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 Birželio 1 d. Europos Komisija paskelbė siūlomus
Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP)
modernizavimo ir supaprastinimo reglamentus.

 Konkretizuojamos būsimos BŽŪP idėjos, išdėstytos
komunikate dėlmaisto ir ūkininkavimo ateities.

 BŽŪP numatyta skirti 365 mlrd. eurų (dabartinėmis
kainomis).

 Tai sudaro 28,5 % bendro ES 2021–2027 m.
biudžeto.

 265,2 mlrd. eurų bus skirta tiesioginėms išmokoms,
20 mlrd. eurų – rinkos rėmimo priemonėms
(EŽŪGF), 78,8 mlrd. eurų – kaimo plėtrai (EŽŪFKP).

 Lietuvai skirta 3,77 mlrd. eurų tiesioginėms
išmokoms ir 1,36 mlrd. Eurų kaimo plėtrai.
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Pagal BŽŪP paramos planus teikiama parama bus
koncentruota į šių bendrųjų tikslų siekimą:

 skatinti, kad žemės ūkio sektorius būtų pažangus,
atsparus bei įvairialypis ir užtikrintų aprūpinimą
maistu;

 remti aplinkos apsaugos bei klimato srities veiksmus ir
padėti siekti su aplinka bei klimatu susijusių Sąjungos
tikslų;

 stiprinti kaimo vietovių socialinę ir ekonominę
struktūrą.

Papildomas kompleksinis tikslas – modernizuoti sektorių
kaupiant žinias ir keičiantis jomis, diegiant inovacijas ir
gerinant skaitmeninimą.

BŽŪP TIKSLAI
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Bendrųjų tikslų turi būti siekiama įgyvendinant šiuos konkrečius tikslus:

 remti perspektyvias ūkio pajamas bei ūkių atsparumą ir taip užtikrinti geresnį aprūpinimą maistu;

 labiau orientuotis į rinką ir didinti konkurencingumą, daugiau dėmesio skiriant moksliniams tyrimams,
technologijoms ir skaitmeninimui;

 gerinti ūkininkų padėtį vertės grandinėje;

 padėti švelninti klimato kaitą bei prisitaikyti prie jos ir plėtoti darniąją energetiką;

 skatinti darnųjį vystymąsi ir veiksmingą gamtos išteklių, tokių kaip vanduo, dirvožemis ir oras, valdymą;

 padėti apsaugoti biologinę įvairovę, gerinti ekosistemines paslaugas ir išsaugoti buveines bei kraštovaizdžius;

 pritraukti jaunuosius ūkininkus ir sudaryti palankesnes sąlygas verslo plėtrai kaimo vietovėse;

 skatinti užimtumą, augimą, socialinę įtrauktį ir vietos plėtrą kaimo vietovėse, įskaitant bioekonomikos ir darnaus
miškų ūkio sektorius;

 siekti, kad ES žemės ūkio sektorius labiau atitiktų visuomenės poreikius.

BŽŪP TIKSLAI
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 Valstybės narės parengia BŽŪP
strateginius planus, kad įgyvendintų
Sąjungos paramą konkretiems tikslams
pasiekti.

 Valstybė narė BŽŪP strateginiuose
planuose išdėsto intervencijos strategiją.

 Valstybės narės pateikia intervencines
priemones.

 Kiekvienas BŽŪP strateginis planas apima
laikotarpį nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2027
m. gruodžio 31 d.

STRATEGINIAI PLANAI
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 „Šalims, kurių vidutinė išmoka yra mažesnė už
ES vidurkį, siūlome perpus sumažinti atotrūkį
tarp dabartinio išmokų lygio ir 90 proc. ES
vidurkio.“

 5 šalių išmokos padidės: Lietuvos, Latvijos
Estijos, Portugalijos, Rumunijos.

 Išmoka už hektarą: Lietuvoje + 12,3 proc.,
Latvijoje +13,2 proc., Estijoje +13,6 proc.

 16 šalių išmokos sumažės maždaug 3,9 proc.,
dar 6 – mažiau nei 3,9.

TIESIOGINĖS IŠMOKOS
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Atsietosios tiesioginės išmokos:

 bazinė pajamų parama tvarumui didinti;

 papildoma pajamų perskirstymo parama tvarumui;

 papildoma pajamų parama jauniesiems ūkininkams;

 klimatui ir aplinkai naudingos sistemos.

