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KOPSAVILKUMS 

Šis pētījums ir atbilde uz pieprasījumu sniegt politikas ieteikumus AGRI komitejas locekļiem 

par pašreizējo tiešo maksājumu mehānismu iespējamiem uzlabojumiem, ņemot vērā 

gaidāmās problēmas ES lauksaimniecībā. Jautājums par tiešo maksājumu nākotni ir būtisks 

diskusijās par turpmāko KLP, jo tiešajiem maksājumiem ir svarīga nozīme gan 

lauksaimnieku saņemtajā kopējā atbalstā, gan KLP budžetā. Budžeta pārskaitījumi veido 

lielāko daļu no ES saimniecību ienākumiem. Laikposmā no 2013. līdz 2015. gadam tiešie 

maksājumi veidoja aptuveni 72 % no KLP budžeta un tikai nedaudz mazāk par 30 % no 

visa ES budžeta. 

 

Šajā pētījumā ir strukturēta un raksturota kopējā situācija, lai palīdzētu AGRI komitejas 

locekļiem, sniedzot sistemātisku izklāstu par Eiropas Parlamenta deputātiem pieejamajām 

iespējām, ja viņi vēlētos apsvērt turpmākas KLP reformas. 

 

Tiešo maksājumu struktūra pēc 2013. gada KLP reformas ir raksturota 2. nodaļā. Atdalītie 

maksājumi, kas ir ietverti pamatmaksājumu shēmā un vienotajā platībmaksājumu shēmā, 

joprojām ir svarīgākais elements, taču ir pievienoti arī citi elementi, tostarp dalībvalstīm 

obligātais zaļais maksājums un maksājums gados jaunajiem lauksaimniekiem, kā arī 

dalībvalstu izvēles shēmas saistītajam atbalstam, mazajiem lauksaimniekiem un 

apgabaliem, kuros ir dabas ierobežojumi. Šī 2013. gada reforma būtiski palielināja 

dalībvalstu rīcības brīvību attiecībā uz tiešo maksājumu režīma īstenošanas veidu.  

 

“Ārējās konverģences” formula nodrošināja vēl nepiedzīvotu, lai arī ierobežotu, KLP pirmā 

pīlāra resursu pārdali starp dalībvalstīm. Tomēr tā nemainīja valstu relatīvo sarindojumu, 

un joprojām pastāv būtiskas atšķirības maksājumos par hektāru, jo īpaši starp vecajām 

dalībvalstīm un starp vecajām un jaunajām dalībvalstīm. 

 

No 18 valstīm, kuras piemēroja pamatmaksājumu shēmu, 12 valstis arī 2020. gadā 

izmantos daļējās konverģences modeli. Kritērijiem atbilstošās zemes platība, visticamāk, 

pēc 2013. gada reformas ir palielinājusies. Populārākais izvēles pasākums, ko dalībvalstis 

izvēlējās, ir saistītais atbalsts, kas ir ieviests visās dalībvalstīs, izņemot Vāciju. Piecpadsmit 

dalībvalstis izvēlējās mazo lauksaimnieku atbalsta shēmu, kas tika piemērota 41 % ES 

lauksaimnieku un 5 % lauksaimniecības zemes. 

 

Dalībvalstis ir arī plaši izmantojušas piešķirto rīcības brīvību, lai zaļajam maksājumam 

piesaistītu dažādus nosacījumus. 

 

Trešajā nodaļā ir izskatīts jautājums, vai, īstenojot jauno tiešo maksājumu režīmu, ir 

izpildīti tam noteiktie uzdevumi un vai tas atbilst izvirzītajam mērķim. Saimniecību 

ienākumi joprojām ir ļoti atkarīgi no šiem maksājumiem. Pamatojoties uz lauku saimniecību 

grāmatvedības datu tīkla datiem par laikposmu no 2004. līdz 2013. gadam, 47 % no 

saimniecību neto ienākumiem veidoja tiešie maksājumi, 15 % — citi valsts pārskaitījumi un 

38 % — tirgus ienākumi. Šajā laikposmā tiešo maksājumu vidējais īpatsvars dārzkopības 

saimniecībās bija tikai 7 %, savukārt dažādu ganību lopu audzēšanas saimniecībās — 

101 %. 

 

Ar 2013. gada reformu tika ieviesti dažādi pasākumi, lai mēģinātu līdzsvarot tiešo 

maksājumu sadalījumu starp saimniecībām. Tomēr samazinājums/maksimuma noteikšana 

nav radījusi gandrīz nekādu ietekmi uz maksājumu sadalījumu starp saimniecībām, lai arī 

pārdalošajam maksājumam var būt liela nozīme, pat ja tā ir ierobežota. Pašreizējā 
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plānošanas periodā lielākā daļa tiešo maksājumu joprojām tiks piešķirta saimniecībām, 

kuru ienākumi no lauksaimniecības ir lielāki par saimniecību vidējo ienākumu līmeni. 

