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„Būsimos BŽŪP planai turėtų būti žalesni, griežtai paremti
veiksmingumu ir labiau atskaitingi“, – teigia ES auditoriai
Šiandien paskelbtoje Europos Audito Rūmų nuomonėje teigiama, kad pasiūlyta bendros žemės ūkio politikos
reforma po 2020 m. neatitinka ES užmojų taikyti žalesnį ir griežtesnį veiksmingumu paremtą metodą.
Auditoriai nurodo keletą kitų su pasiūlymu susijusių problemų, visų pirma atskaitomybės srityje.
Kai Europos Komisija paskelbė savo pasiūlymą dėl naujos BŽŪP po 2020 m., ji pabrėžė, kad aplinkos ir klimato
uždaviniai yra ypatingas prioritetas. Auditoriai sutinka, kad pasiūlyta reforma apima priemones, skirtas siekti šių
uždavinių, tačiau jie nėra nei aiškiai apibrėžti, nei atsispindi kiekybiškai išreikštuose tiksluose. Todėl vis dar
neaišku, kaip žalesnė BŽŪP galėtų būti įvertinta ar išmatuota. Be to, Komisijos įvertintas BŽŪP įnašas, skirtas ES
klimato kaitos uždaviniams, atrodo nerealistiškas, – teigia auditoriai.
Auditoriai pažymi, kad daug pasiūlytų politikos sprendinių yra labai panašūs į dabartinės BŽŪP. Visų pirma,
didžioji biudžeto dalis ir toliau būtų tiesioginės išmokos ūkininkams, remiantis tam tikru turimos ar naudojamos
žemės hektarų skaičiumi. Tačiau ši priemonė nėra tinkama sprendžiant daugelį aplinkos problemų ir jos taikymas
nėra efektyviausias būdas remti perspektyvias pajamas, – pažymi auditoriai.
Pasiūlyme pateikiami pagrindiniai pakeitimai, susiję su tuo, kaip politiką pritaikyti praktikoje. Dėmesys nuo
atitikties pabrėžimo perkeliamas į veiksmingumo pabrėžimą, o tai auditoriai vertina palankiai. Tačiau jie mano,
kad pasiūlyme nėra būtinų efektyvios veiksmingumo sistemos elementų. Naujajai BŽŪP reikėtų daugiau paskatų
veiksmingumui ir uždavinių, kurie būtų aiškiai susiję su išdirbiais, rezultatais ir poveikiu.
Kitas pagrindinis pakeitimas yra nauja ES tinkamumo finansuoti apibrėžtis BŽŪP mokėjimų atveju; tačiau
atsižvelgiant į pasiūlyto modelio ribotumą, gali susilpnėti patikinimo pagrindas. Auditoriai atkreipia dėmesį į tai,
kad veiksmingų patikrų ir auditų bus mažiau ir jie bus mažiau veiksmingi.
„Perėjus prie veiksmingumu paremto vertinimo, nepradings poreikis tikrinti teisėtumą ir tvarkingumą, – teigė už
nuomonę atsakingas Europos Audito Rūmų narys João Figueiredo. – Mes būgštaujame, kad dėl teisinės
nuostatos, pagal kurią tik labai maža išlaidų dalis turi būti panaudojama pagal Sąjungos taisykles, šios taisyklės
gali tapti beprasmės ir apsunkinti ES teisės aktų taikymą“.
Auditoriai taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad nėra griežtos išorės kontrolės sistemos. Pagal pasiūlymą Komisija
negautų nei statistinių kontrolės duomenų iš mokėjimo agentūrų, nei patikinimo apie išmokas individualiems
Šio pranešimo spaudai tikslas – pateikti Europos Audito Rūmų priimtos nuomonės pagrindines mintis.
Visą nuomonės tekstą galima rasti www.eca.europa.eu.
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ūkininkams iš sertifikavimo įstaigų. Auditoriai įspėja, kad tuomet susilpnėtų Komisijos atskaitomybė. Taip pat bus
sunkiau taikyti vieno bendro audito metodą, visų pirma dėl susiaurėjusių sertifikavimo įstaigų funkcijų.

Pastabos leidėjams
Europos Audito Rūmai prisideda prie ES finansų valdymo gerinimo, skelbdami nuomones dėl finansinį poveikį
turinčių naujų ar peržiūrimų teisės aktų pasiūlymų. Šias nuomones savo darbe naudoja teisėkūros institucijos –
Europos Parlamentas ir Taryba.
Audito Rūmų nuomonė Nr. 7/2018 dėl Komisijos reglamentų, susijusių su bendra žemės ūkio politika laikotarpiu
po 2020 m., pasiūlymų šiuo metu paskelbta Audito Rūmų interneto svetainėje eca.europa.eu anglų kalba; vėliau
ji bus paskelbta kitomis kalbomis.
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