Susietosios tiesioginės išmokos:

 susietoji pajamų parama;

 specialioji išmoka už medvilnę.

TIESIOGINĖS IŠMOKOS
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Tiesioginių išmokų sumą, skirtiną ūkininkui pagal konkrečiais kalendoriniais
metais viršijančią 60 000 EUR, valstybės narės sumažina taip:

 nemažiau kaip 25 %, jei skirtina suma yra nuo 60 000 EUR iki 75 000 EUR;

 nemažiau kaip 50 %, jei skirtina suma yra nuo 75 000 EUR iki 90 000 EUR;

 nemažiau kaip 75 %, jei skirtina suma yra nuo 90 000 EUR iki 100 000 EUR;

 100 %, jei skirtina suma viršija 100 000 EUR.

IŠMOKŲ SUMAŽINIMAS
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 Prieš taikydamos sumažinimą, valstybės narės iš
tiesioginių išmokų sumos atima:

 su deklaruota žemės ūkio veikla susijusius darbo
užmokesčius, įskaitant mokesčius bei socialines
įmokas, ir

 lygiavertes reguliaraus ir neapmokamo darbo
sąnaudas.

 Valstybės narės nurodytas sumas apskaičiuoja su
nacionalinio ar regiono lygmens vidutinius
standartinius darbo užmokesčius žemės ūkio
sektoriuje padaugindamos iš atitinkamo ūkininko
deklaruotų metinių darbo vienetų.

IŠMOKŲ SUMAŽINIMAS
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 Sumažinus išmokas gautomis lėšomis pirmiausia turi būti finansuojama papildoma
pajamų perskirstymo parama tvarumui didinti, o paskui – kitos intervencinės
priemonės.

 Valstybės narės taip pat gali visas tas lėšas arba jų dalį perkelti į Kaimo plėtros ramstį.
Toks lėšų perkėlimas 2023 m. gali būti peržiūrėtas. Tokiam perkėlimui netaikomos
nustatytos didžiausios lėšų perkėlimo iš tarp ramsčių ribos.

IŠMOKŲ SUMAŽINIMAS
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 Valstybės narės nustato ribinį ploto dydį ir atsietąsias tiesiogines išmokas skiria tik
tikriesiems ūkininkams, kuriems priklausantis reikalavimus atitinkantis valdos plotas jį
viršija.

 Valstybės narės gali nuspręsti nustatyti skirtingą bazinės pajamų paramos už hektarą
sumą skirtingoms teritorijų grupėms.

BAZINĖ PAJAMŲ PARAMA TVARUMUI DIDINTI 
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 Valstybės narės užtikrina, kad parama būtų
perskirstyta nuo didesnių ūkių mažesniems ar
vidutiniams ūkiams.

 Valstybės narės nustato sumą už hektarą arba
skirtingas sumas už skirtingą hektarų skaičių, taip pat
didžiausią vienam ūkininkui priklausančių hektarų, už
kuriuos mokama pajamų perskirstymo parama,
skaičių.

 Suma už hektarą, kurią numatoma skirti konkrečiais
paraiškų teikimo metais, turi neviršyti tų paraiškų
teikimo metų nacionalinės vidutinės tiesioginių
išmokų už hektarą sumos.

PAPILDOMA PAJAMŲ PERSKIRSTYMO 
PARAMA TVARUMUI DIDINTI 
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 Ne mažiau kaip 2 % tiesioginėms
išmokoms skirtų asignavimų.

 Jaunasis ūkininkas – iki 40 m., ūkio
valdytojas, turintis atitinkamą išsilavinimą
ar įgūdžius.

PAPILDOMA PAJAMŲ PARAMA JAUNIESIEMS
ŪKININKAMS
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 Valstybės narės sudaro klimatui ir aplinkai
naudingos žemės ūkio praktikos rūšių sąrašą.

 Turi būti siekiama vieno ar daugiau konkrečių su
aplinka ir klimatu susijusių tikslų.

 Įsipareigojimai, viršijantys atitinkamus
privalomus standartus ir būtiniausius trąšų ir
augalų apsaugos produktų naudojimo
reikalavimus bei kitus privalomus reikalavimus.

 Mokamos išmokos arba kompensacijos.

