EUROPOS
KOMISIJA

Briuselis, 2020 08 26
COM(2020) 285 final

KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI
ES aprūpinimo maistu ir mitybos saugumo politikos įsipareigojimų vykdymas.
Ketvirtoji kas dvejus metus rengiama ataskaita
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1. ĮVADAS
Tai ketvirtoji ataskaita, kurioje pateikiama informacija apie ES ir jos valstybių narių padarytą
pažangą vykdant bendrus aprūpinimo maistu ir mitybos saugumo politikos įsipareigojimus1.
Prie jos pridedamas Komisijos tarnybų darbinis dokumentas, kuriame pateikiama išsamesnės
informacijos apie atliktą analizę ir atvejų tyrimus.
Ataskaitoje daugiausia dėmesio skiriama pagrindiniams politikos pokyčiams, analizuojamos
finansinės išmokų tendencijos2 ir vertinami politikos prioritetai. Be to, joje apžvelgiami ES ir
jos valstybių narių pasiekti rezultatai ir padaryta pažanga dviejose 2018 m. Tarybos
nurodytose teminėse prioritetinėse srityse: i) įgalinant moteris aprūpinimo maistu ir mitybos
saugumo srityje ir ii) kuriant darbo vietas kaimo vietovėse. Ataskaitos pabaigoje pabrėžiama
aštuonių politikos krypčių svarba.
Ataskaitoje pateikiama pavyzdžių, kaip ES ir jos valstybės narės ėmėsi aktyvesnių veiksmų
aprūpinimo maistu ir mitybos saugumo bei darnaus žemės ūkio srityse.

