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VIRZĪBĀ UZ KOPĒJO LAUKSAIMNIECĪBAS
POLITIKU PĒC 2020. GADA

Eiropas Savienības iestādes bija apņēmušās līdz 2020. gada decembrim pieņemt
jaunu reformu. Tomēr šo grafiku nebija iespējams ievērot. Ir sāktas sarunas (trialogi),
lai līdz 2021. gada vasarai panāktu galīgo vienošanos.

JURIDISKAIS PAMATS

Tiesību aktu priekšlikumi par kopējo lauksaimniecības politiku (KLP) laikposmam
pēc 2020. gada (COM(2018)0392, COM(2018)0393 un COM(2018)0394, 2018. gada
1. jūnijs) un priekšlikumi par jaunu daudzgadu finanšu shēmu (DFS) 2021.–
2027. gadam (COM(2018)0322, 2018. gada 2. maijs un COM(2020)0443, 2020. gada
28. maijs).

VIRZĪBĀ UZ KLP PĒC 2020. GADA

Darbs pie KLP pēc 2020. gada sākās ar Nīderlandes prezidentūru Padomē – neoficiālā
sanāksmē 2016. gada maijā. Turpmākās Padomes prezidentvalstis turpināja uzsākto
procesu, sākot diskusijas par svarīgākajām lauksaimniecībā risināmajām problēmām.
Savukārt Komisija 2016. gada janvārī izveidoja darba grupu, kurai tika uzdots pārdomāt
turpmāko politiku lauksaimniecības tirgu jomā un kura savu galīgo ziņojumu iesniedza
2016. gada novembrī. Attiecībā uz otro pīlāru jāmin 2016. gada septembrī notikusī
konference Cork 2.0, kas noslēdzās, pieņemot paziņojumu, kurā izklāstītas desmit
galvenās nostādnes turpmākajai Eiropas lauku attīstības politikai.
Saistībā ar daudzgadu finanšu shēmas 2014.–2020. gadam vidusposma pārskatīšanu
Komisija 2016. gada 14. septembrī pieņēma kopota tiesību akta priekšlikumu (Omnibus
regula), kas ietekmē vairākas ES politikas jomas (COM(2016)0605), tajā skaitā
KLP. Priekšlikuma mērķis bija ieviest spēkā esošo pamataktu tehniskas korekcijas,
lai vienkāršotu pašreizējos instrumentus. Pēc Eiropas Parlamenta iniciatīvas šis
pasākums galu galā kļuva par īstu KLP minireformu. Eiropas Parlaments ņēma
vērā darba grupas tirgu jautājumos ieteikumus, iesniedzot papildu grozījumus
ar mērķi uzlabot spēkā esošos mehānismus. Oktobrī tika panākta vienošanās
ar Padomi, un 2017. gada decembrī tika publicēts pieņemtais teksts (Regula
(ES) 2017/2393, OV L 350, 29.12.2017.). Pieņemtie uzlabojumi attiecas uz
ražotāju organizāciju darbības jomu, lauksaimniecības apdrošināšanas un ienākumu
stabilizācijas instrumentu nostiprināšanu, noteikumiem par zaļajiem maksājumiem un
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maksājumiem gados jaunajiem lauksaimniekiem, kā arī aktīva lauksaimnieka definīciju
(ļaujot dalībvalstīm šos noteikumus piemērot ļoti elastīgi).
Komisija 2017. gada februārī sāka sabiedrisko apspriešanu par KLP, kas noslēdzās
2017. gada maijā. Pēc tam tā 2017. gada 29. novembrī nāca klajā ar paziņojumu
“Pārtikas un lauksaimniecības nākotne” (COM(2017)0713). Šajā paziņojumā – kas
ir nekonkrēts attiecībā uz īstenošanu praksē – uzsvars ir likts uz lauksaimniecības
pārvaldību, norādot, ka KLP īstenošanas modelis tiks radikāli mainīts. Eiropas
Parlamenta patstāvīgajam ziņojumam (Dorfmann ziņojums) par Komisijas paziņojumu
sekoja 2018. gada 30. maija plenārsēdē pieņemta rezolūcija (P8_TA(2018)0224).

