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IEROSINĀJUMI 

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Lauksaimniecības un lauku attīstības 

komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus: 

A. tā kā kopējā lauksaimniecības politika (KLP) ir viena no visvairāk integrētajām 

politikām Savienībā un ir izpildījusi savus sākotnējos mērķus palielināt pārtikas piegādi, 

atbalstot Eiropas lauksaimniekus un reaģējot uz iedzīvotāju prasībām attiecībā uz 

pārtikas nodrošinājumu un nekaitīgumu, kvalitāti un ilgtspējību; tā kā parādās jauni 

uzdevumi, jo īpaši saistībā ar klimata pārmaiņām un bioloģiskās daudzveidības zudumu; 

tā kā ir svarīgi, ka KLP ir saskaņota ar Parīzes nolīgumu un citiem starptautiskajiem 

nolīgumiem, kas aizsargā klimatu un vidi; 

B. tā kā ir nepieciešams nodrošināt atbalstu īsteniem lauksaimniekiem, vienlaikus tupinot 

atbalstīt saņēmējus, kuriem ir daudzveidīgas ražošanas plūsmas un ienākumi (pēc 

desmitiem gadu ilgiem politiskajiem signāliem ar ieteikumiem viņiem tā rīkoties), un 

piešķirt prioritāti mazajām lauku saimniecībām, kā arī tās atalgot par dažādajiem 

sabiedriskajiem labumiem, ko tās sniedz sabiedrībai, vienlaikus nodrošinot atbalsta 

taisnīgu sadali starp dažāda lieluma lauku saimniecībām; tā kā ir svarīgi Eiropas 

Savienībā stiprināt reģionālās ekonomikas un atbalstīt modernizētu un ilgtspējīgu 

lauksaimniecību, kas panāk labus ekonomiskos, vides un sociālos rezultātus, veicinot 

daudzveidīgas lauksaimniecības sistēmas, jo īpaši ģimenes lauku saimniecības; tā kā ir 

būtiski nodrošināt lauksaimniecības produktu ražošanu visās ES daļās, tostarp 

apgabalos, kuros ir dabas ierobežojumi, un nodrošināt pienācīgu dzīves līmeni visos 

reģionos un dalībvalstīs;  

C. tā kā pastāv atšķirība starp ienākumiem lauksaimniecības nozarē un citās ekonomikas 

nozarēs, turklāt lauksaimniecības ienākumi ir ļoti svārstīgi; tā kā pastāv risks, ka 

apgabalos, kuros ir dabas ierobežojumi, zeme var tikt pamesta; tā kā būtu jābūt 

pietiekamām investīcijām lauku saimniecību restrukturizācijā, modernizācijā, inovācijā 

un diversifikācijā, un jauno tehnoloģiju pārņemšanā; 

D. tā kā saskaņā ar Eiropas Revīzijas palātas 2018. gada marta informatīvo dokumentu par 

KLP nākotni 2010. gadā uz katriem 100 lauku saimniecību vadītājiem, kas vecāki par 

55 gadiem, bija 14 lauku saimniecību vadītāji, kas jaunāki par 35 gadiem, bet šis skaitlis 

2013. gadā samazinājās līdz 10,8; tā kā laikposmā no 2004. gada līdz 2013. gadam ES 

lauksaimnieku vidējais vecums no 49,2 gadiem palielinājās līdz 51,4 gadiem; tā kā 

mazākās lauku saimniecības bieži vien apsaimnieko vecāki lauksaimnieki; 

E. tā kā, ņemot vērā pārmērīgo administratīvo slogu, ko rada kontroles un revīzijas sistēma 

un I un II pīlāra pārklāšanās, ir svarīgi vienkāršot KLP, samazināt tās vispārējo 

administratīvo slogu, uzlabot līdzekļu izmantošanas efektivitāti un panākt 

pārredzamību, vienlaikus neapdraudot vērienīgos politikas mērķus; tā kā birokrātijas 

mazināšanai būtu jāuzlabo zaļās saimniekošanas rezultāti un jāsniedz efektīvāka 

palīdzība visiem lauksaimniekiem attiecībā uz savu lauksaimniecības sistēmu 

pielāgošanu vides un klimata problēmu risināšanai; 

F. tā kā Komisijas paziņojumā par pārtikas un lauksaimniecības nākotni norādīts, ka 

nākotnes KLP noteiks politikas pamatparametrus un dalībvalstīm valsts vai reģionālā 
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līmenī būs jāparāda lielāka atbildība par to, kā tiek pildīti uzdevumi, lai saglabātu 

vienlīdzīgus konkurences apstākļus, izvairītos no tirgus kropļošanas un sasniegtu ES 

līmenī izvirzītos mērķus; tā kā nākotnē KLP īstenošanas modelis būtu jāorientē uz 

rezultātiem attiecībā uz resursu efektivitāti, vides aizsardzību un klimata pasākumiem, 

