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Komisijos siūlomas tekstas

7 STRAIPSNYJE NURODYTI POVEIKIO, REZULTATŲ IR PRODUKTO RODIKLIAI

Politikos rezultatų vertinimas (daugiametis). POVEIKIS
Metinė veiklos rezultatų peržiūra. 

REZULTATAS*
Metinis veiklos rezultatų patvirtinimas.

PRODUKTAS Tikslai ir su jais susiję poveikio rodikliai.* Bendrosios intervencinių priemonių rūšys ir su jomis susiję 
produkto rodikliai.*

ES kompleksinis tikslas 
Modernizavimas

Rodiklis Rezultato rodikliai

(tik pagal BŽŪP remiamos intervencinės priemonės)

Žemės ūkio žinių ir 
inovacijų sistemos 

(AKIS)
Produkto rodikliai

I.1 Dalijimasis žiniomis ir inovacijos. BŽŪP 
biudžeto dalis, skirta dalijimuisi žiniomis ir 
inovacijoms

R.1 Geresnių veiklos rezultatų siekimas pasitelkiant žinias ir 
inovacijas. Ūkininkų, gaunančių paramą konsultacijoms, 
mokymams, keitimuisi žiniomis vykdyti arba dalyvauti 
veiklos grupėse, siekiant gerinti ekonominius, 
aplinkosaugos, klimato srities ir išteklių naudojimo 
rezultatus, dalis.

Europos inovacijų 
partnerystė žemės 
ūkio žinių ir 
inovacijų srityje 
(EIP)**

O.1 EIP veiklos grupių skaičius

Kaupti žinias, diegti 
inovacijas, gerinti 
skaitmeninimą žemės 
ūkyje bei kaimo 
vietovėse ir skatinti 
praktinį jų taikymą R.2 Konsultacijų ir žinių sistemų susiejimas. AKIS 

priklausančių konsultantų skaičius (palyginti su bendru 
ūkininkų skaičiumi)

O.2 EIP veiklos grupes steigiančių arba 
jose dalyvaujančių konsultantų skaičius
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R.3 Žemės ūkio sektoriaus skaitmeninimas. Ūkininkų, 
gaunančių paramą pagal BŽŪP tiksliojo ūkininkavimo 
technologijai plėtoti, dalis

Konkretūs ES tikslai Poveikio rodikliai Rezultato rodikliai

(tik pagal BŽŪP remiamos intervencinės priemonės)

Bendroji 
intervencinių 

priemonių rūšis

Produkto rodikliai (pagal intervencinę 
priemonę)

I.2 Pajamų skirtumų mažinimas. Žemės 
ūkio sektoriaus pajamų dydžio pokyčiai, 
palyginti su bendrais ekonomikos 
rodikliais 

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

Pagal BŽŪP 
teikiama parama

O.3 Pagal BŽŪP teikiamos paramos 
gavėjų skaičius

I.3 Ūkio pajamų skirtumų mažinimas. 
Žemės ūkio sektoriaus pajamų raida 

R.5 Rizikos valdymas. Ūkių, kuriuose taikomos BŽŪP rizikos 
valdymo priemonės, dalis

Atsietoji tiesioginė 
parama

O.4 Hektarų, už kuriuos skiriamos 
atsietosios tiesioginės išmokos, skaičius 

I.4 Perspektyvių ūkio pajamų rėmimas. 
Žemės ūkio sektoriaus pajamų dydžio 
pokyčiai pagal sektorius (palyginti su 
žemės ūkio sektoriaus vidurkiu)

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)

 O.5 Atsietųjų tiesioginių išmokų gavėjų 
skaičius 

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

I.5 Teritorinės pusiausvyros išlaikymas. 
Žemės ūkio sektoriaus pajamų dydžio 
pokyčiai vietovėse, kuriose esama 
gamtinių kliūčių (palyginti su vidurkiu)

R.7 Paramos vietovėse, kuriose esama specialių poreikių, 
esantiems ūkiams didinimas. Papildomos paramos už 
vietovėse, kuriose esama didesnių poreikių (palyginti su 
vidurkiu), esančio ploto hektarą procentinė dalis

O.6 Ploto, už kurį teikiama didesnė 
pajamų parama jauniesiems ūkininkams, 
hektarų skaičius

O.7 Didesnės pajamų paramos 
jauniesiems ūkininkams gavėjų skaičius
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Konkretūs ES tikslai Poveikio rodikliai Rezultato rodikliai

(tik pagal BŽŪP remiamos intervencinės priemonės)

Bendroji 
intervencinių 

priemonių rūšis

Produkto rodikliai (pagal intervencinę 
priemonę)

I.6 Ūkių našumo didinimas. Bendras 
gamybos veiksnių našumas

R.8 Sunkumų patiriantiems sektoriams priklausančių ūkių 
rėmimas. 

Ūkininkų, kuriems teikiama susietoji parama 
konkurencingumui, tvarumui ar kokybei gerinti, dalis

Rizikos valdymo 
priemonės

O.8 Ūkininkų, kuriems taikomos 
remiamos rizikos valdymo priemonės, 
skaičius

Labiau orientuotis į rinką 
ir didinti 
konkurencingumą, be 
kita ko, daugiau dėmesio 
skiriant moksliniams 
tyrimams, 
technologijoms ir 
skaitmeninimui

I.7 Prekybos žemės ūkio ir maisto 
produktais iššūkių įveikimas. Prekybos 
žemės ūkio ir maisto produktais importo 
ir eksporto rodikliai

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

Susietoji parama O.9 Ploto, už kurį teikiama susietoji 
parama, hektarų skaičius 

I.8 Ūkininkų padėties maisto grandinėje 
gerinimas. Papildoma nauda maisto 
grandinėje dalyvaujantiems pirminiams 
gamintojams

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

O.10 Gyvulių, už kuriuos teikiama 
susietoji parama, skaičius

Ūkininkų padėties vertės 
grandinėje gerinimas R.11 Pasiūlos koncentravimas. Gamintojų organizacijų, 

vykdančių veiksmų programas, parduodamos produkcijos 
vertės dalis

Išmokos 
regionams, 
kuriuose esama 
gamtinių arba 
kitokių būdingų 
kliūčių.

