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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS 

par pārtikas un lauksaimniecības nākotni 

(2018/0000(INI)) 

Eiropas Parlaments,  

– ņemot vērā Komisijas 2017. gada 29. novembra paziņojumu par pārtikas un 

lauksaimniecības nākotni (COM(2013)0713), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 38. un 39. pantu, ar ko 

nosaka kopīgu lauksaimniecības politiku un tās mērķus, 

– ņemot vērā 2017. gada 13. decembra Regulu (EK) Nr. 2017/2393, ar ko groza Regulas 

(ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda 

lauku attīstībai (ELFLA), (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas 

finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību, (ES) Nr. 1307/2013, ar ko izveido noteikumus 

par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar 

kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido 

lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju, un (ES) Nr. 652/2014, ar ko 

paredz noteikumus tādu izdevumu pārvaldībai, kuri attiecas uz pārtikas apriti, dzīvnieku 

veselību un dzīvnieku labturību, augu veselību un augu reproduktīvo materiālu1  

(Omnibus regulu), 

– ņemot vērā Eiropas Revīzijas palātas 2017. gada decembra Īpašo ziņojumu Nr. 16/2017 

“Lauku attīstības plānošana: tai jābūt mazāk sarežģītai un vairāk uzmanības jāveltī 

rezultātiem” un Nr. 21/2017 “Zaļināšana: sarežģītāka ienākumu atbalsta shēma, kas vēl 

nav efektīva vides aizsardzības ziņā”, 

– ņemot vērā Komisijas 2017. gada 28. jūnija pārdomu dokumentu par ES finanšu nākotni 

(COM(2013)0358), 

– ņemot vērā Eiropas konferencē par lauku attīstību izdoto Korkas deklarāciju 2.0 

“Labāka dzīve lauku teritorijās”, 

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu “Kopējās 

lauksaimniecības politikas iespējamā pārveidošana”2, 

– ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu “KLP pēc 2020. gada”3, 

– ņemot vērā ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM), no kuriem lielākā daļa atbilst 

kopējai lauksaimniecības politikai,  

– ņemot vērā 2015. gadā notikušajā ANO 21. klimata pārmaiņu konferencē pieņemto 

Parīzes nolīgumu, un jo īpaši Eiropas Savienības uzņemtās saistības kā “nacionāli 

noteiktus devumus” (NND), lai sasniegtu nolīguma vispasaules mērķus, 

                                                 
1 OV L 350, 29.12.2017., 15. lpp. 
2 OV C 288, 31.8.2017., 10. lpp. 
3 OV C 342, 12.10.2017., 10. lpp. 
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– ņemot vērā Reglamenta 52. pantu, 

– ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ziņojumu (A8-0000/2018),  

A. tā kā Komisijas paziņojumā par pārtikas un lauksaimniecības nākotni ir atzīts, ka kopējā 

lauksaimniecības politika (KPL) ir visintegrētākā politika ES un ES lauksaimniecības 

nozarei dod iespēju reaģēt uz iedzīvotāju prasībām ne tikai saistībā ar pārtikas 

nodrošinājumu, nekaitīgumu, kvalitāti un ilgtspēju, bet arī saistībā ar vides aizsardzību, 

rīcību klimata pārmaiņu jomā un augstiem dzīvnieku labturības standartiem; 

B. tā kā Eiropas Savienības daudzfunkcionālas lauksaimniecības vispārējais mērķis, kuru 

virza ģimenes saimniecības, joprojām ir galvenais priekšnoteikums, lai sniegtu pozitīvu 

papildu ieguvumu un sabiedriskos labumus, ko pieprasa Eiropas iedzīvotāji; 

C. tā kā KLP gadu gaitā ir regulāri pārplānota saskaņā ar jaunajiem uzdevumiem bet tagad 

šajā nepārtrauktajā modernizācijas un vienkāršošanas procesā ir vajadzīgs spert tālāku 

soli, balstoties uz iepriekšējām reformām;  