 

Kapitalizācija samazina pašreizējo lauksaimnieku ieguvumus no tiešajiem maksājumiem un 

palielina gados jaunāku lauksaimnieku un lauksaimnieku, kuri paplašina savu darbību, tirgū 

ienākšanas un izaugsmes izmaksas. Tiešie maksājumi ir palēninājuši dažu lauksaimnieku 

atteikšanos no lauksaimnieciskās darbības un attiecīgās zemes piešķiršanu efektīvākām 

saimniecībām. Šie maksājumi palīdz stabilizēt saimniecību ienākumus. Tomēr tie nav 

pietiekami mērķtiecīgi, jo netiek piešķirti tieši tām saimniecībām, kurām ir raksturīgas 

vislielākās ienākumu svārstības. Kopumā tiešie maksājumi negatīvi ietekmē saimniecību 

ražīgumu, lai arī pāriešana uz atdalītajiem maksājumiem ir samazinājusi efektivitātes 

zudumu, kas saistījās ar iepriekšējiem — daļēji saistītajiem maksājumiem. 

 

Pieejamie dati pagaidām skaidri neliecina par zaļās saimniekošanas prakses labvēlīgo 

ietekmi uz vidi. Tā kā prasība par ilggadīgo zālāju uzturēšanu un pienākums dažādot 

kultūraugus ir radījis minimālas izmaiņas zemes izmantošanā un tā kā lielākā daļa 

ekoloģiski nozīmīgo platību tiek izmantota produktīvos nolūkos, visticamāk, ka papildu 

vides ieguvumi, kas saistīti ar lauksaimniecību pirms zaļās saimniekošanas ieviešanas, būs 

mazi, salīdzinot ar ikgadējiem izdevumiem EUR 12 miljardu apmērā. Dalībvalstu un 

lauksaimnieku veiktie zaļās saimniekošanas pasākumi neliecina par to, ka lielākajā daļā 

gadījumu ir izmantotas iespējas radīt būtisku ekoloģisko vērtību. 

 

Nav tādu konkrētu problēmu un sabiedrisko labumu, kuriem piemērotākais politiskais 

pasākums būtu vienots, fiksēts un atdalīts maksājums par hektāru. Ir jāpārstrukturē tiešie 

maksājumi, izveidojot mērķtiecīgus maksājumus, kas paredzēti labi definētiem mērķiem. 

 

Ir ierosināti trīs dažādi modeļi, lai AGRI komitejas locekļiem palīdzētu pieņemt svarīgākos 

lēmumus attiecībā uz tiešo maksājumu nākotni. 

 1. modelī ir paredzēts, ka lēmumu pieņēmēji pašreizējo tiešo maksājumu struktūru 

piemēro arī nākamajā plānošanas periodā, taču vēlas tiesību aktos veikt tehniskus 

pielāgojumus, lai uzlabotu šīs struktūras efektivitāti un vienkāršotu tās pārvaldību. 

 2. modelis ir veidots pēc ASV parauga, kurā atdalītie tiešie maksājumi tiek likvidēti 

un ietaupījumi tiek izmantoti, lai ieviestu pretcikliskus maksājumus vai ienākumu 

stabilizācijas instrumentu kopumu. Saistībā ar pretcikliskiem maksājumiem nav 

konstatēti nekādi ieguvumi. Ir vērts pārvietot resursus uz ienākumu stabilizācijas 

instrumentiem, taču tie galvenokārt būtu jāpārvalda dalībvalstu līmenī. 

 3. modelī no jauna tiek pārskatīts zaļais maksājums un apsvērtas četras dažādas 

iespējas tā aizstāšanai. Šīs iespējas ir: zaļās saimniekošanas pienākumu atkārtota 

iekļaušana savstarpējās atbilstības sistēmā; zaļās saimniekošanas pienākumu 

aizstāšana ar izvēles iespējām dalībvalstu/reģionālā līmenī; no situācijas atkarīga 

zaļā saimniekošana, ar kuru saskaņā tiesības uz pamatmaksājumu būtu atkarīgas no 

agrovides un klimata pamatpasākumu veikšanas saskaņā ar otro pīlāru; un zaļā 

maksājuma piešķiršana brīvprātīgiem agrovides un klimata pasākumiem, kas tiek 

veikti saskaņā ar otro pīlāru. 