2. PASAULIO IR EUROPOS POLITIKOS POKYČIAI
2015 m. vėl padidėjo dešimtmečiais mažėjęs nuo bado ir nuo netinkamos mitybos kenčiančių
gyventojų skaičius. 2018 m. buvo apskaičiuota, kad 821 mln. asmenų patiria neprievalgį3. Be
to, apibendrinus vidutinio ir didelio maisto stygiaus mastą, nustatyta, kad maisto stygių
patiria 26,4 % pasaulio gyventojų (maždaug 2 mlrd. žmonių), o daugiau kaip 135 mln.
žmonių 55 šalyse patiria didelį badą ir jiems reikia skubios pagalbos maistu bei skubios
paramos mitybos ir pragyvenimo poreikiams patenkinti4. Šį padidėjimą daugiausia lėmė
konfliktai, gaivalinės nelaimės ir klimato kaita. Jei dabartinės tendencijos nesikeis, iki
2030 m. nepavyks pasiekti ne tik 2-ojo darnaus vystymosi tikslo (DVT) (bado panaikinimas),
bet ir visų darnaus vystymosi tikslų.
2018 m. ES Taryba, reaguodama į jau ir taip nerimą keliančius skaičius ir vadovaudamasi
naujausiomis ataskaitomis dėl ES aprūpinimo maistu ir mitybos saugumo politikos
įsipareigojimų vykdymo ir dėl Komisijos veiksmų plano dėl mitybos, išreiškė susirūpinimą
dėl visuotinio aprūpinimo maistu ir mitybos saugumo5. Taryba paragino Komisiją ir toliau
bei aktyviau siekti 2-ojo DVT ir taip pakeisti dabartines tendencijas.
Per ataskaitinį laikotarpį ES ir jos valstybės narės svariai prisidėjo stiprinant visuotinį
aprūpinimą maistu, teikdamos finansavimą, propaguodamos ir spręsdamos esminius valdymo
klausimus.
2018 m. ES ir jos valstybės narės daugiausia dėmesio skyrė 2017 m. birželio mėn. Europos
konsensuso dėl vystymosi įgyvendinimui6. Konsensusu nustatomas bendras požiūris į
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tarptautinį bendradarbiavimą bei vystymosi politiką ir į tai, kaip ES, vykdydama išorės
veiksmus, gali prisidėti prie sėkmingo Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m.
įgyvendinimo. Dokumente pripažįstama, kad aprūpinimas maistu ir mitybos saugumas yra
reikšmingos pasaulinio masto problemos, ir nurodomi svarbiausi veiksniai kovojant su
skurdu ir didėjančia nelygybe – darnus žemės ūkis ir žuvininkystė. Be to, juo ES ir jos
valstybės narės raginamos dėti pastangas, kad būtų panaikintas badas ir bet kokio pobūdžio
netinkama mityba.
Pasauliniu lygmeniu ES ir jos valstybės narės ir toliau siekė: i) stiprinti aprūpinimo maistu ir
mitybos saugumo valdymą, pasitelkdamos, be kita ko, Aprūpinimo maistu pasaulyje komitetą
ir Mitybos gerinimo (angl. Scaling Up Nutrition, SUN) judėjimą, ir ii) skatinti įdiegti naują
pasaulinį koordinavimo mechanizmą, skirtą maisto krizėms įveikti. Remdama Pasaulinį
kovos su maisto krizėmis tinklą, ES ir toliau atliko vadovaujamą vaidmenį ir vykdė savo
įsipareigojimą daugiašaliu lygmeniu stiprinti humanitarinės pagalbos, vystymosi ir taikos
tarpusavio sąsajas (6 prioritetas). Šis integruotas požiūris į krizę vienija visus pagrindinius
dalyvius ir aktyviai skatina koordinavimą ir bendradarbiavimą vietos lygmeniu. Metinė
pasaulinė ataskaita dėl maisto krizių, kurią rengiant dalyvauja 16 svarbiausių pasaulio ir
regionų institucijų, priklausančių Informacijos apie aprūpinimą maistu tinklui (angl. Food
Security Information Network), šiuo metu visuotinai laikoma bendru sutarimu grindžiamos
maisto krizių analizės pagrindu. 2018 m. Pasaulinis tinklas organizavo konferenciją „Maistas
ir žemės ūkis krizės metu“ (angl. Food and agriculture in times of crisis), įvykusią 2019 m.
pradžioje Briuselyje.
Prie pasaulinio masto pastangų spręsti netinkamos mitybos problemą ES prisidėjo aktyviai
kovodama su neprievalgiu, visų pirma, siekdama apsaugoti vaikus nuo vystymosi sutrikimų.
Iki 2020 m. Komisija įsipareigojo sutelkti 3,5 mlrd. EUR, kad iki 2025 m. šalyse partnerėse
būtų galima bent 7 mln. sumažinti vaikų, turinčių vystymosi sutrikimų, skaičių. 2018 m.
lapkričio 26 d. išvadose Taryba pripažino Komisijos pastangas vykdyti ES įsipareigojimus ir
sutelkti visus atitinkamus sektorius mitybos darbotvarkei remti pasaulio ir šalių partnerių
lygmenimis. 2019 m. paskelbtoje Ketvirtojoje pažangos ataskaitoje dėl ES veiksmų plano dėl
mitybos7 patvirtinta, kad Komisija, siekdama įvykdyti ES politinį įsipareigojimą. vykdė su
mitybos sritimi susijusias investicijas. 42 šalyse partnerėse sutrikusio vystymosi atvejų
sumažėjo nuo 39,2 % (2012 m.) iki 34,9 % (2019 m.). Atsižvelgiant į dabartines tendencijas,
apskaičiuota, kad šiose šalyse 4,7 mln. vaikų išvengs vystymosi sutrikimų. Įsipareigojimas iki
2020 m. skirti 3,5 mlrd. EUR buvo įvykdytas anksčiau, nei numatyta – 2019 m.
Vadovaujantis 2-uoju ES lyčių lygybės veiksmų planu (II LLVP), ir toliau siekta skatinti
pokyčius lyčių lygybės srityje. Visapusiškai pripažįstama, kad moterys atlieka itin svarbų
vaidmenį žemės ūkio maisto produktų vertės grandinėse valdant gamtos išteklius ir
užtikrinant aprūpinimą maistu ir mitybos saugumą. Lyčiai atžvalgių sutarčių skaičius
padidėjo nuo 37 % (2014 m.) iki 57 % (2018 m.)8.
2017 m. įvykusiame aukščiausiojo lygio susitikime „Viena planeta“ ES įsipareigojo skirti
270 mln. EUR atsparumui klimato kaitai stiprinti ir žemės ūkio inovacijoms, skirtoms tvariai
kaimo pertvarkai, remti. Gavusi finansinę Prancūzijos paramą, Komisija pradėjo įgyvendinti
iniciatyvą „Vystymosi požiūriu pažangios inovacijos žemės ūkio sektoriuje pasitelkiant
mokslinius tyrimus“ (DeSIRA)9. Iniciatyvos tikslas – stiprinti mokslinių tyrimų ir inovacijų
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ryšį klimato kaitos poveikiui atspariose maisto sistemose ir rinkti informaciją, kuria būtų
grindžiama mažas ir vidutines pajamas gaunančių šalių politika. Iniciatyva DeSIRA remiami
mokslinių tyrimų ir inovacijų projektai Afrikoje, Azijoje, Lotynų Amerikoje ir stiprinami
svarbiausių nacionalinių, regioninių ir pasaulinių subjektų atliekamų mokslinių tyrimų
pajėgumai ir valdymas. Iniciatyvą sudaro trys pagrindiniai ramsčiai: 1) moksliniai tyrimai ir
inovacijos žemės ūkio ir maisto sistemose; 2) inovacijoms palanki mokslinių tyrimų
infrastruktūra ir 3) žinios ir informacija, kuriomis grindžiamas politikos formavimas. Nuo
2018 m. daugiau kaip 31 šalyje priimta per 40 projektų, o šešios valstybės narės10, siekdamos
sustiprinti sinergiją su savo dvišaliais ir daugiašaliais mokslinių tyrimų ir inovacijų portfeliais
žemės ūkio ir kaimo plėtros srityse, įsipareigojo iniciatyvai DeSIRA skirti papildomų lėšų.
Palaikant ES ir Afrikos mokslinių tyrimų ir inovacijų partnerystę aprūpinimo maistu, mitybos
saugumo ir darnaus žemės ūkio srityje įgyvendinamos bendrai suderintos ES ir Afrikos
Sąjungos veiksmų gairės (2016–2020 m.). Iki 2020 m. pabaigos iš programos „Horizontas
2020“ biudžeto per Afrikos Sąjungos mokslinių tyrimų dotacijų programą ir per bendrą
10 ES ir 9 Afrikos Sąjungos valstybių narių vykdomą finansavimo programą (LEAP-AGRI
ERANeT) bus sutelkta maždaug 190 mln. EUR. Iš viso lėšos skiriamos beveik
100 projektų11.
Afrikos Sąjungos ir ES bendradarbiavimą sutvirtino du renginiai. 2019 m. įvykusioje Afrikos
Sąjungos ir ES ministrų konferencijoje buvo sutarta dėl 10 veiksmų sričių, be kita ko, dėl
Visos Afrikos ekonominės politikos analizės tinklo (angl. The Pan-African Network for the
Economic Analysis of Policies, PANAP), skirto dalytis žiniomis apie politikos poveikio
analizę Užsachario šalyse, įsteigimo. 2019 m. surengto Afrikos Sąjungos ir ES aukšto lygio
politinio dialogo mokslo technologijų ir inovacijų klausimais tikslas – geriau panaudoti
mokslinių tyrimų rezultatus ir pritaikyti juos kuriant produktus ir procesus, kad būtų plečiama
aukštos kokybės maisto produktų gamyba iš atitinkamų žaliavų, didėtų pajamų augimas ir
būtų remiama kaimo plėtra abiejuose regionuose.
ES ir jos valstybės narės pasiekė pažangą stiprindamos smulkiųjų ūkininkų ir mažųjų bei
vidutinių įmonių (MVĮ) ryšius ir nukreipdamos investicijas į darbo vietų, skirtų visų pirma
jaunimui ir moterims, kūrimą kaimo vietovėse. 2018 m. buvo priimtas Komunikatas dėl
naujo Afrikos ir Europos tvarių investicijų ir darbo vietų kūrimo aljanso12. Komunikatu
siekiama kurti darbo vietas bei skatinti tvarų ir integracinį vystymąsi. Be to, siekiant skatinti
darbo vietų kūrimą žemės ūkio ir žemės ūkio maisto produktų sektoriuje, buvo įsteigta
Afrikos kaimo vietovių darbo grupė. ES išorės investicijų planas ir ES patikos fondas
Afrikai – tai pagrindinės ES priemonės, skirtos investicijoms į Afriką skatinti (įskaitant kitų
finansavimo šaltinių žemės ūkiui vystyti sutelkimą).
Kalbant apie daugiašalį koordinavimą, pažymėtina, kad Komisija ir penkios valstybės narės 13
yra Pasaulinės kaimo plėtros donorų platformos (GDPRD) valdybos narės. Pasaulinės kaimo
plėtros donorų platformoje ES aktyviai dalyvavo darbo grupės žemės klausimais veikloje. ES
ir 28 partnerės įsipareigojo stiprinti koordinavimą bei aktyviau keistis žiniomis apie žemės
valdymo programas. Jos bendrai padeda spręsti žemės klausimus politikos procesuose.
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2018 m. ES priėmė žemės valdymo programą14. Jos tikslas – skatinti investicijas į žemę,
siekiant didinti žemės ūkio našumą ir stiprinti darnų vystymąsi.

3. FINANSAI IR PAŽANGA
Šiame skyriuje apžvelgiamos ES ir jos valstybių narių išmokos aprūpinimo maistu ir mitybos
saugumo srityje ir pažanga, pastaruoju metu padaryta siekiant politikos prioritetų.
Išmokos15
Nuo 2012 m. nuolat didėjusi bendra ES ir jos valstybių narių oficiali parama vystymuisi
(OPV), teikiama aprūpinimo maistu ir mitybos saugumo srityje, 2018 m. pasiekė
5,027 mln. EUR, t. y. išaugo 19,7 %, palyginti su 2016 m. Ji sudarė 8,1 % visų 2018 m. OPV
srautų ir pasiekė aukščiausią lygį nuo 2012 m.
Žvelgiant iš politikos formavimo perspektyvos, nuo 2012 m. didžiausią OPV dalį sudariusios
išmokos šalių lygmeniu 2018 m. pasiekė 66 %. Nors išmokų regionų lygmeniu dalis 2018 m.
buvo stabili, palyginti su 2016 m., jų dydis nuo 2012 m. išaugo beveik tris kartus. 2014 m. ir
2016 m. šiek tiek sumažėjusios pasaulinėms iniciatyvoms ir aprūpinimui visuotinėmis
viešosiomis gėrybėmis skirtos lėšos 2018 m. pasiekė aukščiausią tašką ir sudarė daugiau kaip
1 mlrd. EUR.
2018 m. didžiausias paramos aprūpinimo maistu ir mitybos saugumo srityje gavėjas, kuriam
buvo skirta apie pusę visų išmokų, tebebuvo Afrikos į pietus nuo Sacharos regionas. Nuo
2012 m. bendra aprūpinimo maistu ir mitybos saugumo lėšų dalis, skirta Šiaurės ir Centrinei
Amerikai bei Pietų Amerikai, buvo gana stabili ir svyravo maždaug 6 %. Nors nuo 2012 m.
kaimyninėse šalyse padidėjo parama aprūpinimo maistu ir mitybos saugumo srityje, ji vis dar
sudaro nedidelę visų išmokų aprūpinimo maistu ir mitybos saugumo srityje dalį (vidutiniškai
6,7 % per metus).
2018 m. buvo remiama daug veiklos sričių, daugiausia susijusių su darniu žemės ūkio
vystymusi, pagalba maisto srityje, kaimo plėtra, pagrindine mityba ir žemės ūkio tyrimais.
Joms skirta maždaug pusė visų lėšų16.
1 lentelė. ES ir jos valstybių narių pagalbos išmokų aprūpinimo maistu ir mitybos
saugumo srityje geografinis paskirstymas 2012, 2014, 2016 ir 2018 m. Mln. EUR ir
procentinė dalis17