O.11 Hektarų, už kuriuos mokamos 
priemokos regionuose, kuriuose esama 
gamtinių kliūčių (3 kategorijos), skaičius

I.9 Ūkių atsparumo didinimas. Indeksas R.12 Prisitaikymas prie klimato kaitos. Žemės ūkio paskirties 
žemės, dėl kurios prisiimti įsipareigojimai gerinti 
prisitaikymą prie klimato kaitos, dalis

O.12 Hektarų, už kuriuos skiriama 
parama pagal „Natura 2000“ arba 
Vandens pagrindų direktyvą, skaičius

Švelninti klimato kaitą ir 
prisitaikyti prie jos, 
plėtoti darniąją 
energetiką

 

I.10 Klimato kaitos 
švelninimas. Žemės ūkio sektoriuje 

R.13 Gyvulininkystės sektoriaus išmetamųjų teršalų kiekio 
mažinimas. Sutartinių ūkinių gyvūnų, už kuriuos skiriama 

Išmokos už 
valdymo 
įsipareigojimus 
(aplinkos ir klimato 
srities, genetinių 

O.13 (Žemės ūkio paskirties žemės) 
hektarų, dėl kurių prisiimti 
privalomuosius reikalavimus viršijantys 
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Konkretūs ES tikslai Poveikio rodikliai Rezultato rodikliai

(tik pagal BŽŪP remiamos intervencinės priemonės)

Bendroji 
intervencinių 

priemonių rūšis

Produkto rodikliai (pagal intervencinę 
priemonę)

išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų (ŠESD) kiekio mažinimas

I.11 Anglies dioksido sekvestracijos 
didinimas. Dirvožemyje esančios 
organinės anglies kiekio didinimas

I.12 Darniosios energijos naudojimo 
žemės ūkio sektoriuje didinimas 
Energijos gamyba iš atsinaujinančių 
žemės ir miškų ūkio šaltinių

parama išmetamųjų ŠESD ir (arba) amoniako, įskaitant 
susidarantį tvarkant mėšlą, kiekiui mažinti, dalis

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

R.15 Žalioji energija, gaunama iš žemės ir miškų ūkio 
šaltinių. Investicijos į atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
gamybos pajėgumus, įskaitant biologinius (MW)

R.16 Energijos vartojimo efektyvumo didinimas. Energijos 
taupymas žemės ūkio sektoriuje

Mišku apželdinta žemė. Plotas, už kurį teikiama miško 
veisimo ir miškingų plotų kūrimo (įskaitant agrarinę 
miškininkystę) parama

išteklių, gyvūnų 
gerovės)

aplinkos / klimato srities įsipareigojimai, 
skaičius



AM\1215834LT.docx PE658.380v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

Konkretūs ES tikslai Poveikio rodikliai Rezultato rodikliai

(tik pagal BŽŪP remiamos intervencinės priemonės)

Bendroji 
intervencinių 

priemonių rūšis

Produkto rodikliai (pagal intervencinę 
priemonę)

I.13 Dirvožemio erozijos mažinimas. 
Žemės ūkio paskirties žemės ploto, 
kuriam būdinga vidutinė arba stipri 
dirvožemio erozija, procentinė dalis

R.18 Dirvožemio gerinimas. Žemės ūkio paskirties žemės, 
dėl kurios prisiimti dirvožemį tvarkyti padedantys valdymo 
įsipareigojimai, dalis

O.14 (Žemės ūkio paskirties žemės) 
hektarų, dėl kurių prisiimti 
privalomuosius reikalavimus viršijantys 
aplinkos / klimato srities įsipareigojimai, 
skaičius

I.14 Oro kokybės gerinimas. Žemės ūkio 
sektoriuje išmetamo amoniako kiekio 
mažinimas 

R.19 Oro kokybės gerinimas.  Žemės ūkio paskirties žemės, 
dėl kurios prisiimti įsipareigojimai mažinti išmetamo 
amoniako kiekį, dalis

O.15 Hektarų, už kuriuos teikiama 
ekologinio ūkininkavimo parama, skaičius

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

I.15 Oro kokybės gerinimas. Bendras 
maistingųjų medžiagų balansas žemės 
ūkio paskirties žemėje

R.20 Vandens kokybės apsauga. Žemės ūkio paskirties 
žemės, dėl kurios prisiimti užtikrinti vandens kokybę 
padedantys valdymo įsipareigojimai, dalis

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

1.16 Maisto medžiagų išplovimo 
mažinimas. Nitratai požeminiame 
vandenyje. Požeminio vandens stočių, 
kuriose azoto koncentracija viršija 
50 mg/l (pagal Nitratų direktyvą), skaičius

R.21 Darnus maisto medžiagų valdymas. Žemės ūkio 
paskirties žemės, dėl kurios prisiimti įsipareigojimai, 
padedantys užtikrinti geresnį maisto medžiagų valdymą, 
dalis

O.17 Projektų, kuriais remiami genetiniai 
ištekliai, skaičius

I.17 Intensyvaus vandens išteklių 
naudojimo mažinimas. Vandens 
suvartojimo indeksas plius (WEI+)

R.22 Tausus vandens naudojimas. Drėkinamos žemės ploto, 
dėl kurio prisiimti įsipareigojimai gerinti vandens balansą, 
dalis

Investicijos O.18 Remiamų ūkiuose vykdomų 
gamybinių investicijų skaičius

R.23 Aplinkos / klimato srities veiklos rezultatų gerinimas 
investicijomis. Ūkininkų, gaunančių paramą investicijoms, 
susijusioms su aplinkos apsauga arba kova su klimato kaita, 
dalis

O.19 Remiamų vietos infrastruktūrų 
skaičius



AM\1215834LT.docx PE658.380v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

R.24 Aplinkos / klimato srities veiklos rezultatų gerinimas 
naudojantis žiniomis. Ūkininkų, gaunančių paramą su 
aplinkos / klimato srities veiklos rezultatais susijusioms 
konsultacijoms ir mokymui, dalis

O.20 Remiamų negamybinių investicijų 
skaičius

O.21 Ne ūkiuose vykdomų gamybinių 
investicijų skaičius



AM\1215834LT.docx PE658.380v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

Konkretūs ES tikslai Poveikio rodikliai Rezultato rodikliai

(tik pagal BŽŪP remiamos intervencinės priemonės)

Bendroji 
intervencinių 

priemonių rūšis

Produkto rodikliai (pagal intervencinę 
priemonę)

I.18 Žemės naudmenose gyvenančių 
paukščių populiacijų didinimas. Žemės 
naudmenose gyvenančių paukščių 
indeksas

R.25 Darniojo miškų ūkio rėmimas. Miško žemės, dėl kurios 
prisiimti valdymo įsipareigojimai remti miškų apsaugą ir 
tvarkymą, dalis.

