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128 STRAIPSNĮ

Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF)
ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) rodikliai

Tikslai Pagrindiniai rodikliai

O.3 Pagal BŽŪP teikiamos paramos gavėjų skaičius

Remti perspektyvias ūkio pajamas ir 
atsparumą visoje Sąjungoje siekiant 
geresnio aprūpinimo maistu

R.6 Perskirstymas mažesniems ūkiams. Papildomos paramos, 
teikiamos už reikalavimus atitinkantiems ūkiams, kurių dydis 
mažesnis už vidutinį, priklausančio ploto hektarą, procentinė 
dalis (palyginti su vidurkiu)

Labiau orientuotis į rinką ir didinti 
konkurenciją, be kita ko, didesnį 
dėmesį skirti moksliniams tyrimams, 
novatoriškiems sprendimams, 
technologijoms bei skaitmeninimui ir 
praktiniam jų taikymui

R.9 Ūkių modernizavimas. Ūkininkų, gaunančių paramą 
investicijoms, skirtą restruktūrizuoti bei modernizuoti ir, be 
kita ko, gerinti išteklių naudojimo efektyvumą, dalis

Gerinti ūkininkų padėtį vertės 
grandinėje

R.10 Tiekimo grandinės organizavimo gerinimas. Ūkininkų, 
dalyvaujančių remiamose gamintojų grupėse, gamintojų 
organizacijose, vietos rinkose, trumpose tiekimo grandinėse 
ir kokybės sistemose, dalis
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Švelninti klimato kaitą ir prisitaikyti 
prie jos, plėtoti darniąją energetiką

R.14 Anglies dioksido saugojimas dirvožemyje ir biomasėje. 
Žemės ūkio paskirties žemės, dėl kurios prisiimti 
įsipareigojimai mažinti išmetamųjų teršalų kiekį, išlaikyti ir 
(arba) gerinti anglies dioksido saugojimo priemones 
(daugiamečius žolynus, žemės ūkio paskirties žemę 
durpynuose, miškus ir t. t.), dalis

O.13 (Žemės ūkio paskirties žemės) hektarų, dėl kurių 
prisiimti privalomuosius reikalavimus viršijantys 
aplinkos / klimato srities įsipareigojimai, skaičius

Skatinti darnųjį vystymąsi ir 
veiksmingą gamtos išteklių, tokių 
kaip vanduo, dirvožemis ir oras, 
valdymą
 

R.4 Pajamų paramos susiejimas su standartais ir gerąja 
patirtimi. Naudojamų žemės ūkio naudmenų, už kurias 
skiriama pajamų parama ir kurioms taikomos paramos 
skyrimo sąlygos, dalis

Prisidėti prie biologinės įvairovės 
apsaugos, užtikrinti geresnį 
ekosisteminių paslaugų teikimą ir 
saugoti buveines bei kraštovaizdžiu

R.27 Buveinių ir rūšių išsaugojimas. Žemės ūkio paskirties 
žemės, dėl kurios prisiimti valdymo įsipareigojimai remti 
biologinės įvairovės išsaugojimą arba atkūrimą, dalis 

Pritraukti jaunuosius ūkininkus ir 
sudaryti palankesnes sąlygas verslo 
plėtrai

R.30 Kartų kaita. Jaunųjų ūkininkų, kurie kuria ūkius 
naudodamiesi pagal BŽŪP teikiama parama, skaičius  

R.31 Ekonomikos augimas ir darbo vietų kūrimas kaimo 
vietovėse. Naujų darbo vietų kūrimas įgyvendinant remiamus 
projektusSkatinti užimtumą, augimą, socialinę 

įtrauktį ir vietos plėtrą kaimo 
vietovėse, be kita ko, bioekonomikos 
ir darnaus miškų ūkio sektoriuose

R.34 Europos kaimo infrastruktūros tinklų kūrimas. Kaimo 
gyventojų, kuriems, naudojantis pagal BŽŪP teikiama 
parama, sudarytos palankesnės sąlygos naudotis paslaugomis 
ir infrastruktūra, dalis

Užtikrinti, kad ES žemės ūkio 
sektorius geriau reaguotų į 
visuomenės poreikius, susijusius su 
maistu bei sveikatos priežiūra 
(įskaitant saugius, maistingus ir 
tvarius maisto produktus), ir gyvūnų 
gerove

O.16 Sutartinių ūkinių gyvūnų, už kuriuos teikiama parama 
gyvūnų gerovės, sveikatos arba didesnio biologinio saugumo 
priemonėms įgyvendinti, skaičius
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Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF)
ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) rodikliai

