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Europos Parlamento Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pirmininko pavaduotojo  

dr. Česlavo Adamo Siekierskio (Czesław Adam Siekierski) kalba ES valstybių narių 

parlamentų Kaimo reikalų komitetų pirmininkų susitikime Seime 

 

 Gerbiamas pirmininke,  

 gerbiami parlamentų nariai, 

 gerbiamas ministre, 

 gerbiami kolegos, 

 ponios ir ponai, 

 

 man garbė kreiptis į Jus Lietuvos parlamente. Dţiaugiuosi iš pirmininkaujančios 

Lietuvos sulaukęs kvietimo perskaityti pranešimą apie pastaruosius pokyčius, susijusius su 

bendrosios ţemės ūkio politikos (BŢŪP) reforma. 

 Birţelio pabaigoje Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija priėmė politinį susitarimą 

dėl BŢŪP reformos. Tris mėnesius vyko intensyvios trišalės derybos. Šis susitarimas dar 

priklausys nuo oficialių derybų dėl ES daugiametės finansinės programos 2014–2020 m. 

baigties, jį dar taip pat turi patvirtinti Ţemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas, Europos 

Parlamentas plenarinės posėdţio metu bei Ţemės ūkio ministrų taryba.  

 Tai pirmoji BŢŪP reforma, kurią parengė Europos Parlamentas, kaip viena iš 

teisėkūros institucijų, kartu su Ţemės ūkio ministrų taryba. 

 Norėčiau iš karto pasakyti, kad dėl kai kurių pagrindinių su daugiamete finansine 

programa susijusių reformos elementų, dėl kurių buvo diskutuojama vasario mėnesį Europos 

Vadovų Tarybos sustikime, dar turi vykti tolimesnės derybos. Dėl klausimų, tokių kaip 

išmokų ribų nustatymas, lankstus lėšų perskirstymas tarp I ir II ramsčių ar ES bendrai 

finansuojamųjų lėšų dalis kaimo plėtrai, Europos Sąjungos Tarybai pirmininkavusi Airija 

neturėjo įgaliojimų derėtis su Europos Parlamentu. Taigi šiandien kalbame apie dalinį politinį 

susitarimą, dėl kurio galutinai bus susitarta Lietuvos pirmininkavimo metu po vasaros 

atostogų. Prie šių neišspręstų klausimų aš dar grįšiu savo kalbos pabaigoje. 

 Norėčiau trumpai pristatyti tokios reformos, dėl kurios šiuo metu yra susitarta, 

pagrindinius elementus. 

 Pirmiausia norėčiau pakalbėti apie tiesiogines išmokas ir aptarti išmokų gavėjų, t. y. 

tų, kurie gaus išmokas, ir tų kurie jų negaus, klausimą. 

 Ateityje išmokos bus skiriamos tik aktyviems ūkininkams. Tačiau valstybės narės bus 

galės pačios tiksliai nustatyti aktyvaus ūkininko apibrėţimą. 

 Europos Parlamento prašymu, valstybės narės turės sudaryti „juodąjį sąrašą“ tų, kurie 

automatiškai nebūtų laikomi aktyviais ūkininkais, nebent jie įrodytų, jog jų vykdoma ţemės 

ūkio veikla sudaro didelę bendros ekonominės veiklos dalį. Į tokį „juodąjį sąrašą“ galėtų būti 

įtrauktos transporto ir nekilnojamojo turto įmonės, oro uostai, nuolatiniai sporto klubai, 

stovyklaviečių valdytojai, kasybos bendrovės ar kitos, valstybės narės nustatytos ţemės ūkio 

veiklos nevykdančios įmonės. 

 Valstybės narės vėliau pačios galės papildyti „juodąjį sąrašą“ remdamosi objektyviais 

ir nediskriminuojančiais argumentais bei apie tai pranešę Komisijai. Tokiu susitarimu iš 

esmės supaprastinamas Komisijos pradinis siūlymas, pagal kurį „ne ūkininkais“ būtų laikomi 
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tie, kurių pajamos iš tiesioginių išmokų sudaro maţiau nei 5 proc. visų jų pajamų iš ne ţemės 

ūkio veiklos (išskyrus tuos, kurie gauna maţiau nei 5 000 eurų tiesioginių išmokų per metus).  