Įsikūrimo dotacijos O.22 Įsikūrimo dotacijas gaunančių 
ūkininkų skaičius

I.19 Geresnė biologinės įvairovės 
apsauga. Procentinė su žemės ūkiu 
susijusių Bendrijos svarbos buveinių ir 
rūšių, kurioms būdingos stabilumo arba 
didėjimo tendencijos, dalis

R.26 Miškų ekosistemų apsauga. Miško žemės, dėl kurios 
prisiimti valdymo įsipareigojimai remti kraštovaizdį, 
biologinę įvairovę ir ekosistemines paslaugas, dalis 

O.23 Kaimo verslininkų, gaunančių 
įsikūrimo dotacijas, skaičius

I.20 Geresnis ekosisteminių paslaugų 
teikimas. Naudojamų žemės ūkio 
naudmenų, kuriose yra kraštovaizdžio 
elementų, dalis

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

Bendradarbiavimas O.24 Remiamų gamintojų 
grupių / organizacijų skaičius

O.25 Ūkininkų, gaunančių dalyvavimo ES 
kokybės sistemose paramą, skaičius

R.28 „Natura 2000“ rėmimas. „Natura 2000“ teritorijose 
esantis plotas, kurį įsipareigota saugoti, išlaikyti ir atkurti

O.26 Kartų kaitą (jaunieji / ne jaunieji 
ūkininkai) užtikrinančių projektų skaičius

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

R.29 Kraštovaizdžio elementų išsaugojimas. Žemės ūkio 
paskirties žemės, dėl kurios prisiimti įsipareigojimai tvarkyti 
kraštovaizdžio elementus, įskaitant gyvatvores, dalis

O.27 Vietos plėtros strategijų (LEADER) 
skaičius

O.28 Kitų bendradarbiavimo grupių 
(išskyrus O.1 punkte nurodytas EIP 
grupes) skaičius
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Konkretūs ES tikslai Poveikio rodikliai Rezultato rodikliai

(tik pagal BŽŪP remiamos intervencinės priemonės)

Bendroji 
intervencinių 

priemonių rūšis

Produkto rodikliai (pagal intervencinę 
priemonę)

Pritraukti jaunuosius 
ūkininkus ir sudaryti 
palankesnes sąlygas 
verslo plėtrai kaimo 
vietovėse

1.21 Jaunųjų ūkininkų pritraukimas. Naujų 
ūkininkų skaičiaus pokyčiai 

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

Keitimasis žiniomis 
ir informavimas

O.29 Mokymą baigusių / konsultacijose 
dalyvavusių ūkininkų skaičius
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Konkretūs ES tikslai Poveikio rodikliai Rezultato rodikliai

(tik pagal BŽŪP remiamos intervencinės priemonės)

Bendroji 
intervencinių 

priemonių rūšis

Produkto rodikliai (pagal intervencinę 
priemonę)

I.22 Darbo vietų kūrimas kaimo 
vietovėse. Užimtumo lygio regionuose, 
kuriuose vyrauja kaimo vietovės, 
pokyčiai

R.31 Ekonomikos augimas ir darbo vietų kūrimas kaimo 
vietovėse. Naujų darbo vietų kūrimas įgyvendinant remiamus 
projektus 

O.30 Mokymą baigusių / konsultacijose 
dalyvavusių ūkininkų skaičius

I.23 Darbo vietų kūrimas kaimo 
vietovėse. Vienam gyventojui 
regionuose, kuriuose vyrauja kaimo 
vietovės, tenkančio BVP pokyčiai

R.32 Kaimo bioekonomikos plėtra. Bioekonomikos įmonių, 
kuriamų naudojantis parama, skaičius

Horizontalieji 
rodikliai

O.31 Ploto, kuriame taikoma 
aplinkosaugos praktika, hektarų skaičius 
(fizinio ploto, kuriam taikomos tam tikros 
sąlygos, ekologinės sistemos, agrarinės 
aplinkosaugos ir klimato priemonės, 
miškininkystės priemonės ar ekologinio 
ūkininkavimo priemonės, rodiklių 
suvestinė)

1,24 Teisingesnė BŽŪP. Geresnis pagal 
BŽŪP teikiamos paramos paskirstymas 

R.33 Kaimo ekonomikos skaitmeninimas. Kaimo gyventojų, 
dalyvaujančių remiamoje Pažangiųjų kaimų strategijoje, dalis

O.32 Ploto, kuriam taikomos tam tikros 
sąlygos, hektarų skaičius (suskirstytas 
pagal gerąją agrarinę ir aplinkosaugos 
praktiką)

I.25 Kaimo įtraukties skatinimas. Kaimo 
vietovių skurdo indekso pokyčiai

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

Sektorinės 
programos

O.33 Veiklos fondą / veiksmų programą 
kuriančių gamintojų organizacijų skaičius 

Skatinti užimtumą, augimą, 
socialinę įtrauktį ir vietos 
plėtrą kaimo vietovėse, be 
kita ko, bioekonomikos ir 
darnaus miškų ūkio 
sektoriuose

R.35 Socialinės įtraukties skatinimas. Mažumų atstovų ir 
(arba) pažeidžiamoms grupėms priklausančių asmenų, kurie 
naudojasi remiamais socialinės įtraukties projektais, skaičius

O.34 Pardavimo skatinimo ir informavimo 
veiksmų skaičius ir rinkos stebėsena 

Užtikrinti, kad ES žemės 
ūkio sektorius geriau 
reaguotų į visuomenės 

I.26 Antibiotikų naudojimo žemės ūkyje 
ribojimas. Pardavimas / naudojimas 
maistiniams gyvūnams