Tikslai Pagrindiniai rodikliai

O.3 Pagal BŽŪP teikiamos paramos gavėjų skaičius, 
įskaitant pagal intervencinės priemonės rūšį suskirstytus 
duomenis

Remti perspektyvias ūkio pajamas ir 
žemės ūkio sektoriaus atsparumą 
visoje Sąjungoje ir taip gerinti 
ilgalaikį aprūpinimą maistu ir 
žemės ūkio įvairovę, kartu 
užtikrinant saugius ir aukštos 
kokybės maisto produktus 
sąžiningomis kainomis, siekiant 
sustabdyti ūkininkų praradimą ir 
užtikrinti žemės ūkio gamybos 
ekonominį tvarumą Sąjungoje; 
Remti perspektyvias ūkio pajamas ir 
atsparumą visoje Sąjungoje siekiant 
geresnio aprūpinimo maistu

R.6 Perskirstymas mažesniems ūkiams. Papildomos 
paramos, teikiamos už reikalavimus atitinkantiems ūkiams, 
kurių dydis mažesnis už vidutinį, priklausančio ploto 
hektarą, procentinė dalis (palyginti su vidurkiu)

Labiau orientuotis į rinką vietos, 
nacionalinėse, Sąjungos ir 
tarptautinėse rinkose, taip pat 
stabilizuoti rinką, gerinti rizikos 
bei krizių valdymą ir didinti 
ilgalaikį ūkių konkurencingumą, 
žemės ūkio produktų perdirbimo 
ir prekybos galimybes, daugiau 
dėmesio skiriant kokybės 
diferenciacijai, moksliniams 
tyrimams, inovacijoms, 
technologijoms, žinių perdavimui 
ir keitimuisi jomis bei 
skaitmeninimui, taip pat didinant 
ūkininkų galimybes naudotis 
žiedinės ekonomikos dinamika

R.9 Ūkių modernizavimas. Ūkininkų, gaunančių paramą 
investicijoms, skirtą restruktūrizuoti bei modernizuoti ir, be 
kita ko, gerinti išteklių naudojimo efektyvumą, dalis
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Gerinti ūkininkų derybinę padėtį 
vertės grandinėje skatinant 
įvairias asociacijas, gamintojų 
organizacijas ir kolektyvines 
derybas, taip pat trumpas tiekimo 
grandines

R.10 Tiekimo grandinės organizavimo gerinimas. 
Ūkininkų, dalyvaujančių remiamose gamintojų grupėse, 
gamintojų organizacijose, vietos rinkose, trumpose tiekimo 
grandinėse ir kokybės sistemose, dalis

Švelninti klimato kaitą ir 
prisitaikyti prie jos, mažinant 
išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį, be kita 
ko, didinant anglies dioksido 
absorbentus, anglies dioksido 
sekvestraciją ir saugojimą žemės 
ūkio ir maisto sektoriuose, taip 
pat integruojant darniąją 
energetiką, kartu užtikrinant 
apsirūpinimo maistu saugumą, 
tvarų miškų valdymą ir apsaugą 
pagal Paryžiaus susitarimą 

R.14 Anglies dioksido saugojimas dirvožemyje ir 
biomasėje. Žemės ūkio paskirties žemės, dėl kurios 
prisiimti įsipareigojimai mažinti išmetamųjų teršalų kiekį, 
išlaikyti ir (arba) gerinti anglies dioksido saugojimo 
priemones (daugiamečius žolynus, daugiamečius pasėlius 
su nuolatine žaliąja danga, žemės ūkio paskirties žemę 
šlapynėse ir durpynuose, miškus ir t. t.), dalis

O.13 (Žemės ūkio paskirties žemės) hektarų ir kitų vienetų, 
dėl kurių prisiimti privalomuosius reikalavimus viršijantys 
aplinkos / klimato srities, įskaitant ekologinę sistemą, 
įsipareigojimai, skaičius

Skatinti darnųjį vystymąsi ir 
veiksmingą gamtos išteklių valdymą 
ir prisidėti prie vandens, 
dirvožemio ir oro kokybės apsaugos 
ir jos gerinimo, be kita ko, 
tikslingai ir tvariai valdant 
maistingąsias medžiagas ir 
mažinant augalų apsaugos 
produktų ir antibiotikų naudojimą 