 Dar vienas labai prieštaringas klausimas – teisingesnis tiesioginių išmokų 

paskirstymas valstybėse narėse, t. y. vidinė konvergencija.  

 Pirminiai Komisijos pasiūlymai perskirstyti išmokas ūkininkams valstybėse narėse 

pakeisti. Taip susitarta siekiant išvengti šalutinio galimo išmokų perskirstymo poveikio. 

 Kaip ţinote, istorinėmis nuorodomis grįsta išmokų paskirstymo sistema bus 

palaipsniui panaikinta. Tačiau yra alternatyvų, leisiančių valdyti šį procesą. Pradiniame 

Komisijos pasiūlyme buvo numatyta, kad nuo 2019 m. visiems ūkininkams bet kurioje 

valstybėje narėje teisių į išmokas vieneto vertė turi būti vienoda (nustatyta taikymui 

nacionaliniu arba regionų lygmeniu). 

 Birţelio mėnesį pasiektas susitarimas kaip alternatyvą numato dar vieną galimybę: nuo 

2019 m. ūkininkų, gaunančių maţiau nei 90 proc. nacionaliniu ar regionų lygmeniu mokamų 

išmokų vidurkio, teisių į išmokas vieneto vertė nacionaliniu ar regionų lygmeniu padidinama 

maţiausiai trečdaliu 2014 m. gautų išmokų vertės ir 90 proc. nacionaliniu ar regionų 

lygmeniu mokamu išmokų vidurkio skirtumo. 

 EP nariai uţtikrino, kad iki 2019 m. kiekvienas ūkininkas gautų maţiausiai 60 proc. 

nacionaliniu ar regionų lygmeniu mokamų išmokų vidurkio. Tačiau siekiant išvengti staigių 

paramos lygio sumaţėjimų, kurie gali sukelti pavojų kai kurių ūkių gyvybingumui, Europos 

Parlamentas reikalavo, kad valstybės narės uţtikrintų, kad ūkininkai neprarastų daugiau nei 

30 proc. pirmaisiais reformos įgyvendinimo metais gaunamų tiesioginių išmokų. 

 Be to, naujose taisyklėse dėl tiesioginių išmokų įtvirtintos supaprastintos ir lankstesnės 

nuostatos dėl teisių į išmokas. Valstybės narės ir regionai, kuriuose šiuo metu taikomos 

regioninės arba mišrios išmokų sistemos (ir todėl jau iš dalies atitinka reformos tikslus), galės 

išsaugoti teises į išmokas.  

 Valstybės narės, kurios taiko vienkartinės išmokos uţ plotus schemą (VIPS) (Kipras, 

Bulgarija, Rumunija, Vengrija, Slovakija, Čekija, Lenkija, Lietuva, Latvija, Estija) galės ir 

toliau iki 2020 m. taikyti tokią išmokų sistemą. Šios šalys taip pat gali nuspręsti ir toliau teikti 

perinamojo laikotarpio nacionalinę paramą ūkininkams ir sektoriams, kurie atitiko 

reikalavimus tokiai paramai gauti 2013 m. Išmokų suma, kurią ūkininkai galės gauti 2015 m., 

turi neviršyti 75 proc. ankstesnio konkretaus sektoriaus biudţeto, o iki 2020 m., kai ši 

paramos schema nebebus taikoma, kasmet bus maţinama 5 proc. 

 Siekiant pritraukti daugiau jaunų ţmonių į ţemės ūkį, EP nariai siekė sukurti visoje ES 

taikomų privalomų papildomų išmokų jauniesiems ūkininkams schemą. Jaunesni nei 40 metų 

ūkininkai galėtų pretenduoti gauti papildomai 25 proc. išmokos uţ maţiausiai 25 ha ir 

daugiausiai 90 ha ţemės plotą (bendrą maksimalų ţemės ploto didį nustatys kiekviena 

valstybė narė). Valstybės narės turėtų panaudoti iki 2 proc. nacionalinio tiesioginių išmokų 

biudţeto šios paramos jauniesiems ūkininkams finansavimui. 