14

2018 m. metinės veiksmų programos 1 priedas, Komisijos sprendimas C(2018) 8063 final.
ES ir jos valstybės narės naudoja skirtingą ataskaitų teikimo metodiką. Čia pateikti duomenys grindžiami tik
konkrečia ataskaitų teikimo metodika, į juos neįtraukti humanitarinės pagalbos srautai. Duomenys apima ES
institucijas ir tik dešimt valstybių narių, t. y. 91,2 % oficialios paramos vystymuisi (OPV), kurią ES institucijos
ir 28 valstybės narės skyrė 2018 m., srautų. Išsamesnė metodika pateikiama prie šios ataskaitos pridedamame
Komisijos tarnybų darbiniame dokumente. Kaip ir ankstesnėse ataskaitose, šioje, 4-ojoje ataskaitoje
(paskelbtoje 2020 m.), pateikiami naujausi turimi oficialūs duomenys. Šiuo atveju – 2018 m. duomenys.
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projektų skaičius. Tačiau net ir neatsižvelgiant į šį metodikos pakeitimą, projektų skaičius 2018 m., palyginti su
2016 m., labai išaugo – nuo 3 462 iki 3 928, išmokėtos ir daug didesnės sumos. Vis dėlto 2018 m. minėtiems
smulkesniems projektams teko tik 2,4 % visų išmokų aprūpinimo maistu ir mitybos saugumo srityje.
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Iš 2 lentelėje pateiktų duomenų galima susidaryti bendrą vaizdą apie paramą aprūpinimo
maistu ir mitybos saugumo srityje, įgyvendinant ES politikos prioritetus. Išmokos smulkiųjų
ūkininkų atsparumui stiprinti ir pragyvenimo šaltiniams gerinti (1 prioritetas) sudarė visų
paramos aprūpinimo maistu ir mitybos saugumo srautų didžiąją dalį. Parama aprūpinimo
maistu ir mitybos saugumo socialinės apsaugos mechanizmams (4 prioritetas) buvo šiek tiek
mažesnė nei 2016 m. Kita vertus, ES ir jos valstybės narės žymiai padidino paramą
atsparumui pavienių asmenų ir šalių lygmeniu stiprinti (1 ir 6 prioritetai) ir skyrė 62 %
grynojo paramos padidėjimo nuo 2016 m. Apskritai 2018 m. bendra aprūpinimo maistu ir
mitybos saugumo srityje išmokų suma labai padidėjo, nes buvo įgyvendinta daugiau
programų ir vidutinė parama buvo didesnė.
Į aprūpinimo maistu ir mitybos saugumo programas vis dažniau buvo įtraukiami moterų ir
mergaičių įgalėjimo ir lyčių lygybės skatinimo klausimai. Iš 2 lentelės matyti, kad 2018 m.
šiam tikslui buvo skirta didelė visos paramos aprūpinimo maistu ir mitybos saugumo srityje
dalis – 64 % (2016 m. – 53 %). Pagal panašią tendenciją kito parama aplinkosaugos
tikslams – 51 % su aprūpinimo maistu ir mitybos saugumo sritimi susijusių išmokų buvo
skirta prisitaikymui prie klimato kaitos ir (arba) klimato kaitos švelninimui. Investicijos į
mokslinius tyrimus aprūpinimo maistu ir mitybos saugumo sektoriuose išliko palyginti
stabilios: 2018 m. jos sudarė 10 %, o 2016 m. – 12 %. Be to, 2018 m. aprūpinimo maistu ir
mitybos saugumo plėtros iniciatyvomis pasinaudojo daugiau partnerių (130 paramą
gaunančių šalių).

17

Regionai pagal EBPO Paramos vystymuisi komiteto regionų klasifikaciją. Kaimyninės šalys – tai Europos
kaimynystės politikos (EKP) šalys partnerės ir keletas kitų šalių kandidačių bei galimų šalių kandidačių. 1 ir
2 lentelėse nurodyti skaičiai yra suapvalinti.
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2 lentelė. Pažanga, padaryta įgyvendinant politikos prioritetus18
Programų skaičius

Veiksmingumo kriterijai

1. Stiprinti smulkiųjų
ūkininkų atsparumą ir
gerinti pragyvenimo
šaltinius
2. Remti veiksmingą
valdymą
3. Remti regioninį žemės
ūkį, stiprinti aprūpinimą
maistu ir mitybos saugumą
4. Stiprinti aprūpinimo
maistu ir mitybos saugumo
socialinės apsaugos
mechanizmus
5. Gerinti mitybą
6. Stiprinti humanitarinės ir
vystymosi pagalbos teikėjų
veiksmų koordinavimą,
siekiant padidinti atsparumą
Iš viso
Iš jų...
Mokslinių tyrimų
programos
Lyčiai atžvalgios
programos
Pagrindinis tikslas
Svarbus tikslas
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Šalių skaičius

Gauta parama, mln. EUR
2012 m
.

2014 m
.

2016 m
.

2012 m
.

2014 m
.

2016 m
.

4 471

2,022

2,137

2,120

2,377

108

103

108

126

632

1,160

395

535

698

802

84

92

87

97

188

228

333

151

191

226

409

94

102

123

124

209

133

254

238

40

40

44

48

278

341

455

935

467

504

638

683

63

64

71

92

63

148

161

423

122

159

265

517

18

37

37

70

2 503

3 189

3 462

7 446

3,366

3,659

4,200

5,027

114

130

149

154

463

379

300

493

491

2,404

3,38
2

(10 %
)
(67 %
)

2012 m
.

2014 m
.

2016 m
.

1 560

1 822

1 863

410

588

98

2018 m.

2018 m.

1 18
9
4 25
1

(16 %
)
(57 %
)

155

575

(8 %)

171

168

1 724

3 67
6

(49 %
)

2,233

3,21
4

1 879

69

92

97

11
4

(3 %)

51

77

(64 %
)

97

11
3

Duomenys apima ES ir tik dešimt valstybių narių. Išsamesnė metodika pateikiama prie šios ataskaitos pridedamame Komisijos tarnybų darbiniame dokumente.