1. uzsver, ka KLP arī turpmāk būtu jābūt kopējai ES politikai un tā var sasniegt savus 

mērķus tikai tad, ja tiek pietiekami finansēta; tāpēc prasa nākamajā DFS pēc 2020. gada 

saglabāt KLP budžetu vismaz tā patreizējā līmenī ES 27 dalībvalstīm salīdzināmās 

cenās, lai panāktu pārskatītas un efektīvas KLP vērienīgos mērķus; 

2. uzsver, ka KLP būtu jāatbalsta lauksaimniecības ilgtspējīga attīstība, kas ir būtiska, lai 

nodrošinātu veselīgu pārtiku, darbvietas un izaugsmi lauku apgabalos, kā arī dabas 

resursu ilgtspējīgu pārvaldību; norāda, ka efektīvas revīzijas un kontroles pieejas būs 

jāievēro nolūkā nodrošināt, ka jaunais īstenošanas modelis reformētās KLP ietvaros 

nodrošina vides un sociālos kritērijus, lai nozare līdz 2030. gadam sasniegtu lielāku 

ilgtspēju; 

3. atzinīgi vērtē nodomu vienkāršot un modernizēt KLP; aicina Komisiju nodrošināt, ka 

finanšu un snieguma kontroles un revīzijas funkcijas tiek veiktas atbilstoši vienādi 

augstiem pastāvīgas uzlabošanas standartiem visās dalībvalstīs, vienlaikus pilnībā 

ievērojot subsidiaritātes un elastīguma principus; uzsver, ka dalībvalstīm ir jāsaņem 

pienācīga kompetence lemt par savās teritorijās piemērojamo atbalsta shēmu saturu, 

uzraudzību, kontroli un sankcijām, bet uzsver, ka jebkāda KLP vienkāršošana un 

modernizācija nedrīkst izraisīt ES mērķu vērienīguma līmeņa mazināšanu vai ES 

politikas jomu un programmu sadrumstalošanu pa nozarēm, nedz arī dotāciju aizstāšanu 

ar finanšu instrumentiem; 

4. uzstāj, ka maksājumiem jāpiemēro rezultātos balstīta pieeja; tāpēc ierosina iekļaut šādus 

rādītāju jautājumus: 

– nozarē saglabātās un izveidotās darbvietas; 

– saglabāti mazie un vidējie lauksaimniecības uzņēmumi; 

– augsnes, sugu un taksonu bagātības veselība un bioloģiskā daudzveidība; 

– augsnes virskārtas aizsardzība un izveidošana, augsnes seguma aizsardzība pret 

eroziju; 

– samazināti barības vielu zudumi un paaugstināta ūdens kvalitāte; 

– bioloģiskā daudzveidība, tostarp putnu sugu, savvaļas apputeksnētāju un kukaiņu 

bagātība un pārpilnība; 

– samazināta atkarība no pesticīdu lietošanas un integrētās augu aizsardzības (IPM) 

ieviešana1; 

5. iebilst pret jebkāda veida renacionalizāciju vai valsts līdzfinansējumu; uzsver 

nepieciešamību taisnīgi sadalīt tiešmaksājumus starp dalībvalstīm, ņemot vērā ticamus 

sociālekonomiskos indeksus un ražošanas izmaksas, lai nākamajā DFS samazinātu 

atšķirības starp dažādiem Savienības reģioniem; atgādina, ka ir ļoti svarīgi nodrošināt 

vienlīdzīgus konkurences apstākļus visiem ES lauksaimniekiem, ņemot vērā maza 

mēroga ekonomiku ievainojamību un īpatnības; šajā sakarā uzsver nepieciešamību 

reformēt lauksaimniecības krīzes rezervi, palielināt finansējumu reakcijai uz dažādajām 

                                                 
1 Saskaņā ar Pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas direktīvu (2009/128/EK) un Regulas (EK) 1107/2009 67. pantu. 
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cikliskajām krīzēm sensitīvās nozarēs, radīt jaunus instrumentus cenu svārstīguma 

mazināšanai un palielināt finansējumu attālu un salu reģionu īpašo attīstības problēmu 

pārvarēšanas programmai (POSEI); 

