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KOPĒJĀ LAUKSAIMNIECĪBAS POLITIKA PĒC 2013. GADA

Piektā lielā kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) reforma tika pabeigta 2013. gadā –
ir publicētas jaunās regulas un pakāpeniski pieņemti deleģētie akti. Ir zināma kārtība, kādā
dalībvalstis īstenos jaunās KLP pirmo pīlāru, un Eiropas Komisija patlaban apstiprina lauku
attīstības programmas.

JURIDISKAIS PAMATS

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 38.–44. pants, pamatakti un daudzgadu finanšu
shēma (sk. faktu lapas 5.2.1., 5.2.2., 5.2.3., 5.2.4., 5.2.5., 5.2.6.).

2014. GADS – PĀREJAS GADS NO VECĀS KLP UZ JAUNO KLP

2014. gadā notika Savienības iestāžu sastāva atjaunināšana 2014.–2019. gada laikposmam;
tas jo īpaši attiecas uz Eiropas Parlamentu un maijā rīkotajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām.
2014. gads bija arī KLP pārejas gads, kura laikā dalībvalstis gatavojās īstenot jaunos politikas
noteikumus, kas tām dod vērā ņemamu rīcības brīvību. Tām bija jāveic svarīga izvēle,
piemēram, attiecībā uz tiešā atbalsta maksājumu iekšējās konverģences sistēmu, saistīto
maksājumu apjomu, kā arī to, vai ieviest pārdalošo maksājumu vai ne (sk. turpmāk ievietoto
tabulu). Tika sagatavotas arī lauku attīstības programmas saskaņā ar jaunās regulas noteikto
kārtību. Turklāt pāreju no vecās KLP uz jauno KLP nodrošināja Regula (ES) Nr. 1310/2013.
Lielākā daļa jaunās KLP noteikumu stājās spēkā 2015. gada 1. janvārī.

KLP EIROPAS SAVIENĪBAS 2017. GADA BUDŽETĀ

Savienības 2017. gada budžetā (Oficiālais Vēstnesis, L 51, 2017. gada 28. februāris) saistību
apropriācijām ir paredzēti kopā EUR 152,9 miljardi (pašreizējās cenās). Tiešie maksājumi veido
25,9 % no 2017. gadam paredzētajām saistību apropriācijām (EUR 39,6 miljardi) un lauku
attīstības pasākumi – 9,3 % (EUR 14,3 miljardi). Kopumā KLP 2017. gadā atbilst 37,6 %
Savienības budžeta (EUR 57,5 miljardi).

JAUNĀS KLP ĪSTENOŠANA

Jaunās KLP pamatregulas tika publicētas 2013. gada decembrī. Pēc tam Eiropas Komisijas ziņā
bija izstrādāt deleģētos aktus –vispārēji piemērojamus neleģislatīvus aktus, kas papildina vai
groza dažus nebūtiskus pamataktu elementus (sk. faktu lapas 1.3.8. un 5.2.1.). 2014. gada martā
Komisija pieņēma pirmo deleģēto aktu kārtu, kurus pēc tam nodeva izskatīšanai Padomē un
Parlamentā. Deleģētie akti varēja stāties spēkā tikai tad, ja divu mēnešu laikā (šo termiņu var
vienreiz atjaunot) ne Parlaments, ne Padome nepauda iebildumus. 2014. gada aprīlī Komisija
pēc Parlamenta pieprasījumiem pieņēma paziņojumu, kurā apņēmās izvērtēt ar ekoloģiski
nozīmīgām platībām (ENP) saistīto pienākumu īstenošanu vienu gadu pēc to stāšanās spēkā.
Minētā izvērtēšana tiek šobrīd veikta. Pēc tam tika pieņemti vēl citi deleģētie akti (piemēram,

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lv/FTU_5.2.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lv/FTU_5.2.2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lv/FTU_5.2.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lv/FTU_5.2.4.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lv/FTU_5.2.5.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lv/FTU_5.2.6.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lv/FTU_1.3.8.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lv/FTU_5.2.1.pdf
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2015. gada aprīlī – Deleģētā regula (ES) Nr. 2015/560 par vīnogulāju stādīšanas atļauju sistēmu),
vai arī šādi akti tiek sagatavoti. Komisija arī regulāri pieņem ar KLP saistītus īstenošanas aktus
attiecībā uz pasākumiem, kas ir vienādi jāīsteno visās dalībvalstīs.
Turklāt kopš 2015. gada marta Komisija ir īstenojusi četras KLP vienkāršošanas kārtas. Arī
2016. gada septembra kopotā priekšlikuma (sk. turpmāk) mērķis ir vienkāršot KLP.
A. Pirmais pīlārs (P1)
Turpmāk iekļautajā tabulā sniegts pārskats par jaunās tiešo maksājumu sistēmas piemērošanas
kārtības dažādību, kas izriet no dalībvalstu izdarītās izvēles.
Visā laikposmā kopā neto bilance, kuru veido pārvietojumi starp abiem pīlāriem, sasniedz
apmēram EUR 4 miljardus (no pirmā pīlāra uz otro pīlāru).

