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Temats: atzinums par Regulu, ar kuru nosaka konkrētus pārejas noteikumus Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Lauksaimniecības 
garantiju fonda (ELGF) atbalstam 2021. gadā (COM(2019)0581 – C9-0162/2019 
– 2019/0254(COD))

Godātais priekšsēdētāj!

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja (AGRI) gatavo ziņojumu par Komisijas 
priekšlikumu Regulai, ar kuru nosaka konkrētus pārejas noteikumus Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) atbalstam 
2021. gadā (2019/0254 (COD)).

Budžeta komiteja nolēma atzinumu sniegt vēstules veidā:

A. tā kā saistībā ar nākamo daudzgadu finanšu shēmu (DFS) 2021.–2027. gadam Komisija 
2018. gada maijā un jūnijā iesniedza virkni tiesību aktu priekšlikumu par budžetu un 
attiecīgajām nozarēm, tostarp jaunus noteikumus par reformēto Eiropas Lauksaimniecības 
garantiju fondu (ELGF) un Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA);

B. tā kā sekmīga pāreja uz nākamās paaudzes izdevumu programmām un atbalsta shēmām 
2021.–2027. gada finanšu plānošanas periodā būs atkarīga no tā, vai tiks savlaicīgi pieņemti 
vispārējie DFS tiesību akti, kā arī tiesību pamatakti attiecībā uz pārveidotajiem finanšu 
instrumentiem;

C. tā kā Padomes un Eiropas Parlamenta likumdošanas sarunās par lielāko daļu nozaru tiesību 
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aktu ir gūti ievērojami panākumi; tā kā sarunās par reformēto kopējo lauksaimniecības politiku 
savukārt vērojama būtiska procesuāla kavēšanās;

D. tā kā Padomes virzība uz vienošanos par finanšu paketi nākamajai DFS šķiet ļoti lēna; 

E. tā kā nevajadzētu pieļaut, ka vilcināšanās tiesību aktu pieņemšanas jomā un juridiskā 
nenoteiktība nelabvēlīgi ietekmē ES līdzekļu saņēmējus un galīgos saņēmējus, kuri ir politikas 
virzienu un to pamatā esošo programmu faktiskie īstenotāji;

F. tā kā pat vēl pirms 2021. gada janvāra papildus atbilstīgam juridiskajam pamatam ir 
jāsagatavo vairāki darbības un stratēģiskie plāni, lai uzsāktu jauno politikas virzienu īstenošanu; 

G. tā kā šajā sakarā Eiropas Parlaments 2019. gada 10. oktobrī pieņēma rezolūciju “Daudzgadu 
finanšu shēma 2021.–2027. gadam un pašu resursi: laiks attaisnot pilsoņu cerības”, kurā tiek 
aicināts izveidot “drošības tīklu”, lai aizsargātu ES finansēšanas programmu līdzekļu 
saņēmējus, bet Komisijai prasīts sākt sagatavot DFS ārkārtas rīcības plānu, lai nodrošinātu 
finansēšanas nepārtrauktību gadījumā, ja būs nepieciešams pagarināt pašreizējās DFS darbības 
laiku; 

H. tā kā turpmākajam atbalstam lauksaimniekiem saskaņā ar tiešo maksājumu shēmām 
2021. gadā būtu jānotiek bez juridiskiem sarežģījumiem; tā kā ir vajadzīgi grozījumi, lai varētu 
izmantot iekšējo konverģenci un pagarināt vienotā platībmaksājuma shēmu 2021. gadam; tā kā 
attiecībā uz vairākām programmām ir jāatjaunina 2021. gadam paredzētās summas;

I. tā kā, trūkstot skaidri noteiktam valstu finansējumam pēc 2020. gada, dalībvalstis riskētu 
nespēt uzņemties jaunas juridiskas saistības lauku attīstības jomā;

J. tā kā, neveicot konkrētus tehniskus pielāgojumus, rastos nekonsekvence attiecībā uz krīzes 
rezervi, termiņiem, kas saistīti ar lauku attīstības programmas pagarināšanu, un 
priekšfinansējuma noteikumiem, 

atzīstot kavēšanos saistībā ar juridiskajām procedūrām un cenšoties nodrošināt dzīvotspējīgu 
pāreju no viena finanšu shēmas perioda uz nākamo, kā arī apzinoties dalībvalstu un 
galasaņēmēju riskus, kas varētu rasties juridiskās nenoteiktības dēļ, Budžeta komiteja tādēļ:

1. atbalsta Komisijas ierosinātos pārejas pasākumu kopuma mērķus, jo īpaši KLP atbalsta 
nepārtrauktību abos pīlāros 2021. gadā saskaņā ar pašreizējiem noteikumiem, ja turpināsies 
kavēšanās sarunās par lauksaimniecības reformu kopumu 2021.–2027. gadam; 

2. aicina ātri pieņemt regulu par pārejas noteikumiem;  

3. prasa nodrošināt pārredzamu un savlaicīgu informāciju par jebkādām izrietošajām izmaiņām 
KLP juridiskajā pamatā, kas ietekmē ikgadējās budžeta procedūras 2020. gadā un pēc tam;

4. sagaida, ka šie pārejas pasākumi neietekmēs un neradīs papildu kavēšanos nozaru 
likumdošanas procesā saistībā ar kopējās lauksaimniecības politikas reformu. 



AL\1195115LV.docx 3/3 PE644.725v03-00

LV

Ar cieņu

Johan Van Overtveldt