6. uzsver, ka KLP atbalsts lauku attīstībai sniedz visām dalībvalstīm iespējas uzlabot to 

konkurētspēju, veicina efektīvas un ilgtspējīgas ekonomikas un sekmē attīstību lauku 

apgabalos, kur ir būtiski novērst iedzīvotāju skaita samazināšanos, bezdarbu un 

nabadzību un veicināt sociālo iekļaušanu; tāpēc uzsver nepieciešamību turpināt 

finansējumu lauku attīstības pasākumiem un nostiprināt KLP otro pīlāru; šajā sakarā 

apstiprina LEADER metodes principus, jo tā veicina inovācijas, partnerību un tīklu 

veidošanu lauku apgabalos; 

7. uzskata, ka tiešmaksājumu ierobežojuma jeb tā dēvētā maksimuma noteikšana nebūtu 

jāatstāj katras dalībvalsts ziņā, bet ir jānosaka Eiropas līmenī; 

8. atbalsta degresīvu maksājumu ieviešanu nolūkā samazināt atbalstu lielākām 

saimniecībām un uzmanību pārvirzīt uz pārdalošiem maksājumiem, lai nodrošinātu 

mērķtiecīgāku atbalstu (piemēram, mazajām un vidējām lauku saimniecībām); 

9. uzsver, ka vienošanās par ES pievienotās vērtības precīzas definīcijas piemērošanu dotu 

labumu sabiedriskām debatēm un lēmumu pieņemšanai par turpmākajiem ES 

izdevumiem; atbalsta virzību uz lielāku lauksaimniecības efektivitāti un ES pievienoto 

vērtību, bet brīdina nemēģināt izmantot šādu definīciju, lai, argumentējot ar tīri 

kvantitatīviem vai īstermiņa ekonomiskiem apsvērumiem, apšaubītu ES politikas 

pasākumu un programmu lietderīgumu; uzsver nepieciešamību stiprināt ilgtspējīgu 

attīstību, attīstīt lauku rajonus un veicināt klimata un vides aizsardzību, īstenojot tādu 

lauksaimniecības politiku, kura pamatojas uz snieguma mērķu sasniegšanu; norāda, ka, 

lai panāktu pievienoto vērtību, ir jābūt definētiem iznākumiem, rezultātiem un ietekmei 

un ka Komisijai un dalībvalstīm vajadzētu vienoties par attiecīgiem uz pierādījumiem 

balstītiem rādītājiem un tikai tad pieņemt savus valsts un reģionālos rīcības plānus 

turpmākai uzraudzībai un īstenošanas novērtēšanai; 

10. prasa palielināt sinerģijas starp politiku, kas veicina lauku attīstību, un politiku, kura 

atbalsta bēgļu integrāciju; 

11. prasa saskaņā ar budžeta efektivitātes principu panākt saskaņotību un uzlabot sinerģijas 

starp KLP un visām pārējām ES politikas jomām un starptautiskajām saistībām, jo īpaši 

tādās jomās kā enerģētika, ūdensapgāde, zemes izmantošana, bioloģiskā daudzveidība, 

ekosistēmas un attālāku reģionu un kalnu reģionu attīstība; 

12. prasa palielināt atbalstu ģimenes lauku saimniecībām un jauniem lauksaimniekiem un 

atbalstīt lauku apvidos nodarbinātību lauksaimniecībā, jo īpaši attiecībā uz jauniem 

lauksaimniekiem; 

13. uzsver, ka galvenā uzmanība lauksaimniecībā turpmāk būtu jāpievērš augstas kvalitātes 

pārtikas ražošanai, jo šajā jomā Eiropai ir konkurētspējas priekšrocība; uzsver, ka ES 

pārtikas standarti ir jāsaglabā un jāpastiprina tur, kur tas ir lietderīgi; prasa veikt 

pasākumus, lai uzlabotu pārtikas ražošanas nozares ilgtermiņa produktivitāti un 

konkurētspēju un ieviestu jaunas tehnoloģijas un efektīvāku resursu izmantošanu, 

tādējādi stiprinot ES kā vienas no pasaules līderiem lomu; 
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14. uzskata par nepieņemamu to, ka pastāv kvalitātes atšķirības starp pārtikas produktiem, 

kas vienotajā tirgū tiek reklamēti un izplatīti ar vienu un to pašu zīmolu un iepakojumu; 

atzinīgi vērtē Komisijas centienus risināt jautājumu par pārtikas produktu duālu kvalitāti 

vienotajā tirgū, tostarp darbu attiecībā uz kopēju pārbaudes metodoloģiju; 

15. mudina Komisiju un dalībvalstis uzraudzīt lauksaimniecības produktu cenu lielās 

svārstības un rosina izmantot riska pārvaldības instrumentus, jo tie palīdz aizsargāt 

lauksaimnieku ienākumus. 
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