenines
pajamas“ (žr. II priedą). Žodžiais „tokiu būdu“ sujungiami du BŽŪP tikslai. Iš pradžių ūkininkų
pajamos buvo didinamos ir jų šeimų gyvenimo lygis buvo keliamas uždedant didesnę naštą
vartotojams. Taip palaipsniui tiesioginė parama pajamoms tapo finansuojama mokesčių
mokėtojų lėšomis. Net jei į Sutartyje nustatytą tikslą užtikrinti deramą žemės ūkiu
besiverčiančios bendruomenės gyvenimo lygį žiūrėsime izoliuotai, nėra pakankamai
duomenų, kurie leistų pagrįsti teiginį, jog, vertinant apskritai, ūkininkų namų ūkiams
reikalinga didelė parama, kad būtų pasiektas deramas gyvenimo lygis.
21. Komisija tvirtina, kad yra didelis skirtumas tarp to, ką ūkininkai uždirba už savo darbą
ūkyje, ir visos ekonomikos darbo užmokesčio ar atlyginimo vidurkio. Tačiau Komisijos
pateiktus duomenis13 veikia du reikšmingi trūkumai. i) nėra įtraukti su žemės ūkiu nesusijusių
pajamų šaltiniai (žr. 1 langelį) ir ii) vidurkiai paslepia didelę pajamų padėties įvairovę 14.
1 langelis. Su ūkininkavimu nesusijusios pajamos
Eurostato duomenimis, ūkių valdytojų, užsiimančių pelninga su ūkininkavimu nesusijusia veikla, dalis
sudaro apie 30 % ir yra tikimybė, kad jų sutuoktinių ir kitų valdos narių dalis yra dar didesnė. DG AGRI

12

Matthews, A. (2017), “Appendix 1: Why further reform?” (pp. 29–30) in Buckwell, A. et al. 2017.
CAP - Thinking Out of the Box: Further modernisation of the CAP – why, what and how? (BŽŪP.
Galvoti nestandartiškai: tolesnis BŽŪP modernizavimas – kodėl, ką ir kaip?) RISE Foundation,
Brussels.

13

Komunikato dėl maisto ir ūkininkavimo ateities 6 diagrama.

14

DG AGRI, Facts and figures on EU agriculture and the CAP (DG AGRI, faktai ir skaičiai apie ES
žemės ūkį ir BŽŪP)(https://ec.europa.eu/agriculture/statistics/facts-and-figures_en).
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yra skelbęs duomenų 15, rodančių, jog daugiau kaip 60 % mažesnių nei 5 ha ūkių valdytojų savo
valdose praleidžia mažiau nei 25 % savo laiko, o jų 80 % savo valdoje praleidžia mažiau nei pusę savo
profesinio gyvenimo. Tik tuomet, kai ūkio dydis ima viršyti 20 ha, visą darbo etatą dirbančių valdytojų
skaičius viršija valdytojų, praleidžiančių mažiau nei 50 % savo darbo laiko savo valdoje, skaičių. Daug
BŽŪP paramos gavėjų taip pat gauna pensijas. Į Komisijos pateiktus skaičius nėra įtraukti su
ūkininkavimu nesusijusių pajamų šaltiniai. Europos Parlamento atlikto ūkininkų namų ūkių pajamų
tyrimo duomenimis 16: „Šiuo metu nėra ES statistikos sistemos, kurioje galėtų būti pateikta
informacijos apie žemės ūkio bendruomenės gyvenimo lygį“. Mes ne kartą raginome parengti šiuos
duomenis, kurie padėtų formuoti politiką, skirtą užtikrinti deramą žemės ūkio bendruomenės
gyvenimo lygį. Kai kurios valstybės narės yra pateikusios duomenų apie ūkininkų namų ūkių pajamas
iš visų šaltinių ir šie duomenys rodo, kad tokie namų ūkiai nebūtinai sunkiau verčiasi nei kiti namų
ūkiai.

22. Ūkių pajamos yra didesnės (taip pat tenkančios vienam darbo vienetui) didesniuose
ūkiuose 17. Apskaičiuodama ūkininkavimo pajamų ir visos ekonomikos pajamų skirtumą,
Komisija įtraukia visas 10,8 milijono ES žemės ūkio valdų, įskaitant 7,2 milijono valdų,
turinčių mažiau nei 5 ha, ir 6 milijonus valdų, kurių metinė standartinė produkcija per metus
nesiekia 4 000 eurų 18. Aibė šių labai mažų ūkių, kurie dažnai susiduria su būdingais
pajamingumo iššūkiais, iškraipo šį vaizdą. Komisijos duomenimis, vidutinio dydžio ūkių nuo
5 iki 250 ha, gaunančių 72 % ES tiesioginės paramos, pajamų padėtis geresnė.
23. Be to, kad tiesioginėmis išmokomis yra užtikrinamas žemės ūkio bendruomenės
gyvenimo lygis, Komisija teigia, jog užtikrinama, kad žemės ūkio veikla vykdoma visose
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https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-areaeconomics/briefs/pdf/09_en.pdf

16

Hill, B. & Dylan Bradley, B. (2015) Comparison of farmers’ income in the EU Member States.
Ataskaita parengta Europos Parlamentui
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Ši koreliacija dar didesnė, kai dydis išreiškiamas pagaminamos produkcijos verte. Fizinis dydis
yra blogiausias pajamų lygio rodiklis, kadangi daug mažiau pelningų, ekstensyvių ūkių yra dideli,
tuo tarpu daug pelningų, intensyvių ūkių, ypač mėsos ir daržovių sektoriuose, pagal hektarų
skaičių yra santykinai maži.