 
Pārvietojums

no P1
uz P2

Pārvietojums
no P2
uz P1

Pārdalošais
maksājums

Maksājums par
apgabaliem,

kuros ir dabas
ierobežojumi

Fakultatīvs
saistītais
atbalsts

Mazo
lauksaimnieku

atbalsta
shēma

BE X X (Valonija) X
BG X X X
CZ X X
DK X X X
DE X X X
EE X X X
EL X X X
ES X X
FR X X X
IE X
IT X X
CY X
HR X X X X
LV X X X
LT X X
LU X
HU X X
MT X X X
NL X X
AT X X
PL X X X X
PT X X
RO X X X X
SI X X
SK X X
FI X
SE X
UK X X

Kopā 11 5 8 1 27 15
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Jaunās tiešo maksājumu sistēmas piemērošana Eiropas Savienībā ir atšķirīga arī tiešo
maksājumu saņemšanas prasību minimuma un aktīvo lauksaimnieku klauzulas īstenošanas
ziņā, kā arī tajā, vai pamata maksājumu maksimālais apjoms ir vai nav noteikts. Visbeidzot,
kas attiecas uz tiešo maksājumu zaļināšanu, piecas dalībvalstis – Austrija, Francija, Īrija,
Nīderlande un Polija – ir izteikušas vēlmi dot lauksaimniekiem iespēju izpildīt noteiktas
prasības, īstenojot līdzvērtīgu praksi. Turklāt Savienībā vērojamas arī būtiskas atšķirības to
platību izvēlē, kas uzskatāmas par ekoloģiski nozīmīgām platībām (visbiežāk izvēlētas platības
ar slāpekli piesaistošiem kultūraugiem, proti, visās valstīs, izņemot Dāniju, savukārt tikai
astoņas valstis savā sarakstā ir iekļāvušas terases).
B. Otrais pīlārs (P2)
Komisija gada laikā – no 2014. gada decembra līdz 2015. gada decembrim – apstiprināja
28 dalībvalstu sagatavotās 118 lauku attīstības programmas. 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) (sk. faktu lapu 5.2.6.).

NESENĀS INICIATĪVAS

Uz KLP nākotni vērsto iniciatīvu skaits pieaug. Eiropas Savienības Padomes prezidentvalsts
Nīderlande neoficiālā sanāksmē, kas norisinājās 2016. gada maijā, uzsāka diskusijas par KLP
nākotni pēc 2020. gada. Prezidentvalsts Slovākija 2016. gada septembrī Bratislavā organizēja
neoficiālu sanāksmi par negodīgu komercpraksi pārtikas apgādes ķēdē. Neoficiāla sanāksme
par KLP nākotni pēc Francijas iniciatīvas norisinājās arī 2016. gada septembrī Šamborā. Vēl
nesenāk – 2017. gada martā – dažas dalībvalstis iesniedza neoficiālu dokumentu par pārtikas
apgādes ķēdes darbības uzlabošanu.
Turklāt 2016. gada novembrī savu galīgo ziņojumu iesniedza darba grupa, kas tika izveidota
2016. gada janvārī nolūkā pārdomāt turpmāko politiku lauksaimniecības tirgu jomā.
Saistībā ar daudzgadu finanšu shēmas 2014.–2020. gadam vidusposma pārskatīšanu Komisija
2016. gada 14. septembrī pieņēma kopota tiesību akta priekšlikumu, kas ietekmē vairākas
ES politikas jomas (COM(2016)0605), tajā skaitā KLP. Priekšlikums attiecas, piemēram, uz
ienākumu stabilizācijas instrumenta īstenošanu, otrā pīlāra finanšu instrumentu izmantošanas
iespējām, kā arī uz jēdzienu “aktīvs lauksaimnieks”. Eiropas Parlaments ir ņēmis vērā darba
grupas tirgu jautājumos ieteikumus, iesniedzot papildu grozījumus ar mērķi nostiprināt tirgu
kopīgās organizācijas mehānismus.
Komisija šobrīd publicē deleģētos un īstenošanas aktus, lai vienkāršotu zaļināšanas pasākumu
piemērošanu un pievērstos augļu un dārzeņu tirgu pārvaldībai. Turklāt Komisijas priekšsēdētājs
Ž. K. Junkers Parlamenta un Padomes priekšsēdētājiem adresētā nodomu vēstulē par stāvokli
Savienībā 2016. gadā ir darījis zināmu paziņojumu par KLP modernizāciju un vienkāršošanu.
Komisija, tai sagatavojoties, 2017. gada februārī sāka sabiedrisko apspriešanu par KLP nākotni.
Apspriešana tiks noslēgta 2017. gada maijā.
Attiecībā uz otro pīlāru Korkas 2. konferencē – divdesmit gadus pēc pamatu veidojušās
konferences šajā pašā pilsētā – tika pieņemts paziņojums, kurā uzsvērtas desmit Eiropas lauku
attīstības politikas pamatnostādnes.