R.36 Antibiotikų naudojimo ribojimas. Sutartinių ūkinių 
gyvūnų, kuriems taikomi remiami veiksmai, kuriais siekiama 
apriboti antibiotikų naudojimą (prevencija / ribojimas), dalis

O.35 Veiksmų, kuriais siekiama 
išsaugoti / tobulinti bitininkystę, skaičius
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Konkretūs ES tikslai Poveikio rodikliai Rezultato rodikliai

(tik pagal BŽŪP remiamos intervencinės priemonės)

Bendroji 
intervencinių 

priemonių rūšis

Produkto rodikliai (pagal intervencinę 
priemonę)

I.27 Tausus pesticidų naudojimas (TPN). 
Mažinti pesticidų naudojimo keliamą 
riziką ir poveikį**

R.37 Tausus pesticidų naudojimas. Žemės ūkio paskirties 
žemės, kuriai taikomi remiami konkretūs veiksmai, kuriais 
užtikrinamas tausus pesticidų naudojimas, siekiant sumažinti 
pesticidų keliamą riziką ir poveikį, dalis

poreikius, susijusius su 
maistu bei sveikatos 
priežiūra (įskaitant saugius, 
maistingus ir tvarius 
maisto produktus), ir 
gyvūnų gerove

 

1.28 Vartotojų poreikio gauti kokybiško 
maisto patenkinimas. Produktų, 
kuriems taikomos ES kokybės sistemos 
(įskaitant ekologinius produktus), vertė 

R.38 Gyvūnų gerovės didinimas. Sutartinių ūkinių gyvūnų, 
kuriems taikomi remiami gyvūnų gerovės didinimo veiksmai, 
dalis

* Daugeliu atvejų poveikio rodiklių duomenys surenkami kitais kanalais 
(Europos statistika, JRC, EAA...) ir naudojami rengiant kitus ES teisės aktus 
arba siekiant darnaus vystymosi tikslų. Duomenys nebūtinai renkami 
kasmet, jie gali būti renkami ir kas 2–3 metus ** Direktyva dėl tausiojo 
pesticidų naudojimo

* Pakaitiniai rezultatai. Valstybių narių pateikti duomenys, 
kuriais remiantis stebima pažanga siekiant BŽŪP planuose 
nustatytų siektinų reikšmių.

*Kasmet pranešami duomenys apie jų deklaruotas išlaidas.

**Parama EIP veiklos grupėms teikiama pagal bendradarbiavimo 
nuostatas.
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Pakeitimas

7 STRAIPSNYJE NURODYTI POVEIKIO, REZULTATŲ IR PRODUKTO RODIKLIAI

Politikos rezultatų vertinimas (daugiametis). POVEIKIS
Metinė veiklos rezultatų peržiūra. 

REZULTATAS*
Metinis veiklos rezultatų patvirtinimas.

PRODUKTAS Tikslai ir su jais susiję poveikio rodikliai.* Bendrosios intervencinių priemonių rūšys ir su jomis susiję 
produkto rodikliai.*

ES kompleksinis tikslas 
Modernizavimas

Rodiklis Rezultato rodikliai

(tik pagal BŽŪP remiamos intervencinės priemonės)

Žemės ūkio žinių ir 
inovacijų sistemos 

(AKIS)
Produkto rodikliai

I.1 Dalijimasis žiniomis ir inovacijos. BŽŪP 
biudžeto dalis, skirta dalijimuisi žiniomis ir 
inovacijoms

R.1 Geresnių veiklos rezultatų siekimas pasitelkiant žinias ir 
inovacijas. Ūkininkų, gaunančių paramą konsultacijoms, 
mokymams, keitimuisi žiniomis vykdyti arba dalyvauti 
veiklos grupėse, siekiant gerinti ekonominius, 
aplinkosaugos, klimato srities ir išteklių naudojimo 
rezultatus, dalis.

Europos inovacijų 
partnerystė žemės 
ūkio žinių ir 
inovacijų srityje 
(EIP)**

O.1 EIP veiklos grupių skaičiusŽemės ūkio sektoriaus 
modernizavimas užtikrinant 
mokslinių tyrimų, mokymo 
ir dalijimosi žiniomis bei 
žinių perdavimo paslaugų 
prieinamumą ūkininkams, 
diegti inovacijas, gerinti 
skaitmeninimą žemės ūkyje 
bei kaimo vietovėse ir 
skatinti praktinį jų taikymą.

R.2 Konsultacijų ir žinių sistemų susiejimas. AKIS 
priklausančių konsultantų skaičius (palyginti su bendru 
ūkininkų skaičiumi)

O.2 EIP veiklos grupes steigiančių arba 
jose dalyvaujančių konsultantų skaičius

R.3 Žemės ūkio sektoriaus skaitmeninimas. Ūkininkų, 
gaunančių paramą pagal BŽŪP tiksliojo ūkininkavimo 
technologijai, kuria galima mažinti naudojamų medžiagų 
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kiekį, didinti tvarumą ir gerinti aplinkosauginius 
rezultatus, dalis

Konkretūs ES tikslai Poveikio rodikliai Rezultato rodikliai

(tik pagal BŽŪP remiamos intervencinės priemonės)

Bendroji 
intervencinių 

priemonių rūšis

Produkto rodikliai (pagal intervencinę 
priemonę)

I.2 Pajamų skirtumų mažinimas. Žemės 
ūkio sektoriaus pajamų dydžio pokyčiai, 
palyginti su bendrais ekonomikos 
rodikliais 

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

Pagal BŽŪP 
teikiama parama

O.3 Pagal BŽŪP teikiamos paramos 
gavėjų skaičius

I.3 Ūkio pajamų skirtumų mažinimas. 
Žemės ūkio sektoriaus pajamų raida 

R.5 Rizikos valdymas. Ūkių, kuriuose taikomos BŽŪP rizikos 
valdymo priemonės, dalis

Atsietoji tiesioginė 
parama

O.4 Hektarų, už kuriuos skiriamos 
atsietosios tiesioginės išmokos, skaičius 

I.4 Perspektyvių ūkio pajamų rėmimas. 
Žemės ūkio sektoriaus pajamų dydžio 
pokyčiai pagal sektorius (palyginti su 
žemės ūkio sektoriaus vidurkiu)