18

Šios dvi mažiausių ūkių kategorijos (fizinio ir ekonominio dydžio požiūriais) didele dalimi
sutampa.
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Sąjungos dalyse, įskaitant vietoves, kuriose esama gamtinių kliūčių (toms vietovėms skirtos
išmokos mokamos ir pagal kaimo plėtros politiką), ir iš to gaunama įvairios atitinkamos
naudos ekonomikai, aplinkai bei socialiniam gyvenimui, įskaitant teikiamas viešąsias gėrybes.
Šių teiginių tikrumas priklauso nuo juos pagrindžiančių duomenų patikimumo.
Neaiškumas dėl ES pridėtinės vertės
24. Vienas iš Komisijos pasiūlymų yra padaryti ES pridėtinę vertę pagrindiniu tikslu visoms
būsimoms ES politikoms 19. ES pridėtinė vertė paprastai suvokiama kaip papildomas ES
veiksmo rezultatas, kurio nebūtų galima pasiekti vykdant nekoordinuotą veiksmą
nacionaliniu, regioniniu ar vietiniu lygmenimis. Tačiau nėra bendrai priimtos šios sąvokos
apibrėžties. Susitarti dėl tokios apibrėžties ir ją taikyti būtų naudinga viešiems debatams ir
sprendimų dėl būsimų ES išlaidų priėmimui.
Reagavimas į ilgalaikes tendencijas
25. Pagal dabar galiojančią tvarką, pasiūlymas dėl naujos daugiametės finansinės programos
(ir dėl daugumos pagrindinių politikos sričių, įskaitant BŽŪP) yra daromas dveji metai iki jos
pradžios, o mokėjimai daugiametėms programoms (pavyzdžiui, BŽŪP 2 ramsčio
programoms) toliau vykdomi dar trejus kitos daugiametės programos metus. Tai reiškia, kad
politikos sprendimai apims mokėjimus, kurie bus vykdomi dar po dvylikos metų. Todėl būtina
atsižvelgti į ilgalaikius pokyčius, su kuriais politika sąveikaus.
BŽŪP poveikis teisingumui ir bendrajai rinkai
26. Kadangi tiesioginiai mokėjimai yra susieti su ūkių plotu, didžioji jų dalis atitenka
stambiausiems ūkiams (apie 80 % paramos gauna 20 % paramos gavėjų). Įvairūs iki šiol
taikyti perskirstomieji mechanizmai (pavyzdžiui, viršutinės ribos ar perskirstymo išmokos)
turėjo tik ribotą poveikį. Perėjus prie vienodesnių išmokų už hektarą, tiek tarp valstybių narių
ir jų viduje (bazinės išmokos schemos atveju) išmokos kai kuriems stambiems ūkiams gali
išaugti. Kai kurios bazinės išmokos schemą taikančios valstybės narės taip pat rinkosi
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Reflection Paper on the Future of EU Finances, COM(2017) 358 of 28 June 2017 (Diskusijoms
skirtas dokumentas dėl ES finansų ateities, COM(2017) 358, 2017 m. birželio 28 d.)
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išsaugoti aukštus paramos lygius, paremtus ankstesniais subsidijų lygiais. Todėl išmokų lygiai
tarp valstybių narių gali smarkiai skirtis. Išmokos už hektarą gali svyruoti nuo 100 iki daugiau
kaip 1 000 eurų.
BŽŪP tikslai
Kas Komisijos komunikate pasakyta apie tikslus:
• Trys pagrindiniai BŽŪP tikslai yra:
o

puoselėti „pažangų ir atsparų“ žemės ūkio sektorių;

o

stiprinti aplinkos apsaugą bei klimato politikos veiksmus ir padėti siekti ES
aplinkos ir klimato politikos tikslų;

o

stiprinti socialinę ir ekonominę kaimo vietovių struktūrą.

• Būtinybė laikytis įsipareigojimų pagal Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos
konvencijos šalių konferencijos priimtą Paryžiaus susitarimą dėl klimato kaitos ir
tvaraus vystymosi tikslų.
• Sąžiningas įnašas siekiant ES 2030 klimato ir energetikos tikslinių rodiklių.
• Komisija tokius BŽŪP strateginius planus vertintų ir tvirtintų siekdama, kad BŽŪP
kuo labiau prisidėtų prie ES prioritetų bei tikslų įgyvendinimo ir valstybių narių
klimato ir energetikos tikslinių rodiklių.
• BŽŪP turėtų būti pavyzdžiu pereinant prie tvaresnio žemės ūkio.

27. Komunikate pateiktas su BŽŪP po 2020 metų susijusių Sutarties tikslų išaiškinimas didžia
dalimi atitinka šio laikotarpio BŽŪP tikslus (žr. II priedą).
Nepakankamai aiškūs ir konkretūs tikslai
28. Kai kurių BŽŪP priemonių tikslai yra neaiškūs. Pavyzdžiui, žalinimo priemonės, pradėtos
taikyti po paskutinės BŽŪP reformos, tikslui – stiprinti BŽŪP aplinkosauginį veiksmingumą –
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nebuvo nustatyta konkrečių priemonės indėlio į aplinkosaugą ir klimatą tikslinių rodiklių. Jei
įmanoma, turėtų būti nustatytos ne tik išdirbių, bet ir rezultatų bei poveikio tikslinės
vertės20.
Dermės su kitais ES tikslais poreikis
29. ES politikos aprėpia daug įvairių klausimų, sričių ir sektorių. BŽŪP tikslai turėtų būti
suderinti su kitų politikų tikslais (įskaitant sanglaudą, klimato politiką ir aplinkosaugą).
Prireikus, reikėtų apibrėžti BŽŪP indėlį į kitų ES tikslų pasiekimą. Tai taip pat taikytina ir ES
tikslams, nustatytiems privalomuose tarptautiniuose įsipareigojimuose 21.
30. Įvairioms ES politikoms nustatyti iš dalies sutampantys tikslai, pavyzdžiui, tikslai, susiję su
teritorine pusiausvyra / sanglauda, socialine įtrauktimi ir skurdo mažinimu. BŽŪP
papildomumo su kitomis ES politikomis pagerinimas būtų teigiamas žingsnis. Pavyzdžiui, mes
nustatėme mažai įrodymų, kad partnerystės susitarimuose (sudarytuose 2014–
2020 metams) ir kaimo plėtros programose buvo įgyvendinti papildomumo ir sinergijos tarp
ESI fondų tikslai.
BŽŪP indėlis
Kas Komisijos komunikate pasakyta apie indėlius:
• Siekiant neužbėgti už akių šiuo metu vykstančių platesnių svarstymų apie ES finansų
ateitį išvadoms, Komunikate nekalbama apie BŽŪP po 2020 m. biudžeto dydį.
• Komunikate nepateikta aiški sąsaja tarp būsimų indėlių ir nėra veiksmingumo
vertinimo.

