
Europako Batzordeaerkin batera finantzatuta 



BNP berria 

• 2015ko urtarriletik  

• Inoiz baino segmentatuagoa eta 
moldakorragoa 

  Neurri eta hautazko ereduen aniztasun handia  

Zutabeen arteko transferentziak 



 NEKAZARI 
AKTIBOA 

 EKOIZLEEN 

ELKARTEAK 

ARRISKUEN 
KUDEAKETA 

EZAGUTZA ETA 
BERRIKUNTZA 

« EKOLOGIZAZIOA » 

 Elementu berri inportante batzuk : 



Nekazari aktibo 

Gutxieneko nekazal jarduera:  

Ordainketa zuzenak jasotzeko gutxieneko betekizuna 

 ( Europar Batasuneko Estatu bakoitzak zehaztekoa) 

Baztertuak:  

 Nekazal ekintzarekin aktiboki loturik ez dauden jabeak 

 Aireportuak 

 Golf klubak, etab. 



“Ekologizazioa” 

Gizarteari eskainitako on publikoengatik nekazarientzako 
ordainak   

• Paisaiak eta biodibertsitatearen mantenimendua 

• Aldaketa klimatikoaren arintzea 

• Elikadura segurtasuna 

Nola? 

 Ordainketa berria “berdea/ekologikoa”   

 Nahitaezko baldintzapekotasuna 

 Nekazal- ingurumen –klimatiko neurriak eta nekazal garapenerako beste 
motatako  neurriak  



Ekoizleen elkarteak 

• Gaitasunak indartu: 

 Sektore guztiak 

 Negoziazio kolektiboak 

(esnea, behi-haragia, oliba-olioa, zerealak, belargintza) 

 Hornitze knotratuak 

 Aldi baterako neurri kolektiboak  

•  Lankidetzaren sustapena (landa garapena) 



Arriskuen kudeaketa 

• Krisialdi - erreserba (400 milioi €/urte) 

• Aldi baterako neurri kolektiboak(CMO) 

• Arriskuen kudeaketarako tresnak(landa garapena) 

  Aseguru eta inbertsio fondoetarako sustapenaren 
luzapena  

  Diru-sarreren egonkortasunerako tresna berria 



Ezagutza eta berrikuntza 

• Nekazariei zuzendutako aholkularitza sistemaren luzapena 

  Formakuntza, enpresen garapena 

 Ordainketa “Bredeak”  

Uraren esparru-zuzentaraua eta pestiziden erabilera jasangarri 
buruzko zuzentaraua 

• Nekazaritza Produktibitatearen eta Garapen Jasangarriaren 
aldeko Europako Berrikuntza Elkarte berria (EIP-AGRI) 

• Berrikuntza eta ezagutzen transmisioaren sustapen 
handiagoa(landa garapena) 



Ordainketa zuzenak  

 
Ordainketa zuzenak 

Nahitaezko erregimenak 
Oinarrizko ordainketa 
Ordainketa ”berdea” 
Nekazari gazteak 

 Hautazko erregimenak 
Zailtasun naturalak 
Laguntza elkartua 
Ordainketa birbanatua 

Erregimen 
alternatiboa 
(aukerakoa) 

Nekazari txikiak 

Gainerako ordainketa 
guztiak ordezkatzen 

ditu  



Ordainketa zuzenak 

Esuropar Batasuneko Estatu guztietan nahitaezko 
aplikatzeko erregimenak  

Nekazari gazteak 
Lehenengoz jardungo duten 40 urtetik 

beherako nekazariak 

Ordainketa “berdea” 
•  belardi iraunkorren mantenua 

•  interes ekologikodun lursailak 

•  laboreen dibertsifikazioa 

Oinarrizko 
ordainketa 

nekazari aktibo guztientzat 



Ordainketa zuzenak 

Oinarrizko ordainketa 

• Beste erregimen guztietarako aurretiko baldintza  

• Baldintzapekotasunen arabera 

Bete beharreko baldintzen zerrenda sinplifikatuagoa 

 Uraren esparru-zuzentaraua 

Pestiziden erabilera jasangarriari buruzko 
zuzentaraua 

 



Ordainketa zuzenak 

Ordainketa “berdea” 

• Nahitaezkoa nekazari guztientzat 

• Nahitaezko 3 nekazaritza-jardunbide: 

 Belardi iraunkorren manteinua 

 Interes ekologikodun lursailak 

 Laboreen dibertsifikazioa 

• Muga nazionalaren %30 eraino 



Ordainketa zuzenak 

Nekazari gazteak 

• Ordainketa zuzena berria 

• Lehenengoz jardungo duten 40 urtetik 
beherako nekazariak  

• Landa garapenaren babesarekin partekatuta    
(start–up laguntzak ) 



Ordainketa zuzenak 

Europar Batasuneako Estatuentzako hautazko 
erregimenak  

 Zailtasun naturalak dituzten 
inguruen babesa 

Laguntza elakartua 

Ordainketa birbanatua 



Hautazko ordainketa zuzenen erregimenak  

Zailtasun naturalak dituzten ingururak 

• Ordainketa zuzena berria 

• Mendi inguruak  (edota parekoak )    
 Europar Batasuneko Estatu bakoitzak zehaztu beharrekoak 