 Kita vertus, valstybės narės galėtų nevarţomai apsispręsti, ar sudaryti paramos 

smulkiesiems ūkininkams schemas. Ūkininkai, atitinkantys reikalavimus šiai paramai gauti, 

galėtų gauti papildomą maţiausiai 500 eurų ir daugiausiai 1 250 eurų dydţio paramą (arba 

200–500 eurų paramą Kroatijos, Kipro, Slovėnijos ūkininkams ir 50–500 eurų paramą Maltos 

ūkininkams). 
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 Dabar norėčiau pereiti prie pagrindinio diskusijų dėl reformos elemento, t. y. BŢŪP 

ţalinimo priemonių. 

 Trys pagrindinės institucijos, vadovaujamos Europos Parlamento, susitarė, kad turi 

būti dedama daugiau pastangų aplinkos apsaugai. Susitarimu nustatyta, kad 30 proc. 

nacionalinio tiesioginių išmokų ūkininkams biudţeto turi būti susieta su ţalinimo 

priemonėmis. Tačiau EP narius Taryba taip pat parėmė priimant sprendimą 30 proc. kaimo 

plėtrai skiriamų lėšų skirti su aplinkos apsauga susijusioms priemonėms. Be abejo, 

Parlamentas pareikalavo, kad galimybė ūkininkams gauti dvigubas išmokas uţ tų pačių 

ekologiškumą skatinančių priemonių taikymą būtų panaikinta. 

 Dabartiniu susitarimu taip pat uţtikrinama, kad naujos aplinkos apsaugos taisyklės 

ūkininkams bus lankstesnės ir susietos su ūkio dydţiu. Remiantis politiniu susitarimu, trys 

pagrindinės Komisijos pasiūlytos ekologiškumą skatinančios priemonės – pasėlių įvairinimas, 

daugiamečių pievų ir ekologiniu poţiūriu svarbių vietovių išlaikymas – išliks, tačiau turi būti 

padarytos tam tikros išimtys, pagal kurias būtų atsiţvelgta į geografines sąlygas ir ūkių 

dydţius. 

 Ūkininkai, kurių ūkiai yra sertifikuoti pagal nacionalines arba regionines 

aplinkosaugos sertifikavimo sistemas, būtų laikomi ekologiškais tik su sąlyga, kad jų 

taikomos priemonės duoda maţiausiai tokią pačią ar didesnę naudą nei numatytosios ţalinimo 

priemonės. Tos pačios sąlygos taikomos ir kitoms aplinkos apsaugos poţiūriu daugiau ar 

maţiau lygiavertėms priemonėms, remiamoms pagal BŢŪP II (kaimo plėtros) ramsčio 

numatytas agrarinės aplinkosaugos schemas, kurias ūkininkai gali pasirinkti taikyti vietoje 

trijų numatytųjų ekologiškumą skatinančių priemonių. Šios aplinkos apsaugos poţiūriu 

daugiau ar maţiau lygiavertės priemonės būtų grieţtai apibrėţtos pagrindiniame 

reglamentuojančiame teisės akte, o Komisija įvertintų jų atitikimą teisės akto priede 

numatytoms priemonėms. 

 Ekologiški ūkiai automatiškai bus laikomi aplinką tausojančias ūkiais netaikant jiems 

jokių papildomų reikalavimų. 

Pirmiausia norėčiau paminėti pasėlių diversifikavimo klausimą. Laikantis Europos 

Parlamento pozicijos, ūkininkams, turintiems nuo 10 iki 30 ha dirbamos ţemės valdas, turėtų 

būti keliamas reikalavimas sėti bent dviejų skirtingų kultūrų augalus. Nei vienos iš sėjamų 

kultūrų plotas neturėtų uţimti daugiau nei 75 proc. dirbamos ţemės. 

Didesnio nei 30 ha dirbamos ţemės ploto ūkiams turėtų būti keliamas reikalavimas auginti 

trijų tipų kultūrinius augalus, kurių pagrindinis turėtų uţimti daugiau nei 75 proc. ploto, o 

dviem pagrindinėmis kultūromis uţsėtas plotas turėtų būti ne didesnis nei 95 proc. viso 

dirbamos ţemės ploto. 

Skandinavijos šalių šiaurėje (į šiaurę nuo 62-osios lygiagretės) esančioms valdoms nustatytos 

specialios nuostatos, ryţius auginantiems ūkiams nustatytos išimtys. 