20

World Bank (2017) “Thinking CAP: Supporting Agricultural Jobs and Incomes in the EU”.
(Pasaulio bankas (2017) „Galvojant apie BŽŪP: remti žemės ūkio sektoriaus darbo vietas ir
pajamas ES“).

21

Pavyzdžiui, pagal 21-oje šalių konferencijoje (COP21) nustatytus JT ir Pasaulio prekybos
organizacijos (PPO) darnaus vystymosi tikslus (DVT).
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Lėšų skirstymas nėra pakankamai paremtas poreikiais ar numatoma ES pridėtine verte
31. BŽŪP lėšos skiriamos valstybėms narėms kaip nacionaliniai „paketai“, kurie nėra
nustatomi pagal valstybių narių poreikius ar pagal įsipareigojimus pasiekti konkrečių
rezultatų. Vietoje to, valstybės narės privalo siūlyti priemones, skirtas išnaudoti tų iš anksto
nustatytų „paketų“ lėšas. Taikant šį metodą kyla rizika, kad lėšos nebus orientuotos į
veiksmingumą.
32. Mes nustatėme, kad dažnai kaimo plėtros programose nepateikiamas įtikinamas lėšų
paskirstymo tarp priemonių ir tikslų pagrindimas. Finansavimas gali būti skiriamas ten, kur
tikėtina, kad jis bus visas panaudotas, o ne ten, kur jis panaudojamas pagrindiniams
poreikiams ir duoda rezultatų. Tai veikiau atspindi išlaidų kultūrą, o ne veiksmingumo
kultūrą.
33. Bendro finansavimo lygiai paprastai neatspindi skirtumų tarp skirtingų priemonių
potencialo sukurti ES pridėtinę vertę. Perorientavus ES lėšas į priemones, sukuriančias
didžiausią ES pridėtinę vertę, pagerėtų patikimas politikos finansų valdymas.
34. EBPO 22 apibrėžia veiksmingumu grindžiamą biudžeto sudarymą kaip „tokį biudžeto
sudarymą, kai skiriamos lėšos susiejamos su išmatuojamais rezultatais“. Komisija nepriėmė
mūsų neseniai pateiktos rekomendacijos prireikus veiksmingumu grindžiamo biudžeto
koncepciją, susiejančią kiekvieną biudžeto padidinimą su produkcijos ar kitų rezultatų
padidėjimu, taikyti sanglaudos politikos intervencijų finansavimui laikotarpiu po 2020 metų.
Pateikusi argumentą, esą ES biudžetas yra „veiksmingumu grindžiamas biudžetas“ su
galimybe atsižvelgti į informaciją apie veiksmingumą biudžeto valdymo procese, Komisija
nurodė savo atsakymuose, jog ji nemananti, kad metodas, kai skiriami ištekliai aiškiai
susiejami su produkcija ar rezultatais, gali būti panaudotas ar taikomas ES biudžetui.
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EBPO: politikos santrauka, 2008 m. kovo mėn. politikos apžvalga, veiksmingumu pagrįstas
biudžeto sudarymas: vartotojų vadovas.
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BŽŪP procesai
Kas Komisijos komunikate pasakyta apie procesus:
• BŽŪP strateginiai planai apims ir 1, ir 2 ramsčių intervencijas, užtikrindami visos
būsimos BŽŪP dermę su kitomis politikomis.
• Planavimo procesas turėtų būti paprastesnis nei dabartinis kaimo plėtros
programavimas.
• Turėtų būti atsisakyta smulkmeniškų tinkamumo taisyklių ir privalomų priemonių ES
lygmeniu.
• Tiesioginių išmokų tikslas bus veiksmingiau ir efektyviau pasiektas, jeigu jos bus
supaprastintos ir tikslingesnės.
• Ūkininkų pajamos bus remiamos su sąlyga, kad jie laikysis aplinkai ir klimatui
palankios praktikos, kuria bus grindžiama savanoriška platesnio užmojo praktika.
• Bus daugiau naudojamos naujoviškos finansinės priemonės.
• Bus pagerintas BŽŪP papildomumas su kitomis, kaimo vietovėms skirtomis ES
politikomis.

