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PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. VESELĪBAS PĀRBAUDE: PIRMSĀKUMI

2003. gada reforma, kuru būtiski noteica neizbēgamā paplašināšanās austrumu virzienā un 
PTO, ir visapjomīgākā reforma, kāda vien līdz šim skārusi KLP.

Sākotnēji paredzēta kā vienkārša spēkā esošo valsts intervences mehānismu lauksaimniecības 
nozarē pārskatīšana termiņa vidusposmā, šī reforma īstenībā būtiski pārveidojusi KLP un 
ieviesusi jaunu principu kopumu:

– atbalstu atsaistīšanu atkarībā no saražotajiem daudzumiem – ar mērķi labāk orientēt 
saimniecības atbilstoši tirgum un mazināt produkcijas un lauksaimniecības produktu tirgu 
kropļošanu;

– savstarpējo atbilstību, kas nosaka, ka šādus maksājumus atsaista saskaņā ar kritēriju 
kopumu vides, sabiedrības veselības, dzīvnieku labturības u.c. jomās;

– saderību ar PTO noteikumiem tajā ziņā, ka atbalsta atsaistīšanas galamērķis ir veicināt 
pārskatītās izmaksu shēmas iekļaušanu Lauksaimniecības nolīguma „zaļajā kastē”;

– valsts tiesību uz maksājumu pārdalīšanu, kam ir divējāds iespaids: atsaistītie vienotie 
maksājumi un pārskaitījums no viena KLP pīlāra otram (atbalsti un tirgi - pirmais pīlārs 
ELGF ietvaros un lauku attīstība – otrais pīlārs ELFLA ietvaros);

– elastību KLP pārvaldībā ar iespēju dalībvalstīm atšķirīgi piemērot jaunās KLP 
parametru kopumu;

– finanšu disciplīnas principu, kas vēlāk tika ietverts 2006.–2013. gada finanšu 
prognozēs un saskaņā ar kuru, ņemot vērā ar paplašināšanos saistītos sarežģījumus, 
lauksaimniecības budžets tika iesaldēts un tika noteikti obligātie gada apjomi ar iespēju šai 
nolūkā izmantot spēkā esošo atbalstu lineāros samazinājumus;

– visbeidzot, pakāpeniskums: 2003. gada reforma bija pirmā robežzīme pakāpeniskajā 
procesā; tā kā tika izklāstīti pamatprincipi (atsaistīšana, finanšu disciplīna un elastīga 
pārvaldība), šis pakāpeniskums ir bijis kā piemērs, uzsākot jaunas pārmaiņas nozares ietvaros
– no „Vidusjūras komplekta” reformām līdz vīna nozares reformai un līdz pat pavisam 
nesenajai kokvilnas nozares reformai.

Veselības pārbaude ir šā reformas procesa pēdējais posms.

2. NEPIECIEŠAMĪBA PĒC KOPĒJĀS LAUKSAIMNIECĪBAS POLITIKAS

Paradoksālā kārtā KLP ir visilgstošākā, iespējams, vislabāk īstenotā un katrā ziņā visvairāk 
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kritizētā no visām ES politikām. Tā tika izstrādāta pirms gandrīz 50 gadiem un lielākā mērā 
nekā jebkura cita atbilda tiem mērķiem, kas noteikuši tās izstrādi. Tomēr cita pēc citas Eiropā 
un pasaulē notikušās sociālās, ekonomiskās, politiskās un vides pārmaiņas ir likušas tajā 
izdarīt apstākļiem atbilstošas izmaiņas, kas dažās sabiedrības daļās to padarījušas arvien
mazāk saprotamu jo īpaši tādēļ, ka tā ir bijusi par pamatu nevienlīdzībai starp 
lauksaimniekiem, reģioniem un dalībvalstīm, jo ES ir paplašinājusies, iekļaujot arvien 
dažādākas lauksaimniecības zemes.

Referents uzskata, ka kopējās lauksaimniecības politikas turpināšana ir ne tikai vēlama, bet arī 
nepieciešama, lai nodrošinātu Eiropas lauksaimniecības konkurētspēju pasaules tirgū, 
piedāvāto produktu pieejamību tirgū, pārtikas kvalitāti, vides ilgtspēju, atbilstību jaunajām 
prasībām jo īpaši klimata pārmaiņu un atjaunojamo enerģijas avotu ziņā, dinamiskas un 
daudzveidīgas ekonomikas uzturēšanu lauku apvidos saskaņā ar Lisabonas Līgumā no jauna 
apstiprinātajiem mērķiem.

Veselības pārbaude varētu un, kā uzskata referents, tai arī vajadzētu spert nākamo soli 
diskusijā par tāda lauksaimniecības politikas modeļa definēšanu, kas būtu piemērojams pēc 
2013. gada. Diemžēl šī iespēja netika izmantota.

