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DEL LIETIIVOS EKONOMIKOS GAIVINIMO IR ATSPART]MO DIDINIMO
PRTEMONTU PLANO PROJEKTO

Lietuvos tikininkq sqjunga (LUS) susipaZino su Vyriausybes parengtu integruoto plano

projektu ,,Naujos kartos Lietuva", kuris pateikfas derinimui su visuomene. Rei5kiame dideli

Zemdirbiq visuomenes susir[pinim4 del Vyriausybes poZi[rio i strateging Lietuvos ekonomikos

5ak4, tokiq kaip Zemes [kis. Zemes flkis Siandien stovi pirmose gretose kovoje su klimato kaitos

padariniais ir jam keliami ypatingai dideli :uldaviniai, tadiau deramo mfisq Salies politikq demesio

nesulaukia.

Norime pabrdLti, kad Europos Komisijos Zemes [kio Komisaras jau ne kartq vie5ai

iikininkams yra pasakgs, kad valstybiq nariq ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planuose

Europos Komisija nori mat54i priemones skirtas stiprinti Zemes :D,ki. ,,Tai buvo mano asmenind

iniciatyva planuojant ES atsigavimo fondq, kad Zemes ilkis privalomai butq itrauktas i ialiry nariq

rengiamus Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonds planus. ! pagalbq sektoriui

atremti visus keliamus iiiukius turi buti pasitelkti visi jmanomi fondai, nukreipiami sustiprinti

iemds ukj. Ypatingai tai svarbu sektoriui lgnendinant Zaliojo kurso strategijos ,,Nuo lauko iki

stalo" i1keltus uidavinius, perorientuojant vietos rinkq," dar kartq 5.m. balandLio 22 d. akcentavo

ES Zemes ukio Komisaras vienos didZiausiq Zemdirbiq organizacijr4COPA-COGECA (kurios nare

yra LUS) nariq vadovq susirinkime pridurdamas, kad Bendrosios Zemes iikio politikos @Zflfl
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fondo tikrai neuZteks ambicingiems ES tikslams, kurie i5kelti Zemes fikio sektoriui, pasiekti ir

pereiti sektoriui reikaling4 transformacij4.

Tuo padiu norime priminti, kad Lietuvos BZUP fondas yra vienas maZiausiq Europos

S4jungoje, tuo tarpu visuomenes reikalavimai Zemes tikiui grieZteja tokiu pat mastu kaip visoje ES.

Su kiekvienu finansiniu laikotarpiu vis didesne gLlJp dalis yra nukreipiama ne ekonomikos Sakai

pletoti ir vystyti bet aplinkosaugos problemoms sprgsti. Naujuoju 2023-2027 mett4 finansiniu

laikotarpiu Lietuvos Kaimo pletros fondas, kuriame uZkoduojami Zemes flkio Sakos modernizavimo

kryptys ir paskatos priemones, sumaZintas 15 proc. ir 40 proc. jo tures biiti nukreipta aplinkos

apsaugai. Nors vis dar neturime Lietuvos vertinimq, kaip Zaliojo kurso strategijq "Nuo lauko iki

stalo" ir "Bioivairoves strategija" atsilieps Lietuvos Zemes tikio ekonomikai, turime labai ai5kias

uZsienio atskirq institucijq indikacijas, kad Zaliojo kurso reformos atne5 didelius ekonominius

nuostolius visos ES Zemes Ukyje.

Neskiriant deramo demesio Zemes iikio sekforiui, kuris yra pagrindinis darbdavys kaime,

socialine atskirtis tarp miesto ir kaimo gyventojq tik dides. Siandien, Eurostat duomenimis, lyginant

Lietuvos ir ES vidutines fikininkq gaunamas pajamas, vidutines Lietuvos iikininkq pajamos sudaro

tik treddali vidutiniq ES [kininkq pajamq. Norint, kad Lietuvos Zemes iikyje ivyktq proverZis, btitq

sekmingai vykdoma Lalioji ir skaitmenine transformacija pladiqa apimtimi, neeliminuojant jokio

dydZio Zemes ukio subjektq, biitina naudoti visq turimq fondq deram4 dali, kaip kad to reikalavome

2020 mett4 gruodZio 10 d. priimtoje LUS suvaZiavimo rezoliucijoje. Yratikrai naivu tiketis, kad

savaime vyks fantazuojamos permainos be paskatq ir atsparumo didinimo irankiq.

Lietuvos Zemes [kio ekonomika ir visa fikininkq bendruomene taip pat nori laiku pasirengti

ateidiai, jos laukiamiems iSS[kiams: btiti atspari, pailangi ir konkurencinga. O tam Europos

Komisija, Europos Parlamentas ir ES vadovai susitare del ekonomikos gaivinimo plano. Tai yra

biudZetas, pritaikytas ne tik prie Siandienos realijq, bet ir rytojaus neapibreZtumo. Tai plataus masto

finansine parama reformoms ir investicijoms. Naujai paskirto fondo tikslas - su5velninti ekonomini

ir socialin! koronaviruso pandemijos poveiki ir pasiekti, kad Europos ekonomika ir visuomene biitq

tvaresn6s, atsparesnes ir geriau pasirengusios Zaliosios ir skaitmenines pertvarkos i5Siikiams ir

galimybems. Ar Lietuvos Zemes fikio ekonomika ir bendruomene jau pasirengusios jos laukiamoms

permainoms? Ar jau atsparios rinkos svyravimams ir gali garantuoti tvaraus, saugaus maisto

uZtikrinim4 Saliai?