Norint parengti ekonomiškai veiksmingas BŽŪP priemones, reikia geresnės ir sparčiau
teikiamos informacijos
35. BŽŪP priemonės ne visada parengiamos remiantis tvirtais įrodymais. Tą iš dalies nulemia
įsisenėjusi ES politikos ciklo problema, kai naujas programavimo laikotarpis prasideda dar
neturint adekvačių, tinkamų duomenų apie ankstesnių laikotarpių išlaidas ir rezultatus. Dėl
nepakankamų duomenų (įvairiais klausimais, kaip antai bioįvairovė ir dirvožemis, žinių ir
patarimų poreikis, ūkininkų namų ūkių gyvenimo lygis) ir kaip pasekmė netikslaus faktinių
poreikių nustatymo (žr. 20–23 dalis) lėšos paskirstomos nepakankamai tikslingai. Neseniai
Komisija pradėjo rengti išlaidų peržiūras, tačiau mes iki šiol nematėme jų metodikos.
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36. Kai kurias BŽŪP priemones paveikia savaimingumas arba pakeitimas. Kai kurių ypač
rizikingų tinkamų finansuoti veiklų atveju pirmenybė galėtų būti teikiama finansinėms
priemonėms.
37. ES nusprendė finansuoti klimato politikos veiksmus įtraukdama arba „integruodama“
klimato politiką į įvairias ES finansavimo priemones, įskaitant BŽŪP. Tačiau mes nustatėme,
kad žemės ūkio ir kaimo plėtros srityse nebuvo apčiuopiamo perėjimo prie klimato politikos
ir buvo ištirtos ne visos klimato politikos veiksmų finansavimo galimybės.
Užtikrinti dermę tarp BŽŪP ir kitų ES politikų bei įvairių BŽŪP priemonių
38. BŽŪP kartais siunčia prieštaringus signalus, kai remia priemones, turinčias
nesuderinamus poveikius. Pavyzdžiui, EBPO teigia 23, kad galimą žalinimo poveikį dideliu
mastu kompensavo savanoriškos susietosios paramos poveikis. Kai kurios tarpusavio
sąveikos dar nėra aiškiai nustatytos. Pavyzdžiui, parama pajamoms yra kapitalizuojama
žemės kainoje, o tai padidina kliūtis patekti į rinką jaunesniems ūkininkams. Jaunesniems
ūkininkams mokama papildoma parama, kuri turi didelį savaimingumo poveikį ir papildomą
poveikį žemės vertei.
39. Šiuo metu aplinkos ir klimato tikslai yra integruojami į BŽŪP per žalinimą ir kompleksinę
paramą. Tačiau paprastai žalinimo reikalavimai yra nesunkiai įgyvendinami ir yra taikomi tik
mažumai paramos gavėjų. Nors kompleksinės paramos reikalavimai taikomi daugumai BŽŪP
paramos gavėjų, teisė gauti BŽŪP paramą nepriklauso nuo reikalavimų laikymosi, o baudos
atskiriems ūkininkams už jų nesilaikymą, išreikštos procentais, dažniausiai būna nedidelės,
nors, jei plačiai taikomos, jos gali turėti reikšmingą poveikį. Mes rekomendavome, kad teisė į
bet kokias tiesiogines išmokas būtų suteikiama su sąlyga, jog bus vykdomi tam tikri
aplinkosaugos ir klimato politikos reikalavimai, apimantys dabartines kompleksinės paramos
ir žalinimo taisykles.
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EBPO: Evaluation of Agricultural Policy Reforms in the European Union: The Common
Agricultural Policy 2014–20. (Žemės ūkio politikos reformų Europos Sąjungoje vertinimas.
Bendra žemės ūkio politika 2014–2020 m.)
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40. Taip pat būtinas geresnis koordinavimas su ne BŽŪP priemonėmis. Tarp projektų,
finansuojamų iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (BŽŪP 2 ramstis), ir projektų,
finansuojamų iš kitų Europos struktūrinių ir investicijų fondų, visų pirma iš Europos
regioninės plėtros fondo, yra aprėpties sutapimų. Pavyzdžiui, investicijos į atsinaujinančiąją
energiją gali būti remiamos iš EŽŪFKP ir keleto kitų fondų.
Paprastinti reikia, bet ne veiksmingumo sąskaita
41. Vienas iš produktyvumą mažinančio sudėtingumo pavyzdžių yra kaimo plėtros
programos, kurios dažnai būna keleto šimtų puslapių ir kuriose pateikiamos smulkios
instrukcijos kai kuriais įgyvendinimo aspektais, tuo tarpu jose nustatyti nekonkretūs
numatyti rezultatai. Kitas pavyzdys yra iš dalies sutampantys žalinimo, agrarinės
aplinkosaugos ir klimato priemonės ir, mažesniu mastu, kompleksinės paramos reikalavimai.
Tačiau tam tikras sudėtingumo laipsnis gali būti reikalingas tam, kad politika būtų veiksminga
ir efektyvi.
Būsimai BŽŪP reformai vykdyti turi būti numatytas pakankamai ilgas terminas
42. Mes jau anksčiau rekomendavome Komisijai išvengti tinkamumo laikotarpių
persidengimo, kaip įmanoma geriau suderinant tinkamumo ir programų laikotarpius, bei
suderinti daugiametės finansinės programos ir ES strategijos laikotarpius. Dabartinių kaimo
plėtros programų įgyvendinimo pradžia vėlavo iš dalies dėl sudėtingų taisyklių ir laiko, kurio
prireikė Komisijai peržiūrėti ir patvirtinti didelės apimties programavimo dokumentus.
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BŽŪP išdirbiai, išdavos ir išorės veiksniai
Kas Komisijos komunikate pasakyta apie išdirbius, išdavas ir išorės veiksnius 24:
• Valstybės narės turėtų siekti realistinių ir adekvačių tikslų.
• Patikinimo procesas turėtų būti priderintas prie į rezultatus orientuoto politikos
proceso reikalavimų, be kita ko, nustatant ir taikant patikimus ir išmatuojamus
rodiklius, vykdant patikimą veiksmingumo stebėjimą ir teikiant ataskaitas.