Siekdamos išsaugoti daugiametes ganyklas valstybės narės privalo uţtikrinti, kad 

daugiamečių ganyklų plotas nacionaliniu, regionų ir subregionų lygmeniu nesumaţėtų 

daugiau nei 5 proc. (konkrečias ribas nustatys valstybės narės) palyginti su 2015 m. lygiu. 

Remiantis susitarimu, ūkininkai negali keisti ţemės paskirties arba arti valstybių narių 

nustatytose aplinkosaugos poţiūriu jautriose vietovėse esančių daugiamečių ganyklų 

šlapynėse ir durpingoje dirvose, kuriose gausu anglies. 
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Įsigaliojus naujosioms taisyklėms dėl ekologiniu poţiūriu svarbių vietovių ūkininkai, turintys 

daugiau nei 15 ha dirbamos ţemės, turės uţtikrinti, kad 5 proc. jų ūkio, išskyrus daugiametes 

ganyklas ir daugiamečius pasėlius, sudarytų ekologiniu poţiūriu svarbios vietovės, pvz., 

pūdymai, pylimai, kraštovaizdţio elementai, apsauginės juostos ir kt. 

Trys institucijos susitarė, kad ūkiams, kuriuose daugiau nei 75 proc. ploto sudaro ganyklos (su 

sąlyga, kad likęs dirbamos ţemės plotas yra maţesnis nei 30 ha), ir ūkiams, kuriuose pasėliai 

auginami vandenyje, šis reikalavimas nebūtų taikomas. 

Ekologiniu poţiūriu svarbios vietovės galėtų būti vertinamos pagal ekologinį reikšmingumą, 

šio klausimo techniniai aspektai, pvz., svoriniai daugikliai ir perskaičiavimo koeficientai būtų 

nustatyti deleguotuoju aktu. Siekdama dar padidinti ekologiniu poţiūriu svarbių vietovių plotą 

iki 7 proc. Komisija iki 2017 m. kovo mėn. pabaigos turės pateikti vertinimo ataskaitą ir, jei 

reikės, pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo teisės akto. Šį pasiūlymą turės patvirtinti 

Europos Parlamentas ir Taryba. 

Europos Parlamentas ir Taryba pritarė Komisijos planams įvesti sąlygą, kad 30 proc. 

tiesioginėms išmokoms skiriamo nacionalinio biudţeto būtų paskirstoma ūkininkams, kurie 

atitinka reikalavimus dėl ţalinimo priemonių įgyvendinimo. Jei ūkininkai šių reikalavimų 

nesilaikys, neteks jų išmokoms taikomos ekologiškumo skatinimo funkcijos. Be to, 

trečiaisiais metais po naujosios BŢŪP įsigaliojimo ţalinimo reikalavimų nesilaikymas gali 

lemti papildomas sankcijas iki 20 proc., o nuo ketvirtųjų reformos įgyvendinimo metų iki 

25 proc. ekologiškumą skatinančių išmokų. Pirmuosius dvejus naujosios BŢŪP politikos 

įgyvendinimo metus papildomos baudos nebus taikomos, siekiant ūkininkams duoti laiko 

susipaţinti su naujosiomis taisyklėmis. 

Į kaimo plėtros reglamentą įtrauktas papildomas BŢŪP ţalinimo elementas. Europos 

Parlamentui atkakliai reikalaujant buvo sutarta, kad nemaţiau nei 30 proc. viso kaimo plėtros 

programoms skiriamo biudţeto turi būti skiriama su aplinka ir klimatu susijusioms išlaidoms. 

Europos Parlamentas derybose teigė, kad siekiant išvengti dvigubo finansavimo pagal 

tiesioginių išmokų sistemą įgyvendinamoms ţalinimo priemonėms neturėtų būti skiriamas 

joks kitas finansavimas iš kaimo plėtros biudţeto. Tai reiškia, kad siekdami gauti papildomą 

finansavimą iš kaimo plėtros biudţeto ūkininkai, įgyvendinantys agrarines aplinkosaugos 

priemones pagal II ramstį, turės laikytis ne tik privalomų ţalinimo priemonių ir duoti 

papildomos naudos aplinkai. 