D. tā kā jaunais īstenošanas modelis (NĪM) ir Komisijas paziņojuma par pārtikas un 

lauksaimniecības nākotni pamatā un ir vērtējams atzinīgi, ja tas nodrošina patiesu 

vienkāršošanu ne tikai ES līmenī, bet arī dalībvalstu un reģionu līmenī, un elastīgumu 

lauksaimniekiem, neradot jaunus ierobežojumus dalībvalstīm un tādējādi jaunu 

sarežģītības pakāpi; 

E. tā kā KLP ir jāuzņemas svarīga loma, lai pārvarētu stagnāciju un lauku saimniecību 

ienākumu nestabilitāti, kuri joprojām ir zemāki nekā pārējā ekonomikā, neraugoties uz 

ražošanas koncentrāciju un intensifikāciju un produktivitātes pieaugumu;  

F. tā kā pēdējos gados lauksaimnieki ir saskārušies ar pastiprinātu cenu nestabilitāti, ko 

atspoguļo cenu svārstības pasaules tirgos, un nenoteiktību, ko izraisījušas 

makroekonomiskās pārmaiņas, ārējā politika, sanitārās krīzes un biežāki ekstremāli 

laikapstākļi ES;  

G. tā kā ir būtiski reģionos un dalībvalstīs nodrošināt pienācīgu dzīves līmeni, pieņemamas 

cenas iedzīvotājiem un patērētājiem un pieeju kvalitatīvai pārtikai un veselīgam 

uzturam, vienlaicīgi izpildot saistības attiecībā uz vides aizsardzību, rīcību klimata 

pārmaiņu jomā un dzīvnieku un augu veselību un labturību; 

H. tā kā ir vajadzīga atjaunināta un taisnīgāka maksājumu sistēma, jo daudzās dalībvalstīs 

pašreizējā maksājumtiesību sistēma ir balstīta uz vēsturiskiem kritērijiem, kuri pašlaik ir 

gandrīz 20 gadus veci, un tas rada šķēršļus saistībā ar paaudžu maiņu un kavē jauno 

lauksaimnieku piekļuvi lauksaimniecībā izmantojamām zemēm, jo jaunpienācējiem nav 

maksājumtiesību, un tādēļ tie atrodas nelabvēlīgā situācijā; 

I. tā kā jaunu uzdevumu rašanās, piemēram, pieaugošā pasaules tirdzniecība, prasa noteikt 

godīgus un ilgtspējīgus nosacījumus preču un pakalpojumu apmaiņai pasaulē PTO 

ietvaros un saskaņā ar spēkā esošajiem ES sociālajiem, ekonomiskajiem un vides 

standartiem, kas būtu jāveicina; 

J. tā kā, lai gan galvenās uzmanības pievēršana produktu un procesu inovācijas pētniecībai 



 

PR\1146033LV.docx 5/11 PE618.154v01-00 

 LV 

un attīstībai ir jāvērtē atzinīgi, tomēr pētījumu rezultātus ir vairāk jācenšas pārvērst 

lauksaimniecības praksē, ko veicina ES mēroga lauksaimniecības papildināšanas 

pakalpojumi; 

K. tā kā lauksaimniecības un pārtikas nozare ir jāstimulē, lai turpinātu veicināt ES vides 

aizsardzības un rīcības klimata pārmaiņu jomā mērķu sasniegšanu, kas izklāstīti 

starptautiskos nolīgumos, piemēram, Parīzes nolīgumā un ANO IAM; 

L. tā kā Eiropas Revīzijas palāta ir uzsvērusi faktu, ka zaļie maksājumi, kurus ieviesa 

2013. gada reformas ietvaros, rada papildu sarežģītību un birokrātiju, ir grūti saprotami 

un KLP vides un klimata rezultātus būtiski nepalielina; 