 

Pašreizējā tiešo maksājumu sistēma nav ilgtspējīga un nav izstrādāta tā, lai risinātu Eiropas 

pašreizējās un gaidāmās lauksaimnieku un zemes apsaimniekotāju problēmas. Piektajā 

nodaļā ir izklāstīta turpmāko tiešo maksājumu ieteicamā struktūra, kas ir balstīta uz šādiem 

principiem: 
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 maksājumi būtu jāpiešķir konkrētiem mērķiem, skaidri koncentrējoties uz 

rezultātiem; 

 maksājumi būtu jāpārstrukturē vienā pīlārā atbilstoši plānotai daudzgadu KLP; 

 visiem KLP izdevumiem jānosaka obligāts valstu līdzfinansējums; 

 iepriekš izziņota pārejas perioda laikā būtu pakāpeniski jāpārtrauc piešķirt atdalītos 

tiešos maksājumus; 

 ietaupījumi būtu jāiegulda riska pārvaldībā, lai uzlabotu konkurētspēju, rīcību 

klimata politikas jomā un vides sabiedriskos labumus; 

 maksājumtiesības būtu jāaizstāj ar līgumisku regulējumu, kas noteiktu attiecības 

starp lauksaimniekiem un publiskām iestādēm;  

 savstarpējā atbilstība un zaļais maksājums būtu jāaizstāj ar zaļo maksājumu, kas ir 

atkarīgs no apstākļiem, un par nosacījumu ar to saistītā publiskā atbalsta 

saņemšanai būtu jāparedz līdzdalība dalībvalsts izstrādātā agrovides pamatshēmā; 

 budžeta resursu piešķiršanai vajadzētu būt balstītai uz stimuliem, lai resursi 

dalībvalstīm tiktu piešķirti atkarībā no darbības rezultātiem un vajadzībām. 

 

Ir sagatavots provizorisks 2025. gada KLP budžets, lai atspoguļotu šo dažādo iespēju 

radītās sekas. Visi elementi, kas ir iekļauti lauksaimniekiem piešķiramo tiešo maksājumu 

ieteicamajā struktūrā, ir raksturīgi arī pašreizējai KLP. Ir ierosināts pārstrukturēt šos 

maksājumus, lai tie efektīvāk sasniegtu savus mērķus, būtu saprotamāki lauksaimniekiem, 

nodrošinātu lielāku elastīgumu valsts iestādēm un izdevīgumu nodokļu maksātājiem. 

Politikas veidotāji var izlemt, kādā tempā jāveic šī pāreja. Ir svarīgi nodrošināt, lai 

atsevišķas reformas, kas veiktas saistībā ar jebkuru tiešo maksājumu shēmas elementu, 

būtu saskaņotas ar ierosināto ilgtermiņa virzību. 

 

Tomēr ieguvumi no mērķtiecīgākas pieejas īstenošanas ir pietiekami pārliecinoši, lai šajā 

saistībā pārlieku nekavētos. 
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KOPSAVILKUMS 

Kopš 1993. gada ir būtiski mainījusies KLP pieeja attiecībā uz lauksaimniecības tirgiem. 

Stingras cenas un piedāvājuma kontrole ir aizstāta ar jauniem principiem — orientāciju uz 

tirgu un tiešajiem maksājumiem. Tirgus pasākumi joprojām bija pieejami, taču attiecībā uz 

lielāko daļu preču tie gandrīz netika aktivizēti — tikai ārkārtas apstākļos. Tika izveidota 

krīzes rezerve. Tika nodrošināts apdrošināšanas atbalsts un kopieguldījumu fondi. 

Dalībvalstis ir nevienmērīgi izmantojušas šīs iespējas. Lai gan jaunie riska pārvaldības 

instrumenti bija ieviesti, nesen piedzīvotie uzplaukumi un krīzes ir pietiekami spēcīgi 

satricinājuši lauksaimniecības nozari, lai apšaubītu jaunās KLP spēju novērst tirgus 

traucējumus. 

Tika veikta gadījuma izpēte, par paraugu ņemot ES piena produktu tirgu, lai parādītu visai 

tipiskas lauksaimniecības krīzes principus. Lai ilustrētu piena produktu tirgus darbību un 

simulētu hipotētiskas politikas scenārijus, mēs izstrādājām ad hoc vienkāršotu modeli, 

pamatojoties tieši uz laikposmu no 2013. līdz 2015. gadam.  

Lauksaimniecība kļūst arvien atkarīgāka no cenu svārstībām, taču šo atkarību daļēji izraisa 

notiekošā valstu intervence. Tā kā pašreizējie tiešie maksājumi stiprina piedāvājuma 

mehānismu, tie arī rada problēmu.  

