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DĖL KLIMATO KAITOS VALDYMO ĮSIPAREIGOJIMŲ 

 

 

Jūsų Ekscelencija Lietuvos Respublikos Prezidente G.Nausėda,  

 

 

Lietuvos ūkininkų sąjunga reiškia savo palaikymą Jums artėjančiose derybose dėl klimato 

kaitos valdymo įsipareigojimų specialiajame Europos Vadovų Tarybos susitikime Briuselyje š.m. 

gegužės 25 d. Pritariame Lietuvos formuojamai pozicijai, kad ES prisiimant lyderystę tarptautinėje 

klimato politikoje siekiant suvaldyti klimato kaitos grėsmes, būtina atsižvelgti į pastangų 

pasidalijimo struktūrą, vertinti nacionalines aplinkybes ir sektorių patiriamus iššūkius. 

Brėžiant ES naujo tikslo gaires – mažinti ŠESD 55% – būtina atsižvelgti į ypatingą 

apsirūpinimo maistu užtikrinimo ir maisto trūkumo panaikinimo svarbą, ypač maisto gamybos 

sistemų pažeidžiamumą dėl neigiamo klimato kaitos poveikio, kas pripažįstama Paryžiaus 

susitarimu. Žaliojo kurso išsikeltų tikslų įgyvendinimo priemonės neturi neigiamai paveikti 

Lietuvos žemės ūkio sektoriaus raidos ir jo konkurencingumo, nes ir taip mūsų šalies ūkininkai 

gamina produkciją, laikydamiesi vienodai visoje ES taikomų aukštų gamybos standartų ir vis 

daugiau papildomų investicijų poreikiu grindžiamų reikalavimų, bet už savo pagamintą produkciją 

gauna vienas mažiausių kainų ir tiesiogines išmokas. Atsižvelgiant į klimato kaitos klausimo esmę, 

labai svarbu atkreipti dėmesį į tai, jog Lietuvos žemės ūkio ŠESD emisija nuo 1990 m. jau yra 

sumažėjusi 53%, ir taip atsitiko dalinai dėl gamybos mažėjimo. Todėl visi nauji įsipareigojimai 

ŠESD mažinimui neturėtų lemti žemės ūkio ekonominės padėties blogėjimo.  

Mes pritariame Lietuvos pozicijos nuostatoms, kad:  

 Būtina papildoma investicinė pagalba (Modernizacijos fondo didinimas) ir lankstumai, 

atsižvelgiantys į konkrečią nacionalinę patirtį ir patiriamus iššūkius: įdėtas pastangas nuo 

1990 m.,  depopuliaciją, energetinį skurdą, žemės ūkio ŠESD specifiką. 
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 Kad pasiektume mūsų bendrą tikslą, būtina pastangas ES viduje pasidalinti sąžiningai, 

išlaikant dabartinę pastangų pasidalijimo struktūrą, grindžiamą BVP / 1 gyventojui rinkos 

kainomis kriterijumi.  

 Nepalaikome kaštų efektyvumo principo įtraukimo, kadangi tai sąlygotų neadekvatų 

įsipareigojimų augimą valstybėms, patiriančioms didžiausius socio-ekonominius iššūkius 

transporto ir žemės ūkio sektoriuose. 

 

Lietuvos ūkininkų sąjunga yra viena iš skaitlingiausių nevyriausybinių organizacijų Lietuvoje, 

kuri gina Lietuvos žemdirbių ir kaimo žmonių interesus. Sąjunga yra aktyvus pilietinės žemdirbių 

visuomenės atstovas ir socialinis partneris tiek nacionaliniame, tiek ES lygmenyje. Akylai sekame 

ES politikos formavimo procesus, nes esame suinteresuoti Lietuvos kaimo gyvybingumo 

išsaugojimu, žemės ūkio sektoriaus ekonominio stabilumo ir lygiavertės konkurencijos užtikrinimu, 

siekiame visapusiškos ūkininkų ūkių plėtros tik darnoje su gamta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirmininkas        Raimundas Juknevičius 
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