M. tā kā Korkas 2.0 deklarācijā par labāku dzīvesveidu lauku rajonos izvirzītie mērķi 

nosaka lauku apvidu dzīvotspēju, daudzfunkcionalitāti, bioloģisko daudzveidību gan 

lauksaimniecībā, gan ārpus tās, retu dzīvnieku sugas un aizsargājamās kultūras, kā arī 

bioloģisko lauksaimniecību, mazāk labvēlīgos apgabalus un saistībā ar Natura 2000; 

N. tā kā svarīgi ir nodrošināt godīgu konkurenci vienotajā tirgū nozarē un ar citiem pārtikas 

apritē iesaistītajiem dalībniekiem, gan pārtikas aprites sākuma, gan beigu posmā, kā arī 

turpināt pastiprināt stimulus krīzes novēršanai ar aktīviem pārvaldības instrumentiem, 

kas jāizvērš nozaru līmenī un publiskā sektora iestādēm; 

O. tā kā jaunie Eiropas lauksaimniecības uzdevumi ES politisko prioritāšu ietvaros, kā 

norādīts Komisijas pārdomu dokumentā par ES finanšu nākotni, prasa, lai nākamajā 

daudzgadu finanšu shēmā (DFS) tiktu nodrošināti pietiekami valsts līdzekļi, lai segtu 

pašreizējos un jaunos uzdevumus; 

P. tā kā jebkuras pašreizējās KLP izmaiņas jāievieš tā, lai nodrošinātu nozares stabilitāti un 

plānošanas drošību lauksaimniekiem, izmantojot atbilstīgus pārejas periodus un 

pasākumus; 

Q. tā kā Parlamentam ir jāuzņemas visaptveroša loma, nosakot skaidru politikas pamatu, 

lai saglabātu kopīgus mērķus Eiropas līmenī un demokrātiskas debates par 

stratēģiskajiem jautājumiem, kas ietekmē visu iedzīvotāju ikdienas dzīvi attiecībā uz 

dabas resursu izmantošanu, mūsu pārtikas kvalitāti un lauksaimniecības prakses 

modernizāciju, 

Jaunas attiecības starp Eiropas Savienību, dalībvalstīm, reģioniem un lauksaimniekiem 

1. atzinīgi vērtē nodomu vienkāršot un modernizēt KLP, taču uzsver, ka vienotā tirgus 

integritātei un patiesi kopējai politikai ir jābūt reformu prioritātēm; 

2. norāda, ka pat elastība, kuru dalībvalstis pašlaik izmanto, nosakot pamatnoteikumus, var 

radīt konkurences kropļojumus vienotajā tirgū un nevienlīdzīgu piekļuvi atbalstam 

lauksaimniekiem dažādās dalībvalstīs vai pat dažādos reģionos;  

3. uzskata, ka subsidiaritātes princips dalībvalstīm būtu jāpiešķir vienīgi kopīgu noteikumu 

un instrumentu ietvaros, par kuriem vienojās ES līmenī, kas ir daļa no vienotas pieejas 

visiem plānošanas centieniem un atbilstības kritērijiem, un tam būtu jāattiecas gan uz 

KLP pīlāriem, gan jo īpaši uz Eiropas pieejas I pīlāru un līdz ar to arī uz vienlīdzīgiem 
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konkurences apstākļiem; 

4. atgādina Komisijai par nepieciešamību politikas īstenošanā pilnībā ievērot pilnvaru 

sadalījumu katrā dalībvalstī, kas bieži ir izklāstītas to konstitūcijās, jo īpaši attiecībā uz 

ES reģionu tiesisko kompetenču ievērošanu; 

5. atzinīgi vērtē Komisijas centienus ieviest programmas izstrādi, īstenošanu un kontroli, 

pamatojoties uz rezultātā balstītu pieeju, lai sekmētu darbības rezultātus, nevis 

atbilstību, vienlaikus nodrošinot pienācīgu uzraudzību, izmantojot skaidri definētus, 

stabilus un izmērāmus rādītājus ES līmenī, tostarp atbilstošu kvalitātes kontroles un 

sodu sistēmu; 