Klaidinga manyti,'kad Zemes fikio sektorius nenukentejo nuo COVID -19 pandemijos, ir kad

jo transformacijos Zaiiiaiai pertvarkai pakaks tik BZUP fondo su minimaliu galimu nacionaliniu

prisidejimu.
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Pralaimedama konkurencij4 su kitq Saliq ES [kininkais vien del maZiausiq gaunamq

tiesioginiq i5mokq, kurios yra pajamq palaikymo lrankis, Lietuva velkasi uodegoje ir toliau

atiduoda savo maisto pramones rink4 kitq Saliq Zaliavos ir perdirbtq produktq gamintojams. Salims,

kurios intensyviau remia savo Zemes flkio ir maisto pramong, skiria maksimalias galimas

nacionalines dotacijas prie visrl ES fondq. MOsq Salyje spardiai traukiasi pieno iikiai, Lietuva

neapsir[pina reikiamais mdsos, darZoviq produktais, yra visi5kai priklausoma nuo importo.

Sokiruojandiai atrodo Lietuvos Vyriausybes pasirinktas prioritetas - atsigavimo fondo le5omis

finansuoti pelkiq atstatym4 ir visi5kai ignoruoti Lenkliq prideting vertg kuriant!, pajamas Salies

biudZetui generuojanti sektoriq.

Pelkiq atstatymas - nepadarys Salies ekonomikoje jokio proverZio, jei ir toliau bus leidZiama

uZsienio kapitalui naikinti Lietuvos i5kasenas - durpynus (q, deja, turime ribotq kieki), dideliais

kiekiais eksportuojant durpes. Matomos smulkmenos - iikininkrl atsakingai priZifrrimos ir ganomos

pievos, kurias uZsimota paversti nenaudingomis Zemes naudmenomis uZliejant jas, tadiau

uZsimerkiama ties dideliq verslq daroma LalaLietuvos ekologijai - intensyviai naudojami bfltent del

sovietmedio melioracijos nusausintq pelkiq durpynai ir taip intensyviai atrakinamas anglies

dioksidas. Del neegzistuojandios perspektyvos pelkininkyste uZsiimti gales vos sauja subjektq, ir

nebus jokio ekonominio proverZio, nei bus padidintas sekloriaus atsparumas. Paprasdiausiai bus dar

labiau pablogintos konkurencines s4lygos. Reikalingas sveikas visq ramsdiq - ekonominio,

socialinio ir aplinkosaugos - balansas.

Atkreiptinas demesys ir i tai, kad mi5kai taip pat plesis Zemes iikio paskirties Zemes pagrindu.

Vyksta urbanizacijos procesai, Zemes iikio naudmenq plotai maLdja ir del Zemes paemimo

visuomenes poreikiams plediant susisiekimo infrastruktfir4. Tuo taryu Lemdirbiams keliamas

reikalavimas pagaminti daugiau ttxint maiiau bfltinqjq lrankir1, tarp jq svarbiausio - Zemes. Zemls

lkiui nei5vengiamai reikalingi naujos, inovatyvios kartos sprendimai.

Naujas ES poZitiris !Bendrijos ekonomikos gaivinim4 -taiyra svarbiausia galimybe Lietuvai

prisitaikyti prie 2030 ir 2050 m. klimato ir energetikos tikslq, pasinaudoti Zaliosios ir skaitmenines

transformacijos perejimo nauda. Lietuvos Zemes fikiui tikslai i5kelti labai dideli. Jei nebus itrauktq

ilgalaikiq ir transformuojandiq investicijq i Zemes [ki, tai tures rimtq neigiamq pasekmiq

ateinandiam de5imtmediui ir veliau, bus nei5naudota unikali galimybe stumteleti strateging Lietuvos

ekonomikos 5ak4 didesnio konkurencingumo ir atsparumo link, padedant jai pasinaudoti.

naujosiomis s4lygomis ,pladiqa apreptimi, i5laikyti ir kurti darbo vietas regionuose, tokiu btidu

maZinant atotriiki tarp;miesto ir kaimo, kuriant geroves valstybg. Nederetq pamir5ti, kad ES visuose

strateginiuose dokumentuose kalbama apie tvari4 pletr4: tvariq gamyb4 ir vartojimq, tvarias maisto
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sistemas, tvarq ekonomikos augim4. Tadiau, atrodo, kad pamirStama kokiq pladi4 reik5mg turi pati

s4voka. Lietuva nesiekia atliepti pagrindinio ES tikslo - visapusi5kos, tvarios pletros. Tvarumas

nera tik aplinkos apsauga, tai - balansas. Tai - subalansuota socialine, ekonomine, kulttirine ir

ekologine pletra. Tuo tarpu viename i5 svarbiausiq Lietuvos ekonomikos atsigavimo ir atsparumo

didinimo priemoniq eliminuojamas Zemes iikis, kuris realiai atliepia visas tvarios pletros

dimensijas.

Pirmininkas Raimundas Juknevidius

Jovita Motiejiiniene tel. 8-614 24842
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