Kita svarbi kaimo plėtros politikos naujovė − rizikos valdymo priemonių įtraukimas pagal 

BŢŪP II ramstį, kai reikalaujama, kad šias priemones bendrai finansuotų valstybės narės. Šios 

priemonės apima finansinius indėlius pasėlių, gyvulių ir augalų draudimo įmokoms, ir 

bendras lėšas, kuriomis ūkininkams kompensuojami ekonominiai nuostoliai, patirti dėl 

nepalankių klimato sąlygų, gyvūnų ar augalų ligų arba kenkėjų antplūdţio. 

Trys institucijos taip pat sutarė sukurti pajamų stabilizavimo priemonę, finansinių indėlių 

forma sukaupti bendrų lėšų, kuriomis ūkininkams būtų kompensuojamos staiga smarkiai 

sumaţėjusios jų pajamos. Iki 2018 m. pabaigos bus pristatyta ataskaita apie taikant šias naujas 

priemones įgytą patirtį, o remiantis įgyta patirtimi priemonės bus įvertintos iš naujo. 

Trečiasis teisės aktas susijęs su bendrosios rinkos organizavimu, juo siekiama sustiprinti 

ūkininkų derybinę poziciją. 

Derybų metu Europos Parlamento nariai teigė, kad siekiant pagerinti ūkininkų galimybes 

kovoti su rinkos kintamumu ir suvaldyti krizes, taip pat stiprinti jų galimybes derėtis dėl 
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kainų, gamintojų organizacijoms ir tarpšakinėms gamintojų, prekybininkų ir (arba) perdirbėjų 

organizacijoms reikia suteikti didesnių galių ir naujų priemonių. 

Paprastai valstybėms narėms suteikiama teisė pačioms nuspręsti, ar pripaţinti gamintojų arba 

tarpšakines organizacijas. Tačiau tam tikruose konkrečiuose sektoriuose pvz., alyvuogių 

aliejaus arba vaisių ir darţovių sektoriuje reikalaujama pripaţinti gamintojų arba tarpšakines 

organizacijas. 

Parlamento iniciatyva trys institucijos susitarė, kad siekiant pagerinti vidaus rinkos veikimą ir 

sustiprinti ūkininkų padėtį maisto tiekimo grandinėje reikia išaiškinti ţemės ūkio sektoriui 

taikomas ES konkurencijos taisykles. Reikia leisti ūkininkų organizacijų arba asociacijų 

susitarimus, sprendimus ir suderintus veiksmus, jei jie nekenkia konkurencijai, nes jie yra 

būtini norint pasiekti ES ūkių politikos uţdavinių.  

Be to, remiantis susitarimo tekstu, parengtu pagal Europos Parlamento pirminę poziciją, 

siekiant išvengti kiekvienos valstybės narės kompetentingų institucijų skirtingo aiškinimo, ES 

konkurencijos taisyklės turėtų būti taikomos vieningai.  

Siekiant pagerinti ūkininkų galimybes derėtis dėl teisingos produktų kainos alyvuogių aliejų, 

jautieną, grūdus ir baltymingus augalus auginančių ir gaminančių ūkininkų organizacijoms 

turi būti leista organizacijų narių vardu kolektyviai derėtis dėl tiekimo sutarčių nepaţeidţiant 

konkurencijos teisės aktų.  

Derybose Europos Parlamento nariai reikalavo, kad pieno produktus gaminantiems 

ūkininkams galiojančių sutarties sąlygų (kurias Europos Parlamentas priėmė 2012 m. vasario 

mėn.) taikymas turi būti išplėstas ir į kitus ţemės ūkio sektorius. Remiantis susitarimo dėl 

BŢŪP reformos tekstu, valstybės narėms turi būti leista nuspręsti ar taikyti tokias sutartis, 

kuriomis būtų reglamentuojamas ūkininkų pagamintų produktų pristatymas perdirbėjams arba 

platintojams konkrečioje teritorijoje. Tačiau jei šios sutartys bus privalomos, jos turi būti 

sudaromos prieš pristatant produktus, jose turi būti nurodyta kaina, mokėjimo laikotarpis ir 

produktų paėmimo bei pristatymo sąlygos. Valstybės narės taip pat turi turėti galimybę 

nustatyti minimalų (ne maţiau nei 6 mėn.) tokių sutarčių galiojimo laiką. 