I.4a Siekti, kad nemažėtų 
ūkininkaujančių gyventojų skaičius. 
Ūkininkų ir ūkio darbininkų skaičiaus 
pokyčiai pagal sektorius (palyginti su 
paskutiniais metais iki strateginių planų 
taikymo)

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

 O.5 Atsietųjų tiesioginių išmokų gavėjų 
skaičius 

Remti perspektyvias ūkio 
pajamas ir žemės ūkio 
sektoriaus atsparumą visoje 
Sąjungoje didinant ekologinį 
tvarumą ir žemės ūkio 
įvairovę, taip užtikrinant 
apsirūpinimo maistu 
savarankiškumą ir saugumą,  
kartu užtikrinant saugius ir 
aukštos kokybės maisto 
produktus sąžiningomis 
kainomis ir žemės ūkio 
gamybos ekonominį 
tvarumą Sąjungoje

I.5 Teritorinės pusiausvyros išlaikymas. 
Žemės ūkio sektoriaus pajamų dydžio 
pokyčiai vietovėse, kuriose esama 
gamtinių kliūčių (palyginti su vidurkiu)

R.7 Paramos vietovėse, kuriose esama specialių poreikių, 
esantiems ūkiams didinimas. Papildomos paramos už 
vietovėse, kuriose esama didesnių poreikių (palyginti su 
vidurkiu), esančio ploto hektarą procentinė dalis

O.6 Ploto, už kurį teikiama didesnė 
pajamų parama jauniesiems ūkininkams, 
hektarų skaičius
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Konkretūs ES tikslai Poveikio rodikliai Rezultato rodikliai

(tik pagal BŽŪP remiamos intervencinės priemonės)

Bendroji 
intervencinių 

priemonių rūšis

Produkto rodikliai (pagal intervencinę 
priemonę)

O.7 Didesnės pajamų paramos 
jauniesiems ūkininkams gavėjų skaičius

I.6 Ūkių našumo didinimas. Bendras 
gamybos veiksnių našumas

R.8 Sunkumų patiriantiems sektoriams priklausančių ūkių 
rėmimas. 

Ūkininkų, kuriems teikiama susietoji parama 
konkurencingumui, tvarumui ar kokybei gerinti, dalis

Rizikos valdymo 
priemonės

O.8 Ūkininkų, kuriems taikomos 
remiamos rizikos valdymo priemonės, 
skaičius

Labiau orientuotis į rinką 
vietos, nacionalinėse ir 
Sąjungos 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

I.7 Prekybos žemės ūkio ir maisto 
produktais iššūkių įveikimas. Prekybos 
žemės ūkio ir maisto produktais importo 
ir eksporto rodikliai

I.7 Vietos rinkų ir trumpų tiekimo 
grandinių įvairinimas ir kūrimas. Raida 
palyginti su paskutiniais strateginių 
planų taikymo metais

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

Susietoji parama O.9 Ploto, už kurį teikiama susietoji 
parama, hektarų skaičius 

Ūkininkų derybinės 
padėties vertės grandinėje 
gerinimas, skatinant 
gamintojų organizacijas 
(GO), gamintojų 

I.8 Ūkininkų padėties maisto grandinėje 
gerinimas. Papildoma nauda maisto 
grandinėje dalyvaujantiems pirminiams 
gamintojams

R.10 Tiekimo grandinės organizavimo gerinimas. Ūkininkų, 
dalyvaujančių remiamose gamintojų organizacijose (GO), 
gamintojų organizacijų asociacijose (GOA), vietos rinkose, 
trumpose tiekimo grandinėse ir kokybės sistemose, dalis

O.10 Gyvulių, už kuriuos teikiama 
susietoji parama, skaičius
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Konkretūs ES tikslai Poveikio rodikliai Rezultato rodikliai

(tik pagal BŽŪP remiamos intervencinės priemonės)
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priemonių rūšis

Produkto rodikliai (pagal intervencinę 
priemonę)

organizacijų asociacijas 
(GOA) ir kolektyvines 
derybas, taip pat skatinant 
trumpas tiekimo grandines

R.11 Pasiūlos koncentravimas. Gamintojų organizacijų, 
vykdančių veiksmų programas, parduodamos produkcijos 
vertės dalis

Išmokos 
regionams, 
kuriuose esama 
gamtinių arba 
kitokių būdingų 
kliūčių.

O.11 Hektarų, už kuriuos mokamos 
priemokos regionuose, kuriuose esama 
gamtinių kliūčių (3 kategorijos), skaičius

I.9 Ūkių atsparumo didinimas. Indeksas

I.9a Atsparumo didinimas didinant 
genetinę įvairovę. Žemės ūkio 
biologinės įvairovės rodiklis, kuriuo 
išmatuojama kultūrinių augalų įvairovė

R.12 Prisitaikymas prie klimato kaitos. Žemės ūkio paskirties 
žemės, dėl kurios prisiimti įsipareigojimai gerinti 
prisitaikymą prie klimato kaitos, dalis

R.12a Atsparumo didinimas didinant genetinę įvairovę. 
Žemės ūkio paskirties žemės, už kurią teikiama genetinei 
įvairovei naudingos praktikos ir pasirinkimų taikymo 
parama, dalis

O.12 Hektarų, už kuriuos skiriama 
parama pagal „Natura 2000“ arba 
Vandens pagrindų direktyvą, skaičius

Švelninti klimato kaitą ir 
prisitaikyti prie jos, visų 
pirma sumažinant žemės 
ūkio ir maisto sektoriuose 
išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį, 
įskaitant iš biogeninių 
šaltinių išskiriamas 
šiltnamio efektą 
sukeliančias dujas, ir 
gerinant anglies dioksido 
pašalinimą ir sekvestraciją 
dirvožemyje, laikantis 
Paryžiaus susitarimo ir 
Europos klimato teisės akto 
[Reglamentas XX].

