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KLP OTRAIS PĪLĀRS: LAUKU ATTĪSTĪBAS POLITIKA

Pēc iepriekšējās kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) reformas tika saglabāta šīs
politikas divu pīlāru struktūra, un lauku attīstības politika joprojām ir pazīstama kā “KLP
otrais pīlārs”. Šā pīlāra pamatprincipi ir tādi paši kā iepriekš (līdzfinansēšana, valsts vai
reģionālā daudzgadu plānošana saskaņā ar Eiropas pasākumu plānu utt.). Jaunā sistēma
nodrošina dalībvalstīm lielāku rīcības brīvību.

JURIDISKAIS PAMATS

— Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 38.–44. pants;

— Regula (ES) Nr. 1303/2013 (OV L 347, 20.12.2013.) (kopīgie noteikumi par Eiropas
struktūrfondiem un ieguldījumiem);

— Regula (ES) Nr. 1305/2013 (OV L 347, 20.12.2013.) (atbalsts lauku attīstībai);

— Regula (ES) Nr. 1306/2013 (OV L 347, 20.12.2013.) (kopējās lauksaimniecības politikas
finansēšana, pārvaldība un uzraudzība).

MĒRĶI UN PRIORITĀTES

Eiropas Savienības lauku attīstības politika kā KLP otrais pīlārs tika noteikta, īstenojot reformu,
proti, tā dēvēto “Programmu 2000“. To finansē no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA). Šā fonda uzdevums ir sekmēt stratēģijas “Eiropa 2020“ (Savienības
nodarbinātības un izaugsmes stratēģijas) īstenošanu, veicinot lauku apvidu ilgtspējīgu attīstību.
ELFLA ir jāveicina tādas lauksaimniecības nozares attīstība, kas būtu teritorijas un vides
ziņā līdzsvarota, klimatam labvēlīga un noturīga pret klimata pārmaiņām, konkurētspējīga un
inovatīva.
Sešas jaunās lauku attīstības politikas prioritātes 2014.–2020. gadam ir šādas:
— veicināt zināšanu nodošanu un inovāciju lauksaimniecības un mežsaimniecības

nozarē (radīt zināšanu bāzi lauku apvidos; nostiprināt saikni starp lauksaimniecību,
mežsaimniecību un pētniecību);

— nostiprināt visu lauksaimniecības veidu konkurētspēju, veicināt inovatīvas
lauksaimniecības tehnoloģijas un atbalstīt mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu;

— veicināt pārtikas ražošanas ķēdes organizēšanu, dzīvnieku labturību un riska pārvaldību
lauksaimniecības nozarē;

— atjaunot, saglabāt un nostiprināt lauksaimniecības un mežsaimniecības ekosistēmas
(bioloģiskā daudzveidība, ūdens, augsne);

— veicināt resursu (ūdens, enerģijas) efektīvu izmantošanu un atbalstīt pāreju uz mazoglekļa
ekonomiku (atjaunojamo energoresursu izmantošana, siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšana, oglekļa dioksīda uztveršana un uzglabāšana);
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— veicināt sociālo integrāciju, nabadzības samazināšanu un ekonomikas attīstību (sekmēt
darbvietu radīšanu, veicināt vietēja mēroga attīstību, uzlabot piekļuvi informācijas un
komunikācijas tehnoloģijām).

Tāpat kā iepriekš, lauku attīstības politikas īstenošanas pamatā ir dalībvalstu (vai to reģionu)
lauku attīstības programmu izstrāde. Ar šīm daudzgadu programmām ir jāīsteno personalizēta
stratēģija, ņemot vērā gan dalībvalstu (vai reģionu) konkrētās vajadzības, gan Eiropas
lauku attīstības politikas prioritātes. Šo programmu pamatā ir pasākumu kopums (kurus var
kombinēt), izraugoties no Eiropas pasākumu plāna, un šie pasākumi sīkāk izklāstīti Regulā
(ES) Nr. 1305/2013 un tos līdzfinansē ELFLA. Līdzfinansējuma apmērs mainās atkarībā no
attiecīgajiem reģioniem un konkrētajiem pasākumiem. Programmas ir jāapstiprina Eiropas
Komisijai, un tajās jāietver arī finansēšanas plāns un rezultatīvo rādītāju kopums. Kā daļa
no Eiropas Komisijas un dalībvalstu sadarbības ir izveidota vienota lauku attīstības politikas
uzraudzības un novērtēšanas sistēma.
Pašreizējā plānošanas periodā ir uzsvērta ELFLA darbību saskaņošana ar pasākumiem, kurus
īsteno citi Eiropas strukturālie un investīciju fondi (ESI fondi): kohēzijas politikas fondi
(Kohēzijas fonds, Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) un Eiropas Sociālais fonds (ESF))
un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF). Ir izveidoti šiem fondiem kopīgi noteikumi
(Regula (ES) Nr. 1303/2013), kas ietver kopīgu stratēģisko satvaru nolūkā atvieglināt plānošanu
un ESI fondu sektoriālās un teritoriālās intervences koordinēšanu Savienībā. Uz šā pamata katra
dalībvalsts sagatavo partnerattiecību nolīgumu laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam, kurā
jāizklāsta, kā atbilstīgi integrētai metodei tiks izlietoti ESI fondi.