LĪDZ ŠIM JAUNĀKĀS KLP REFORMAS KONTEKSTS

Lēmums par KLP reformu 2013. gadā tika pieņemts ekonomikas lejupslīdes
laikā. Kopš tā laika ekonomikas un institucionālā vide ir mainījusies. Izaugsme
atsākās, taču joprojām bija vāja, pirms Covid-19 pandēmijas rezultātā kļuva
negatīva. Turklāt neskaidrību tirgos ir palielinājušas ģeopolitiskās norises (Apvienotās
Karalistes izstāšanās no Savienības 2020. gada janvārī, ES un ASV tradicionālās
partnerības krīze pēc prezidenta D. Trampa ievēlēšanas). Turklāt vērojama stagnācija
daudzpusējās attiecībās tirdzniecības jomā, un divpusējie nolīgumi, kuru skaits aizvien
palielinās, nespēj mazināt protekcionisma tendences un tirdzniecības konfliktus.
Visbeidzot, līdz ar Parīzes nolīguma (COP 21) stāšanos spēkā ir jārisina jauni
uzdevumi, kas saistīti ar klimata pārmaiņām un ilgtspēju, tehnoloģiskajai inovācijai un jo
īpaši digitālajai revolūcijai tajā pašā laikā būtiski ietekmējot pārtikas produktu ražošanu,
pārstrādi un izplatīšanu.
Eiropas Savienība un Apvienotā Karaliste 2020. gada 24. decembrī noslēdza
nolīgumu par savām turpmākajām attiecībām. Ar šo nolīgumu tiek saglabāti
būtiskākie aspekti, paredzot tirdzniecības režīmu bez tarifiem un bez kvotām, lai
ņemtu vērā Apvienotās Karalistes pozīciju kā svarīgākajai Eiropas tirdzniecības
partnerei, jo īpaši lauksaimniecības pārtikas jomā (sk. 3.2.10., VI tabula). Tomēr nav
pilnībā skaidrs, kādas sekas būs jaunajām muitas procedūrām un kādas papildu
administratīvās izmaksas būs jāsedz dalībniekiem, nemaz neminot neskaidro situāciju,
ko lauksaimniecības tirgu jomā radījusi pandēmija. Komisija sagaida, ka Covid-19
krīzes ietekmes rezultātā izaugsme būs lēna un ka Eiropas ekonomika, tostarp
lauksaimniecības nozare, pirms 2023. gada neatgūsies līdz pirmspandēmijas līmenim.

FINANŠU PRIEKŠLIKUMI SAISTĪBĀ AR KLP PĒC 2020. GADA

Komisijas priekšlikums par daudzgadu finanšu shēmu (DFS) 2021.–2027. gadam
(COM(2018)0322, 2018. gada 2. maijs) nosaka turpmāko lauksaimniecības budžetu.
Lai gan Savienība turpina lauksaimniecībai veltīt ievērojamu daļu sava budžeta –
28,5 % visā periodā kopā (sk. 3.2.10., I tabula) –, ierosināti būtiski samazinājumi reālā
izteiksmē (par 15 %), ņemot vērā Apvienotās Karalistes (neto ieguldītāja budžetā)
izstāšanos no ES un finansējuma vajadzības, kas izriet no Savienības jaunajām
prioritātēm (migrācija, ārējās robežas, digitālā ekonomika, transports).
Pēc Covid-19 pandēmijas izraisītās ekonomikas krīzes 2018. gada ilgtermiņa
budžeta projekts 2020. gada maijā tika aizstāts ar otru priekšlikumu, ko papildināja
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ekonomikas atveseļošanas plāns (Next Generation EU). Eiropas Parlaments savu
nostāju izklāstīja 2018. gada 14. novembra rezolūcijā (P8_TA(2018)0449), 2020. gada
23. jūlija rezolūcijā (P9_TA(2020)0206) un 2020. gada 17. decembra rezolūcijā
(P9_TA (2020)0360). Pēc ilgstošām abu budžeta lēmējiestāžu sarunām 2020. gada
17. decembrī tika panākta vienošanās (Regula (ES, Euratom) 2020/2093). KLP
budžets 2018. gada salīdzināmās cenās ir noteikts 336,4 miljardi EUR, kas būtu
jāsalīdzina ar 2014.–2020. gada budžetu, no tā atskaitot izdevumus saistībā ar
Apvienoto Karalisti (sk. 3.2.10., I tabula, 1. aile). Prioritāti saglabā pirmais pīlārs
(Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds (ELGF) – 258,6 miljardi EUR jeb 78,4 %),
lai gan tas ir samazinājies par 10 %, savukārt visvairāk zaudējusī joma ir lauku attīstība
(Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) – 77,8 miljardi EUR), kurai
piešķirtais finansējums samazināts par 19 % (sk. 3.2.10., I tabula, 5. aile).
DFS 2021.–2027.gadam pieņemšana arī ļāva stāties spēkā Savienības pētniecības un
inovācijas pamatprogrammai “Apvārsnis Eiropa”, kam piešķirts 95,5 miljardu EUR liels
budžets, un no šīs summas aptuveni 10 miljardi ir paredzēti lauksaimniecības nozarei.