• Muga nazionalaren %5eraino 

• Landa garapen babesarekin bateragarria 



 Hautazko ordainketa zuzenen erregimenak 

Laguntza elkartua 

• Labore kalteberentzako bakarrik  

• Ingurumenaren, gizartearen edo ekonomiaren 
intereserako garrantzituak diren laboreak 

• Helburua: oraingo ekoizpen mailak 
mantentzea 



Hautazko ordainketa zuzenen erregimenak 

Ordainketa birbanatuak 

• Tamaina txiki edo ertaina duten ustiategiei zuzenduta 

• Lehenengo 30 hektareei / edo estatuko ustiategi 
batazbesteko neurria  

• Estatuko hektarea bakoitzeko batezbesteko 
ordainketaren %65ekoa izango da 

• Muga: Estatuko ordainketa zuzenen aurrekontuaren 
30%ekoa izango da  

 



 Merkatuen antolakunde bateratua 

 

 

 

• Babes-klausula berriak 

• Larrialdi-neurriak 

• Krisialdi-erreserba: ordainketa zuzenetik urtero 400 
milioi € murriztuko dira– (krisialdi-neurrietan erabili 
ez diren funtsak nekazariei itzuliko zaizkie, 
ondorengo ekitaldian) 

Azterketa 
Erreaktiboagoa eta 

eraginkorragoa  

Esku-hartze publikoa 

Biltegiratze pribatua 



Merkatuen antolakunde bateratua 

• Ekoizpen-murrizketen desagertzea 

 

 

 

• Mahastiak landatzeko eskubideak: baimenduak (+ 
%1ekoa urtero) 

 

Esne-kuotak 
 2015ko apirilaren 
1ean 

Mahastiak landatzeko 
eskubideak 

 2015ko abenduaren 31ean 

Azukrearen kuotak 
2017ko irailaren 30ean 



Merkatuen antolakunde bateratua 
 

• Esne paketea: negoziazio kolektiboak hornitze-kontratuak 
lanbideenarteko erakundeak  aldi-baterako neurri kolektiboak 

 Orain posible da baita: 

 Behi-haragia 

 Oliba-olioa 

 Zerealak eta bestelako laboreak 

• Ekoizle etalanbideenarteko erakundeak :    
 sektore guztiak barne 
 



Merkatuen antolakunde bateratua 

 

 
• Eskoletako fruta eta barazkien kontsumoaren 

aldeko programa:  

150 milioi €/ urte 

•  Eskoletako esnearen kontsumoaren aldeko programa ere bai 
luzatu egin da 



Landa garapena  

• “Ekologizazioa”: Landa Garapenerako aurrekontu 
nazionalaren %30 eskainiko zaie gutxienez, “agro-
ingurumena-klima” eta beste neurri batzuei 

• Landa garapeneko aurrekontuaren %5a gutxienez 
LEADER ikuspuntuari eskainiko zaio. 

 Europako Egitura eta Inbertsio Funtsekin osagarritasuna 

• I zutabe eta II zutabeen aurrekontuen arteko 
transferetziak posible izango dira 



  Ezagutzaren transmisioa eta 
berrikuntza sustatzea 

Nekazaritza mota guztietako 
ustiategien  

bideragarritasuna eta basoen 
kudeaketa  

jasangarria hobetzea 

Ekosistemak berregituratu,  

zaindu eta indartzea 

 Garapen ekonomikoa landa 
guneetan 

Baliabideen eraginkortasuna eta 

ekonomia hipokarbonikorako 

trantsizioa sustatzea 

Elikagai-katearen antolaketa 
sustatzea, eraldaketa,  

komertzializazioa eta arriskuen 
kudeaketa barne hartuz 

Landa garapena 

6 lehentasun 



Landa garapena 

• Berrikuntza eta ezagutzaren transmisioa  
 Nekazaritza aholkularitza zerbitzuak 

Nekazaritzako Produktibitatearen etq Garapen 
Jasangarriaren aldeko Europako Berrikuntza 
Elkarte berria (EIP AGRI) 

 Ezagutzaren ransmisioaren neurria 

• Nekazari gazteak, nekazari txikiak 
 Start–ups babesa 
 Inbertsioak 

 



Landa garapena  

• Elikagai-katearen antolaketa 
 Ekoizle-talde sortzeko babesa 
 Lankidetza 

• Arriskuen kudeaketarako tresnak 
 Aseguru eta inbertsio fondoetarako babesaren 

luzapena 
 Diru-sarreren egonkortasunerako tresna berria 

• Kalitatea eta lehiakortasuna 
 Kalitate-programetan parte- hartzea 
 Inbertsioak,  trebakuntza, sustapena, berrikuntza… 

 



Tresna zerrenda luzea da. 

Mendi landaguneko ekintzailei dagokie aukera huaetatik 
ahalik eta etekin handien ateratzea 

 

 


