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„Būsimos ūkių išlaidos turi būti pagrįstos ambicingais ir 
tinkamais veiksmingumo tikslais“ – teigia ES auditoriai 
Europos Audito Rūmai šiandien paragino būsimas su bendra žemės ūkio politika (BŽŪP) 
susijusias išlaidas grįsti ambicingais ir tinkamais veiksmingumo tikslais, laikantis visų teisėtumo 
ir tvarkingumo reikalavimų. „Lėšos taip pat turi būti panaudotos tose srityse, kuriose gali būti 
gauta didelė ES pridėtinė vertė“ – teigia auditoriai. 

Šis raginimas pateikiamas apžvalginiame pranešime dėl būsimos BŽŪP, atsakant į Europos 
Komisijos komunikatą dėl maisto ir ūkininkavimo ateities po 2020 m. BŽŪP šiuo metu peržiūrima, 
kadangi dabartinis septynerių metų ES finansų planavimo laikotarpis baigiasi 2020 m.  

„Kai kurių BŽŪP priemonių tikslai yra neaiškūs“ – teigia ES auditoriai. Pavyzdžiui, žalinimo 
priemonės, pradėtos taikyti po paskutinės BŽŪP reformos, tikslui – stiprinti BŽŪP aplinkosauginį 
veiksmingumą – nebuvo nustatyta konkrečių priemonės indėlio į aplinkosaugą ir klimatą tikslinių 
verčių. Jei įmanoma, turėtų būti nustatytos ne tik išdirbių, bet ir rezultatų bei poveikio tikslinės 
vertės. 

„Žemės ūkio finansavimas gali būti skiriamas toms sritims, kuriose tikėtina, kad bus panaudotos 
visos skirtos lėšos – sakė už apžvalginį pranešimą atsakingas Audito Rūmų narys João 
Figueiredo. – Tai veikiau atspindi išlaidų kultūrą, o ne veiksmingumo kultūrą.“ 

Auditoriai sutinka, kad Komisija atsižvelgė į jų kelis metus teiktas rekomendacijas. Komisija 
pasiskelbė siekianti nustatyti naują, veiksmingumu pagrįstą sistemą. Tačiau jie pažymi, kad kai 
kurie statistiniai duomenys neatitinka jų ankstesnėse ataskaitose nustatytų kriterijų, ir kad 
remtos priemonės gali būti panašios į anksčiau remtas priemones. 

Šiuo metu nėra ES statistikos sistemos, kurioje galėtų būti pateikta informacija apie žemės ūkio 
bendruomenės gyvenimo lygį. Auditoriai ne kartą ragino parengti šiuos duomenis, skirtus 
politikai, siekiant užtikrinti deramą gyvenimo lygį žemės ūkio bendruomenei ir kitiems BŽŪP 
tikslams. 
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Pagrindinis Komisijos minties elementas yra padidėjusiu lankstumu ir subsidiarumu pagrįstas 
„naujas įgyvendinimo modelis“, kuriuo valstybėms narėms suteikiama daugiau įgaliojimų 
veiksmingumo srityje. Auditorių nuomone, kad naujas modelis būtų sėkmingas, reikia: 

• priemonių, pagrįstų patikimais moksliniais ir statistiniais įrodymais, kuriomis bus aiškiai 
pasiekti pageidaujami rezultatai; 

• Su ES tikslais suderintų tinkamų, ambicingų ir patikrinamų tikslų naujiems „BŽŪP 
strateginiams planams“; 

• patikimos veiksmingumo stebėjimo ir vertinimo sistemos; 

• patikimos atskaitomybės ir audito grandinės, teikiančios patikinimą apie atitiktį ir 
veiksmingumą. 

 

Audito Rūmų apžvalginis pranešimas „BŽŪP ateitis“ paskelbtas anglų kalba jų interneto svetainėje 
(eca.europa.eu). Netrukus jis bus paskelbtas kitomis kalbomis. 

 