 

I.10 Klimato kaitos 
švelninimas. Žemės ūkio sektoriuje 
išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų (ŠESD) kiekio mažinimas

I.11 Anglies dioksido sekvestracijos 
didinimas. Dirvožemyje esančios 
organinės anglies kiekio didinimas

I.12 Darniosios energijos gamybos ir 
naudojimo žemės ūkio sektoriuje 
užtikrinimas. Energijos gamyba iš 
atsinaujinančių žemės ir miškų ūkio 
šaltinių ir jos naudojimas, nurodant 

R.13 Gyvulininkystės sektoriaus išmetamųjų teršalų kiekio 
mažinimas. Sutartinių ūkinių gyvūnų, už kuriuos skiriama 
parama išmetamųjų ŠESD ir (arba) amoniako, įskaitant 
susidarantį tvarkant mėšlą, kiekiui mažinti, dalis

R.14 Anglies dioksido saugojimas. 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

Išmokos už 
valdymo 
įsipareigojimus 
(aplinkos ir klimato 
srities, genetinių 
išteklių, gyvūnų 
gerovės)

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

grynąjį absorbuojamo anglies dioksido 
kiekį ir išmetamo šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekio sumažėjimą be 
tiesioginio ar netiesioginio žemės 
paskirties keitimo

R.15 Žalioji energija, gaunama iš žemės ir miškų ūkio 
šaltinių. Investicijos į atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
gamybos pajėgumus, įskaitant biologinius (MW)

R.15a Dėl trąšų naudojimo išmetamo teršalų kiekio 
mažinimas. Žemės ūkio paskirties žemės, dėl kurios 
prisiimti valdymo įsipareigojimai mažinti naudojant 
trąšas išmetamą ŠESD kiekį, dalis

R.16 Energijos vartojimo efektyvumo didinimas. Energijos 
taupymas žemės ūkio sektoriuje

Mišku apželdinta žemė. Plotas, už kurį teikiama miško 
veisimo ir miškingų plotų kūrimo (įskaitant agrarinę 
miškininkystę) parama
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I.13 Dirvožemio erozijos mažinimas. 
Žemės ūkio paskirties žemės ploto, 
kuriam būdinga vidutinė arba stipri 
dirvožemio erozija, procentinė dalis

I.13a Viršutinio dirvos sluoksnio 
storinimas ir vandens bei maistinių 
medžiagų išlaikymo gebos didinimas. 
Tinkamų organinių medžiagų 
viršutiniame dirvos sluoksnyje 
procentinė dalis

R.18 Dirvožemio gerinimas. Žemės ūkio paskirties žemės, 
dėl kurios prisiimti dirvožemį tvarkyti padedantys valdymo 
įsipareigojimai, dalis

R.18a Ekologinio žemės ūkio plėtra. Žemės ūkio paskirties 
žemės dalis ir išmokas gaunančių ūkių skaičius 

a) perėjimas prie ekologinio žemės ūkio praktikos arba b) 
ekologinio žemės ūkio praktikos išlaikymas*
______
*A ir b punktams pateikiami atskiri duomenų rinkiniai.

O.14 (Žemės ūkio paskirties žemės) 
hektarų, dėl kurių prisiimti 
privalomuosius reikalavimus viršijantys 
aplinkos / klimato srities įsipareigojimai, 
skaičius

I.14 Oro kokybės gerinimas. Žemės ūkio 
sektoriuje išmetamo amoniako kiekio 
mažinimas 

R.19 Oro kokybės gerinimas.  Žemės ūkio paskirties žemės, 
dėl kurios prisiimti įsipareigojimai mažinti išmetamo 
amoniako kiekį, dalis, kaip numatyta, be kita ko, 
nacionalinėje oro taršos kontrolės programoje pagal 
Direktyvą (ES) 2016/2284

O.15 Hektarų, už kuriuos teikiama 
ekologinio ūkininkavimo parama, skaičius

Prisidėti prie oro ir vandens 
kokybės apsaugos ir 
gerinimo, mažinti 
naudojamą pesticidų ir 
antibiotikų kiekį laikantis 
strategijos „Nuo ūkio iki 
stalo“ ir skatinti tausesnį 
vandens naudojimą, 
prisidėti prie dirvožemio 
apsaugos ir gerinimo

I.15 Oro kokybės gerinimas. Bendras 
maistingųjų medžiagų balansas žemės 
ūkio paskirties žemėje

R.20 Vandens kokybės apsauga. Žemės ūkio paskirties 
žemės, dėl kurios prisiimti užtikrinti vandens kokybę 
padedantys valdymo įsipareigojimai, dalis

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

1.16 Maisto medžiagų išplovimo 
mažinimas. Nitratai požeminiame 
vandenyje. Požeminio vandens stočių, 
kuriose azoto koncentracija viršija 
50 mg/l (pagal Nitratų direktyvą), skaičius

R.21 Darnus maisto medžiagų valdymas. Žemės ūkio 
paskirties žemės, dėl kurios prisiimti įsipareigojimai, 
padedantys užtikrinti geresnį maisto medžiagų valdymą, 
dalis

O.17 Projektų, kuriais remiami genetiniai 
ištekliai, skaičius
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I.17 Intensyvaus vandens išteklių 
naudojimo mažinimas. Vandens 
suvartojimo indeksas plius (WEI+)

I.17a Pesticidų nutekėjimo į gruntinį 
vandenį ir paviršinį vandenį mažinimas. 
Požeminio vandens telkinių, kurių būklė 
yra prasta (remiantis su atskirais ir 
visais pesticidais susijusiais kokybės 
standartais, nustatytais Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2006/118/EB1a) procentinė dalis ir 
paviršinio vandens telkinių, kuriuose 
viršijami atitinkamai Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2008/105/EB1b arba valstybių narių 
nustatyti aplinkos kokybės standartai, 
susiję su žemės ūkyje naudojamais 
pesticidais, kurie yra prioritetinės 
medžiagos arba specifiniai upių baseinų 
teršalai, procentinė dalis
______
1a 2006 m. gruodžio 12 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2006/118/EB dėl požeminio vandens 
apsaugos nuo taršos ir jo būklės 
blogėjimo (OL L 372, 2006 12 27, p. 19).

1b 2008 m. gruodžio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2008/105/EB dėl aplinkos kokybės 
standartų vandens politikos srityje, iš 
dalies keičianti ir panaikinanti Tarybos 
direktyvas 82/176/EEB, 83/513/EEB, 
84/156/EEB, 84/491/EEB, 86/280/EEB ir 
iš dalies keičianti Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2000/60/EB 
(OL L 348, 2008 12 24, p. 84).