TIESĪBU AKTU PRIEKŠLIKUMI SAISTĪBĀ AR KLP PĒC 2020. GADA

Pamatojoties uz 2018. gada maija DFS projektu, Komisija iesniedza KLP leģislatīvo
satvaru 2021.–2027. gadam (COM(2018)0392, COM(2018)0393 un COM(2018)0394),
2018. gada 1. jūnijs). Reformas centrā ir KLP īstenošanas modelis, kas vērsts uz
rezultātiem un subsidiaritāti, paredzot dalībvalstīm daudz svarīgāku lomu intervences
pasākumu īstenošanā lauksaimniecības nozarē. Turpmāk ES būtu jānosaka pamata
parametri (KLP mērķi, pamatprasības, galvenie intervences veidi pirmajā un otrajā
pīlārā), savukārt dalībvalstīm jāizstrādā daudzgadu stratēģiskie plāni konkrētu mērķu
un kopīgi apstiprinātu rādītāju sasniegšanai.
Nākamo KLP paredzēts vērst uz deviņu mērķu sasniegšanu, kuri atspoguļo tās
ekonomisko, vides un sociāli teritoriālo daudzfunkcionalitāti. Tajā tiktu saglabāti abi
pīlāri, kā arī abi lauksaimniecības fondi, kuru uzdevums ir atbalstīt valstu programmas,
īstenojot atbilstoši integrētai pieejai izvēlētu pasākumu klāstu. Jebkurā gadījumā
jaunajā KLP savu prioritāti saglabātu tiešie maksājumi. Papildus jaunajai KLP
pārvaldībai citi nozīmīgi jautājumi, kas skarti reformas priekšlikumos, ir šādi:
— attiecībā uz pirmo pīlāru jauns stimuls ir dots tiešā atbalsta pārdalei: Komisija

ierosināja samazināt maksājumus, sākot no 60 000 EUR, un noteikt obligātu
maksimumu attiecībā uz summām, kas pārsniedz 100 000 EUR vienai lauku
saimniecībai. Turklāt nozaru intervences programmas ir pārvietotas no tirgu
kopīgās organizācijas (TKO) uz jaunajiem valsts stratēģiskajiem plāniem;

— jaunās zaļās struktūras plānojums un pārvaldība nu ir daudz elastīgāki un uzticēti
valstu iestādēm. Tajā paredzētas trīs sadaļas: jaunie nosacījumi (obligāti, taču
elastīgāki attiecībā uz niansēm), klimata un vides ekoshēmas (kas saņemtu ELGF
finansējumu un aizvietotu spēkā esošo zaļo maksājumu) un agrovides un klimata
pasākumi (ELFLA finansējums);

— attiecībā uz otro pīlāru jāuzsver šādi jauninājumi: ELFLA vairs nav struktūrfonds,
uz ko attiecas kohēzijas politikas kopējais satvars; līdzfinansējuma likme ir
samazināta par 10 procentpunktiem; Komisija vienkāršošanas nolūkā koncentrē
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intervences pasākumus; visbeidzot, programmas Leader noteikumi ir daļa no
kohēzijas politikas, lai gan programmas finansējumu nodrošina lauksaimniecības
budžets.