Krīzes rezerve ir pārāk vājš instruments, lai ar to novērstu tirgus traucējumus. Budžeta 

resursu pārvietošana no pamatmaksājumiem ir nepieciešama, lai finanšu līdzekļi būtu 

juridiski droši un piemērotāki cenu svārstīguma problēmas risināšanai. Krīzes rezervei 

nevajadzētu aprobežoties ar finansiālās grūtībās nonākušu saimniecību glābšanu; tai būtu 

arī jāsniedz mācība nākotnei. No banku sistēmas krīzes izdarītie secinājumi liecina, ka 

nebūtu jāatbalsta riskanti uzņēmējdarbības plāni un neapdomīga piedāvājuma prakse un ka 

būtu jāatlīdzina lauksaimnieku iniciatīvas attiecībā uz riska mazināšanu. 

Situāciju uzlabojošie ex post tirgus pasākumi var būt efektīvi, taču tas noteikti nav labākais 

risinājums. Nav šaubu, ka preču izņemšana no tirgus ir efektīva īstermiņā, jo palielina 

cenas, lai arī noplūdes ir nenovēršamas. Taču efektivitāte nenozīmē lietderību. Ja patiesais 

mērķis ir stingra stabilizācija, labākais risinājums atbildīgajai iestādei ir pārdot valsts 

krājumus, kad cenas paaugstinās. Skaidrs, ka 70. un 80. gados KLP to nespēja izdarīt un 

guva tikai minimālus panākumus. 

Preču izņemšanas lielākais trūkums ir tas, ka tā notiek pārāk vēlā ekonomikas procesa 

posmā, kad preces jau ir saražotas un resursi iztērēti. Intervences atbalstītājiem būtu 

jāatgādina par ilgstošajiem pārpalikumiem, ko KLP radīja līdz 1993. gadam, un par vērtības 

radīšanas nepietiekamo stimulēšanu. Ir jāpārstrādā vienotā tirgus kopīgās organizācijas 

noteiktie mērķi attiecībā uz intervences krājumu glabāšanu. Jāformulē mērķi, kas ir plašāki 

par „jebkādu tirgus traucējumu novēršanu”.  

Šai sistēmai ir jāspēj finansiāli atbalstīt tikai tos ražotājus, kuri vēlas sadarboties, lai 

novērstu un mazinātu krīzi. Intervence palielina cenas visiem ražotājiem vienotajā tirgū, 

tādējādi nodrošinot vēl vienu sabiedriskā labuma veidu. Tomēr arī sabiedriskos labumus var 

skart parazītisms; tādēļ intervence ir slikts instruments pareizo stimulu nodrošināšanai. 

Privātās uzglabāšanas atbalstam ir daži intervences krājumu glabāšanas pozitīvie aspekti, 

turklāt šāds atbalsts nemazina pieprasījumu. Tas varētu palīdzēt piekļūt ārvalstu tirgiem, 

taču ārvalstu tirgus daļu pieaugums attiecībā uz pamatproduktiem ir atgriezenisks, kad 

cenas vairs nav izdevīgas. Privātās uzglabāšanas atbalsts varētu nodrošināt ilgstošāku 

piekļuvi ārvalstu tirgiem, ja būtu pieejams lielāks daudzums kvalitatīvu pārstrādātu preču. 
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Privātās uzglabāšanas atbalsta elastīgāka īstenošana varētu veicināt komerciālo 

tirdzniecības iespēju izmantošanu. 

Pārtikas palīdzība Eiropas Savienībā ir daudz mazāka nekā ASV, kura plāno palielināt 

pieprasījumu, vienlaikus palīdzot trūkumcietējiem. Pārtikas palīdzība nevar būt traucējumu 

novēršanas instruments, jo primārie labklājības mērķi ir citādi.  

Līdz šim ES riska pārvaldības shēmas ir bijušas neattīstītas, jo īpaši attiecībā uz ienākumu 

stabilizāciju. Instrumenti, kas attiecas uz parasta apmēra dabas katastrofām, būtu 

jāsaglabā otrajā pīlārā, ņemot vērā to biežumu attiecīgajā teritorijā. Tomēr cenu riska 

pārvaldība un regulējums ir pārāk cieši saistīts ar tirgus pasākumiem, kas ir jāizstrādā, 

jāfinansē un jāuzrauga saskaņā ar subsidiaritātes principu. Šie elementi būtu jāizveido un 

jāpārvalda saskaņā ar tirgus pasākumiem un pat ar krīzes rezervi. 