6

2018 m.

(71 %
)
(88 %
)
(59 %
)
(87 %
)

Prisitaikymo prie klimato
kaitos programos
Pagrindinis tikslas
Svarbus tikslas
Klimato kaitos švelninimo
programos
Pagrindinis tikslas
Svarbus tikslas

1 344

2 97
6

(40 %
)

1,826

2,40
7

(48 %
)

95

11
6

308

691

(9 %)

342

381

(8 %)

67

93

2 28
5
1 31
5

(31 %
)
(18 %
)

1,484

2,02
6

693

946

(40 %
)
(19 %
)

82

192

(3 %)

75

85

(2 %)

40

56

516

1 12
3

(15 %
)

618

861

(17 %
)

86

10
5

1 036
598

7

91
89

10
0
10
8

(89 %
)
(72 %
)
(77 %
)
(83 %
)
(43 %
)
(81 %
)

Pažanga įgyvendinant politikos prioritetus
Šiame skyriuje apžvelgiama veikla, kurios buvo imtasi siekiant paremti šešis aprūpinimo
maistu ir mitybos saugumo politikos prioritetus. Išsamesnė informacija ir konkretūs
pavyzdžiai pateikti pridedamame Komisijos tarnybų darbiniame dokumente.
1 ir 6 politikos prioritetai „stiprinti smulkiųjų ūkininkų atsparumą ir gerinti pragyvenimo
šaltinius“ bei „gerinti humanitarinės pagalbos ir vystymosi srities veikėjų koordinavimą
siekiant didinti atsparumą“ tebėra svarbiausia ES ir jos valstybių narių vystomojo
bendradarbiavimo dalis. Teikiant šią paramą vis daugiau dėmesio skiriama pagrindinei tvarių,
atsparių ir sveikų maisto sistemų socialinei ir ekonominei, aplinkos ir saugumo dinamikai.
Kuriant tokias maisto sistemas turėtų būti stiprinama darni kaimo plėtra, taip pat užkertamas
kelias maisto krizėms. ES padidino paramą Pasauliniam kovos su maisto krizėmis tinklui,
atliekančiam itin svarbų vaidmenį pertvarkant žemės ūkio maisto produktų sistemas,
didžiausią dėmesį sutelkiant į konsensusu grindžiamą informaciją, pritrauktas strategines
investicijas ir koordinuotus bei integruotus veiksmus, kuriais užtikrinamos humanitarinės
pagalbos, vystymosi ir taikos tarpusavio sąsajos.
2 ir 3 politikos prioritetai. ES ir jos valstybės narės maždaug 40 šalių investavo į žemės
valdymą ir labai padidino atsakingas investicijas į žemės ūkio įmones, visų pirma,
įgyvendindamos įvairias tvarių žemės ūkio maisto produktų vertės grandinių iniciatyvas. ES
taip pat plėtojo tausią žuvininkystę ir akvakultūrą, ypatingą dėmesį skirdama smulkiajai
žvejybai, nes ji gali teikti ekonominę ir socialinę naudą, ypač moterims. Be to, ES ir jos
valstybės narės skyrė didesnę paramą bendram žemės ūkio mokslinių tyrimų ir inovacijų
valdymui bei struktūrai gerinti ir gerokai padidino šalių pajėgumus atlikti inovacijų tyrimus
nacionalinėse žemės ūkio žinių ir inovacijų sistemose.
4 politikos prioritetas. ES paramos socialinės apsaugos mechanizmams dydis nepasikeitė –
2018 m. siekė 237 mln. EUR. ES parengė gairių rinkinį ir į jį įtraukė pagrindinius principus,
įgytą patirtį ir perspektyvią praktiką, skirtus socialinės apsaugos programoms remti sukrėtimų
ir užsitęsusių krizių metu19.
Vadovaudamasi 5 politikos prioritetu, ES jau 2019 m. (metais anksčiau, nei buvo numatyta)
įvykdė įsipareigojimą iki 2020 m. mitybos srityje investuoti 3,5 mlrd. EUR ir aktyviau
pradėjo analizuoti, kaip jos parama padeda užkirsti kelią vystymosi sutrikimams. ES ir jos
valstybės narės ir toliau stiprina pasaulinius valdymo ir atskaitomybės mechanizmus ir savo
paramos programomis sprendžia įvairaus pobūdžio netinkamos mitybos problemą, kad iki
2025 m. pasiektų sutrikusio vystymosi mažinimo visame pasaulyje tikslą.
3 lentelė. Projektų, kuriais pasiekta reikšmingų rezultatų, pavyzdžiai
1 politikos
prioritetas

19

Nyderlandai remia projektą „Parama žemės produktų gamybai Burundyje“
(pranc. Projet d’Appui à la Production Agricole au Burundi, PAPAB),
taikydami ūkininkų integravimo (pranc. Plan Intégré Paysan, PIP) metodą.
Pagal ūkių verslo planą smulkieji maisto produktų gamintojai gali tikslingiau
investuoti į dirvožemio derlingumo priežiūrą, ūkininkavimo sistemos
atsparumą, t. y. didesnį aprūpinimą maistu. Taikant šį metodą, akivaizdžiai
padidėjo 37 400 namų ūkių našumas ir pajamos, o 18 700 ha žemės ūkio
paskirties žemės yra tvarkoma tvariau. Kitoje Nyderlandų įgyvendinamoje
programoje „Žemės ūkio ir vandens geoduomenys“ (angl. Geodata for

https://europa.eu/capacity4dev/sp-nexus/documents
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Agriculture and Water, G4AW) naudojami palydovų duomenys siekiant
pagerinti aprūpinimą maistu. Įgyvendinant 23 projektus 14 šalių iki 2022 m.
norima įtraukti 4,5 mln. smulkiųjų ūkininkų.
2018 m. Airija Malavio rinkai pateikė 13 naujų ir patobulintų ankštinių
augalų, grūdų, šakniavaisių ir gumbavaisių veislių, įskaitant biologiškai
praturtintų pupelių su geležimi ir cinku bei daug vitamino A turinčių
saldžiųjų bulvių oranžiniu minkštimu veisles.
2 politikos
prioritetas

Suomija Etiopijoje įgyvendina projektą „Atsakingas ir novatoriškas žemės
administravimas“ (angl. Responsible and Innovative Land Administration). Jo
tikslas – sukurti Nacionalinę kaimo žemės informacinę sistemą, skirtą visiems
žemės registravimo duomenims ir su žeme susijusiems sandoriams
(paveldėjimo, skyrybų, dovanojimo ir pan.) tvarkyti. Iki 2019 m. buvo
užregistruota 14,5 mln. žemės sklypų.

3 politikos
prioritetas

Vokietija finansavo regioninį projektą „Moterų techninis profesinis rengimas
ir mokymas žemės ūkio srityje“ (angl. Agricultural Technical Vocational
Education and Training for Women), skirtą moterų įgūdžių ugdymui žemės
ūkio sektoriuje skatinti. Projektą ji įgyvendino kartu su Afrikos Sąjungos
plėtros agentūra (AUDA-NEPAD) šešiose šalyse: Benine, Burkina Fase,
Ganoje, Kenijoje, Malavyje ir Toge.