6. aicina Komisiju nodrošināt, ka finanšu un izpildes kontroles un revīzijas funkcijas visās 

dalībvalstīs tiek veiktas saskaņā ar vienādiem standartiem un kritērijiem, neatkarīgi no 

dalībvalstu lielākas elastības programmu izstrādē un pārvaldībā un it īpaši, lai 

nodrošinātu savlaicīgu naudas līdzekļu izmaksu dalībvalstīs lauksaimniekiem, kuri ir 

tiesīgi saņemt atbalstu; 

7. aicina Komisiju piešķirt dalībvalstīm un reģioniem lielāku elastību lauksaimniecības de 

minimis noteikumu ietvaros;  

Vieda un efektīva nozare, kas apgādā iedzīvotājus, lauku apvidus un vidi 

8. uzskata, ka ir nepieciešams saglabāt pašreizējo divu pīlāru struktūru, it īpaši I pīlāru, kas 

paredzēts lauksaimnieku ienākumu atbalstam; uzskata, ka tajā pašā laikā ir 

nepieciešams kompensēt sabiedrisko labumu sniegšanu, pamatojoties uz vienotiem 

kritērijiem, vienlaikus ļaujot dalībvalstīm ieviest īpašas pieejas, lai atspoguļotu vietējos 

apstākļus;  

9.  uzskata, ka pašreizējā KLP struktūra var sasniegt savus mērķus tikai tad, ja tā tiek 

pietiekami finansēta; tādēļ aicina nākamajā DFS saglabāt KLP budžetu vismaz 

pašreizējā līmenī, lai sasniegtu pārskatītas un efektīvas KLP mērķus pēc 2020. gada; 

10. uzskata, ka ģimenes saimniecībām ir nepieciešams mērķtiecīgāks atbalsts, un to var 

panākt, ieviešot obligātu lielāku atbalsta likmi mazām saimniecībām; turklāt uzskata, ka 

lielākām saimniecībām atbalstam būtu jābūt samazinātam, atspoguļojot apjomradītus 

ietaupījumus, ar iespēju dalībvalstīm noteikt atbalsta ierobežojumu; 

11. uzsver nepieciešamību noteikt pārredzamas un objektīvas sodu sistēmas galvenos 

elementus un stimulus, lai noteiktu lauksaimnieku tiesības saņemt valsts finansējumu, 

kuros būtu jāietver  brīvprātīgie un obligātie pasākumi;  

12. aicina pašreizējo sistēmu tiešo maksājumu aprēķināšanai I pīlārā, kas bieži pamatojas uz 

vēsturiskajām maksājumtiesībām, aizstāt ar vienotu maksājumu aprēķināšanas metodi 

visā ES, lai padarītu sistēmu vienkāršāku un pārredzamāku;  

13. uzsver nepieciešamību taisnīgi sadalīt tiešos maksājumus starp dalībvalstīm, ņemot vērā 

sociāli ekonomiskās atšķirības, atšķirīgās ražošanas izmaksas un summas, ko 

dalībvalstis saņēma saskaņā ar II pīlāru; 
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14. uzskata, ka brīvprātīgi saistītie atbalsta (BSA) maksājumi būtu jāsaglabā ar nosacījumu, 

ka var nodrošināt vienlīdzīgus konkurences apstākļus vienotajā tirgū, kā līdzeklis, lai 

novērstu īpašas grūtības, jo īpaši tādas, kas rodas nelabvēlīgā situācijā mazāk labvēlīgos 

un kalnu reģionos, kā arī tādas grūtības, kurām ir pagaidu raksturs un rodas, piemēram, 

pārejot no vecās tiesību sistēmas;  

15. atgādina, ka paaudžu atjaunošana ir problēma, ar ko saskaras lauksaimnieki daudzās 

dalībvalstīs, un tāpēc katrai nacionālajai stratēģijai ir jārisina šis jautājums, izmantojot 

visaptverošu pieeju, tostarp papildu piešķīrumu I pīlārā un mērķtiecīgus pasākumus 