Regulas (ES) Nr. 1305/2013 39. pants (Ienākumu stabilizācijas instruments) ir jāpārskata 

un jāpaplašina. Ienākumu definīcija ir pārāk vispārīga un varētu radīt nevēlamu ietekmi uz 

sadali starp lauksaimniekiem un dalībvalstīm un apdraudēt vienlīdzīgu konkurenci vienotajā 

tirgū. 

Termins “kopfonds” ir maldinošs; tā kā vienotajā tirgū cenu svārstības ir sistēmiskas, no 

tām nevar aizsargāties, apvienojot ieguldījumus no lauksaimniekiem, kurus arī ietekmē tās 

pašas cenu svārstības. Mēs dodam priekšroku saskaņotā finansējuma shēmai, kas paredz 

ES līdzfinansējumu lauksaimnieku iemaksām, kad tiek izmaksātas kompensācijas. 

Galvenā stratēģija ārēju satricinājumu novēršanai ir mazināšana.  Galvenie rīki ir līdzdalība 

ienākumu stabilizācijas instrumentā, preventīvi ietaupījumi un tādu riska darījumu 

ierobežošana, kurus rada pārmērīga specializācija vai pārdroša finansiālā prakse. 

Intervence un preču izņemšana ir piemērojama ierobežotos gadījumos, izņemot attiecībā uz 

tādiem produktiem kā augļi un dārzeņi, kurus īpaši ietekmē svārstības — galvenokārt 

dabīgu un ārēju iemeslu dēļ. 

Cikliskās nozarēs ir iespējams īstenot preventīvas stratēģijas, un tās arī ir visefektīvākās. 

Taču šis stratēģijas paredz, ka ir jāapiet ražotāju un ražotāju grupu sadarbības problēmas, 

un to var izdarīt tikai ar politikas instrumentiem, kas ir pietiekami spēcīgi, lai ietekmētu 

uzvedību, bet pietiekami mēreni, lai novērstu ar ražošanas kvotām saistīto politisko 

neveiksmi. 

ES lauksaimniecības daudzsološā nākotne ietver ko vairāk par labākām cenām un 

ienākumu stabilitāti. Vērtības radīšana un kopīgošana pārtikas apritē, vienotā tirgus 

darbība, lai ES lauksaimniecības nozarē nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus un 

cenu un ārpuscenu konkurētspēju, ir stratēģiski jautājumi. KLP un vienotā tirgus kopīgā 

organizācija daļēji risina dažus no šiem jautājumiem, lai arī KLP pārmērīgi koncentrējas uz 

lauksaimniecību, nevis uz pārtikas nozares aspektiem.  

Konkurences iestādēm ir pietiekami daudz pilnvaru, lai uzraudzītu karteļus, taču tās ir 

šķietami saudzīgas pret uzņēmumu apvienošanos un pircēju grupu koncentrēšanos 

izplatīšanas nozarē, un ar šādu rīcību saistītie ekonomiskie apsvērumi ir apšaubāmi.  

Mēs iesakām vispārējo pieeju balstīt uz rekomendējošiem noteikumiem, proti, nodrošināt, 

ka tiek novērstas gan tirgus nepilnības, gan pārvaldības kļūdas. Būtiska nozīme ir 

stimulam, ko politika sniedz iesaistītajām personām. 

Ierosinām visus politikas instrumentus, kas tieši vai netieši ietekmē cenas un ienākumu 

nestabilitāti, pārkārtot vienotā regulējumā, piemēram, trešajā pīlārā. 
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Lai tirgus pasākumi, krīzes rezerve, riska pārvaldības shēmu atbalsts un pamatmaksājumi 

cits citu stiprinātu, nevis būtu savstarpēji pretrunīgi, par principu būtu jānosaka krīzes 

novēršanas savstarpējā atbilstība attiecībā uz politikas ieguvumiem un līdzdalību 

disciplīnās. Jo īpaši ir jānosaka, ka tiesības saņemt pamatmaksājumus un ārkārtas palīdzību 

no krīzes rezerves ir atkarīgas no līdzdalības ienākumu stabilizācijas instrumentā un to 

politikas noteikumu ievērošanas, kuri ir izstrādāti, lai risinātu vai novērstu tirgus krīzi, 

piemēram, noteikumi par piedāvājuma ierobežošanu cenu lēcienu periodos. Pieredze, kas 

gūta no banku krīzei raksturīgā sindroma “pārāk liels, lai bankrotētu”, parādīja, kā 

pielaidīgs regulējums ietekmē riskantu uzvedību un ar to saistītu krīzes atkārtošanos.  

