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Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato 

Ekonominės analizės, perspektyvų ir vertinimo direktorato direktoriaus Taso Haniočio 

(Tassos Haniotis) kalba Europos Sąjungos valstybių narių parlamentų kaimo reikalų 

komitetų pirmininkų susitikime 

 

Bendros žemės ūkio politikos reformos įgyvendinimo iššūkiai 

 

Gerbiamasis ministre, 

gerbiamasis Europos Parlamento Ţemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pirmininko 

pavaduotojau, 

gerbiamieji Europos ir nacionalinių parlamentų nariai, 

ponios ir ponai, 

 

jūs jau išklausėte kitų dviejų šioje salėje sėdinčių institucijų atstovų pranešimus apie 

bendros ţemės ūkio politikos (BŢŪP) reformos detales. Kadangi pradedame naują bendros 

ţemės ūkio politikos etapą, šiandien man malonu aptarti su šios srities politikos įgyvendinimo 

iššūkiais susijusius klausimus ir trumpai pristatyti šios reformos esmę, kodėl, kaip ir kam ji 

skirta. Tai yra svarbūs klausimai, kurių atsakymai turi slypėti bet kurioje politikos reformoje.  

Šiek tiek pakalbėkime apie tai, nuo ko viskas prasidėjo. Ţemės ūkio struktūra Europos 

Sąjungoje (ES) bėgant laikui gerokai pasikeitė, o pagrindines politikos nuostatas puikiai 

ţinome. 

Nuo praeityje buvusios didelės paramos, sienų apsaugos ir paramos eksportui, nuo 

patrauklių supirkimo kainų sistemos, kuria buvo siekiama reguliuoti, ko ir kiek bus gaminama, 

BŢŪP nuosekliai buvo pereita prie sistemos, kuria siekiama skatinti tvarią gamybą. 

Vykstant nuosekliam ir sėkmingam BŢŪP reformos procesui ir įgyvendinant integruotą 

kaimo vietovių plėtros politiką, visoje ES padidėjo orientavimasis į rinką, nors buvo 

remiamos ūkininkų pajamos, vienodinami aplinkosaugos reikalavimai ir stiprinama parama 

kaimo plėtrai.  

Nuosekliai maţinant ūkininkams taikomus apribojimus, dėl BŢŪP ūkininkai gali geriau 

reaguoti į rinkos signalus, Europos ţemės ūkio sektorius gali integruotis į besiplečiančią 

pasaulio rinką (ir tai labai aiškiai rodo gerėjantis ţemės ūkio prekybos balansas) ir iš esmės 

pagerėjo šiai politikos sričiai skiriamos paramos veiksmingumas.  

Taigi kyla klausimas, kam vėl keisti politikos nuostatas. 

Kadangi manoma, kad ţemės ūkio ir kaimo vietovių laukia nemaţai iššūkių, iš kurių 

vieni yra unikalūs, kiti prieš keletą metų atrodė visiškai netikėti, teko priimti strateginius 

sprendimus, susijusius su visos ES ţemės ūkio ir kaimo vietovių tolima ateitimi. 

Prognozuojama, kad iki 2050 m. maisto poreikis pasaulio mastu išaugs 60 proc. 

(Jungtinių Tautų Maisto ir ţemės ūkio organizacijos duomenimis) dėl augančio gyventojų 

skaičiaus, pasikeitusių mitybos įpročių, kuriuos lemia pajamų didėjimas ir urbanizacija, dėl 

smarkiai išaugusios ląstelienos, biomasės ir biologinės medţiagos paklausos, didėjančio 

visuomenės noro vartoti kokybišką, vertingą ir įvairų tvariai pagal aplinkos apsaugos, 

socialinius, saugos ir sveikatos reikalavimus bei vietos tradicijas pagamintą maistą. 