II pīlārā, kā arī jaunus finanšu instrumentus un valsts pasākumus, lai mudinātu 

lauksaimniekus nodot savas lauksaimniecības darbības; 

16. uzsver lauku attīstības nozīmi, tostarp LEADER iniciatīvas nozīmi, atbalstot 

daudzfunkcionālu lauksaimniecību un veicinot papildu uzņēmējdarbības pasākumus un 

iespējas, lai gūtu ienākumus no lauksaimniecības tūrisma, kā arī lai nodrošinātu 

kopienas atbalstītu lauksaimniecību un sociālo pakalpojumu sniegšanu lauku apvidos;  

17. aicina Komisiju ieviest jaunu un visaptverošu tiesisko regulējumu, kas ļauj integrēt 

dažādus pašreizējos vides aizsardzības pasākumus, piemēram, savstarpēju atbilstību, 

zaļo saimniekošanu un labus lauksaimniecības un vides apstākļus (LLVA), kā arī 

agrovides pasākumus (AVP) lauku attīstībai, lai lauksaimnieki efektīvi un mazāk 

birokrātiski varētu nodrošināt vides aizsardzības, bioloģiskās daudzveidības un rīcības 

klimata politikas jomā mērķus, vienlaikus nodrošinot, ka dalībvalstīm ir pienācīga 

kontrole un tiek ņemti vērā vietējie apstākļi; 

18. uzskata, ka šo jauno sistēmu būtu jābalsta ar minimālās summas iespējamu piešķiršanu 

no kopējā AVM pieejamā budžeta, tostarp bioloģiskajai lauksaimniecībai, bioloģiskās 

daudzveidības un dzīvnieku un augu ģenētiskās daudzveidības atbalstam; 

19. aicina Komisiju veicināt inovāciju un modernizāciju lauksaimniecībā, atbalstot 

apmācības un lauksaimniecības paplašināšanu kā priekšnoteikumu programmu izstrādē 

un īstenošanā visās dalībvalstīs, vienlaikus veicinot zinātības nodošanu un 

paraugprakses modeļu apmaiņu starp dalībvalstīm; 

Spēcīga lauksaimnieku pozīcija pasaules pārtikas sistēmā  

20. aicina Komisiju saglabāt pašreizējo kopējās tirgus organizācijas (KTO) sistēmu, tostarp 

individuālos nozaru plānus (vīns un augļi un dārzeņi) un ES programmas skolu apgādei 

ar augļiem, dārzeņiem un pienu, kuras galvenais mērķis ir stiprināt  katras nozares 

ilgtspējību un konkurētspēju, vienlaikus nodrošinot piekļuvi visiem lauksaimniekiem; 

21. uzstāj, ka nākamajā KLP ir būtiski efektīvāk atbalstīt lauksaimniekus, lai reaģētu uz 

cenu un ienākumu svārstību klimata, veselības un tirgus risku dēļ, radot papildu 

stimulus elastīgai riska pārvaldībai un stabilizācijas instrumentiem, vienlaikus 

nodrošinot plašu piekļuvi;  

22. uzstāj, ka nepieciešams pastiprināt ražotāju pozīcijas pārtikas apgādes ķēdē, jo īpaši 

garantējot viņiem pienācīgu pievienotās vērtības daļu, veicinot starpnozaru sadarbību 

veicināšanu un stiprinot tirgu pārredzamību un krīžu novēršanu;  
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23. aicina Komisiju atļaut un rosināt aktīvus krīzes pārvaldības instrumentus, jo īpaši 

piensaimniecības nozarē  piemēram, brīvprātīgus nozaru nolīgumus, lai kvantitatīvi 

pārvaldītu ražotāju, ražotāju organizāciju un pārstrādātāju piedāvājumu, un izskatīt 

iespēju piemērot šādus instrumentus citās nozarēs; 