PAŠREIZĒJĀS DISKUSIJAS

Portugāle, kas 2021. gada 1. janvārī no Vācijas pārņēma Padomes rotējošo
prezidentūru, ir apņēmusies līdz 2021. gada vasarai rast kompromisu ar Eiropas
Parlamentu attiecībā uz KLP. Jau pirmajās trialoga sanāksmēs ir panākta abu
likumdevēju zināma tuvināšanās šādos jautājumos: 1) nosacījumu vienkāršošana
lauksaimniekiem, kas īsteno līdzvērtīgus pasākumus ekoshēmu satvarā; 2) nesaistoša
orientējoša saraksta izveide, kurā norādīti ekoshēmām atbilstošas prakses paņēmieni;
3) valsts intervencei atbilstīgu produktu saraksta paplašināšana, ko ierosinājis
Parlaments; 4) atļauju piešķiršanas sistēmas vīnogulāju stādīšanai pagarināšana
līdz 2045. gadam (vidusceļā starp Padomes ierosināto 2040. gadu un Parlamenta
ierosināto 2050. gadu), paredzot atļaut platību palielināšanu ne vairāk kā par 1 %;
5) bezalkoholiskie vīni ar aizsargātu cilmes vietas nosaukumu (ACVN) un aizsargātu
ģeogrāfiskās izcelsmes norādi (AĢIN); 6) snieguma pārbaude, pamatojoties uz
Komisijas ziņojumu, ko tā sagatavo reizi divos gados, nevis ik gadu, kā bija ierosinājusi;
7) pieļaujamo atkāpju samazināšana attiecībā uz stratēģiskajos plānos noteikto mērķu
rādītājiem (35 % pirmajā pārbaudē 2025. gadā un 25 % otrajā pārbaudē 2027. gadā),
lai gan Padome sākotnēji ierosināja 45 % un Parlaments – 25 %.
Tomēr šie trialogi ir arī parādījuši Padomes prezidentvalsts rīcības brīvības trūkumu, jo
tai ir jāsaņem valstu ekspertu apstiprinājums par katru no apspriestajiem jautājumiem,
kā arī atklājuši svarīgākās nesaskaņas, jo īpaši attiecībā uz: 1) aktīva lauksaimnieka
definīciju; 2) KLP piemērošanas hibrīdmodeļa īstenošanu, jauno snieguma kontroles
sistēmu, kas balstās uz rezultātiem, papildinot ar zināmu atbilstības (noteikumiem)
kontroli; to ierosināja Parlaments, taču Komisija un Padome noraidīja, jo bažījās par
pārmērīgu administratīvo sarežģītību; 3) Parlamenta ierosināto sociālo nosacītību,
ko piemērotu tiešajiem maksājumiem (lielākā daļa valstu uzskata, ka šis jautājums
būtu jārisina ar atsevišķu tiesību aktu vai ar valstu pasākumiem); 4) tiešo maksājumu
maksimumu (Padome uzskata, ka tam vajadzētu būt brīvprātīgam, Parlaments –
obligātam); 5) valsts intervences periodu pagarināšanu uz visu gadu; 6) īpašām
drošības klauzulām (ierosināja Parlamenta deputāti), ar ko tiktu piemēroti papildu
ievedmuitas nodokļi, ja netiek ievēroti Savienības vides un sanitārie standarti;
7) tirgu krīžu pārvaldībā izmantojamiem instrumentiem un 8) zaļo struktūru,
kuras saistībā atklājās būtiski atšķirīgi viedokļi par ekoloģiskās nosacītības sakarā
izmantojamo praksi (Padome dod priekšroku kultūraugu dažādošanai, nevis rotācijai,
ko ierosina Parlaments), par minimālo piešķīrumu ekoshēmām (20 % no tiešajiem
maksājumiem saskaņā ar Padomes ierosinājumu, savukārt Parlaments vēlas 30 %),
par iespējamu punktu sistēmu, kas tiktu piemērota ekoshēmām (Padome to uzskata
par pārāk sarežģītu), un, visbeidzot, par neproduktīvu platību procentuālo daļu lauku
saimniecībās.
Lauksaimniecības sarunu pēdējais posms sakrita ar diskusijām par Eiropas zaļo kursu,
kuras aizsāka Komisijas paziņojums 2019. gada 11. decembrī (COM(2019)0640).
Zaļais kurss paredz līdz 2050. gadam izveidot ilgtspējīgas un klimatneitrālas
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izaugsmes modeli, kas spēcīgi ietekmēs Eiropas lauksaimniecības pārtikas sistēmu.
2020. gada maijā tika izstrādāti konkrēti priekšlikumi, tostarp stratēģijas “Bioloģiskā
daudzveidība 2030” un “No lauka līdz galdam”, kuru mērķis ir nostiprināt
pārtikas nodrošinājumu, samazināt pesticīdu, mēslošanas līdzekļu un antibiotiku
patēriņu, atbalstīt lauksaimniecības inovāciju un uzlabot patērētāju informētību
(COM(2020)0380 un COM(2020)0381, 20.5.2020.). Saskaņā ar ikvienai dalībvalstij
adresētajiem Komisijas 2020. gada decembra ieteikumiem (COM(2020)0846) zaļā
kursa satvarā pieņemtās darbības pamatnostādnes būs jāievēro valstu stratēģiskajos
plānos, kas jāiesniedz 2021. gada laikā un kas tiks īstenoti, sākot ar 2023. gadu.