Šiomis aplinkybėmis padėtis birţos prekių rinkose labai nepastovi, vis daţniau 

pasigirsta raginimų imtis politikos priemonių, siekiant sušvelninti neigiamą tokių svyravimų 

poveikį tiek ţemės ūkio produktų gamintojams, tiek maisto vartotojams, ypač – 

paţeidţiamiausiems. Pastaraisiais metais ūkininkams teko susidurti su nepalankiais 

produkcijos kainų pokyčiais, dėl kurių ir toliau maţėja uţimtumo ir darbo ţemės ūkio srityje 
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patrauklumas. Taip galimai blogėja naujų dalyvių galimybės patekti į rinką, nes 

išsivysčiusiose šalyse našumas pastaruosius du dešimtmečius maţėjo. 

Be to, minėtų našumo rodiklių pasiekta, bet kilo pavojus gamtiniams ištekliams ir 

aplinkai, kurios būklė pastaraisiais dešimtmečiais ir taip smarkiai pablogėjo. Statistinius 

duomenis ţinome: 45 proc. Europos dirvoţemio neatitinka dirvoţemio kokybės reikalavimų, 

paţeistos arba sunaikintos vertingos ekosistemos, o apie 40 proc. ţemės ūkio paskirties ţemės 

plotų iškilęs nitratų taršos pavojus. Dėl to kyla grėsmė vandens ištekliams. Be to, dėl klimato 

kaitos kyla vis didesnių su aplinka susijusių iššūkių.  

Dėl šių pokyčių kyla grėsmė ilgalaikėms mūsų ţemės ūkio sektoriaus gamybos 

galimybėms. Be to, kaimo vietovės vis labiau kenčia dėl daugelio ţalingų demografinių, 

ekonominių ir socialinių pokyčių, pvz., gyventojų skaičiaus maţėjimo arba verslo perkėlimo. 

Tai nėra visur pasitaikantis reiškinys, bet jis yra būdingas tam tikriems ES regionams. 

Atsiţvelgdama į visa tai, Europos Komisija turėjo atidţiai išnagrinėti esamą politinę 

sistemą ir priderinti ją prie daugelio ekonominių, aplinkos apsaugos ir teritorinių uţdavinių, 

kuriuos Europos ţemės ūkio sektoriui gali tekti spręsti ateityje. 

Atlikdami šią analizę nustatėme tris svarbiausius tikslus: 

– skatinti apsirūpinimo maistu saugumą, padedant ţemės ūkio sektoriui pačiam išspręsti 

dėl rinkų nepastovumo, neapibrėţtumo ir maisto grandinės veikimo kylančias 

problemas; 

– uţtikrinti ilgalaikį tvarumą ir ES ţemės ūkio galimybes skiriant daugiausia dėmesio 

tvariam gamtos išteklių valdymui ir veiksmams klimato kaitos srityje; 

– prisidėti prie socialinės ir ekonominės kaimo vietovių plėtros uţtikrinant struktūrinę 

įvairovę visoje ES. 

Šiuo tikslu siekiama sukurti naują politinę sistemą, kurią būtų galima apibūdinti kaip 

pasikeitusią politinę paradigmą, kuria pripaţįstama, kad ţemės ūkio sektoriaus kuriama 

pavienių ţmonių ir visuomenės gerovė yra pagrindinė šios srities politikos kryptis, ir kuria 

pripaţįstama būtinybė uţtikrinti būsimos BŢŪP lankstumą ir priemones tam lankstumui 

pasiekti. Kitaip sakant, tai nėra tokia politika, kur dėmesys skiriamas nedidelei bendros ES 

ekonomikos daliai. Tai tokia politika, pagal kurią daug dėmesio skiriama ţemei, jos 

naudojimui ir jos naudojimo pokyčiams, o dar daugiau dėmesio – maisto produktų 

vartotojams. 

Kokie svarbiausi naujosios BŢŪP elementai?  

Siekdami skatinti ţemės ūkio konkurencingumą, tęsiame ankstesnių reformų pradėtą 

tendenciją stiprinti BŢŪP politikos orientavimąsi į rinką, naikinant esamus gamybos 

apribojimus (pvz., iki 2017 m. bus panaikintos cukraus kvotos), taip pat racionalizuojant ir 

supaprastinant esamas rinkos valdymo priemones. 