24. aicina veikt padziļinātu pārskatu par pašreizējo krīzes rezerves mehānismu, lai izveidotu 

neatkarīgu finanšu instrumentu, kas ir brīvs no budžeta gada pārskata principa, lai 

varētu veikt budžeta pārvietojumus no viena gada uz nākamo, tādējādi nodrošinot ātru 

un efektīvu reaģēšanu uz krīzes situācijām, tostarp tām, kas saistītas ar dzīvnieku un 

augu veselību, ar slimībām saistītiem jautājumiem un pārtikas nekaitīgumu;  

25. uzskata, ka, lai gan tirdzniecības nolīgumi ir kopumā labvēlīgi ietekmējuši ES 

lauksaimniecības nozari un nepieciešami, lai stiprinātu ES pozīciju pasaules 

lauksaimniecības tirgū, tie rada arī vairākas problēmas, kam vajadzīgi pastiprināti 

aizsardzības mehānismi, lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus starp 

lauksaimniekiem ES un citur pasaulē; 

26. aicina īstenot iniciatīvas, lai veicinātu ES ražošanas, drošības un vides standartus un 

kvalitatīvas ražošanas shēmas, izmantojot gan marķēšanas, gan tirdzniecības darbības 

iekšējos un trešo valstu tirgos; 

Pārredzams lēmuma pieņemšanas process, lai sniegtu stabilu KLP priekšlikumu 2020.–

2027 gadam  

27. uzsver, ka Parlamentam un Padomei, izmantojot koplēmuma procedūru, būtu jānosaka 

vispārējie mērķi, pasākumi un finanšu piešķīrumi un jānosaka elastības līmenis, kas 

vajadzīgs, lai dalībvalstis varētu pielāgoties savām īpatnībām un vajadzībām saskaņā ar 

vienoto tirgu;  

28. pauž nožēlu par to, ka viss KLP pēc 2020. gada plānošanas izpildes process — 

apspriedes, paziņojumi, ietekmes novērtējums un likumdošanas priekšlikumi — sākas 

ar ievērojamu kavēšanos, kad beidzas astotais Parlamenta pilnvaru termiņš, apdraudot 

iespēju panākt galīgo vienošanos pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām; 

29. aicina Komisiju pirms NĪM piemērošanas ierosināt pietiekami ilgu pārejas periodu, lai 

nodrošinātu raitu pielāgošanos un novērstu lauksaimnieku ikgadējo maksājumu 

aizkavēšanos un lauku attīstības programmu īstenošanu;  

o 

o  o 

30. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai.  
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PASKAIDROJUMS 

2017. gada 29. novembrī Komisija pieņēma paziņojumu par kopējās lauksaimniecības 

politikas (KLP) modernizāciju un vienkāršošanu “Pārtikas un lauksaimniecības nākotne”. 

COM(2017) 713 galīgā redakcija.  

 

Priekšsēdētājs Ž.K. Junkers par to paziņoja jau 2016. gadā, tas ir iekļauts Komisijas darba 

programmā 2017. gadam un sākotnēji to bija paredzēts sniegt 2017. gada pavasarī. 

Dokumenta teksta 26 lappusēs ierosina daudzposmu procesu, kuru ievērojot, 27 ES iestādēm 

galu galā ir jāvienojas par tiesību aktiem, kas nosaka KLP pēc 2020 gada. Tādējādi 

paziņojuma mērķis ir nodrošināt pamatu un struktūru institucionālajā, individuālajā, valsts un 

privātajā līmenī ieinteresēto personu diskusijām visās ES 27 dalībvalstīs. 

 

Tam sekos tiesību akta priekšlikums, kas ir juridiskais pamats nākamajam 2020.–2027. gada 

plānošanas periodam, kuram pievienots ietekmes novērtējums, ietverot attiecīgo pierādījumu 

bāzi. Priekšlikumi tiks publicēti pēc daudzgadu finanšu shēmas (DFS) pieņemšanas, kas 

paredzēta 2018. gada maijā. 