Lai nodrošinātu valsts pasākumu īstenošanas laika saskaņotību, apmierinātu asimetrisku 

pieprasījumu pēc valsts rīcības un radītu politisku līdzsvaru starp trialoga iestādēm tirgus 

regulējuma jautājumos, politikas īstenošanas nošķiršana no politikas izstrādes palīdzētu 

izveidot noturīgāku iestāžu sistēmu. Trialoga iestādes izstrādātu rīcības mērķus un 

noteikumus, lai daudzgadu finanšu shēmas sākumā garantētu noteikumu godīgumu. 

Neatkarīga iestāde īstenotu programmu, kas ir paredzēta trialoga piešķirtajās pilnvarās. 

Nepanākot līdzsvaru, kas nodrošina ierobežotu, bet godīgu lauksaimniecības tirgu 

regulējumu, rastos situācija, kad problēmas būtu jārisina dziļas krīzes un politiskas 

spriedzes apstākļos, zūdot uzticībai Eiropas iestādēm.  

Daži no 27 ierosinājumiem, kas ir iekļauti šajā pētījumā: 

 ieviest jaunu pīlāru struktūru, kas ir saskaņotāka ar subsidiaritātes principu un 

nošķīrumu starp Eiropas un vietējiem sabiedriskajiem labumiem; 

 pārkārtot tiešo maksājumu sistēmu un stiprināt krīzes rezervi; 

 izveidot neatkarīgu administratīvo iestādi, kas veic tirgus pasākumus un sniedz 

atbalstu saistībā ar riska pārvaldības shēmām, piešķirot tai pilnvaras, kas izriet no 

pārveidotas tirgus kopīgās organizācijas; 

 tirgus pasākumus savienot ar ienākumu stabilizācijas instrumentu un atlikušajiem 

pamatmaksājumiem, tā veidojot visaptverošu un savstarpēji pastiprinošu krīzes 

novēršanas un mazināšanas sistēmu; 

 īstenot krīzes novēršanas savstarpējo atbilstību un stimulējošu atbalsta sadalījumu, 

lai nodrošinātu politikas instrumentu savstarpēju stiprināšanu; 

 krīzes pārvaldības uzsvaru pārcelt uz preventīviem pasākumiem un rīkoties gan 

„cenu burbuļu”, gan straujas cenu pazemināšanās situācijā. 
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KOPSAVILKUMS 

Analizējot Eiropas lauku attīstības politikas vēsturi, var secināt, ka šis politikas virziens 

radās gandrīz pirms trim desmitgadēm. Līdz ar otrā pīlāra formulēšanu “Programma 2000” 

lēmumos lauku attīstība kļuva par plašākas KLP struktūras atsevišķu daļu. Kopš tā laika 

lauku attīstības politikas prioritāte ir pakāpeniski pieaugusi un tās nozīme politiskajā darba 

kārtībā arvien palielinājusies.  

Tā kā lauku reģionus skar plaša ar lauksaimniecību nesaistītu politikas virzienu darbības 

joma, visos plānošanas periodos ir bijušas ievērojamas pretrunas starp nozaru un 

teritoriālajiem pasākumiem, un tas piešķir būtisku nozīmi KLP un kohēzijas politikas 

saskaņotībai.  

Tādēļ norisinājās atkārtotas diskusijas par lauku attīstības politikas mērķiem, prioritātēm, 

mērogu un organizatoriskām problēmām, un tika noteikti vērienīgi mērķi — panākt 

stratēģiskāku un integrētāku pieeju, kuras pamatā ir ilgtspējīga un līdzsvarota 

teritoriālā attīstība.  

Ar nākamo reformu saistītās problēmas īpaši attiecas uz tiesiskā regulējuma pielāgošanu, 

lai nodrošinātu lielāku atbalstu efektīvai politikas īstenošanai, izmantotu reģionu teritoriālās 

priekšrocības un potenciālu un stimulētu stratēģijas, kas veicina inovāciju un veido lauku 

reģionu pievilcību. 

Lauku attīstība Eiropas Savienībā 

Lauku reģioni arvien vairāk tiek integrēti plašākā teritoriālā kontekstā. Pēdējo desmitgažu 

laikā šī tendence ir pastiprinājusies šādu iemeslu dēļ: sociāli ekonomiskās un tehnoloģiskās 

pārmaiņas, ekoloģisko rādītāju izmaiņas un savstarpēju attiecību tīkls, kas maina lauku 

reģionu problēmas un iespējas.  