Šie pakeitimai sudarys sąlygas siekti tolesnės politinės paţangos, taikyti geresnes 

apsaugos priemones ir krizės valdymo mechanizmą, kuris leistų sumaţinti galimų krizių ir 

rinkos trikdţių poveikį.  

Siekiant uţtikrinti, kad ūkininkams būtų teisingai paskirstyta pridėtinės vertės dalis, 

taikomos naujos politikos priemonės, susijusios su maisto grandinės veikimu: sustiprintas 

gamintojų organizacijų, jų asociacijų ir tarpšakinių organizacijų teisinis pagrindas, įskaitant 

finansinę paramą naujoms gamintojų organizacijoms kurti ir trumpoms tiekimo grandinėms 

skatinti. 

Siekiant panaikinti atotrūkį tarp ţemės ūkio mokslo ir praktikos, pasitelkus naująsias 

priemones skatinami moksliniai tyrimai ir inovacijos. Daţnai pamirštama, kad pagal naująją 

Europos Sąjungos programą skiriama dvigubai daugiau lėšų moksliniams tyrimams ţemės 

ūkio srityje. Tai unikalus atvejis palyginti su kitomis mokslinių tyrimų sritimis. 

Naujoji Europos ţemės ūkio našumo ir tvarus vystymo inovacijų partnerystė sukurta 

siekiant palengvinti atitinkamų mokslinių tyrimų rezultatų taikymą praktikoje, uţtikrinti 
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nuoseklų grįţtamąjį ryšį mokslinių tyrimų poreikių klausimais ir paskatinti ūkininkų ir visų 

sektoriaus praktikų dalijimąsi patirtimi ir gerąja praktika.  

Ţemės ūkio sektoriaus tvarumo didinimas yra naujos BŢŪP krypties pagrindas, kuris 

turi naują BŢŪP struktūros elementą – „tiesiogines ekologiją skatinančias išmokas“, kuriomis 

siekiama uţtikrinti, kad, gaudami 30 proc. tiesioginių biudţeto išmokų, visi ūkininkai, kurių 

valdos viršija nustatytas ribas, vykdytų trijų tipų privalomuosius veiksmus, kurie būtų 

naudingi aplinkai ir klimatui. Leiskite priminti tris didelius šių politikos priemonių tikslus. 

Tai – kova su dirvoţemio erozija, išmetamaisiais teršalais ir biologinės įvairovės 

problemomis. Šios „tiesioginės ekologiškumą skatinančios išmokos“ mokamos papildomai 

prie supaprastintai teikiamos ir konkretesniems tikslams skirtos kompleksinės paramos, kuri 

atspindi su aplinka susijusius privalomuosius reikalavimus ir įsipareigojimus, kurių reikia 

laikytis norint gauti BŢŪP politikai skirtą finansavimą. 

Pagal ekologiškesnės kaimo plėtros iniciatyvą numatomi „išteklių naudojimo 

veiksmingumo skatinimo“ ir „ekosistemų atkūrimo ir stiprinimo“ prioritetai, sudarantys 

sąlygas taikyti tikslines ir savanoriškas ţemės ūkio, aplinkos apsaugos ir klimato priemones, 

sukurtas atsiţvelgiant į regionų poreikius ir specifiką, o pagal naujas kaimo plėtros programas 

priemonėms, kurios daro teigiamą poveikį aplinkai ir klimato kaitai, bus skiriama ne maţiau 

nei 30 proc. ES finansinio įnašo. 

Be šių politikos priemonių, nustatytos ir atitinkamos mokymo priemonės bei kita 

parama iš ūkių konsultavimo sistemos, inovacijų partnerystės įţvalgų, mokslinių tyrimų ir 

ţinių perdavimo ţemės ūkio srityje. Tai padės ūkininkams rasti tinkamus sprendimus 

konkrečiomis aplinkybėmis. 