4 politikos
prioritetas

Parama, kurią Jungtinė Karalystė20 skyrė 23 besivystančių šalių socialinės
apsaugos sistemoms, padėjo skurstantiems ir pažeidžiamiems asmenims
užsitikrinti produktyvesnius ir atsparesnius pragyvenimo šaltinius. Be to,
parama pasinaudojusios vyriausybės galėjo sukurti į sukrėtimus reaguojančias
sistemas, be kita ko, per programas, pagal kurias pervedamos grynųjų pinigų
sumos tokiose šalyse, kaip Kenija ir Etiopija. Užklupus ekstremalioms oro
sąlygoms, pvz., sausroms ir potvyniams, šios programos padėjo asmenims
užsitikrinti pakankamai maisto ir taip sumažinti badą ir bado pavojų.

5 politikos
prioritetas

Pagal Italijos projektą „S.A.N.I. – Pusiaujo regiono bendruomenių Pietų
Sudane aprūpinimas maistu, mityba ir higiena“ (angl. S.A.N.I. – Food
Security, Nutrition and Hygiene for Equatorial band’s communities in South
Sudan) 1 550 asmenų buvo suteikta galimybė gauti vandens, taip pat
450 moterų buvo surengti mokymai „Kovotoja už saugų vandenį“ (angl. Safe
Water Champion), o 5 000 nėščių ir (arba) krūtimi maitinančių moterų
suteiktos priešgimdyminės paslaugos.

6 politikos
prioritetas

ES skyrė lėšų projektui „Skubus miesto profiliavimas siekiant ankstyvo
Jemeno atsigavimo“ (Rapid City Profiling Towards Early Recovery in
Yemen), siekdama tikslingiau nukreipti ir koordinuoti investicijas, skirtas
humanitarinei pagalbai, atkūrimui ir plėtrai, bei stiprinti pasirinktų miestų
suinteresuotųjų subjektų ir nukentėjusių gyventojų atsparumą konfliktams.

Bendras programavimas
ES ir jos valstybės narės padarė didelę pažangą bendro programavimo srityje. Šis metodas
patvirtintas ir pradėtas įgyvendinti 23 šalyse. Siekdama paskatinti šį procesą, ES parengė
20

Nagrinėjamuoju ataskaitos laikotarpiu Jungtinė Karalystė buvo Europos Sąjungos narė.
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naujas bendro programavimo gaires ir rekomendacinius dokumentus, skirtus konflikto
apimtoms ir nestabilioms valstybėms bei pažangesnėms besivystančioms ir vidutines pajamas
gaunančioms šalims21. Be to, 2018 m. gruodžio mėn. Kambodžoje ir 2019 m. lapkričio mėn.
Ugandoje buvo surengti du pasauliniai tarpusavio mokymosi renginiai. Į renginius susirinkę
įvairūs šalių partnerių, ES ir 16 valstybių narių atstovai, siekdami formaliai įtvirtinti bendrą
požiūrį ir sustiprinti ES poveikį, balsą ir matomumą šalių lygmeniu, nustatė praktinius
veiksmus ir priemones.
1 teksto langelis. ES bendras programavimas Bolivijoje
Bolivija viena pirmųjų pradėjo bendrą programavimą su ES, aštuoniomis valstybėmis
narėmis ir Šveicarija. 2017–2020 m. bendra Europos strategija suderinta su 2025 m. Bolivijos
patriotine darbotvarke ir 2016–2020 m. ekonominės ir socialinės plėtros planu. Bendras
programavimas paskatino bendradarbiavimą ir koordinavimą įvairiuose ES + grupės
sektoriuose. Nuolatinis dialogas ir bendra veikla pasirodė esantys pagrindiniai aprūpinimo
maistu ir mitybos saugumo srities veiksniai, skatinantys suburti ES partnerius bendram
programavimui, o vėliau – bendram įgyvendinimui.

2 teksto langelis. ES bendras programavimas Madagaskare
2018 m. ES, Vokietija ir Prancūzija pradėjo bendrą programavimą ir parengė bendrą analizę.
Po 2019 m. sausio mėn. įvykusių prezidento rinkimų – pirmojo politinio valdžios pasikeitimo
šalyje – Madagaskaro vyriausybė parengė 2019–2023 m. Augančio Madagaskaro planą
(pranc. Plan Emergence Madagascar), kuriame turėtų būti išdėstyta 2020 m. planuojamo
bendro programavimo strategija. ES partneriai įgyvendina vis daugiau bendrų programų ir
projektų įvairiuose sektoriuose. Dėl šio plataus masto bendradarbiavimo pagerėjo
intervencijų sinchronizavimas ir papildomumas, įskaitant paramą pilietinei visuomenei.
Aprūpinimo maistu ir mitybos saugumo srityje glaudesnio darbo drauge principu grindžiama
kultūra akivaizdžiai paspartino bendro įgyvendinimo pažangą ir sudarė sąlygas struktūriniam
politiniam dialogui su vyriausybe įvairiose koordinavimo platformose.

4. REZULTATŲ PATEIKIMAS
Dėl daugialypio aprūpinimo maistu ir mitybos saugumo klausimų pobūdžio, projektų
įvairovės, skirtingų įgyvendinimo sistemų ir kanalų, konkrečių plėtros politikos tikslų ir
atskirų valstybių narių statistikos rengimo praktikos sunku nustatyti standartinius suvestinius
rodiklius, kurie rodytų poveikį vietos lygmeniu. Nepaisant to, ES ir jos valstybės narės deda
daugiau pastangų derindamos Eurostato ir DVT ataskaitų teikimą22.
4 lentelėje pateikiami kelių pasirinktų teminių sričių kiekybiniai rezultatai. Tai tokios sritys,
kaip pagalba maisto stygių patiriantiems asmenims, mityba, tvarus žemės ūkio bei ganyklų
ekosistemų valdymas ir parama smulkiesiems ūkininkams, siekiant padidinti tvarią gamybą
bei suteikti daugiau galimybių patekti į rinkas, naudotis žeme ir gauti finansavimą. Vis dėlto
bet kokie palyginimai turėtų būti daromi atsargiai, nes skaičiavimo metodai įvairiose šalyse

21
22

https://europa.eu/capacity4dev/joint-programming/highlights?page=1
Sudaryta pagal JT pasaulinio susitarimo ir visuotinės ataskaitų pateikimo iniciatyvą.
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gali skirtis, o lentelėje nepateikiama išsami informacija apie pastangas kiekvienoje srityje, o
tik apie tai, kas buvo nustatyta naudojant turimas priemones.
4 lentelė. Rezultatai ir poveikis vietos lygmeniu
Austrija

2017–2018 m. 1 327 983 smulkieji ūkininkai gavo paramos pagal
priemones, kurioms lėšų skyrė Austrijos plėtros agentūra. Šiomis
priemonėmis siekta didinti tvarią žemės ūkio gamybą ir (arba) suteikti
daugiau galimybių naudotis žeme ir kitais gamtos ištekliais, finansinėmis
paslaugomis ir (arba) patekti į rinkas. Iš minėto skaičiaus 399 217 ūkininkų
patyrė maisto stygių.

Europos
Komisija
(2013–
2018 m.)

17 787 000 reprodukcijos amžių pasiekusių moterų ir jaunesnių nei
penkerių metų vaikų gavo naudos iš programų, susijusių su mityba. Iš jų
1 381 000 kentė dėl maisto stygiaus (2018 m.);
26 197 000 asmenų, patiriančių maisto stygių, gavo ES paramą;
4 152 000 ha plote buvo pradėta taikyti tvaraus žemės valdymo praktika;
6 985 000 smulkiųjų ūkininkų pasinaudojo ES remiamomis priemonėmis,
skirtomis tvariai gamybai didinti, didesnėms galimybėms patekti į rinkas
suteikti ir (arba) žemės saugumui sustiprinti. 828 000 iš minėtų ūkininkų
kentė dėl maisto stygiaus (2018 m.).