EIROPAS PASĀKUMU PLĀNS

Pasākumi aptver šādas jomas:
— zināšanu nodošana un informatīvi pasākumi (profesionālā apmācība, informēšanas

kampaņas utt.);

— konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta
pakalpojumi;

— lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmas (lauksaimnieku pirmā
iesaistīšanās kvalitātes shēmās);

— materiālie ieguldījumi (lauksaimniecības produktu pārstrāde, infrastruktūra, lauku
saimniecību rezultativitātes un ilgtspējas uzlabošana utt.);

— dabas katastrofās un negadījumos skartā lauksaimnieciskās ražošanas potenciāla
atjaunošana un piemērotu profilaktisku pasākumu ieviešana;

— lauku saimniecību un uzņēmumu attīstība (atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem darbības
uzsākšanai, ar lauksaimniecību nesaistītas darbības lauku apvidos u. c.);

— pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos (platjoslas pārklājums, kultūras
pasākumi, tūrisma infrastruktūra utt.);

— ieguldījumi mežu apvidu attīstībā un mežu ilgtspējas uzlabošana (apmežošana un mežu
platības palielināšana; agromežsaimniecības sistēmu ieviešana, profilakse un atjaunošana
pēc bojājumiem, ko mežam nodarījuši meža ugunsgrēki, dabas katastrofas un katastrofāli
notikumi, tostarp kaitēkļu invāzijas un slimību uzliesmojumi un ar klimatu saistīti
apdraudējumi; ieguldījumi, kas uzlabo meža ekosistēmu noturību un ekoloģisko vērtību,
kā arī spēju mazināt klimata pārmaiņu sekas; ieguldījumi mežsaimniecības tehnoloģijās un
meža produktu pārstrādē, pielietošanā un tirdzniecībā);
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— ražotāju grupu un organizāciju izveide;

— tādas lauksaimniecības prakses saglabāšana, kas labvēlīgi ietekmē vidi un klimatu un
mudina izdarīt nepieciešamās pārmaiņas šajā ziņā (agrovides un klimata pasākumi). Šo
pasākumu iekļaušana lauku attīstības programmās ir obligāta. Saistībām ir jābūt plašākām
nekā obligātie noteikumi;

— atbalsts bioloģiskajai lauksaimniecībai (pārkārtošanās maksājumi vai palīdzība bioloģiskās
lauksaimniecības prakses saglabāšanai);

— Natura 2000 un Ūdens pamatdirektīvas maksājumi;

— maksājumi apvidiem, kuros ir dabas vai kādi citi specifiski ierobežojumi;

— dzīvnieku labturības maksājumi;

— maksājumi mežsaimniecības, vides un klimata aizsardzības un mežu saglabāšanas
dienestiem;

— lauksaimnieku, mežsaimnieku un pārtikas ražošanas ķēdē iesaistīto dalībnieku sadarbības
veicināšana (centru un tīklu izveide, kā arī Eiropas inovāciju partnerības (EIP) darba grupu
veidošana lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas jomā);

— risku pārvaldības instrumenti: lauksaimniecības kultūru, dzīvnieku un augu apdrošināšanas
maksājumi; kopfondi, kas izmantojami saistībā ar nelabvēlīgiem klimatiskajiem
apstākļiem, dzīvnieku un augu slimībām, kaitēkļu invāzijām un vides negadījumiem;
ienākumu stabilizācijas instruments (finansiāla līdzdalība pašpalīdzības fondos, no kuriem
lauksaimniekiem izmaksā kompensācijas būtiska ienākumu krituma gadījumā);

— valsts papildu tiešie maksājumi Horvātijai;

— Leader programmas (Integrēti lauku ekonomikas attīstības pasākumi) atbalsts vietējai
attīstībai;

— tehniskā palīdzība.

Regulas pielikumā ir iekļauts indikatīvs saraksts ar pasākumiem, kuri var sekmēt dažādo
prioritāšu īstenošanu. Turklāt tiek saglabāta Leader programmas īstenošana. Tā ir vietējās
attīstības pieeja, ko īsteno vietējās ieinteresētās personas. ELFLA finansē arī Eiropas tīklu,
kura mērķis ir kopīgā tīklā apvienot valstu tīklus un valstu organizācijas un struktūras, kas
Savienībā darbojas lauku attīstības jomā, kā arī EIP tīklu, kas apvieno lauksaimniekus un
pētniekus nolūkā sekmēt zināšanu apmaiņu. Turklāt regulā skaidri noteikts, ka dalībvalstis
var īstenot tematiskās apakšprogrammas, kas paredzētas jaunajiem lauksaimniekiem, mazajām
lauku saimniecībām, kalnu apvidiem, īsu apgādes ķēžu veidošanai, sievietēm lauku apgabalos,
klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās pasākumiem, bioloģiskajai daudzveidībai un
atsevišķu lauksaimniecības nozaru pārstrukturēšanai. No šīm apakšprogrammām atsevišķas
tematiskās grupas var saņemt lielāku atbalstu no ELFLA.