Galiausiai, siekdami skatinti didesnį BŢŪP veiksmingumą, siekėme uţtikrinti sąţiningą 

pajamų padalijimą ir, laikydamiesi strateginio poţiūrio į išlaidas, dėmesį skirti tik tiems, kurie 

aktyviai uţsiima ţemės ūkio veikla. 

Senėjant ūkininkams siekiama patraukti jaunąją kartą, todėl buvo imtasi bendrų 

reformos veiksmų, kuriais jauniesiems ūkininkams visose valstybėse narėse būtų uţtikrintos 

galimybės gauti papildomų išmokų pagal pirmąjį BŢŪP ramstį.  

Susietoji parama yra kita priemonė, kuria gali naudotis valstybės narės ir taip uţtikrinti 

paţeidţiamų sektorių ateitį. Tai priemonė, kuri valstybėms narėms sudaro galimybes skirti 

dėmesį konkretiems poreikiams, taip siekiant ekonominių, socialinių ir (ar) aplinkos apsaugos 

tikslų, kad nebūtų kenkiama Europos ţemės ūkio sektoriaus konkurencingumui. 

Galiausiai labai svarbu ir tai, kad labiau subalansuotas, skaidresnis ir teisingesnis 

išmokų paskirstymas valstybėms ir ūkininkams padės uţtikrinti veiksmingumą. Šia reforma 

siekiama sumaţinti tiesioginių išmokų skirtumus tarp valstybių narių ir valstybėse narėse bei 

uţtikrinti išorės ir vidaus konvergenciją. Šis pokytis yra būtinas norint sukurti patikimesnę ir 

teisėtą paramos sistemą, nes išmokų mokėjimo nebegalima pateisinti prieš dešimtmetį 

buvusiomis nevienodomis istorinėmis sąlygomis, todėl buvo būtina rasti tinkamesnį 

tiesioginių išmokų paskirstymo būdą.  

Norint visoje ES pereiti nuo senosios išmokų sistemos prie su ţeme susietų išmokų, t. y. 

tokios sistemos, pagal kurią ūkininkai gauna palyginamas ir į bendrus tikslus orientuotas 

išmokas uţ hektarą, reikia nepamiršti, kad sistemos negalima pakeisti per vieną naktį ir kad 

valstybės narės bei regionai turi sugebėti atsiţvelgti į savo vietos sąlygas. Susitarime 

nustatytas pereinamasis laikotarpis ir galimybė taikyti schemą regionų lygiu. Taip sumaţėja 

galimų ūkininkavimo trikdţių. 

Galiausiai strateginis poţiūris į išlaidas taip pat prisidės prie veiksmingesnės BŢŪP. Tai 

bus uţtikrinta geriau susiejant BŢŪP su kitomis ES politikos sritimis, laikantis strateginio 

poţiūrio į kaimo plėtros planavimą (aiškiai pasirenkant ir apibrėţiant reikiamus prioritetus, 

derinant prioritetus ir priemones) ir pagerinus politikos priemonių stebėseną ir vertinimą. 
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Taigi taip pabandţiau trumpai apţvelgti logiką, kuria remiasi mūsų pasiūlymai, ir tai, 

dėl ko plačiąja prasme jau buvo susitarta. Neturiu pasirašęs jokių išvadų, nes norėjau pirmiau 

išklausyti, ką kiti kalbėtojai, kalbėję prieš mane, pasakys. Manau, svarbu nepamiršti, kad, 

mūsų nuomone, įgyvendinant reformą bus susiduriama su keturiais pagrindiniais iššūkiais. 

Trys iš jų yra tiesiogiai susiję su tuo, į ką yra orientuota BŢŪP, o vienas – su tuo, į ką bendrai 

yra orientuotos ir kitos politikos sritys.  