LĪDZ 2022. GADA 31. DECEMBRIM PIEMĒROJAMIE PĀREJAS
PASĀKUMI

Gaidot, līdz tiks pabeigtas sarunas par KLP reformu pēc 2020. gada, likumdevēji
pieņēma Regulu (ES) 2020/2220 (OV L 437, 28.12.2020.), ar ko uz diviem gadiem
(līdz 2022. gada 31. decembrim) tiek pagarināti spēkā esošie noteikumi ar nelielām
izmaiņām. Pašreizējā režīma izmaiņas cita starpā ir šādas: saistībā ar riska pārvaldības
pasākumiem – robežvērtība, kuru sasniedzot, tiek kompensēta ienākumu mazināšanās
un ar klimatu vai slimībām saistīti zaudējumi, ir samazināta no 30 % uz 20 %,
kā arī iekļauti papildu 7,5 miljardi EUR Eiropas ekonomikas atveseļošanas plāna
lauksaimniecības sadaļā (sk. 3.2.2.). Vismaz 37 % no šiem līdzekļiem ir jāpiešķir
bioloģiskajiem lauksaimniekiem un vides un dzīvnieku labturības pasākumiem,
savukārt 55 % ir jāparedz investīcijām noturīgā, ilgtspējīgā un digitālā atveseļošanā,
kā arī gados jaunu lauksaimnieku darbības uzsākšanai.
Regulai (ES) 2020/2220 būtu jādod dalībvalstīm pietiekami daudz laika attiecīgo
stratēģisko plānu izstrādei un tādu administratīvo struktūru izveides veicināšanai, kuras
vajadzīgas, lai sekmīgi īstenotu jauno KLP. Uz diviem gadiem ir pagarināti arī valsts
atbalsta noteikumi, ko piemēro lauksaimniecības un mežkopības nozarēm.

EIROPAS PARLAMENTA LOMA

Eiropas Parlaments atkārtoti apstiprināja, ka KLP finansējumam pēc 2020. gada ir
jāpaliek nemainīgam reālā izteiksmē (P8_TA(2018)0449, 14.11.2018.) (sk. 3.2.10.,
I tabula, 3. aile). Tūlīt pēc tam Lauksaimniecības un lauku attīstības (AGRI) komiteja
iecēla referentus darbam ar katru attiecīgo tiesību aktu: Esther Herranz (Eiropas Tautas
partijas grupa): jaunā KLP struktūra, Ulrike Müller (Eiropas Liberāļu un demokrātu
apvienības grupa): jaunā horizontālā regula un Eric Andrieu (Eiropas Parlamenta
sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa): grozītais priekšlikums saistībā
ar TKO. 2019. gada aprīlī AGRI komiteja izteicās par šīm trim priekšlikumu
sadaļām. Pēc 2019. maija Eiropas Parlamenta vēlēšanām jaunievēlētie deputāti
pārskatīja grozījumus, ko AGRI komiteja un ENVI komiteja bija pieņēmušas iepriekšējā
sasaukumā, lai varētu noslēgt pirmo lasījumu. Eiropas Parlaments lēmumu visbeidzot
pieņēma 2020. gada 23. oktobra plenārsēdē (P9_TA(2020)0287, P9_TA(2020)0288
un P9_TA(2020)0289). Vācijas un Portugāles Padomes prezidentūras laikā abi
likumdevēji uzsāka sarunas (trialogus), lai līdz 2021. gada vasarai panāktu galīgo
vienošanos.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/lv
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lv/FTU_3.2.2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2018)0449
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/lv/FTU_3.2.10.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P9_TA(2020)0287
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P9_TA(2020)0288
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P9_TA(2020)0289
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François Nègre
04/2022

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/lv
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