
LIETUVOS ŪKININKŲ SĄJUNGOS  

KARTU SU KITOMIS ŽEMDIRBIŲ ORGANIZACIJOMIS 

VEIKLA 2012 M. FORMUOJANT BŽŪP 2014-2020 METAMS 

 

2012 m. sausio 20 d. Berlyne pasirašoma bendra Lietuvos, Latvijos bei Estijos žemės ūkio ministrų ir 

nevyriausybinių žemdirbių organizacijų deklaracija dėl teisingos ES Bendrosios žemės ūkio politikos visoms 

Europos Sąjungos valstybėms narėms, kurioje akcentuojama, kad trijų Baltijos valstybių ūkininkai gauna 

žemiausio lygio tiesioginę paramą ES, o tai trukdo šių šalių ūkininkams naudotis vienodomis galimybėmis 

Europos Bendrijos rinkoje. Taip pat reikalaujama, kad jau nuo pirmos kito daugiamečio finansavimo laikotarpio 

dienos būtų ne tik toliau gerinamas žemės ūkio orientavimas į rinką, bet taip pat užtikrintos tikrai teisingos ir 

sąžiningos konkurencijos sąlygos. 

 

2012 m. vasario 2 d. COPA-COGECA Politikos koordinavimo komiteto posėdyje, dar kartą svarstant COPA-

COGECA pirminės reakcijos į ES Komisijos pateiktus teisinius pasiūlymus dėl BŽŪP 2014-2020 m. tekstą, 

bendru sutarimu Lietuvos atstovai visų trijų Baltijos šalių vardu pristato kompromisinį teksto variantą, kuriuo 

pasiūloma iš esmės nekeisti lyg tol siūlyto ir prezidiumo narių aptarto teksto, bet praplėsti jį, paminint išskirtinę 

Baltijos šalių padėtį. 

 

2012 m. vasario 16 d. COPA-COGECA prezidiumo posėdyje priimama pirminė COPA-COGECA reakcija į ES 

Komisijos pateiktus teisinius pasiūlymus dėl BŽŪP 2014-2020 m., kuri nedelsiant išsiųsta visoms Europos 

Sąjungos institucijoms. Lietuvos ūkininkams šis dokumentas svarbus jau vien tuo, jog pirmą kartą per visą 

Lietuvos narystės COPA-COGECA istoriją oficialiame ES žemdirbių organizacijos pozicijos dokumente 

pavyko išskirti Baltijos šalių žemdirbių problematiką. COPA-COGECA reakcijos į ES Komisijos teisinius 

pasiūlymus dėl BŽŪP 2014-2020 m. dokumento skyrius apie tiesioginių išmokų paskirstymą tarp šalių narių 

skamba taip:  

„Komisija juda teisinga kryptimi dėl tiesioginių išmokų perskirstymo, bet jos pasiūlymai reikš, kad 

2020 m. tiesioginių išmokų už hektarą lygis kai kuriose ES šalyse vis dar bus ženkliai mažesnis už ES 

vidurkį, ypač Baltijos valstybėse. Būtina užtikrinti, kad visi ūkininkai būtų traktuojami sąžiningai ir 

lygiai, atsižvelgiant į skirtingas sąlygas.“ 

 

2012 m. kovo 1-2 d. Nitroje (Slovakija) LŪS atstovauja Lietuvai Vyšegrado šalių žemdirbių lyderių susitikime, 

kur dar kartą akcentuojama prioritetinė žemdirbių tema – tiesioginių išmokų paskirstymas, ir pasirašomas 

komunikatas, raginantis ES Komisiją atsakyti į 2011 m. lapkričio 29 d. Budapešte pasirašytą Vyšegrado šalių 

deklaraciją.  

 

2012 m. gegužės 10 d. „AgroBalt 2012“ parodos metu Kaune įvyksta neformalus Lietuvos ir Latvijos žemdirbių 

organizacijų atstovų susitikimas su Europos Parlamento Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pirmininku Paolo 

de Castro. Susitikime diskutuojama dėl nepriimtino tiesioginių išmokų dydžio, pateikto ES Komisijos pasiūlyme 

dėl BŽŪP artėjant 2020 m. Paolo de Castro tvirtina, jog žemės ūkio ir kaimo reikalų komiteto pasiūlytas naujas 

metodas skaičiuoti tiesioginių išmokų paskirstymą žemiau vidurkio esančioms naujosioms šalims narėms, 

atsižvelgiant į šalies pragyvenimo lygio indeksą, turėtų pagerinti Baltijos šalių žemdirbių situaciją. 

 

2012 m. birželio 28 d. vykstant ES Vadovų Tarybos posėdžiui, Lietuvos, Latvijos ir Estijos žemdirbių 

organizacijų atstovai piketuoja Briuselyje. Baltijos šalių žemdirbių organizacijų atstovai ES Parlamento 

pirmininkui Martin Schulz įteikia bendrą Baltijos šalių peticiją su trijų šalių piliečių parašais, kurioje 

reikalaujama ES vidurkį atitinkančių tiesioginių išmokų lygio, netaikant jokių pereinamųjų laikotarpių. 

 

2012 m. rugsėjo 13 d. LŪS inicijuoja trijų Baltijos valstybių žemdirbių organizacijų vadovų susitikimą su tikslu 

aptarti tolimesnius bendrus veiksmus ir galimas taikias protesto akcijas, siekiant pritraukti ES vadovų ir 

žiniasklaidos dėmesį Baltijos žemdirbių problematikai ir raginimams nedelsiant taisyti padėtį.  

 

2012 m. lapkričio 16 d. Kėdainių rajone, ŽŪK „Mūsų ūkis“ Lietuvos ūkininkai pasitinka iš Talino į Briuselį 

vykstantį sovietinių laikų traktorių Belarus MTZ 82, nusagstytą Baltijos šalių vėliavėlėmis, kurio tikslas 

priminti ES institucijoms apie nelygiavertes Lietuvos, Latvijos ir Estijos žemdirbių rėmimo sąlygas ES.  

 

2012 m. lapkričio 22 d., valstybių narių vadovams derintis dėl ES daugiametės finansinės programos 2014-2020 

m., Baltijos šalių žemdirbiai piketuoja prie ES Tarybos būstinės palaikydami savo šalių vadovus derybose. ES 

valstybių vadovams susitarti nepavyksta, todėl derybos 2013 m. pradžioje vyks iš naujo. 