KLIMATUI IR APLINKAI NAUDINGOS SISTEMOS
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 Valstybės narės gali skirti susietosios paramos
išmokas tikriems ūkininkams.

 Ne daugiau kaip 10 % savo tiesioginių išmokų.
Galima papildomai skirti dar 2 % baltymingų augalų
auginimui remti.

 Susietoji parama gali būti teikiama sektoriams arba
tam tikroms ūkininkavimo rūšims, kurios yra ypač
svarbios dėl ekonominių, socialinių ar aplinkosauginių
priežasčių.

SUSIETOJI PARAMA
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 Valstybės narės gali atidėti iki 3 % savo pirmojo ramsčio
biudžeto sektorių intervencinėms priemonėms.

 Intervencinės priemonės įgyvendinamos per patvirtintas
gamintojų organizacijų ir gamintojų organizacijų asociacijų
veiksmų programas.

 Remiami gamintojai, susiburiantys į gamintojų organizacijas,
kad imtųsi bendrų veiksmų prisidėti prie aplinkos apsaugos
arba geresnei padėčiaimaisto tiekimo grandinėje išsikovoti.

 Visos valstybės narės sektorines intervencines priemones
privalo taikyti vaisių ir daržovių sektoriuje ir bitininkystės
sektoriuje.

SEKTORINĖS INTERVENCIJOS 
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 gamintojų organizacijų ir jų asociacijų savitarpio pagalbos fondai

 investicijos į materialųjį ir nematerialųjį turtą, padedančios veiksmingiau valdyti rinkai
tiekiamų produktų kiekius;

 sodų atsodinimas;

 produktų sandėliavimas;

 pašalinimas iš rinkos;

 neprinokusių vaisių ir daržovių derliaus nuėmimas;

 derliaus nenuėmimas;

 derliaus draudimas;

 gamintojų organizacijų ir jų asociacijų konsultuojamasis ugdymas;

 trečiųjų valstybių fitosanitarijos protokolų įgyvendinimas ir administravimas;

 kokybės sistemų įgyvendinimas;

 konsultavimo paslaugos ir techninė parama.

KRIZIŲ PREVENCIJA IR RIZIKOS VALDYMAS
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 Perkėlimai tarp ramsčių – iki 15 proc.

 Papildomai 15 proc. galima perkelti iš I ramsčio į II su klimato
ir aplinkos apsaugos priemonėmis susijusioms išlaidoms.

 Didžiausia EŽŪFKP įnašo norma Lietuvoje – 70 proc. tinkamų
finansuoti išlaidų (80 proc. – aplinkos ir klimato valdymas,
negamybinės investicijos, EIP, LEADER).

 Bent 5 % II ramsčio voko rezervuojama LEADER.

 Bent 30 % rezervuojama intervencinėms priemonėms,
kuriomis siekiama konkrečių su aplinka ir klimatu susijusių
tikslų.

KAIMO PLĖTRA
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 aplinkos, klimato ir kiti valdymo įsipareigojimai;

 gamtinės ar kitokios vietovei būdingos kliūtys;

 dėl tam tikrų privalomų reikalavimų susidariusios nepalankios konkrečios vietovės sąlygos;

 investicijos;

 jaunųjų ūkininkų įsisteigimas ir kaimo verslo kūrimas;

 rizikos valdymo priemonės;

 bendradarbiavimas;

 keitimasis žiniomis ir informavimas.

PRIEMONIŲ RŪŠYS
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 Valstybės narės gali teikti paramą rizikos valdymo priemonėms (70 proc. išlaidų):

 draudimo įmokoms;

 įnašams į investicinius fondus, įskaitant administracines steigimo išlaidas.

 Parama skiriama tik padengti nuostoliams, ne mažesniems nei 20 proc. vidutinės gamintojo
metinės produkcijos

RIZIKOS VALDYMAS
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 Valstybės narės gali skirti bendradarbiavimo paramą,
kurios lėšomis būtų rengiami ir įgyvendinami veiklos
grupių projektai, susiję su Europos inovacijų
partneryste, LEADER, skatinama taikyti kokybės
sistemas, kurti gamintojų organizacijas ar gamintojų
grupes arba plėtoti kitų rūšių bendradarbiavimą.

 Valstybės narės gali apmokėti su visais
bendradarbiavimo aspektais susijusias išlaidas.

PARAMA BENDRADARBIAVIMUI 
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