Suomija

2015–2017 m. maždaug 3 106 000 ūkininkų (iš jų 41 % sudarė moterys)
pagal dvišalius ir pilietinės visuomenės projektus buvo suteikta parama
siekiant padidinti tvarią gamybą, suteikti daugiau galimybių patekti į rinkas
ir (arba) sustiprinti žemės saugumą. Bendradarbiaujant privačiajam
sektoriui buvo paremta daugiau kaip 2 200 000 ūkininkų. 120 000 šeimų
užtikrintos žemės naudojimo teisės: 64 % gavusiųjų žemės naudojimo teisę
patvirtinančius pažymėjimus sudarė susituokusios poros, o 19 % – vien tik
moterys. Be to, vykdant dvišalę, pilietinės visuomenės ir privačiojo
sektoriaus veiklą, buvo tvariai naudojama 3 245 400 ha miško.

Prancūzija

2016–2018 m. 9 086 289 šeimos ūkiai gavo paramą pagal Prancūzijos
plėtros
agentūros
(AFD)
finansuojamus
projektus,
skirtus
konkurencingumui didinti, žemės ūkio praktikai pritaikyti prie klimato
kaitos, taip pat sudaryti palankesnes sąlygas naudotis žeme ir finansinėmis
paslaugomis.
2016–2018 m. įgyvendintos biologinės įvairovės išsaugojimo, atkūrimo ar
tvaraus valdymo programos davė naudos 57 621 ha žemės. 2017–2019 m.
5,4 mln. dėl maisto stygiaus kentusių žmonių gavo naudos iš Europos ir
užsienio reikalų ministerijos įgyvendinamos pagalbos maisto srityje
programos.

Vokietija

2018 m. 178 600 reprodukcijos amžių pasiekusių moterų ir 67 400 vaikų iki
dvejų
metų,
dalyvavusių
Vokietijos
federalinio
ekonominio
bendradarbiavimo ir vystymosi ministerijos (BMZ) pasaulinėje aprūpinimo
maistu ir mitybos saugumo bei geresnės mitybos programoje (sudarančioje
Vokietijos iniciatyvos „Vienas pasaulis be bado“ dalį), mityba akivaizdžiai
pagerėjo. Mažiausiai 16 000 000 maisto stygių patiriančių asmenų
pasinaudojo Vokietijos vyriausybės teikiamomis aprūpinimo maistu ir
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mitybos saugumo gerinimo priemonėmis23.
Nyderlandai
(2019 m.)

Pagalba suteikta 20 100 000 neprievalgį patiriančių asmenų, iš kurių apie
15 300 000 pasinaudojo galimybėmis vartoti geresnį maistą;
parama suteikta 19 200 000 smulkiųjų šeimos ūkių, iš kurių 6 600 000
padidino našumą ir (arba) pajamas, o 5 600 000 (taip pat) užsitikrino
daugiau galimybių patekti į rinką;
pagerinta 673 000 ha žemės ūkio paskirties žemės, iš kurių 612 000 ha
pritaikyta ekologiniu požiūriu veiksmingesnė praktika, o 118 000 ha tapo
atsparesnė spaudimui ir sukrėtimams; 113 000 ūkininkų užtikrintos žemės
naudojimo teisės.

Jungtinė
Karalystė

60 300 000 vaikų iki 5 metų, (vaisingo amžiaus) moterims ir paauglėms
taikytos su mityba susijusios priemonės (nuo 2015 m. balandžio mėn. iki
2019 m. kovo mėn.). 2018 –2019 m. Jungtinės Karalystės Tarptautinio
vystymosi departamentas įgyvendino 49 komercinės paskirties žemės ūkio
programas, suteikusias naudos daugiau kaip 22 mln. ūkininkų. Jas vykdant
buvo išlaikyta arba sukurta daugiau kaip 140 000 darbo vietų.

5. TEMINĖS SRITYS
2018 m. Tarybai paprašius, šioje ataskaitoje išsamiau nagrinėjamos dvi konkrečios temos:
moterų įgalėjimas ir užimtumas kaimo vietovėse.
Moterų įgalėjimas aprūpinimo maistu ir mitybos saugumo srityje
Atsižvelgiant į ES įsipareigojimą laikytis pokyčius skatinančio lyčiai atžvalgaus požiūrio,
aprūpinimo maistu ir mitybos saugumo priemonių, susijusių su lyčių lygybės aspektu, dalis
padidėjo nuo 37 % (2014 m.) iki 57 % (2018 m.). ES ir valstybių narių priemonėmis vis
labiau gerinamos moterų galimybės naudotis gamybos ištekliais ir įsidarbinti, skatinami
elgsenos pokyčiai, pavyzdžiui, bendras sprendimų priėmimas kaimo namų ūkiuose, ir
moterims sudaromos sąlygos prabilti apie savo teises.
Pagal Nyderlandų finansuojamą programą „LANDac“ Kenijoje, Mozambike, Malavyje ir
Senegale, įtraukiant moteris į duomenų rinkimą ir diskusijas žemės valdymo klausimais,
remiamos jų galimybės naudotis žemės ūkio paskirties žeme. Malavyje ES stiprina
smulkiesiems ūkininkams skirtas žemės valdymo sistemas, rengdama mokymus vietos
pareigūnams apie moterų teises į žemę bei įgyvendindama Moterų teisių į žemę forumą – taip
siekdama stiprinti moterų lyderystės įgūdžius. Italija padidino moterų dalyvavimą vertės
grandinėse Mozambike ir išplėtė bendruomenės lygmeniu teikiamas motinų ir vaikų mitybos
paslaugas Afganistane. ES ir Vokietija sudarė palankesnes sąlygas moterims Malyje
naudotis drėkinama žeme ir taip pagerino jų galimybes užsitikrinti įvairią ir sveiką mitybą.
Politiniuose dialoguose su šalimis partnerėmis ES ir jos valstybės narės vis dažniau remia
pokyčius skatinantį lyčiai atžvalgų požiūrį. ES ir jos valstybės narės, siekdamos užmegzti
partnerystes įvairiuose Madagaskaro sektoriuose, prisidėjo, pavyzdžiui, prie bendros lyčių
23