Būtina tinkama veiksmingumo vertinimo sistema, susiejanti išdirbius, rezultatus, poveikius
ir tikslus
43. Šiuo metu Komisija turi įdiegusi sudėtingą ir įvairialypę veiksmingumo ataskaitų teikimo
sistemą su daug rodiklių. Mes rekomendavome mažinti rodiklių skaičių, daugiausia dėmesio
skiriant rodikliams, leidžiantiems geriausiai vertinti ES biudžeto veiksmingumą.
44. Rodikliai dažnai nesuteikia informacijos, kuri yra svarbi vertinant politikos rezultatus ir
poveikius. Komisijos dažnai naudojami „rezultatų rodikliai“ skirti matuoti ne tiek rezultatus,
kiek išdirbius (o kai kada ir indėlius) ir jie dažnai nėra susieti su ES tikslais 25.
45. Dėl praėjusio (2007–2013 m.) programavimo laikotarpio mes padarėme išvadą, kad
Komisija ir valstybės narės nepakankamai parodė, ko buvo pasiekta įgyvendinant kaimo
plėtros politikos tikslus. Mes nustatėme, kad tikslai nebuvo pakankamai aiškūs ir kad
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Mūsų Veiksmingumo audito vadove mes apibrėžiame išdirbius kaip tai, kas pagaminama arba
įvykdoma panaudojant intervencijai skirtus išteklius. Išdavos yra pokyčiai, atsiradę įgyvendinant
intervenciją ir paprastai susiję su tos intervencijos tikslais. Išdavos apima rezultatus, t. y.
tiesioginių intervencijos naudos gavėjų patiriamus betarpiškus pokyčius, jiems baigus dalyvauti
intervencijoje ir poveikį, t. y. po intervencijos užbaigimo praėjus tam tikram laikui matomus
ilgalaikius socialinius ir ekonominius padarinius, kurie gali turėti poveikį tiesioginiams
intervencijos naudos gavėjams arba į intervencinės priemonės taikymo sritį nepatenkantiems
netiesioginiams intervencijos naudos gavėjams.
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World Bank (2017) “Thinking CAP: Supporting Agricultural Jobs and Incomes in the EU”.
(Pasaulio bankas (2017) „Galvojant apie BŽŪP: remti žemės ūkio sektoriaus darbo vietas ir
pajamas ES“).
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nepaisant Komisijos paramos, valstybės narės neparengė patikimos, nuoseklios ir
pakankamai svarbios stebėjimo ir vertinimo informacijos, kuri parodytų pagal nustatytus
tikslus pasiektus rezultatus.
46. Dabartinės bendros stebėjimo ir vertinimo sistemos sukūrimas buvo teigiamas žingsnis,
tačiau informacija apie politikos veiksmingumą išlieka neišsami ir kartais nepatikima.
2016 m. Komisijos vidaus audito tarnyba aptiko rimtų trūkumų nustatytuose tiksluose,
naudotuose rodikliuose ir surinktuose duomenyse bei pažymėjo, jog tai gali neigiamai
paveikti Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato gebėjimą stebėti 2014–2020 m.
laikotarpio BŽŪP veiksmingumą, jį vertinti ir teikti apie jį duomenis. Mes taip pat
pažymėjome, kad Komisijos veiksmingumo dokumentuose ne visuomet yra įvertinta
naudojamų duomenų kokybė 26.
Sąsaja tarp išmokėtų pinigų ir sutartų veiksmingumo tikslinių rodiklių pasiekimo
47. Šiuo metu neveiksmingumo pasekmės valstybėms narėms yra ribotos 27. Veiksmingumo
rezervas menkai skatina orientaciją į rezultatus, kadangi jo vertinimas daugiausia paremtas
lėšų panaudojimu ir išdirbiais. Tačiau mes pastebėjome, kad tinkamų sąlygų nustatymas ir
ilgesnis stebėjimo laikotarpis padidina tikimybę, jog projektai bus naudingi.
Politika turi būti stebima ir, prireikus, tikslinama
48. 2014–2020 m. laikotarpiui mes rekomendavome, kad Komisija ir valstybės narės rinktų
savalaikius, svarbius ir patikimus duomenis, suteikiančius naudingos informacijos apie
finansuojamų projektų ir priemonių pasiekimus. Ši informacija turėtų leisti padaryti išvadas
apie panaudotų lėšų efektyvumą ir veiksmingumą, nustatyti priemones ir projektų rūšis,
daugiausia prisidedančias prie ES tikslų, ir sudaryti patikimą pagrindą priemonių valdymui
gerinti.
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COM(2017) 497 final – IAS 2016 Annual Report (VAT 2016 m. metinė ataskaita).
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EBPO: Budgeting and performance in the European Union: A review by the OECD in the context
of EU budget focused on results. (Biudžeto sudarymas ir veiksmingumas Europos Sąjungoje:
EBPO peržiūra į rezultatus orientuoto ES biudžeto sudarymo kontekste).
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Atskaitomybė įgyvendinant BŽŪP
Kas Komisijos komunikate pasakyta apie atskaitomybę:
Patikinimo procesas turėtų būti priderintas prie į rezultatus orientuoto politikos proceso
reikalavimų, be kita ko, nustatant ir taikant patikimus ir išmatuojamus rodiklius bei vykdant
patikimą veiksmingumo stebėjimą ir teikiant ataskaitas.
49. Mūsų „Padėties apžvalgoje dėl ES atskaitomybės ir viešojo audito sistemos“ išskirti šeši
pagrindiniai griežtos atskaitomybės, skaidrumo ir audito grandinės elementai:
•

aiškiai apibrėžtos pareigos ir atsakomybė;

•

valdymo patikinimas dėl politikos tikslų pasiekimo ir lėšų panaudojimo;

•

išsami demokratinė priežiūra;

•

grįžtamasis ryšys, leidžiantis imtis taisomųjų / tobulinimo veiksmų;

•

tvirtas įgaliojimas atlikti nepriklausomą išorės auditą, skirtą patikrinti sąskaitas,
atitiktį ir veiksmingumą;

•

įgyvendinimas ir atsižvelgimas į rekomendacijas.

BŪSIMOS POLITIKOS VERTINIMO KRITERIJAI IR PASEKMĖS
50. Mes teigiamai vertiname Komisijos siekį pereiti prie veiksmingumu grindžiamo
įgyvendinimo modelio. Teisingai jį įgyvendinus, toks modelis gali pagerinti BŽŪP efektyvumą
ir veiksmingumą. Remdamiesi savo peržiūra, mes formuluojame keletą būsimos BŽŪP
vertinimo kriterijų (pagal programų loginio modelio būklę) ir atkreipiame dėmesį į kai kuriuos
didžiausius ateities iššūkius.
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BŽŪP poreikių vertinimas
KRITERIJAI:
1.1.

Poreikiai nustatomi remiantis tvirtais įrodymais.

1.2.

Įrodoma pridėtinė vertė, sukurta ES lygmeniu tenkinant šiuos poreikius.

1.3.

Pasiūlymuose dėl BŽŪP atsižvelgiama į ilgalaikes tendencijas.