Dabar trumpai pakomentuosiu konkrečius sektorius. 

Europos parlamentas ir Taryba atmetė Komisijos planus iki 2015 m. rugsėjo mėn. pabaigos 

panaikinti cukraus kvotas ir susitarė sistemą išlaikyti iki 2017 m. rugsėjo mėn. pabaigos. 

Siekdamas išsaugoti gerą kokybiškų ES vynų reputaciją Europos Parlamentas atkakliai 

reikalavo išlaikyti vynmedţių sodinimą reglamentuojančią sistemą iki 2030 m. 

Dabartinę teisės sodinti vynmedţius sistemą pakeis leidimų sodinti vynmedţius sistema, kuri 

galėtų būti taikoma nuo 2016 m., tačiau pirminių suteiktų teisių galiojimo laikas galėtų būti 

pratęstas 3−5 metams.  

Strategija, kuria siekiama pagerinti vaikų mitybos įpročius, pvz., vaisių bei darţovių 

vartojimo skatinimo mokyklose programa, taip pat turėtų prisidėti prie vietos maisto augintojų 

padėties gerinimo ir kovos su maisto švaistymu, teigiama tekste, dėl kurio susitarta. 

Mokykloms tiekiamų vaisių ir darţovių sąrašą turėtų sudaryti pačios valstybės narės. 

Valstybėms narėms taip pat bus leidţiama teikti susietąją paramą, susietą su tam tikra gamyba 

ekonomikos, socialiniu ar aplinkos poţiūriu svarbiame ekonomikos sektoriuje, kuriam tuo 

metu kyla sunkumų. 

Valstybės narės gali naudoti iki 8 proc. tiesioginėms išmokoms skirto nacionalinio biudţeto 

tokiai paramai finansuoti. Jei per laikotarpį nuo 2010 m. iki 2014 m. per vienerius metus 
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valstybė narė panaudoja maţiau nei 5 proc. susietosios paramos, tuomet minėta riba 

padidinama iki 13 proc. Valstybės narės, kurios per laikotarpį nuo 2010 m. iki 2014 m. per 

vienerius metus panaudoja daugiau nei 10 proc. gali prašyti padidinti minėtą ribą, kurią turi 

patvirtinti Komisija. 

Toms valstybėms narėms, kurios bent 2 proc. nacionalinio biudţeto skiria baltymingų augalų 

auginimui finansuoti, ši riba gali būti padidinta dviem procentiniais punktais. 

Nepaisant to, ši parama turėtų būti naudojama tik tiek, kiek reikia konkretaus regiono esamam 

gamybos lygiui išlaikyti. 

 Europos Parlamento reikalavimu siekiant stabilizuoti ţemės ūkio sektorių kilus rimtam 

rinkos disbalansui Europos Komisijai bus suteiktos galios taikyti tam tikras ES konkurencijos 

taisyklių išimtis, jei jos neprieštaraus bendrosios rinkos principams. Taip ūkininkų 

organizacijos galės taikyti privataus sandėliavimo priemones ir pardavimo akcijas, išimti 

produktus iš rinkos, arba kartu įsigyti medţiagų, kurių reikia kovoti su kenkėjų ir gyvulių ligų 

plitimu, taip pat laikinai planuoti gamybą. 

Paskutinis, bet ne maţiau svarbus, horizontalusis reglamentas, kuriuo bus siekiama pagerinti 

valstybės lėšų ir išlaidų kontrolę. Nuo diskusijų apie BŢŪP reformą pradţios, Europos 

Parlamento nariai pabrėţė, kad pasitelkus naująją BŢŪP reikia maţinti biurokratinę naštą, 

įskaitant susijusią su atitikties ES taisyklėms ir efektyvaus ES lėšų panaudojimo tikrinimu.  

Siekiant palengvinti ūkininkų gyvenimą ir kartu atidţiai stebėti ar laikomasi bendrųjų ES lėšų 

panaudojimo taisyklių politiniu susitarimu nustatyta keletas priemonių, skirtų nereikalingoms 

biurokratinėms kliūtims panaikinti ir baudų uţ taisyklių paţeidimus proporcingumui 

uţtikrinti. 