Tieši globalizācijas spēku un lauku un pilsētu savstarpējo saikņu stiprināšanās ietekmē par 

prioritāriem ir kļuvuši lauku reģionu savstarpējo attiecību aspekti un ar ģeogrāfisko tuvumu 

saistītās attiecības. Daudzie šajā sarežģītajā struktūrā iesaistītie virzītājspēki paredz tādu 

skatījumu uz lauku reģioniem, kurā ir iekļauts plaša nozaru spektra politikas pasākumu 

novērtējums un tiek īstenoti pastiprināti centieni, lai panāktu šo pasākumu saskaņotību.  

Lauku reģioni ir klasificēti starptautiskā līmenī, lai varētu salīdzinoši izvērtēt lauku apstākļus 

un politikas sasniegumus. Pirmo starptautiski atzīto klasifikāciju, ko 1994. gadā izveidoja 

ESAO, ir pārskatījusi un pilnveidojusi Eiropas Komisija/Eurostat, un pēc tam ESAO to 

pieņēmusi atkārtoti. Daudzos citos klasifikācijas pētījumos ir uzsvērts, kādus ierobežojumus 

rada skaidri nošķirtas teritoriālās kategorijas (attiecībā uz lauku un pilsētu reģioniem), 

norādot uz plašām pārejas teritorijām starp šiem reģioniem un uzsverot lauku un pilsētu 

savstarpējo attiecību nozīmi. Turpmākajai lauku attīstības politikai vēl svarīgāk ir tas, ka 

lauku reģionus var iedalīt būtiski atšķirīgās kategorijās, un tas būtu jāņem vērā politikas 

pieejās.  

Lauku attīstības politikas (LAP) īstenošanas analīzē galvenais uzsvars ir likts uz 

secinājumiem, kas izdarīti pašreizējā plānošanas perioda — 2014.–2020. gada — sākumā. 

Pētījumos ir konstatēts, ka lielākoties dominē diezgan pakāpeniskas LAP izmaiņas, dodot 

pamatu secinājumam, ka KLP un lauku attīstība ir politikas joma, kurai ir raksturīga 

iepriekšējas prakses izmantošana un inertums (salīdzinājumā ar vajadzību novērtējumu). 

Otrā pīlāra jaunā struktūra, kurā iepriekšējās trīs (vai četras) programmas pasākumu “asis” 

ir aizstātas ar sešām prioritātēm, nav būtiski mainījusi veidu, kā finanšu resursi tiek 

piešķirti instrumentiem. 
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Dažas programmas izmaiņas (dalībvalstīs un reģionos) iepriekšējā periodā bija iespējamas, 

jo tika izmantots mehānisms finansējuma pārvietošanai starp abiem KLP pīlāriem, kurš 

vairākās valstīs ļāva palielināt otrā pīlāra finansējumu un kopējos ELFLA finanšu resursus 

palielināt par aptuveni 3 %.  

Novērtējot LAP pašreizējo piemērošanu, svarīgākais secinājums ir tāds, ka attiecībā uz 

kopējās politikas struktūru valstu un reģionālā līmenī ir panākta ievērojama programmas 

stratēģiju un prioritāšu dažādība. Politikas piemērošanas veidu lielā dažādība atspoguļo ne 

tikai lauku reģionu atšķirīgās vajadzības, bet arī dažādus stratēģiskus apsvērumus.  

Ir maz pierādījumu tam, ka KLP otrais pīlārs būtiski mazinātu teritoriālās atšķirības. Lauku 

attīstība ir galvenais jautājums diskusijās par KLP un kohēzijas politiku. LAP pamatā 

joprojām būs atbalsts apgabaliem, kuros ir dabas ierobežojumi un kuros notiek virzība uz 

ilgtspējīgu lauksaimniecību. Turklāt arvien svarīgāka kļūs saskaņotība starp KLP un citiem 

politikas virzieniem, kas ietekmē lauku reģionus.  

Šajā sarežģītajā un strīdīgajā politikas jomā nav viegli noteikt galvenos apsvērumus, kas 

jāņem vērā diskusijās par reformu. Dažādi ieinteresēto personu viedokļi un valstu 

stratēģijas liecina par atšķirīgām cerībām attiecībā uz lauku attīstības politikas nākotni, 

sākot ar vienu galējību — LAP un KLP struktūras pilnīgu nepārtrauktību (tikai ar nelieliem 

otrā pīlāra labojumiem) — un beidzot ar citu galējību — pāreju uz daudznozaru 

lauksaimniecības kohēzijas politiku, kas koncentrējas uz visu teritoriālo iespēju iekšējo 

attīstību.   