Šis skaičius atspindi tik techninio bendradarbiavimo projektus (kuriuos įgyvendino Vokietijos tarptautinio
bendradarbiavimo agentūra Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ). Dėl tikslinių grupių
dubliavimosi šioje ataskaitoje neatsižvelgiama į duomenis apie kitų (finansinio bendradarbiavimo, daugiašalių
projektų) projektų poveikį.
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aspekto analizės, ir sustiprino ES partnerių tarpusavio veiksmų koordinavimą skleidžiant
lyčiai atžvalgią informaciją apie smurtą prieš moteris Kolumbijoje.
Į ES teminius informacinius pranešimus, kuriuose pateikiamas lyčių aspektu grindžiamas
požiūris į žemės valdymą, mitybą ir vertės grandinės plėtrą, buvo įtrauktas lyčių nelygybės
mažinimo plėtojant žemės ūkio maisto produktų vertės grandinę klausimas, taip papildant
vertės grandinės analizės vystymosi reikmėms (angl. value chain analysis for development,
VCA4D) metodiką, skirtą vertės grandinės poveikiui socialiniam vystymuisi, įskaitant lyčių
lygybę, įvertinti. Kambodžoje VCA4D priemone buvo atkreiptas dėmesys į moterų
dalyvavimą akvakultūros veikloje pusiau intensyvių bei mažų varžų auginimo sistemose ir į
tai, kad moterims nepakankamai atstovaujama priimant sprendimus dėl žuvininkystės
politikos.
Darbo vietų kūrimas kaimo vietovėse
Pagal 2018 m. komunikatą „Naujas Afrikos ir Europos tvarių investicijų ir darbo vietų
kūrimo aljansas“24 ES ir jos partneriai Afrikoje rengia susitarimus dėl darbo vietų kūrimo ir
ekonomikos augimo, daugiausia bendrų pastangų skirdami vertės grandinėms, kuriose darbo
vietų kūrimo potencialas yra didžiausias. Atitinkamais atvejais susitarimai dėl darbo vietų
kūrimo ir ekonomikos augimo yra susiję su kitomis tarptautinėmis iniciatyvomis, pavyzdžiui,
su Kaimo vietovių jaunimo užimtumo iniciatyva, kuri yra G 20 iniciatyvos dalis25.
Pavyzdžiui, 2019 m. liepos mėn. ES pasidalijo susitarimais dėl darbo vietų kūrimo ir
ekonomikos augimo26 su Ugandos vyriausybe, siekdama paskatinti susitarti dėl pagrindinių
ES prioritetų, nustatytų bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis, finansų įstaigomis
partnerėmis ir kitais dalyviais, taip pat vykdant dialogą su vyriausybe ir privačiuoju
sektoriumi. Susitarimų dėl darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo tikslas – remti
miškininkystės, ūkininkavimo ir žemės ūkio vertės grandines, sudarančias sąlygas darbo
vietų kūrimui, inovacijoms, moterų ir jaunimo dalyvavimui gamybos procese, klimato kaitos
švelninimui ir prisitaikymui prie jos bei papildomumui kitų programų atžvilgiu.
ES finansuojami veiksmai, kuriais siekiama padidinti investicijas ir darbo vietų kūrimą,
apima Žemės ūkio finansavimo iniciatyvą (AgriFI), kuria, pasitelkiant mišrų finansavimą,
skatinamos investicijos į smulkiuosius ūkius ir labai mažas, mažąsias ir vidutines įmones.
Siekdama padėti plėtoti žemės ūkio vertės grandines, ES naudojasi vietos, regioninių ir
pasaulinių rinkų teikiamomis galimybėmis ir taiko VCA4D metodiką, kad įvertintų vertės
grandinių poveikį darbo vietų kūrimui, pavyzdžiui, Zambijoje (kiaušinių ir akvakultūros),
Hondūre (kavos), Siera Leonėje (palmių aliejaus), Tanzanijoje (kavos), Bisau Gvinėjoje
(mangų ir žaliųjų citrinų), Burundyje (bananų) ir Benine (ananasų)27.

24

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0643&from=LT
https://www.consilium.europa.eu/media/23551/2017-g20-rural-youth-employment-en.pdf
26
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/68138/eu-jobs-and-growth-compact-ugandasupporting-job-creation-and-economic-growth_tk
27
Vertės grandinės analizių tyrimai, 2016–2020 m.: https://europa.eu/capacity4dev/value-chain-analysis-fordevelopment-vca4d25
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3 langelis. Darbo vietų kūrimo vertės grandinėse skatinimas Siera Leonėje
Vokietija remia III užimtumo skatinimo programą, kurios tikslas – didinti darbo vietų skaičių
kakavos, kavos, ryžių ir daržovių vertės grandinėse. Programa skirta darbui su labai
mažomis, mažosiomis bei vidutinėmis įmonėmis ir jaunimu, siekiant pagerinti jų įgūdžius. Į
ją įtraukti svarbūs mentorystės ir ugdomojo vadovavimo elementai, siekiant padidinti
savarankiško ir samdomo darbo vietų skaičių. 2016–2019 m. pagal programą paramą gavo
1 200 įmonių bei buvo surengti mokymai 36 000 jaunuolių ir taip sukurta daugiau kaip
9 000 naujų darbo vietų ir savarankiško darbo galimybių. Iki 2019 m. programa pasinaudojo
daugiau kaip 250 000 asmenų.
4 langelis. Bendradarbiavimas su šalimis partnerėmis siekiant skatinti darbo vietų
kūrimą ir užtikrinti taiką, saugumą ir vystymąsi Sahelyje
Sahelio ir Čado ežero regione ES skubiosios pagalbos Afrikai patikos fondas (ES patikos
fondas) sukūrė daugiau kaip 27 500 darbo vietų, 129 000 asmenų padėjo sukurti pajamas
duodančią veiklą ir 2018–2019 m. sudarė sąlygas 50 000 asmenų dalyvauti profesiniuose
mokymuose ir (arba) ugdyti įgūdžius. ES parama yra labai svarbi didinant jaunimo
dalyvavimą ekonominėje veikloje ir taip prisidedant prie ES patikos fondo dedamų
stabilizavimo pastangų regione. Maždaug 700 000 jaunuolių pasinaudojo darbo vietų kūrimo
ir mokomosios praktikos iniciatyvomis, profesiniu mokymu ir (arba) parama, kad ugdytų
savo įgūdžius.
5 langelis. Tvaraus žemės ūkio augimo, užimtumo ir aprūpinimo maistu didinimas
Malavyje
ES ir Vokietija remia programą „KULIMA Didesnės pajamos ir užimtumas Malavio kaimo
vietovėse“ (angl. KULIMA More Income and Employment in Rural Areas of Malawi,
MIERA). Jos tikslas – padidinti smulkiųjų ūkininkų ir labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių
pajamas ir užimtumo galimybes įvairiose vertės grandinėse (valgomųjų maniokų, žemės
riešutų, sojų ir saulėgrąžų). Nuo 2017 m. daugiau kaip 23 000 smulkiųjų ūkininkų buvo
surengti žemės ūkio ekonomikos, žemės ūkio verslo ir rinkodaros mokymai bei sudaryta
300 rinkodaros ir rangovinio ūkininkavimo susitarimų tarp pirmaujančių įmonių ir ūkininkų
organizacijų. Ūkininkų pajamos padidėjo 20 % ir buvo sukurta 900 darbo vietų.