R.22 Tausus vandens naudojimas. Drėkinamos žemės ploto, 
dėl kurio prisiimti įsipareigojimai gerinti vandens balansą, 
dalis

R. 22a Gyvulininkystės poveikio aplinkai mažinimas. 
Gyvulių tankumas kiekviename upės baseine, regione ir 
visoje valstybėje narėje

Investicijos O.18 Remiamų ūkiuose vykdomų 
gamybinių investicijų skaičius
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R.23 Aplinkos / klimato srities veiklos rezultatų gerinimas 
investicijomis. Ūkininkų, gaunančių paramą investicijoms, 
susijusioms su aplinkos apsauga arba kova su klimato kaita, 
dalis

O.19 Remiamų vietos infrastruktūrų 
skaičius

R.24 Aplinkos / klimato srities veiklos rezultatų gerinimas 
naudojantis žiniomis. Ūkininkų, gaunančių paramą su 
aplinkos / klimato srities veiklos rezultatais susijusioms 
konsultacijoms ir mokymui, dalis

R.24a Pesticidų nutekėjimo mažinimas. Žemės ūkio 
paskirties žemės, susijusios su remiamais konkrečiais 
veiksmais, kuriais mažinamas į požeminį vandenį ir 
paviršinį vandenį nutenkančių pesticidų kiekis, dalis

R.24b Dirvožemio apsauga per sėjomainą. Ariamosios 
žemės, kurioje naudojama sėjomaina, įskaitant ankštinius 
augalus, dalis

O.20 Remiamų negamybinių investicijų 
skaičius

O.21 Ne ūkiuose vykdomų gamybinių 
investicijų skaičius
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Konkretūs ES tikslai Poveikio rodikliai Rezultato rodikliai

(tik pagal BŽŪP remiamos intervencinės priemonės)

Bendroji 
intervencinių 

priemonių rūšis

Produkto rodikliai (pagal intervencinę 
priemonę)

I.18 Žemės naudmenose gyvenančių 
paukščių populiacijų didinimas. Žemės 
naudmenose gyvenančių paukščių 
indeksas

R.25 Darniojo miškų ūkio rėmimas. Miško žemės, dėl kurios 
prisiimti valdymo įsipareigojimai remti miškų apsaugą ir 
tvarkymą, dalis.

Įsikūrimo dotacijos O.22 Įsikūrimo dotacijas gaunančių 
ūkininkų skaičius

I.19 Geresnė biologinės įvairovės 
apsauga. Procentinė su žemės ūkiu 
susijusių Bendrijos svarbos buveinių ir 
rūšių, kurioms būdingos stabilumo arba 
didėjimo tendencijos, dalis

R.26 Miškų ekosistemų apsauga. Miško žemės, dėl kurios 
prisiimti valdymo įsipareigojimai remti kraštovaizdį, 
biologinę įvairovę ir ekosistemines paslaugas, dalis 

O.23 Kaimo verslininkų, gaunančių 
įsikūrimo dotacijas, skaičius

I.20 Geresnis ekosisteminių paslaugų 
teikimas. Naudojamų žemės ūkio 
naudmenų, kuriose yra kraštovaizdžio 
elementų, dalis

I.20a Laukinių apdulkintojų populiacijos 
mažėjimo tendencijos stabdymas. 
Apdulkintojų, įskaitant bites ir drugelius, 
indeksas  

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

Bendradarbiavimas O.24 Remiamų gamintojų 
grupių / organizacijų skaičius

O.25 Ūkininkų, gaunančių dalyvavimo ES 
kokybės sistemose paramą, skaičius

R.28 „Natura 2000“ rėmimas. „Natura 2000“ teritorijose 
esantis plotas, kurį įsipareigota saugoti, išlaikyti ir atkurti

O.26 Kartų kaitą (jaunieji / ne jaunieji 
ūkininkai) užtikrinančių projektų skaičius

Gerinti ekosistemines 
paslaugas ir sustabdyti 
biologinės įvairovės nykimą 
bei ją didinti, įskaitant 
apdulkintojus, ir prisidėti 
prie buveinių, didelės 
gamtinės vertės 
ūkininkavimo sistemų, 
gyvūnų rūšių ir 
kraštovaizdžio apsaugos, 
išsaugojimo ir stiprinimo, 
laikantis Biologinės 
įvairovės strategijos.

R.29 Kraštovaizdžio elementų išsaugojimas. Žemės ūkio 
paskirties žemės, dėl kurios prisiimti įsipareigojimai tvarkyti 
kraštovaizdžio elementus, įskaitant gyvatvores, dalis

R.29a Didelės gamtinės vertės ūkininkavimo skatinimas. 
Žemės ūkio paskirties žemės, dėl kurios prisiimti valdymo 
įsipareigojimai kurti didelę gamtinę vertę, dalis

O.27 Vietos plėtros strategijų (LEADER) 
skaičius



AM\1215834LT.docx PE658.380v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

Konkretūs ES tikslai Poveikio rodikliai Rezultato rodikliai

(tik pagal BŽŪP remiamos intervencinės priemonės)

Bendroji 
intervencinių 

priemonių rūšis

Produkto rodikliai (pagal intervencinę 
priemonę)

O.28 Kitų bendradarbiavimo grupių 
(išskyrus O.1 punkte nurodytas EIP 
grupes) skaičius

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.