R.4 Pajamų paramos susiejimas su standartais ir gerąja 
patirtimi. Naudojamų žemės ūkio naudmenų, už kurias 
skiriama pajamų parama ir kurioms taikomos paramos 
skyrimo sąlygos, dalis

Švelninti klimato kaitą ir 
prisitaikyti prie jos, mažinant 
išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį, be kita ko, 
didinant anglies dioksido 
absorbentus, anglies dioksido 
sekvestraciją ir saugojimą žemės 
ūkio ir maisto sektoriuose, taip pat 
integruojant darniąją energetiką, 
kartu užtikrinant apsirūpinimo 
maistu saugumą, tvarų miškų 
valdymą ir apsaugą pagal 
Paryžiaus susitarimą

R.27 Buveinių ir rūšių išsaugojimas. Žemės ūkio paskirties 
žemės, įskaitant didelės gamtinės vertės žemės ūkio 
paskirties žemę, dėl kurios prisiimti valdymo 
įsipareigojimai remti biologinės įvairovės išsaugojimą arba 
atkūrimą, dalis



AM\1216066LT.docx PE658.380v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

Tikslai Pagrindiniai rodikliai

Pritraukti ir remti jaunuosius 
ūkininkus, naujus ūkininkus ir 
skatinti moterų dalyvavimą 
žemės ūkio sektoriuje, ypač 
mažiausiai apgyvendintose 
teritorijose ir vietovėse, kuriose 
esama gamtinių kliūčių;  sudaryti 
palankesnes sąlygas mokymams 
ir patirties įgijimui visoje 
Sąjungoje, tvariai verslo plėtrai ir 
darbo vietų kūrimui kaimo 
vietovėse

R.30 Kartų kaita. Jaunųjų ir naujų ūkininkų, kurie kuria 
ūkius naudodamiesi pagal BŽŪP teikiama parama, 
skaičius, įskaitant pagal lytį suskirstytus duomenis

R.31 Ekonomikos augimas ir darbo vietų kūrimas kaimo 
vietovėse. Naujų darbo vietų kūrimas įgyvendinant 
remiamus projektus, įskaitant pagal lytį suskirstytus 
duomenis

Skatinti socialinę ir teritorinę 
sanglaudą kaimo vietovėse, be 
kita ko, kuriant darbo vietas, 
skatinant augimą, investicijas, 
socialinę įtrauktį, kovojant su 
skurdu ir skatinant vietos plėtrą 
kaimo vietovėse, be kita ko, 
teikiant kaimo bendruomenėms 
aukštos kokybės vietos 
paslaugas, didžiausią dėmesį 
skiriant visų pirma vietovėms, 
kuriose yra gamtinių kliūčių;   
skatinant deramą pragyvenimo 
lygį, darbo ir ekonomines 
sąlygas, įvairinant veiklą ir 
pajamas, įskaitant žemės ūkio 
turizmą, tvarią bioekonomiką, 
žiedinę ekonomiką ir darnų 
miškų ūkio sektorių, kartu 
atsižvelgiant į lyčių lygybę; remti 
lygias galimybes kaimo vietovėse 
taikant konkrečias paramos 
priemones ir pripažįstant moterų 
darbą žemės ūkio, amatų, 
turizmo ir vietos paslaugų 
sektoriuose

R.34 Europos kaimo infrastruktūros tinklų kūrimas. Kaimo 
gyventojų, kuriems, naudojantis pagal BŽŪP teikiama 
parama, sudarytos palankesnės sąlygos naudotis 
paslaugomis ir infrastruktūra, dalis
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Siekti, kad ES žemės ūkio 
sektorius labiau atitiktų 
visuomenės poreikius, susijusius 
su maistu ir sveikatos priežiūra 
(įskaitant saugius, maistingus, 
aukštos kokybės ir tvarius maisto 
produktus), ekologiniu žemės 
ūkiu, maisto atliekomis ir 
aplinkos tvarumu, atsparumu 
antimikrobinėms medžiagoms ir 
gyvūnų sveikatos gerinimu bei 
gerovės didinimu, taip pat didinti 
socialinį sąmoningumą apie 
žemės ūkio ir kaimo vietovių 
svarbą, kartu prisidedant prie 
Darnaus vystymosi darbotvarkės 
iki 2030 m. įgyvendinimo

O.16 Sutartinių ūkinių gyvūnų, už kuriuos teikiama parama 
gyvūnų gerovės, sveikatos arba didesnio biologinio 
saugumo priemonėms įgyvendinti, skaičius
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