6. IŠVADA
ES ir jos valstybės narės laikosi visapusiško požiūrio į paramą šalių partnerių politikai ir
programoms. Bendros pastangos daugiausia buvo telkiamos į pažeidžiamiausių asmenų
atsparumo maisto krizėms stiprinimą, atsakingų investicijų į tvarias maisto sistemas
didinimą, mitybos rezultatų gerinimą, inovacijų skatinimą ir lyčių lygybės bei moterų
įgalėjimo klausimų sprendimą. Šioje ataskaitoje ir prie jos pridedamame Komisijos tarnybų
darbiniame dokumente apžvelgta patirtis rodo, kad svarbu:
1. Laikytis visapusiško požiūrio į tvarias ir įtraukias maisto sistemas, kuriomis
visiems asmenims užtikrinamas saugus bei maistingas maistas ir sveika mityba.
Tai reiškia, kad dėmesį reikia sutelkti į visas maisto sistemas (nuo tvarios gamybos iki
vartojimo, perdirbimo, prekybos bei rinkodaros) ir suderinti klimato, sveikatos,
aplinkos, ekonominius ir socialinius veiksnius. Ataskaitoje atsižvelgiama į lyčių
lygybę, vadovaujantis antruoju ES lyčių lygybės veiksmų planu (II LLVP). Joje taip
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pat pripažįstama, kad žuvininkystė ir akvakultūra atlieka svarbų vaidmenį aprūpinimo
maistu ir mitybos saugumo srityje, o tam būtina pagerinti jūrų valdymą, grindžiamą
įstatymais dėl naudojimosi žuvų ištekliais, sausumos ir vandens ištekliais, ir ypatingą
dėmesį skirti naudai, kurią iš to gauna smulkieji žvejai ir smulkieji žuvų augintojai.
2. Remti Pasaulinį kovos su maisto krizėmis tinklą kaip itin svarbų veiksnį kuriant
tvarias maisto sistemas kartu su humanitarinės pagalbos, vystymosi ir taikos
tarpusavio sąsajomis. Šią ES ir jos valstybių narių paramą sudaro bendra analizė,
strateginės investicijos ir koordinuoti atsakomieji veiksmai nacionaliniu, regioniniu ir
pasauliniu lygmenimis. ES ir jos valstybės narės turėtų ir toliau skirti dėmesį
neatidėliotiniems poreikiams ir pagrindiniams socialiniams ir ekonominiams, aplinkos
ir taikos veiksniams, kad užkirstų kelią pasikartojančioms maisto krizėms.
3. Teikti pirmenybę įvairių suinteresuotųjų subjektų požiūriui į aprūpinimą maistu
ir mitybos saugumą bei darnų žemės ūkį, kad būtų paspartintas Darbotvarkės iki
2030 m. įgyvendinimas. Šis požiūris visų pirma apima pasaulinius, regioninius,
nacionalinius ir vietos lygmens valdymo mechanizmus. Strategija turėtų būti siekiama
stiprinti partnerystes su JT sistema (įskaitant Romoje įsteigtas JT agentūras ir
Aprūpinimo maistu pasaulyje komitetą), mokslinių tyrimų organizacijomis,
pasaulinėmis daugiašalėmis suinteresuotųjų subjektų platformomis, privačiuoju
sektoriumi ir pilietinės visuomenės organizacijomis, kad būtų parengtos ir taikomos
pasaulinės normos.
4. Stiprinti žemės ūkio tyrimų ir inovacijų sistemas nacionaliniu, regioniniu ir
pasauliniu lygmenimis, siekiant skatinti atsparumą klimato kaitai. ES ir jos
valstybės narės turėtų ir toliau remti institucinę valdymo struktūrą ir regioninių bei
nacionalinių žemės ūkio tyrimų organizacijų pajėgumus bei skatinti tvarias inovacijas
per įvairių suinteresuotųjų subjektų partnerystes, pavyzdžiui, per DeSIRA iniciatyvą.
5. Didinti atsakingas viešąsias ir privačiąsias investicijas į darnų žemės ūkį,
žuvininkystę ir žemės ūkio įmones, be kita ko, derinant paramą smulkiesiems
ūkininkams, žuvininkystei ir labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms.
ES ir jos valstybės narės pagrindiniu prioritetu skatinant investicijas į žemės ūkio
įmones, įskaitant tolesnes investicijas į lyčių aspektu grindžiamas, tvarias ir įtraukias
vertės grandines, turėtų ir toliau laikyti poveikį ekonominiam, aplinkos ir socialiniam
vystymuisi.
6. Remti vietos ir regioninę rinkodarą ir spartinti tarpregioninę ir regioninę
prekybą žemės ūkio produktais. ES ir jos valstybės narės turėtų toliau remti
susitarimus (pavyzdžiui, Afrikos žemyno laisvosios prekybos susitarimą), skatinančius
regionų integraciją ir galinčius padėti kurti naujas rinkas ir naujas deramo darbo vietas,
didinti konkurencingumą ir mažinti priklausomybę nuo maisto produktų importo.
7. Propaguoti klimato kaitos veikiamą žemės ūkį, įskaitant agroekologiją, ir
pripažinti darnaus žemės ūkio svarbą prisitaikant prie klimato kaitos ir ją
švelninant, kaip nustatyta vykdant Koronivijos bendrą darbą žemės ūkio srityje 28 ir
pabrėžta kituose atitinkamuose įsipareigojimuose. Todėl ES ir jos valstybės narės
turėtų padėti besivystančioms šalims įgyvendinti nacionaliniu lygmeniu nustatytus
įpareigojančius veiksmus.

28
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8. Spręsti bet kokio pobūdžio netinkamos mitybos problemą, toliau dėmesį skiriant
pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms. ES turėtų ir toliau vertinti bei teikti
ataskaitas dėl jos daromo poveikio vystymosi sutrikimų mažinimui, kartu spręsdama
bet kokio pobūdžio netinkamos mitybos, nuo kurios kenčia pažeidžiami asmenys,
problemą. Be to, mitybos programomis turėtų būti prisidedama prie tvarios maisto
sistemų pertvarkos.
Šios pastabos taip pat svarbios rengiantis aukščiausiojo lygio susitikimui mitybos reikšmės
ekonomikos augimui klausimais ir 2021 m. JT aukščiausiojo lygio susitikimui maisto sistemų
klausimais.
COVID-19 ir aprūpinimas maistu
Kai buvo baigiama rengti ši ataskaita, COVID-19 pandemija vis dar plito. Visas COVID-19
pandemijos ir jos sukeltos socialinės ir ekonominės krizės poveikio aprūpinimui maistu ir
mitybos saugumui mastas, susijęs su karantino priemonių griežtumu ir šalutiniu poveikiu
kaimo pragyvenimo šaltiniams, iš esmės dar neaiškus. Remiantis pirmaisiais požymiais,
galima teigti, kad poveikis gali būti didelis, nes milijonai žmonių praranda pajamas, o tuo pat
metu dėl logistikos ir kai kuriais atvejais dėl eksporto apribojimų (pvz., ryžių atveju) auga
vietos ir importuojamų maisto produktų kainos.
Be to, buvo akivaizdu, jog dėl kovos su sveikatos krize priemonių gali kilti grėsmė, kad
dabartinė maisto krizė dar sustiprės, nes kai kuriuose regionuose žemės ūkio produktų
gamybai įtakos gali turėti sunkumai, su kuriais ūkininkai susiduria norėdami gauti žaliavų,
bei kitos jiems kylančios problemos (pvz., ekstremalios oro sąlygos, kenkėjai ir ligos, pvz.,
dykumų skėriai). Nuo daugelio krizių nukentėjusioms šalims kyla didelė maisto stygiaus
grėsmė.
ES ir jos valstybės narės, siekdamos reaguoti į šiuos iššūkius, koreguoja savo
bendradarbiavimą. Kalbant konkrečiau, COVID-19 pandemijos metu išryškėjo poreikis
stiprinti bendros sveikatos koncepciją ir šalinti pagrindines priežastis, dėl kurių daugėja ligų,
sukeliamų gyvūnų ir žmonių sąveikos, įskaitant biologinės įvairovės nykimą, netvarią
ūkininkavimo praktiką ir nesaugią maisto produktų rinkodarą ir prekybą.
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