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Pranešimas spaudai 
Liuksemburgas, 2020 m. kovo 13 d. 

Pereinamojo laikotarpio ES žemės ūkio politika: būtinas 
tęstinumas, taip pat aiškios taisyklės, teigia auditoriai  

Yra vėluojama susitarti dėl 2021–2027 m. ES daugiametės finansinės programos (DFP) ir 
bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) po 2020 m. Todėl Europos Komisija pasiūlė pereinamojo 
laikotarpio taisykles, skirtas 2021 m. BŽŪP, kad 2020 m. pasibaigus dabartinės politikos 
galiojimui iki tol, kol įsigalios nauja BŽŪP, ES ūkininkams ir kaimo plėtrai būtų toliau teikiamas 
finansavimas. Dėl šių vėlavimų mažiausiai metams bus atidėtas galimos ambicingesnės ES 
žemės ūkio politikos įgyvendinimas, savo naujoje nuomonėje įspėja Europos Audito Rūmai. Šis 
papildomas laikas turėtų būti išnaudotas sprendžiant Žaliajame kurse nustatytus klimato ir 
aplinkos uždavinius, užtikrinant patikimą būsimos BŽŪP valdymą ir stiprinant jos 
veiksmingumo sistemą, teigia auditoriai. 

Komisija pasiūlė pratęsti esamos teisinės sistemos galiojimą ir BŽŪP toliau finansuoti remiantis 
sumomis, kurias Komisija pasiūlė dėl DFP po 2020 m. Šiuo pasiūlytu pereinamojo laikotarpio 
reglamentu siekiama suteikti tikrumo ir tęstinumo skiriant paramą ir užtikrinti sklandų perėjimą 
nuo dabartinio prie kito laikotarpio. 2021 m. siūlomose pereinamojo laikotarpio taisyklėse 
daroma prielaida, kad naujosios BŽŪP įvedimas, pagal pirminį planą turėjęs prasidėti 2021 m. 
sausio 1 d., bus atidėtas vieniems metams. Auditoriai analizavo, ar siūlomos taisyklės yra 
teisiškai aiškios ir finansiniu požiūriu apdairios, taip pat jų poveikį BŽŪP po 2020 m. 

„Sprendžiant iš to, kokia dabartinė Europos Parlamento ir Tarybos diskusijų padėtis, taikyti naują 
teisinę sistemą ir BŽŪP strateginius planus nuo 2022 m. gali būti sudėtinga, – teigia už nuomonę 
atsakingas Audito Rūmų narys Joao Figueiredo. – Šis laikas turėtų būti išnaudotas sprendžiant 
mūsų iškeltus klausimus, visų pirma susijusius su klimato ir aplinkos uždaviniais.“ 

Komisijos pasiūlymu valstybėms narėms suteikiama galimybė savo kaimo plėtros programas 
pratęsti metams iki 2021 m. pabaigos. Auditoriai pabrėžia, kad bet kokiomis naujomis lėšomis, 
naudojamomis pagal senąsias taisykles, valstybės narės turėtų toliau siekti tokių pat ambicingų 
ar dar ambicingesnių aplinkos ir klimato tikslų nei iki šiol. Auditoriai taip pat nurodo, kad didėja 
dėmesys išmokoms, mokamoms netikriesiems ūkininkams, kurie žemės ūkio paskirties žemę 
įsigyja tam, kad gautų BŽŪP išmokas, ir ragina Komisiją bei politikos formuotojus papildomus 
metus išnaudoti vertinant susijusias rizikas ir poreikį patikslinti kriterijus, kurie išdėstyti 
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teisėkūros pasiūlymuose dėl BŽŪP po 2020 m. Jie taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad dabartinio 
laikotarpio ex post vertinimas nukeliamas iki 2026 m. pabaigos, o tai reiškia, kad Komisija rengs 
savo pasiūlymą dėl BŽŪP po 2027 m. išsamiai neįvertinusi 2014–2020 m. BŽŪP veiksmingumo.  

Pastabos leidėjams 

2018 m. Komisija pasiūlė laikotarpiui po 2020 m. skirtą naują BŽŪP, kuri būtų pradėta taikyti 
2021 m. sausio 1 d. Vadovaujantis šia politika, išmokos nebebūtų skiriamos remiantis vien 
atitiktimi taisyklėms, bet būtų grindžiamos ir valstybių narių strateginiuose planuose nurodytų 
tikslų įgyvendinimu. Tais pačiais metais Audito Rūmai paskelbė Nuomonę Nr. 7/2018 dėl 
siūlomos reformos ir nurodė, kad ši reforma neatitinka ES užmojų įgyvendinti ekologiškesnį ir 
griežtesnį veiksmingumu grindžiamą modelį.  

Remiantis teisėkūros pasiūlymais dėl BŽŪP po 2020 m., valstybės narės turėtų pateikti Komisijai 
savo strateginius planus iki 2020 m. sausio 1 d. Jei dėl naujos DFP 2020 m. nebus susitarta, 
2021 m. bus taikomos dabartinės viršutinės finansinės ribos. Pereinamojo laikotarpio 
reglamentas yra susijęs su parama, teikiama iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) 
ir Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF), ir turi įtakos keliems BŽŪP aspektams, įskaitant 
daugiamečius įsipareigojimus, aplinkos ir klimato užmojus, mokėjimų tvarkaraštį ir vertinimo 
tvarką. 

Europos Audito Rūmai prisideda prie geresnio reglamentavimo Europos Sąjungoje, be kita ko, 
skelbdami nuomones dėl finansinį poveikį turinčių naujų ar peržiūrimų teisės aktų pasiūlymų. 
Šias nuomones savo teisėkūros darbe naudoja teisėkūros institucijos – Europos Parlamentas ir 
Taryba. 

Audito Rūmų nuomonė Nr. 1/2020 dėl Komisijos pasiūlyto pereinamojo laikotarpio reglamento 
dėl 2021 m. BŽŪP ir Audito Rūmų pastabos glaustai dėl Komisijos teisėkūros pasiūlymų dėl 
būsimos DFP paskelbtos Audito Rūmų svetainėje eca.europa.eu.  
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