FINANŠU ASPEKTI

Daudzgadu finanšu shēmā 2014.–2020. gadam Eiropas Lauksaimniecības fondam lauku
attīstībai (ELFLA) ir piešķirti EUR 99,6 miljardi (pašreizējās cenās, pēc pārvedumiem starp
pīlāriem, kuros ņemti vērā dalībvalstu realizētie KLP pasākumi). Visvairāk līdzekļu no ELFLA
saņem četras valstis, proti, Francija (EUR 11,4 miljardus), Itālija (EUR 10,4 miljardus), Vācija
(EUR 9,4 miljardus) un Polija (EUR 8,7 miljardus). Kopā ar dalībvalstu maksājumiem KLP
otrā pīlāra pasākumu īstenošanai atvēlēto līdzekļu apmērs visā laikposmā ir EUR 161 miljards.
Vismaz 30 % no ELFLA līdzekļiem ir jāizmanto ieguldījumiem vides un klimata jomā, kā
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arī mežu apvidu attīstībā un mežu ilgtspējas uzlabošanā, agrovides un klimata pasākumiem,
bioloģiskajai lauksaimniecībai un programmas Natura 2000 maksājumiem. Turklāt vismaz 5 %
no ELFLA līdzekļiem ir jāpiešķir Leader. Atbalsta apmērs un summas ir sīki izklāstītas regulas
II pielikumā. Piemēram, atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem darbības uzsākšanai var sasniegt
EUR 70 000, atbalsts kvalitātes shēmām – EUR 3000 gadā, savukārt atbalsts bioloģiskajai
lauksaimniecībai par daudzgadīgo kultūru audzēšanu – EUR 900 gadā.

ĪSTENOŠANA

Eiropas Komisija gada laikā ir apstiprinājusi 28 dalībvalstu izstrādātās 118 lauku attīstības
programmas (laikposmā no 2014. gada decembra līdz 2015. gada decembrim). Divdesmit
dalībvalstis ir izvēlējušās īstenot vienu vienīgu valsts programmu, un astoņas dalībvalstis
izvēlējušās izmantot vairāk par vienu programmu (piemēram, lai ņemtu vērā savu ģeogrāfisko
vai administratīvo struktūru). Otrā pīlāra pasākumu īstenošana ir ļoti atšķirīga katrā dalībvalstī
un pat vienas dalībvalsts ietvaros. Pirmie pieejamie analīzes dati liecina, ka dalībvalstis bieži
vien ir izvēlējušās turpināt iesāktos pasākumus. Trīs visbiežāk izvēlētie pasākumi no Eiropas
pasākumu plāna ir materiālie ieguldījumi (23 % no kopējiem valsts izdevumiem), agrovides
un klimata pasākumi (17 %) un maksājumi apvidiem, kuros ir dabas vai kādi citi specifiski
ierobežojumi (16 %), proti, tie paši pasākumi, kas izvēlēti 2007.–2013. gadā. Taču notikušas
arī vairākas izmaiņas, piemēram, ir palielināts lauksaimniecības nozares ieinteresēto personu
sadarbībai piešķirtais finansējums. Ļoti maz ir izmantotas attiecīgā laikposma jaunās iespējas,
piemēram, tematiskās apakšprogrammas un finanšu instrumenti. Bieži arī norādīts, ka otrā pīlāra
īstenošanas administratīvie pasākumi ir pārāk sarežģīti. 2016. gada septembrī notika Eiropas
konference (Cork 2.0), kurā apsprieda otrā pīlāra nākotni (sk. faktu lapu 5.2.9).

EIROPAS PARLAMENTA LOMA

Iepriekšējā KLP reforma pirmo reizi tika pieņemta parastajā likumdošanas procedūrā
(koplēmuma procedūrā) (sk. faktu lapu 5.2.3). Eiropas Parlaments pilnībā izmantoja pilnvaras,
kādas tam ir kā vienam no likumdevējiem, jo īpaši panākot, ka minimālā likme tiek noteikta
30 % apmērā, kā tas iepriekš minēts, kā arī ELFLA līdzfinansējuma likme tiek noteikta 85 %
apmērā mazāk attīstītajos reģionos, tālākajos reģionos un Egejas jūras mazajās salās (Padome
šo likmi gribēja noteikt 75 % apmērā). Parlaments arī panāca, ka apvidiem, kuros ir dabas vai
kādi citi specifiski ierobežojumi, maksimālā par vienu hektāru izmaksājamā summa ir EUR 450/
ha salīdzinājumā ar Komisijas sākotnējo ierosinājumu EUR 300/ha (šādu summu atbalstīja arī
Padome).
Guillaume Ragonnaud
06/2017

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lv/FTU_5.2.9.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lv/FTU_5.2.3.pdf
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