1.4.

Pasiūlymai dėl BŽŪP yra aiškūs jų paskirstomųjų poveikių atžvilgiu.

51. Kad būtų užtikrinta būsimos BŽŪP sėkmė, pagrindinis iššūkis bus remiantis svarbiais ir
patikimais duomenimis nustatyti tenkintinus poreikius. Sprendimas, kuriuos poreikius
tenkinti turi būti pagrįstas galimos ES pridėtinės vertės įvertinimu.
52. Kadangi kai kurie BŽŪP mokėjimai bus vykdomi 12 metų po to, kai buvo pateikti politikos
pasiūlymai, šiuose pasiūlymuose būtina atsižvelgti į ilgalaikes tendencijas. Galiausiai, geras
bendros žemės ūkio sektoriaus rinkos veikimas yra svarbus BŽŪP pasiekimas. Todėl, ir taip
pat dėl teisingumo, BŽŪP pasiūlymuose turi būti aiškiai išreikšti jų paskirstomieji poveikiai.
BŽŪP tikslų vertinimas
KRITERIJAI
2.1. ES BŽŪP tikslai yra aiškiai apibrėžti ir atspindi nustatytus poreikius ir ilgalaikę BŽŪP
viziją.
2.2. ES BŽŪP tikslai yra paverčiami kiekybiškai apibrėžtais poveikio ir rezultatų tiksliniais
rodikliais.
2.3. ES BŽŪP tikslai yra suderinti su kitais ES politikos bendrais ir sektorių tikslais bei
tarptautiniais įsipareigojimais 28.
53. Nustatyti konkrečius politikos rezultatus ir poveikius ateityje taps dar sudėtingiau
veiksmingumu grindžiamo įgyvendinimo modelio kontekste. ES galės pasiekti šiuos tikslus tik
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Pavyzdžiui, pagal 21-oje šalių konferencijoje nustatytus Pasaulio prekybos organizacijos darnaus
vystymosi tikslus.
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su sąlyga, jei valstybės narės savo strateginiuose planuose įsipareigos pasiekti ambicingus ir
svarbius veiksmingumo tikslus.
BŽŪP indėlių vertinimas
KRITERIJAI:
3.1. Lėšos skiriamos remiantis poreikių vertinimu ir numatytais rezultatais.
3.2. Lėšos panaudojamos tose srityse, kuriose gali būti sukurta didelė ES pridėtinė vertė.
54. Pagrindinis sunkumas yra susieti veiksmingumu grindžiamą įgyvendinimo modelį su
veiksmingumu pagrįstu biudžeto sudarymu, kai finansavimas atspindi nustatytus poreikius ir
numatytus rezultatus. Turėtų būti aiškus reikalavimas taikyti šiuos principus įgyvendinant
BŽŪP strateginius planus.
55. Komunikate nieko nepasakyta apie bendrą finansavimą. Šiuo metu bendras finansavimas
taikomas 2 ramsčiui. Pagal naują įgyvendinimo modelį abu ramsčiai bus sujungti pagal vieną
strateginį planą. Bendro finansavimo buvimas ar nebuvimas turi didelę įtaką BŽŪP
įgyvendinimą veikiančių paskatų pusiausvyrai. Naujas įgyvendinimo modelis negali būti
vertinamas, neišaiškinus bendro finansavimo mechanizmų. ES bendro finansavimo lygiai
turėtų atspindėti įvairių intervencijos rūšių ir sričių ES pridėtinę vertę.
BŽŪP procesų vertinimas
KRITERIJAI:
4.1. Politika įgyvendinama naudojant ekonomiškai veiksmingas priemones, pagrįstas
tvirtais įrodymais.
4.2. Tarp BŽŪP ir kitų ES politikų bei įvairių BŽŪP priemonių užtikrinama dermė.
4.3. Įgyvendinimo taisyklės yra paprastos ir nekenkia ekonominiam veiksmingumui.
4.4. Perėjimui prie naujo įgyvendinimo modelio pasiūlomos tinkamos priemonės.
56. Komunikate siūloma toliau teikti tiesiogines išmokas ūkininkams ir daugelis jame minimų
tikslų jau yra įgyvendinami pagal dabartines priemones. Todėl yra tikėtina, kad priemonės,
kurias valstybės narės vykdys po 2020 metų bus panašios į dabartines priemones.
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57. Aiškumas ir išplėstos BŽŪP strateginių planų galimybės bus nepaprastai svarbūs veiksniai
užtikrinant sėkmingą BŽŪP po 2020 metų vykdymą. Priemonių, kurias valstybės narės atrinks
ir / arba parengs, ekonominis veiksmingumas šiuose planuose turės būti įrodytas remiantis
tvirtais įrodymais, įskaitant mokslinius šaltinius ir atsižvelgimą į dabartinių priemonių
rezultatus. BŽŪP strateginiuose planuose turės būti nustatyta, kaip skirtingos BŽŪP
priemonės papildys viena kitą ir kaip jos bus koordinuojamos su kitomis kaimo vietoves
veikiančiomis politikomis.
58. Komisija ir valstybės narės turėtų siekti taisyklių paprastinimo, dėmesį sutelkiant į tai, kas
svarbu veiksmingumui.
59. Ir toliau išliks kai kurių bazinių ES lygmens taisyklių poreikis. Jei tiesioginės išmokos bus
mokamos ir toliau, ES teisės aktuose reikės nustatyti bazinius reikalavimus. ES taisyklės
turėtų užtikrinti sąžiningumą ir vienodas sąlygas (įskaitant valstybės pagalbos taisykles ir PPO
reikalavimus).
60. Taip pat nepaprastai svarbu suteikti pakankamai laiko ir įdiegti tinkamas perėjimo prie
naujo įgyvendinimo modelio priemones.
Vertinti BŽŪP išdirbius, išdavas ir išorės veiksnius
KRITERIJAI:
5.1. Veiksminga veiksmingumo vertinimo sistema susieja politikos tikslus su jos išdirbiais,
rezultatais ir poveikiais.
5.2. Yra aiški sąsaja tarp išmokėtų ES biudžeto pinigų ir sutartų veiksmingumo tikslų
pasiekimo.
5.3. Politikos veiksmingumas ir atitinkami išorės veiksniai yra stebimi ir, prireikus, politika
yra tikslinama.
61. Pagrindinis BŽŪP po 2020 metų veiksmingumu pagrįsto įgyvendinimo mechanizmo
iššūkis yra užtikrinti, kad ES lėšos būtų mokamos už faktiškai sukurtus išdirbius, kurie yra
svarbūs ES tikslams. BŽŪP strateginiuose planuose turėtų būti įrodyta sąsaja tarp valstybės
narės veiksmingumo tikslinių rodiklių ir ES tikslų. Patikinimas dėl faktinio išdirbių ir rezultatų
pasiekimo turėtų būti suteiktas iš dviejų šaltinių:
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• patikimų valdymo ir kontrolės sistemų, kuriomis paremtos valdymo veiksmingumo
ataskaitos ir kuriose vis daugiau panaudojamos šiuolaikinės technologijos, leidžiančios
atlikti patikras realiuoju laiku;
• nepriklausomo išorės audito.
62. Norint, kad BŽŪP po 2020 metų būtų veiksmingumu pagrįsta politika, tarp pasiekiamų
rezultatų ir gaunamos finansinės paramos turėtų būti aiški sąsaja. Tokios nuostatos galėtų
būti taikomos tiek santykiams tarp Komisijos ir valstybių narių ir, kai įmanoma, – santykiams
tarp valstybių narių ir atskirų ūkių ar projektų.
63. Kad užtikrintų patikimą finansų valdymą, Komisija ir valstybės narės turi laiku gauti