Susitarimo tekste teigiama, kad visi patikrinimai ir sankcijos, įskaitant tas, kuriomis siekiama 

uţtikrinti atitiktį kompleksinės paramos teikimo reikalavimams (t.y., ūkininkams teikiant 

išmokas keliamos sąlygos laikytis pagrindinių aplinkosaugos, maisto saugos ir gyvūnų 

gerovės standartų), privalo būti proporcingos ir parinktos atsiţvelgiant į rizikos lygį. Be to, 

valstybės narės, kurių klaidų lygis yra priimtinas gali sumaţinti patikrų vietoje skaičių. 

Siekdamos supaprastinti paraiškų teikimą remdamosi ankstesniais metais pateiktomis 

paraiškomis valstybės narės gali ūkininkams pateikti iš dalies uţpildytas elektronines formas. 

Jei pakeitimų nėra, ūkininkams tereikia paraiškas pasirašyti ir pateikti.  

Valstybės narės galėtų sukurti ankstyvojo perspėjimo sistemą, kuri siųstų pranešimus 

kompleksinės paramos taisykles paţeidusiems paramos gavėjams ir praneštų, kad paţeidimą 

būtina panaikinti. Atsiţvelgiant į paţeidimo sudėtingumą, mąstą ir trukmę, išmokos neturėtų 

būti maţinamos jei paţeidimas pašalinamas ir jei neatitiktis nesukelia ţalos visuomenės ar 

gyvulių sveikatai tiesioginės rizikos. Tačiau jei problema neišsprendţiama, išmokos taisykles 

paţeidusiems ūkininkams turėtų būti maţinamos, net ir atgaline data. 

Pagal susitarimą nustatomos patikslintos skaidrumo taisyklės, kuriomis reikalaujama skelbti 

ES ţemės ūkio subsidijų gavėjų (juridinių ir fizinių asmenų) pavadinimus arba vardus ir 

pavardes, gautas sumas ir priemones, pagal kurias skiriamos išmokos. Visi duomenys turi būti 

renkami bendrame, valstybės narės sukurtame, tinklalapyje. Smulkūs ūkininkai (visi, kurie 

gauna maţiau nei 1 250 eurų per metus) turėtų būti atpaţįstami pagal kodą. 

Galiausiai norėčiau sugrįţti prie dar neišspręstų klausimų ir laukiamo galutinio institucijų 

susitarimo. Dėl Tarybos nesugebėjimo susitarti su Europos Parlamentu dėl klausimų dėl kurių 

valstybių ir vyriausybių vadovai priėmė poziciją vasario mėn. vykusiame Europos viršūnių 
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susitikime į 2013 m. birţelio 26 d. priimtą politinį susitarimą dėl BŢŪP neįtraukta keletas 

klausimų, kurie bus sprendţiami vėliau.  

Šie klausimai apima tiesioginių išmokų viršutinės ribos nustatymą (t.y., viršutinės ribos 

nustatymą didţiausioms ţemės ūkio valdoms), išorės konvergenciją (t.y., kaip teisingiau ir 

darniau paskirstyti tiesiogines išmokas valstybėms narėms visoje ES), valstybių narių 

galimybes perkelti pagal BŢŪP I ramstį (nustatant viršutinę tiesioginių išmokų ribą) ir II 

ramstį (iš kaimo plėtros biudţeto) skiriamas lėšas nustatant kaimo plėtros bendro finansavimo 

normas ir valstybių narių biudţetus. 

Europos Parlamentas reikalauja, kad šie klausimai būtų BŢŪP reformos teisės aktų dalimi, 

pagal Lisabonos sutarties 43 straipsnį dėl šių teisės aktų taip pat turi būti priimtas bendras 

sprendimas.  

Pagal ES sutarties 15 straipsnį Europos Vadovų Taryba (vyriausybių vadovai) turi nustatyti 

bendrąją politikos kryptį, tačiau neturi teisėkūros galių.  

Todėl esame įsitikinę, kad likę neišspręsti klausimai bus baigti spręsti rugsėjo mėnesį, po 

konstruktyvių derybų su ES Tarybai pirmininkaujančia Lietuva.  

Ačiū Jums uţ dėmesį! 