 

Paziņojuma sākotnējais mērķis ir 

- sniegt galvenos ES lauksaimniecības uzdevumus (pārtiku skaidri nenorādot); 

- uzsvērt lauksaimniecības nozares devumu Komisijas desmit prioritātēs un Ilgtspējīgas 

attīstības mērķos (IAM) sinerģijā ar citiem ES politikas virzieniem; 

- noteikt turpmākās KLP politikas prioritātes, palielinot ES pievienoto vērtību;  

- izpētīt darbības priekšlikumus KLP vienkāršošanai, lai uzlabotu pārvaldību, labāk 

atspoguļotu daudzveidību ES lauksaimniecībā, pastiprinātu subsidiaritāti, samazinātu 

administratīvo slogu saņēmējiem un pastiprinātu uzmanību rezultātiem. 

Paziņojumā ir izklāstīti trīs galvenie mērķi lauksaimniecības jomā, atšķirībā no sākotnējiem 

uz Līgumu balstītajiem mērķiem: 

1. viedas un elastīgas lauksaimniecības nozares veicināšana;  

2. vides aizsardzības un rīcības klimata politikas jomā stiprināšana; 

3. lauku apvidu sociālekonomiskās struktūras pastiprināšana. 

Pirmais solis KLP pēc 2020. gada plānošanas procesā bija plaša sabiedriskā apspriešanās 

tiešsaistē, kuras laikā tika saņemtas vairāk nekā 320 000 tiešsaistes atbildes no visām ES 

dalībvalstīm, no kurām lielākā daļa tika iesniegtas no privātpersonām, kā arī vairāk nekā 1400 

nostājas dokumentu.  

Otrais solis ir visaptverošā ietekmes novērtējuma (IN) izstrāde, kura mērķis ir pieredzes 

gūšana no 2013.–2020. gada plānošanas perioda īstenošanas, un jo īpaši saistībā ar “zaļākas 

vienkāršākas, taisnīgākas” KLP mērķiem  Tādējādi, atspoguļojot plašas idejas par 

notiekošajām sabiedriskām debatēm, IN izstrādās virkni attīstības politikas risinājumu, 

tostarp novērtējumu, kā labāk sasniegt politikas mērķus, tostarp:  

 

- 1. risinājumā (bāzes līnija) tiks novērtēta pašreizējās KLP ietekme, tostarp nesen 

pieņemtais Omnibus priekšlikums.  

- 2. risinājumā tiks novērtēta “bez KLP” scenārija ietekme, lai pārbaudītu politikas 

iejaukšanās neesamības sekas, kas attiecas uz KLP ekonomisko, vides un sociālo ES 

pievienoto vērtību. 
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- 3. risinājumā aplūko dalībvalstu/reģionu KLP darbību plānošanu, kas attiecas uz ES 

prioritātēm, pamatojoties uz noteiktām vajadzībām. Uzmanība tiek pievērsta riska 

pārvaldībai, ieguldījumiem pārstrukturēšanā un uzņēmējdarbības attīstībai 

lauksaimniecībā un lauku MVU, klimata un vides pakalpojumiem un piekļuvei 

inovācijai, zināšanām un IKT.  

- 4. risinājumā tiek no jauna definēts uzdevumu sadalījums ES, dalībvalstu un lauku 

saimniecību savstarpējā līmenī, lai uzlabotu ienākumu drošības tīklu ar labāku 

sinerģiju starp tiešo atbalstu, tostarp platībatkarīgiem maksājumiem un riska 

pārvaldību, lai mērķtiecīgāk īstenotu pasākumus klimata un vides jomā, kā arī 

vienkāršotu un modernizētu kontroli attiecībā uz darbībā balstītiem rezultātiem. 

- 5. risinājumā paredz stingru tiešā atbalsta pārdalīšanu mazām un videi draudzīgām 

saimniecībām un veicina īsus transporta savienojumus. 