KĀDA BŪS KLP REFORMA 2020. GADĀ?

Vai nesenajā KLP reformā ieskicētās tendences 2020. gadā apstiprināsies? No iespējamo
jautājumu klāsta vispirms var minēt to, vai tiešie maksājumi saglabās finansiālo prioritāti

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lv/FTU_5.2.6.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0605
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salīdzinājumā ar lauku attīstību, un to, kāda budžeta daļa tiks rezervēta tirgus pasākumiem;
turklāt, kāda būs krīzei paredzētās rezerves funkcija, ņemot vērā 2014.–2020. gadā gūto
pieredzi? Vai riska pārvaldības pasākumi – kuru pagaidām KLP paredzēts maz – iegūs lielāku
nozīmīgumu? Svarīgs jautājums varētu būt arī turpmākā rīcība saistībā ar pasākumiem, ar
ko veicina lauksaimnieku ekonomisko organizēšanos, jo īpaši tajās nozarēs, kur būs atcelti
produkcijas kontroles pasākumi (piena, cukura, vīna nozare).
Pēc tam varētu uzdot jautājumu par tiešo maksājumu līdzfinansēšanu – pēdējās reformas laikā
šis jautājums netika skarts (galvenokārt ekonomikas krīzes dēļ) –, kā rezultātā varētu būt
iespējams izveidot vienotu lauksaimniecības atbalsta pīlāru. Iespējams, tiks pievērsta uzmanība
KLP finansējuma saskaņošanai ar pārējiem Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem, tāpat
kā izdevumiem saistībā ar pētniecību un inovāciju lauksaimniecībā.
Būs jāskata arī jautājums par tiešo maksājumu turpmāko struktūru, jo īpaši to dažādajiem
elementiem – piemēram, atbalstam sabiedrisko labumu ražošanai – piešķirto nozīmīgumu. Vai
tiks apsvērta iespēja Eiropas vienotajā lauksaimniecības sistēmā pamata maksājumu pārveidot
par vienotas likmes maksājumu par hektāru (flat rate)? Diskusijas noteikti raisīs arī ražošanai
piesaistīto maksājumu un pārdalošā maksājuma nākotne. Šajā saistībā tiešā atbalsta īstenošanas
modelis, kas būs dominējis no 2014. līdz 2020. gadam, iespējams, ietekmēs turpmāk izvēlēto
tiešā atbalsta modeli. Tāpat iespējams, ka tiks pārskatītas aktīva lauksaimnieka un mazā
lauksaimnieka definīcijas.
Visbeidzot, jauno KLP varētu ietekmēt arī Brexit sarunu rezultāti, kā arī Trampa administrācijas
jaunā pieeja starptautiskajai tirdzniecībai un daudzpusējiem vides nolīgumiem (piemēram,
COP 21 par cīņu pret klimata pārmaiņām).

EIROPAS PARLAMENTA LOMA

KLP reforma 2014.–2020. gadam ir pirmā reforma, kurā Parlaments piedalījās kā viens no
likumdevējiem. Pamatojoties uz šo pirmo pieredzi, tas nekavēsies atkal ieņemt nozīmīgu lomu
turpmākajās reformās. Eiropas Parlamenta Lauksaimniecības komiteja strādā pie vairākiem
perspektīviem ziņojumiem (svārstīgums, nodarbinātība lauku apvidos, inovācija, negodīga
komercprakse utt.). Parlaments arī cieši uzrauga ar KLP saistīto deleģēto aktu pieņemšanu
Komisijā un var pret tiem iebilst. Turklāt Parlaments darbojas kā viens no likumdevējiem
attiecībā uz daudziem ar jauno KLP saistītiem dokumentiem un jo īpaši saistībā ar daudzgadu
finanšu shēmas 2014.–2020. gadam pārskatīšanu (kopotā regula).
Guillaume Ragonnaud / Albert Massot
06/2017
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