informaciją apie tai, ar priemonėmis efektyviai pasiekiami politikos tikslai. Ši informacija
turėtų būti naudojama tikslinant politiką ir, prireikus, išlaidas.
Užtikrinti atskaitomybę
KRITERIJAI:
6.1. Yra stipri atskaitomybė ir audito grandinė.
64. Komunikate nėra aiškiai apibrėžtas valstybių narių ir Komisijos vaidmens pasikeitimo
pobūdis ir turės būti išaiškintas teisėkūros akto pasiūlyme. Nors dokumente kalbama apie
didesnį valstybių narių vaidmenį, Komisija turi pagrindinį vaidmenį tvirtinant valstybių narių
BŽŪP strateginius planus „siekdama, kad BŽŪP kuo labiau padėtų įgyvendinti ES prioritetus
bei tikslus ir kad valstybės narės pasiektų savo klimato ir energetikos sričių tikslus“.
65. Naujo įgyvendinimo modelio įdiegimas turėtų būti paremtas tvirtesniais dabartinės
valdymo struktūrų elementais, įskaitant kontrolės sistemas (tokias kaip ŽSIS).
66. Naujame įgyvendinimo modelyje pagrindiniu elementu taps patikinimas dėl ES veiksmų
veiksmingumo. Siekiant užtikrinti patikimą finansų valdymą, reikės patikinimo ne tik dėl
veiksmingumo, bet taip pat dėl ES išlaidų efektyvumo ir ekonomiškumo. Tuo pat metu turės
būti užtikrintas ES išlaidų teisėtumas ir tvarkingumas.
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I PRIEDAS. EAR PUBLIKACIJŲ, KURIOMIS REMIAMASI ŠIAME APŽVALGINIAME PRANEŠIME,
SĄRAŠAS
Metinės ataskaitos
Audito Rūmų 2016 finansinių metų metinė biudžeto vykdymo ataskaita
Audito Rūmų 2015 finansinių metų metinė biudžeto vykdymo ataskaita
Audito Rūmų 2014 finansinių metų metinė biudžeto vykdymo ataskaita
Specialiosios ataskaitos
Nr. 10/2018: Ūkininkams skirta bazinės išmokos schema – veiklos požiūriu schema įdiegta,
bet jos poveikis supaprastinimui, geresniam pagalbos skirstymui ir pagalbos dydžio
konvergencijai ribotas
Nr. 5/2018: Atsinaujinančioji energija siekiant tvarios kaimo plėtros: galimos reikšmingos
sinergijos, kurios iš esmės nėra išnaudojamos
Nr. 21/2017: Žalinimas – sudėtingesnė pajamų rėmimo sistema, aplinkosaugos požiūriu dar
neveiksminga
Nr. 16/2017: Kaimo plėtros programavimas: reikia mažinti sudėtingumą ir daugiau dėmesio
skirti rezultatams
Nr. 15/2017: Ex ante sąlygos ir veiksmingumo rezervas sanglaudos politikos srityje –
naujoviškos, bet dar neveiksmingos priemonės
Nr. 10/2017: Teikiant ES paramą jauniesiems ūkininkams reikėtų daugiau dėmesio skirti
veiksmingos kartų kaitos skatinimui
Nr. 2/2017: Komisijos derybos dėl 2014–2020 m. partnerystės susitarimų ir programų
sanglaudos srityje: labiau į 2020 m. ES strategijos prioritetus orientuotos išlaidos, bet vis
sudėtingesnė veiklos efektyvumo vertinimo tvarka
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Nr. 36/2016: 2007–2013 m. sanglaudos ir kaimo plėtros programų užbaigimo tvarkos
vertinimas
Nr. 34/2016: Kova su maisto atliekomis: galimybė pagerinti išteklių naudojimo efektyvumą
maisto tiekimo grandinėje
Nr. 31/2016: Bent vieną iš penkių ES biudžeto eurų išleisti klimato politikai – vykdomas
plataus užmojo darbas, bet yra didelė rizika, kad tikslai nebus pasiekti
Nr. 26/2016: Padidinti kompleksinės paramos veiksmingumą ir padaryti ją paprastesnę
tebėra didelė problema
Nr. 19/2016: ES biudžeto įgyvendinimas finansinėmis priemonėmis: ko reikėtų pasimokyti iš
2007–2013 m. programavimo laikotarpio
Nr. 3/2016: Kova su eutrofikacija Baltijos jūroje: būtinos tolesnės, veiksmingesnės priemonės
Nr. 1/2016: Ūkininkų pajamų rėmimas: ar veiklos rezultatams vertinti skirta Komisijos
sistema yra gerai parengta ir pagrįsta patikimais duomenimis?
Nr. 25/2015: ES parama kaimo infrastruktūrai: galimybė racionaliau panaudoti lėšas
Nr. 23/2015: Vandens kokybė Dunojaus upės baseine: padaryta pažanga įgyvendinant
Vandens pagrindų direktyvą, tačiau dar reikia nemažai nuveikti
Nr. 20/2015: ES paramos kaimo plėtrai, skirtos negamybinėms investicijoms žemės ūkio
srityje, ekonominis veiksmingumas
Nr. 12/2015: ES prioriteto – skatinti žiniomis pagrįstos kaimo ekonomikos kūrimą –
įgyvendinimui poveikį padarė prastas žinių perteikimo ir konsultavimo priemonių valdymas
Nr. 5/2015: Ar finansinės priemonės yra sėkmingas ir perspektyvus įrankis kaimo plėtros
srityje?
Nr. 23/2014: Su kaimo plėtros lėšų panaudojimu susijusios klaidos: kokios jų priežastys ir
kaip jos šalinamos?
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Nr. 4/2014: ES vandens politikos tikslų integravimas į BŽŪP: iš dalies pasiteisino
Nr. 12/2013: Ar Komisija ir valstybės narės gali parodyti, kad yra tinkamai naudojamas kaimo
plėtros politikai skirtas ES biudžetas?
Nr. 10/2013: Bendra žemės ūkio politika: ar specialioji parama pagal Tarybos reglamento
(EB) Nr. 73/2009 68 straipsnį yra gerai parengta ir įgyvendinama?
Nr. 8/2013: Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai parama ekonominei miškų vertei didinti
Nr. 6/2013: Ar valstybės narės ir Komisija pasiekė, kad kaimo ekonomikos įvairinimo
priemonės būtų ekonomiškai naudingos?
Nr. 1/2013: Ar ES parama maisto perdirbimo pramonei buvo veiksminga ir efektyvi sukuriant
pridėtinę vertę žemės ūkio produktams?
Nr. 8/2012: Tikslingas paramos žemės ūkio valdų modernizavimui paskirstymas
Nr. 7/2011: Ar agrarinei aplinkosaugai skiriamos paramos modelis ir valdymas tinkami?
Kiti dokumentai
Apžvalginis pranešimas: ES finansų ateitis: ES biudžeto veikimo reforma (2018 m.)
Padėties apžvalga: ES veiksmai energetikos ir klimato politikos srityse (2017 m.)
Apžvalginis pranešimas: ES biudžetas: ar jau laikas reformuoti? Apžvalginis pranešimas dėl
2014–2020 m. daugiametės finansinės programos laikotarpio vidurio peržiūros (2016 m.)
Padėties apžvalga: Geriausias ES pinigų panaudojimas: rizikų, kylančių ES biudžeto finansų
valdymui, padėties apžvalga (2014 m.)
Padėties apžvalga: Spragos, veiksmų dubliavimas ir uždaviniai: ES atskaitomybės ir viešojo
audito sistemos padėties apžvalga (2014 m.)
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II PRIEDAS. SUTARTYJE NUMATYTI BŽŪP TIKSLAI