1.21 Jaunųjų ūkininkų pritraukimas. Naujų 
ūkininkų skaičiaus pokyčiai 

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

Keitimasis žiniomis 
ir informavimas

O.29 Mokymą baigusių / konsultacijose 
dalyvavusių ūkininkų skaičius
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Konkretūs ES tikslai Poveikio rodikliai Rezultato rodikliai

(tik pagal BŽŪP remiamos intervencinės priemonės)

Bendroji 
intervencinių 

priemonių rūšis

Produkto rodikliai (pagal intervencinę 
priemonę)

I.22 Darbo vietų kūrimas kaimo 
vietovėse. Užimtumo lygio regionuose, 
kuriuose vyrauja kaimo vietovės, 
pokyčiai

R.31 Ekonomikos augimas ir darbo vietų kūrimas kaimo 
vietovėse. Naujų darbo vietų kūrimas įgyvendinant remiamus 
projektus 

O.30 Mokymą baigusių / konsultacijose 
dalyvavusių ūkininkų skaičius

I.23 Darbo vietų kūrimas kaimo 
vietovėse. Vienam gyventojui 
regionuose, kuriuose vyrauja kaimo 
vietovės, tenkančio BVP pokyčiai

R.32 Kaimo bioekonomikos plėtra. Bioekonomikos įmonių, 
kuriamų naudojantis parama, skaičius

Horizontalieji 
rodikliai

O.31 Ploto, kuriame taikoma 
aplinkosaugos praktika, hektarų skaičius 
(fizinio ploto, kuriam taikomos tam tikros 
sąlygos, ekologinės sistemos, agrarinės 
aplinkosaugos ir klimato priemonės, 
miškininkystės priemonės ar ekologinio 
ūkininkavimo priemonės, rodiklių 
suvestinė)

1,24 Teisingesnė BŽŪP. Geresnis pagal 
BŽŪP teikiamos paramos paskirstymas 

R.33 Kaimo ekonomikos skaitmeninimas. Kaimo gyventojų, 
dalyvaujančių remiamoje Pažangiųjų kaimų strategijoje, dalis

O.32 Ploto, kuriam taikomos tam tikros 
sąlygos, hektarų skaičius (suskirstytas 
pagal gerąją agrarinę ir aplinkosaugos 
praktiką)

I.25 Kaimo įtraukties skatinimas. Kaimo 
vietovių skurdo indekso pokyčiai

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

Sektorinės 
programos

O.33 Veiklos fondą / veiksmų programą 
kuriančių gamintojų organizacijų skaičius 

Skatinti užimtumą, augimą, 
socialinę įtrauktį, lyčių lygybę 
ir vietos bei verslo plėtrą 
kaimo vietovėse, tokiose kaip 
gamtinių kliūčių turintys 
regionai, įskaitant darnios 
bioekonomikos, žiedinės 
ekonomikos, darnaus žemės 
ūkio ir miškų ūkio sektorius, 
kad būtų užtikrinta socialinė 
ir teritorinė sanglauda.

R.35 Socialinės įtraukties skatinimas. Mažumų atstovų ir 
(arba) pažeidžiamoms grupėms priklausančių asmenų, kurie 
naudojasi remiamais socialinės įtraukties projektais, skaičius

O.34 Pardavimo skatinimo ir informavimo 
veiksmų skaičius ir rinkos stebėsena 
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I.26 Antibiotikų naudojimo žemės ūkyje 
ribojimas. Pardavimas / naudojimas 
maistiniams gyvūnams

I.26a Tausus veterinarinių produktų 
gyvuliams naudojimas. Veterinarinių 
produktų pardavimas ir naudojimas 
maistiniams gyvūnams 

R.36 Antibiotikų naudojimo ribojimas. Sutartinių ūkinių 
gyvūnų, kuriems taikomi remiami veiksmai, kuriais siekiama 
apriboti antibiotikų naudojimą (prevencija / ribojimas), dalis

R.36a Tausus veterinarinių produktų naudojimas. Gyvulių, 
kuriems taikomi remiami konkretūs veiksmai, siekiant 
apriboti veterinarinių produktų naudojimą (prevencija 
ir (arba) mažinimas), siekiant sumažinti šių produktų 
keliamą riziką ir neigiamą poveikį, dalis

O.35 Veiksmų, kuriais siekiama 
išsaugoti / tobulinti bitininkystę, skaičius

I.27 Tausus pesticidų naudojimas ir 
naudojamo kiekio mažinimas. Mažinti 
pesticidų naudojimo keliamą riziką, 
naudojimo mastą ir poveikį**

R.37 Tausus pesticidų naudojimas. Žemės ūkio paskirties 
žemės, kuriai taikomi remiami konkretūs veiksmai, kuriais 
užtikrinamas tausus pesticidų naudojimas, siekiant sumažinti 
pesticidų keliamą riziką ir poveikį, dalis

Siekti, kad Sąjungos žemės 
ūkio sektorius labiau atitiktų 
visuomenės poreikius, 
susijusius su maistu, 
sveikatos priežiūra (įskaitant 
saugius, maistingus ir tvarius 
maisto produktus), mažų 
sąnaudų ūkininkavimu ir 
ekologiniu žemės ūkiu, 
maisto atliekų kiekio 
mažinimu ir atsparumo 
antibakterinėms 
medžiagoms prevencija bei 
gyvūnų gerovės didinimu.
 

1.28 Vartotojų poreikio gauti kokybiško 
maisto patenkinimas. Produktų, 
kuriems taikomos ES kokybės sistemos 
(įskaitant ekologinius produktus), vertė 

I.28a Esamų gyvūnų gerovės teisės 
aktų (Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1099/2009, Tarybos direktyvos 
2007/43/EB, Tarybos direktyvos 
1999/74/EB) nesilaikymo masto 
mažinimas

I.28b Gyvulių tankumo viename ūkio 
hektare pagal rūšis valstybėje narėje 
mažinimas

R.38 Gyvūnų gerovės didinimas. Sutartinių ūkinių gyvūnų, 
kuriems taikomi remiami gyvūnų gerovės didinimo veiksmai, 
dalis
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* Daugeliu atvejų poveikio rodiklių duomenys surenkami kitais kanalais 
(Europos statistika, JRC, EAA...) ir naudojami rengiant kitus ES teisės aktus 
arba siekiant darnaus vystymosi tikslų. Duomenys nebūtinai renkami 
kasmet, jie gali būti renkami ir kas 2–3 metus ** Direktyva dėl tausiojo 
pesticidų naudojimo

* Pakaitiniai rezultatai. Valstybių narių pateikti duomenys, 
kuriais remiantis stebima pažanga siekiant BŽŪP planuose 
nustatytų siektinų reikšmių.

*Kasmet pranešami duomenys apie jų deklaruotas išlaidas.

**Parama EIP veiklos grupėms teikiama pagal bendradarbiavimo 
nuostatas.