Gaidāmajā diskusijā būs jāprecizē lauku attīstības mērķi, jāapspriež kritēriji, kas 

nepieciešami programmas vajadzību novērtēšanai, jākoncentrējas uz iespējām, kas 

atspoguļo dažādas nostājas un attīstības iespējas, nopietni jāapsver turpmākā programmas 

struktūra un regulējums, lai pastiprinātu mērķtiecīgu politikas piemērošanu un efektīvas 

administrēšanas procedūras, un detalizēti jāanalizē turpmākās LAP prioritātes.  

Pamatnostādnes reformai pēc 2020. gada 

Visas diskusijas un pieejamie pierādījumi liecina, ka pastāv liela interese par LAP 

turpināšanu un turpmāku pielāgošanu. ESI fondu kārtības radikāla pārstrukturēšana, 

visticamāk, nav reālistisks mērķis. Pirmsreformas diskusijā drīzāk būtu jāpievēršas 

intervences loģikas atkārtotai līdzsvarošanai saskaņā ar pašreizējo otrā pīlāra struktūru. 

Piemēram, pieaug bažas par mērķtiecības trūkumu un politikas īstenošanas efektivitāti. Par 

lauku attīstības politikas gaidāmajai reformai būtiskiem ir atzīti šādi galvenie jautājumi: 

lauku reģionu daudzveidība un dažādās vajadzības un iespējas būtu arvien vairāk 

jāatspoguļo LAP plānošanā. Vietēja līmeņa pieeja varētu palielināt faktiskās situācijas 

nozīmi LAP prioritāšu noteikšanā.  

Turklāt finansējuma sadalē ir nepieciešams lielāks teritoriālais uzsvars, lai risinātu 

attiecīgā reģiona problēmas, kas izpaužas kā zemes apsaimniekošanas pārtraukšana, 

atstumtība un lauku reģioni, kuros nabadzības riska līmenis ir īpaši augsts. Šādas situācijas 

ir īpaši raksturīgas jaunajām dalībvalstīm, Vidusjūras reģiona valstīm un apgabaliem, kuros 

ir dabas ierobežojumi, kā arī tālākiem reģioniem citās ES valstīs.  

Papildus teritoriālajiem aspektiem LAP ir daudz skaidrāk nekā līdz šim jāparāda, ka tā 

sniedz labumu visiem cilvēkiem lauku reģionos un ietekmē visu sabiedrību. Šai pašlaik 

notiekošajai labuma guvēju maiņai būtu jānodrošina attiecīgā ietekme uz vietējo 

ekonomiku un sabiedrību un lielā mērā pozitīvi jāiespaido lauku reģionu iedzīvotāju 

labklājība.  
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Lai uzlabotu programmas ieviešanu, jo īpaši reģionos, kuros ir līdzdalības nepilnības, īpaša 

uzmanība būtu jāpievērš spēju veidošanai, zināšanu papildināšanai un līdzdalībai vietējos 

attīstības pasākumos. Noteiktos reģionos šiem mērenajiem atbalsta pasākumiem ir 

jāpiešķir lielāka prioritāte, lai pārvarētu lejupslīdi un novērstu iedzīvotāju izceļošanu. 

LAP jau ir iekļauti vairāki sociāli pasākumi; lai sasniegtu izmērāmus un jēgpilnus 

rezultātus dažādos lauku reģionos, būtu jāturpina pilnveidot šos pasākumus, piešķirot 

lielāku prioritāti to efektivitātes uzlabošanai un nodrošinot finansējumu. 

Kopienas iniciatīva attiecībā uz lauku attīstību (LEADER) un sabiedrības virzīta vietējā 

attīstība (CLLD), kā arī sadarbības pasākumi ir instrumenti ar lielu potenciālu attiecībā uz 

līdzdalību, vietējās attīstības stratēģijas procesiem un identitātes veidošanu. 

Pastāvīgas konsultācijas par šo pasākumu piemērošanu un ar to saistītie mācību procesi 

būtu jāiekļauj gaidāmajā reformā.  

Galvenokārt ir jānodrošina, lai lauku reģioni vairs netiktu uzskatīti tikai par vietām, kurās ir 

attīstības problēmas un kuras ir pakārtotas pilsētu teritorijām, bet lai arī tām tiktu 

nodrošinātas svarīgas iespējas, kas būtu pastāvīgi jāuztur, lai sasniegtu vēlamos rezultātus 

(skat. arī diskusijas Korkas 2. konferencē). Lai izmantotu šo reģionu vietējo potenciālu, ir 

svarīga saprātīga un rūpīgi pielāgota zemes apsaimniekošanas sistēma, kas veicina 

ilgtspējīgu attīstību un koncentrējas uz sociālās inovācijas aspektiem.  