Su BŽŪP susiję Sutarties tikslai (SESV
39 str.):

Sutartyje nustatyti svarbūs
horizontalūs tikslai:

•

didinti žemės ūkio našumą skatinant
technikos pažangą bei užtikrinant
racionalią žemės ūkio gamybos plėtotę
ir kuo geresnį gamybos veiksnių, ypač
darbo jėgos, panaudojimą;

•

skatinti aukštą užimtumo
lygį (9 straipsnis);

•

•

tokiu būdu užtikrinti deramą žemės
ūkiu besiverčiančios bendruomenės
gyvenimo lygį, ypač didinant žemės
ūkyje dirbančių asmenų asmenines
pajamas;

aplinkos apsauga siekiant
skatinti tvarią plėtrą (11
straipsnis);

•

vartotojų apsauga (12
straipsnis), gyvūnų gerovės
reikalavimai (13
straipsnis);

•

stabilizuoti rinkas;

•

•

užtikrinti pakankamą tiekimą;

visuomenės sveikata (168
straipsnio 1 dalis); ir

•

užtikrinti vartotojams priimtinas
tiekiamos produkcijos kainas

•

ekonominė, socialinė ir
teritorinė sanglauda (174–
178 straipsniai).

BŽŪP tikslai 2014–2020 metams (Reglamento Nr. 1306/2013 110 straipsnio
2 dalis):
• perspektyvi maisto gamyba, daugiausia dėmesio skiriant pajamoms iš žemės
ūkio, žemės ūkio našumui ir kainų stabilumui;
• tvarus gamtos išteklių valdymas ir klimato politikos veiksmai, daugiausia
dėmesio skiriant išmetamų šiltnamio dujų kiekio mažinimui, bioįvairovei,
dirvožemiui ir vandeniui ir
• darnus teritorinis vystymasis, daugiausia dėmesio skiriant kaimo užimtumo
didinimui, augimo skatinimui ir skurdo mažinimui kaimo vietovėse
Laikotarpio po 2020 metų BŽŪP reformos tikslai (iš Europos Komisijos
komunikato dėl maisto ir ūkininkavimo ateities):
• puoselėti pažangų ir atsparų žemės ūkio sektorių;
• stiprinti aplinkos apsaugą bei klimato politikos veiksmus ir padėti siekti ES
aplinkos ir klimato politikos tikslų;
• stiprinti socialinę ir ekonominę kaimo vietovių struktūrą.
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