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Lietuvos siekiai BŽŪP (iki 2020 m. ir po 
2020 m.) 

ES žemės ūkio 
politika turi išlikti 

bendra politika 

BŽŪP pagrindiniai 
elementai ir 

dabartinė dviejų 
ramsčių struktūra 
turi būti išsaugoti 

Būtina užtikrinti 
pakankamą 

finansavimą - 
adekvatų keliamiems 

tikslams pasiekti 

2014 

2020 

2021 

? 
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Lietuvos siekiai BŽŪP (iki 2020 m. ir po 
2020 m.) 

Turi būti užbaigta 
tiesioginių išmokų 

konvergencija, sudarant 
vienodas konkurencines 

sąlygas visiems ES 
ūkininkams 

Turi būti rasti tinkami 
instrumentai ūkininkų 

derybinių pozicijų 
stiprinimui siekiant 

geresnio maisto tiekimo 
grandinės funkcionavimo 

Būtini iššūkiams labiau 
pritaikyti rizikos valdymo 

instrumentai, stiprios 
rinkos reguliavimo 

priemonės 

2014 

2020 

2021 

? 
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Lietuvos siekiai BŽŪP (iki 2020 m. ir po 
2020 m.) 

Būtina siekti gyvenimo 
kokybės kaime 

gerinimo ir užtikrinti 
kaimo vietovių 
gyvybingumą 

Būtina siekti išlaikyti 
ir pritraukti jaunimą 
į kaimo vietoves bei 

spręsti kartų 
atnaujinimo problemą 

Svarbi smulkių ir 
vidutinių šeimos ūkių 

plėtra, investicijų 
skatinimas 

2014 

2020 

2021 

? 
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EK komunikatas „Maisto ir ūkininkavimo 
ateitis“ – teigiami aspektai 

Modernesnė ir paprastesnė BŽŪP 

Moksliniai tyrimai ir inovacijos 

Sąžininga parama ūkininkų pajamoms užtikrinti ir 
Investicijos siekiant užtikrinti ūkininkų pajamas iš rinkos 
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EK komunikatas „Maisto ir ūkininkavimo 
ateitis“ – teigiami aspektai 

Rizikų valdymas (atsparus ūkininkavimo sektorius) 

Su aplinkosauga ir klimatu susijusių veiksmų 
rėmimas 

Augimas ir užimtumas kaimo vietovėse 
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EK komunikatas „Maisto ir ūkininkavimo 
ateitis“ – teigiami aspektai 

Naujų ūkininkų pritraukimas (kartų atnaujinimo 
problemos sprendimas) 

Priemonės, nukreiptos vartotojų lūkesčiams sveikatos, 
mitybos, maisto švaistymo srityje tenkinti 
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BŽŪP ateities vizija – pagrindiniai 
diskusiniai klausimai 

 

•Į rezultatus orientuota įgyvendinimo 
sistema? 

•Siekiant aplinkos apsaugos ir kitų politikos 
tikslų? 

Naujasis įgyvendinimo 
modelis 

 

• Kaip tai bus pasiekta? 
Mažinti pagal BŽŪP 
teikiamos paramos 

skirtumus 
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BŽŪP ateities vizija – pagrindiniai 
diskusiniai klausimai 

 

•Rinkos reguliavimo priemonių vaidmuo 

BŽŪP įgyvendinime ir šių priemonių 

tolesnio tobulinimo kryptys? 

Rinkos reguliavimo 
priemonės 

 

• Sklandus ir savalaikis 
įgyvendinimas? 

BŽŪP strateginiai 
planai 
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Dėkoju už dėmesį 
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