Paziņojuma un IN pierādījumu bāze ir šāda: 

- AGRI ĢD kopīgo novērtējuma un uzraudzības sistēma (KNUS), lai izvērtētu KLP 

rezultātus, pamatojoties uz dalībvalstu rādītājiem;  

- saskaņotie ES mēroga mērķi un rādītāji SNG uzraudzībai (paziņojums “Eiropas rīcība 

ilgtspējības jomā”, COM (2016) 739 galīgā redakcija); 

- ES 27 dalībvalstu gada īstenošanas ziņojumi sniegs datus par mērķu īstenošanas gaitu 

un atbilstīgajiem budžeta līdzekļiem; 

- AGRI ĢD regulāras novērtēšanas pētījumi par KLP 2013. gada vispārējiem mērķiem 

un ierosinājums Outlook konferencei 2017. gada beigās. 

 

Plašākā Eiropas kontekstā galvenais KLP reformas virzītājs ir budžeta jautājums: KLP 

joprojām ir lielākais vienotais izdevumu postenis ES budžetā, kas veido apmēram 38 % no 

kopējiem izdevumiem. Nākamajā DFS ES jārisina nozīmīgi jauni uzdevumi, piemēram, 

migrācija, drošība un izaugsme, lai gan Apvienotās Karalistes izstāšanās samazinās pieejamo 

budžetu, tomēr dalībvalstu starpā valda liela nevēlēšanās palielināt budžeta kopējo apjomu 

(1 % NKI).  

 

Galvenie paziņojumā paustie jautājumi attiecībā uz publiskā un privātā sektora 

ieinteresētajām personām ir šādi:  

- valsts stratēģija — izstrāde, pieņemšana un īstenošana: jo īpaši pārvaldības struktūra 

(juridiskais aspekts, piemēram, attiecību reģioni — centrālā valsts, pārredzamība un 

pilsoņu līdzdalība), iekšējā saskaņotība (atbilstība lauku attīstības programmām un 

nozaru plāniem), ārējā saskaņotība (piemēram, Eiropas struktūrfondi un investīciju 

fondi);  

- īstenošanas modelis — uz rezultātu orientētas un darbībā balstītas finansējuma 

programmas: kontrole un revīzija (ES un valstu kompetence), rādītāji (pieejamība un 

definīcija, kvalitātes kontrole, sodi), pārvaldības modeļi (vienkāršotas izmaksu 

iespējas), vienlīdzīga pieeja visās dalībvalstīs (atbilstība, obligāti/brīvprātīgi, 

kontrole); 

- vides un klimata pasākumi — integrēta pieeja vides pakalpojumu kompensēšanai, 

apvienojot pašreizējo KLP zaļo saimniekošanu, savstarpēju atbilstību un labu 

lauksaimniecības praksi, kā arī lauku attīstības pasākumus, lai atvieglotu 

kompensāciju par sabiedrisko labumu, tostarp rīcību klimata politikas jomā  un 

cilvēku un dzīvnieku un augu veselību un labturību;  

- finanšu piešķīrums — ES atbalsta programmas: pārejas modeļi 

samazinātam/mērķtiecīgam finansējumam, diferenciācija starp dalībvalstīm (ārējā 
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konverģence), pamatojoties uz objektīviem kritērijiem (sk. ESI fondi), līdzfinansējums 

pa reģioniem/dalībvalstīm, tiesības, kas atspoguļo sociāli ekonomiskos apstākļus 

dalībvalstu reģionos (iekšējā konverģence);  

 

Attiecībā uz nākotnes perspektīvu ir svarīgi atgādināt, ka pēdējā KLP 2013.–2020. gada 

programmas plānošana ilga divus gadus pēc Komisijas priekšlikumu (2011. gada jūnijā) 

sākotnējās publicēšanas, kas ir daļa no 2014.–2020. gada daudzgadu finanšu shēmas (DFS) 

priekšlikuma politiskajam nolīgumam (2013. gada jūnijā) un galīgajam likumdošanas 

apstiprinājumam (2013. gada decembrī), kas noteica pārejas pasākumus dažādās nozarēs (līdz 

2015. gadam). Tomēr tas nesakrīt ar Komisijas pilnvaru termiņa beigām, kā arī ar Eiropas 

Parlamenta pilnvaru termiņa beigām.  

 