Pirmiausia – tai iššūkiai, susiję su konvergencijos ir perskirstymo kriterijais. Kaip tai 

bus daroma tarp valstybių narių, yra nustatyta. Tačiau yra numatyta daug erdvės lankstumui, 

kaip tą daryti valstybėse narėse. Valstybės narės gali pačios nustatyti, kuriems regionams 

tikslingiausia skirti paramą; skirti ar ne papildomą paramą kai kuriems sektoriams susietosios 

paramos priemonėmis; padėti ar ne kai kuriems regionams skiriant jiems daugiau lėšų; kaip 

plačiai taikyti smulkiųjų ūkininkų paramos schemą. Turime nepamiršti, kad kalbame apie 

nekintamą biudţetą. Taigi kuo daugiau pinigų bus skiriama tam tikriems regionams ar 

sektoriams, tuo maţiau pinigų liks kitiems sektoriams ar regionams. Tokia sudaryta galimybė 

reikalauja aiškiai nustatyti poreikius ir reikalavimus, kad būtų galima prisitaikyti prie naujų 

pokyčių. Tad kriterijai, kuriais bus remiamasi siekiant konvergencijos ir perskirstymo, bus be 

galo svarbūs valstybėms narėms įgyvendinant šią politiką. 

Antrasis iššūkis neabejotinai yra susijęs su ekologiškumo skatinimo priemonėmis. 

Patikėkite manimi, nes aš aktyviai dalyvavau rengiant šį pasiūlymų paketą ir mes nagrinėjome 

įvairias skirtingas priemones. Mes to siekėme ne dėl to, kad nematėme, jog valstybėms 

narėms reikia lankstumo. Tai, ką mes pasiūlėme, buvo pagrįsta logika, pabrėţiančia 

supaprastinimą. Susitarime atsiţvelgta į tai. Tačiau taip pat atsiţvelgta ir į valstybių narių 

poreikius.  

Kaip gi bus įgyvendintos ekologiškumą skatinančios priemonės? Reikės atsiţvelgti į tai, 

kad turime tris sritis, kuriose atsakomybės lygmuo įvairus, bet kuriose siekiama to paties 

tikslo. Kompleksinė parama, ekologiškumą skatinančios priemonės pagal pirmąjį ramstį ir 

agrarinės aplinkos apsaugos priemonės pagal antrąjį ramstį turi tą patį tikslą, tai yra 

bendromis pastangomis stiprinti ţemės ūkio sektoriaus kuriamą pavienių ţmonių ir 

visuomenės gerovę. Ir nereikia pamiršti, kad šis tikslas turi nekisti per visą įgyvendinimo 

procesą ir kad turi būti rasta tam tikra pusiausvyra tarp priemonių, kurios konkrečiai bus 

taikomos įgyvendinant šią politiką. 

Trečiasis labai svarbus iššūkis, kuris daţnai pamirštamas, – tai atotrūkio tarp praktinių 

ūkininkų uţduodamų klausimų ir mūsų jiems pateikiamų atsakymų maţinimas. Ūkių 

konsultavimo sistemoje bus naudojama esama ir nauja moksliniais tyrimais pagrįsta su 

inovacijų partneryste susijusi informacija. Sistema uţtikrins grįţtamąjį ryšį keičiantis 

informacija tarp ţemės ūkio praktikų ir tų, kurie kuria ţinias. Taip bus siūlomi ūkininkų 

keliamų klausimų sprendimai. 

Paskutinis iššūkis yra susijęs su BŢŪP sąsajomis su kitomis ES politikos sritimis. 

BŢŪP darna su kitais ES struktūriniais fondais yra be galo svarbi ir to yra reikalaujama 

naujuoju laikotarpiu orientuojant ES lėšas ir BŢŪP. Su tokiais pačiais regioniniais iššūkiais 

galima kovoti įvairiai, kai įvairios taikomos priemonės papildo viena kitą. Kova su tokiais 

pačiais iššūkiais vyksta visai kitaip, jei kiekviena priemonė taikoma atskirai nuo kitų ir su 

kitomis nėra susijusi. Turime nepamiršti, kad visos mūsų taikomos priemonės sudaro vieną 

bendrą politiką. Siekiame tų pačių tikslų. Uţtikrinti, kad priemonės viena kitą papildytų, 

įmanoma, būtent to ir siekiama suteikiant valstybėms narėms lankstumo. 


