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Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Suomijos ir Čekijos žemdirbiškos organizacijos,  

Tęsdamos Bratislavos deklaracijos pasirašymu pradėtą darbą, 

Pabrėždamos žemės ūkio vaidmenį šalių ekonomikai bei kaimo vietovių gyvybingumui, 

Suprasdamos BŽŪP tikslų svarbą Europai, 

Pripažindamos poreikį tobulinti tam tikrus BŽŪP aspektus, 

Tikėdamos sąžiningumo, teisingumo ir lygybės principų svarba Europos Sąjungai, 

 

NUTARIA: 

Svarbiausiais prioritetais BŽŪP raidai po 2020 m. laikyti: 

1. Sąžiningų ir teisingų konkurencijos sąlygų sudarymą ūkininkams visose ES valstybėse 

narėse. 

Tiesioginių išmokų skirtumai tarp valstybių narių turi būti ištaisyti iki lygio, kuris užtikrintų 

sąžiningą konkurenciją tarp ūkininkų skirtingose Bendrosios Rinkos šalyse.   

 

2. Stipraus BŽŪP biudžeto išlaikymą, išlaikant dviejų ramsčių struktūrą. 

Būtina užtikrinti, jog politiniai ES pokyčiai neves prie BŽŪP biudžeto mažinimo.  

 

3. BŽŪP supaprastinimą. 

Politikos paprastinimas turi būti orientuotas į veiklos sąlygų ūkininkams gerinimą, biurokratijos 

mažinimą, skaidresnį ir visuomenei aiškesnį politikos funkcionavimą. Paprastinimas neturėtų kelti 

pavojaus politikos bendrumui ar vesti prie konkurencinių sąlygų iškraipymo nacionalizuojant 

politikos priemones. Ypač atkreiptinas dėmesys į žalinimo priemonės paprastinimo poreikį. 

 

4. Sąžiningą maisto grandinės veikimą. 



Būtina užtikrinti žemės ūkio sektoriaus tvarumą per sąžiningas žemės ūkio produktų supirkimo 

kainas. Reikalingos ES lygio taisyklės, draudžiančios nesąžiningas praktikas maisto gandinėje ir 

numatančios reikšmingas sankcijas už nusižengimus. Būtina tiksliau stebėti konkurencijos lygį, 

sustiprinti ūkininkų derybinę galią, skatinti sąžiningą ir skaidrią kainodarą. 

5. Rizikos valdymo ir ūkininkų pajamų užtikrinimo efektyvumą. 

Pastarųjų metų krizės ir klimato kaitos iššūkiai parodė, jog šiuo metu veikianti rizikos valdymo ir 

rinkos reguliavimo sistema nėra subalansuota greitai reakcijai į krizes. Tam, kad žemės ūkis galėtų 

atlaikyti politinių sprendimų, klimato kaitos ir kainų nepastovumo keliamus pavojus, rizikos 

valdymo priemonės turi būti lanksčios ir greitai pritaikomos. 

6. Kartų kaitos užtikrinimą. 

Reikalingos specifinės ir tikslingos priemonės jaunimo pritraukimui į žemės ūkio sektorių.  

7. Kooperacijos skatinimą. 

Būtina stiprinti kooperaciją politinėmis, teisinėmis ir ekonominėmis priemonėmis, kas savo ruožtų 

palengvintų įėjimą į rinką, stiprintų ūkininkų padėtį maisto grandinėje, sudarytų sąlygas produkcijos 

koncentracijai eksportui, ypač tose šalyse, kur kooperacijos lygis pernelyg žemas. Užtikrinti paramą 

egzistuojantiems kooperatyvams diversifikuojant veiklą bei kooperatyvams jungiantis 

8. Susietosios paramos išlaikymą. 

Susieta parama, padedanti išlaikyti tam tikrus specifinėse vietovėse svarbius sektorius, turi būti 

išlaikyta.  

9. BŽŪP ir klimato kaitos mažinimo sąsajų užtikrinimą. 

Reikalingos priemonės, skirtos vis labiau ryškėjančių klimato kaitos bei jos padarinių mažinimui, 

prisitaikymui prie jų. Būtina būsimoms sąlygoms adaptuoti esamus rizikos valdymo mechanizmus 

ir užtikrinti jų lankstumą.  

10. Smulkių ir vidutinių ūkių konkurencingumo skatinimą. 

Mes remiame subalansuotą žemės ūkio vystymąsi. Smulkūs, vidutiniai ir dideli ūkiai visi reikalingi 

tvariam žemės ūkio sektoriui užtikrinti. BŽŪP priemonės turėtų būti labiau tikslinės, remiančios 

specifinius ūkių poreikius, kad padėtų padidinti ūkių pajamas ir produktyvumą.  

Organizacijos įsipareigoja aktyviai siekti šių prioritetų įgyvendinimo: 

1. Bendradarbiaudamos su nacionalinėmis vyriausybėmis. 

2. Bendradarbiaudamos su savo šalių atstovais ES institucijose. 

3. Drauge veikdamos tarptautinėse organizacijose. 

4. Vykdydamos bendras komunikacijos, atvirų laiškų ar kitas kampanijas. 