Vēlēdamās ierobežot diskusiju par veselības pārbaudi, no tās loka izslēdzot tādus jautājumus 
kā atbalstu leģitimitāte un pēc iespējas saskaņotāka atsaistīto maksājumu modeļa parametru 
definēšana, dalībvalstīm piešķiramā rīcības brīvība, modulācija un līdzfinansēšana, „vienīgā 
pīlāra” pastāvēšanas iespēja, kā arī tirgu pārvaldīšanas loma jaunajā KLP, Komisija noteikusi 
ierobežojumus, kas, īstenojot 2013. gada reformu, kura no 2010./2011. gada noteikti kļūs par 
debašu tematu, padarīs diskusiju un lēmumus vēl jo grūtākus.

Jo vairāk tāpēc, ka tajā pašā laikā – sākot ar 2009. gadu būs jāveic Kopienas budžeta, tai 
skaitā Kopienas pašas resursu sistēmas pārskatīšana, kā tika nolemts 2006. gada 17. maija 
Iestāžu nolīguma ietvaros, būs jāpārskata Kioto Protokols, jāpārbauda finanšu prognozes 
laikam pēc 2013. gada un, iespējams, jāvienojas PTO ietvaros.

3. REFERENTA PRIEKŠLIKUMI

Eiropas Parlaments ir veltījis īpašu uzmanību lauksaimniecības un lauku attīstības 
problēmām, uzsākot neskaitāmu pasākumu īstenošanu un izstrādājot daudzus priekšlikumus, 
no kuriem lielākā daļa pavisam nesen tika pieņemti un kuru ievērošana to būtiskajos aspektos 
ir referenta ētisks pienākums.

Starp Eiropas Parlamenta nesen paustajiem viedokļiem ar veselības pārbaudi tieši saistītos 
jautājumos minami Goepel ziņojums par šeit skarto tēmu1, Jeggle ziņojums par pienu2, 
Veraldi ziņojums par jaunajiem lauksaimniekiem3, Aylward ziņojums par aitkopības un 
kazkopības nozari4 un Berlato ziņojums par Kopienas tabakas fondu5.

                                               
1 P6_TA(2008)093.
2 P6_TA(2008)092.
3 P6_TA(2008)258.
4 P6_TA(2008)310.
5 P6_TA(2008)204.
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Ņemot vērā visu iepriekš minēto, referents ierosina Eiropas Parlamentam Komisijas 
priekšlikumos attiecībā uz tālāk minētajām regulām izdarīt šādus galvenos grozījumus.

I. PADOMES REGULA, AR KO NOSAKA KOPĪGUS LAUKSAIMNIEKIEM 
PIEŠĶIRAMĀ TIEŠĀ ATBALSTA SHĒMU NOTEIKUMUS SASKAŅĀ AR KOPĒJO 
LAUKSAIMNIECĪBAS POLITIKU UN IZVEIDO DAŽAS ATBALSTA SHĒMAS 
LAUKSAIMNIEKIEM

a) Savstarpējā atbilstība

Referents atzinīgi vērtē centienus vienkāršot šo jomu. Lai darba un nodarbinātības elementam 
piešķirtu tiem piemērotu nozīmi, viņš ierosina jau noteiktajās pret pārvaldību izvirzītajās 
normatīvajās prasībās iekļaut darba drošību.

b) Modulācija

Modulāciju pamato tas, ka tā ir otrā pīlāra finanšu mehānisms. Progresīvā modulācija ir 
pilnīgi pamatota, ja uzskatāms par pamatotu, ka saņēmēji, kas saņem visvairāk, visvairāk arī 
iegulda šim mērķim. Šo pašu iemeslu dēļ tiešām jāsaglabā atbrīvojums no maksājumiem 
summām līdz EUR 5 000, atbrīvojot no šā pasākuma piemērošanas lielu skaitu mazo 
saņēmēju (vairāk par 80 % no kopējā saņēmēju skaita). Tomēr referents, kurš personīgi ir par 
augstāku modulācijas likmi, atzīst, ka jāņem vērā Eiropas Parlamenta 2008. gada martā 
pieņemtais lēmums Goepel ziņojumā (5 % obligātā modulācija visiem saņēmējiem par 
summām virs EUR 5 000, + 1 % par summām EUR 10 000 un EUR 99 999 robežās, + 2 % 
par robežvērtību no EUR 100 000 līdz EUR 199 999, + 3 % par robežvērtību no
EUR 100 000 līdz EUR 299 999 un + 4 % par robežvērtību virs EUR 300 000). 

Turklāt nav atbilstoši ierosināt šā pasākuma piemērošanu jaunajām dalībvalstīm, ņemot vērā, 
ka tajās attiecībā uz pirmā pīlāra maksājumiem līdz 2013. gadam ir pārejas periods.

Runājot par pārdalīšanu (noteikums par 80–20 %), nav nekāda pamata summām, kas izriet no 
jaunās progresīvās modulācijas shēmas, piemērot citu noteikumu nekā to, kas tiek piemērots 
obligātajai modulācijai.

Iepriekš izklāstīto iemeslu dēļ izvēloties mazāku modulācijas likmi, referents apzinās, ka šā 
mehānisma rezultātā otrajam pīlāram pārskaitāmās summas būs ievērojami mazākas nekā tās, 
kas būtu pārskaitītas gadījumā, ja tiktu piemērota Komisijas apstiprinātā likme; tāpēc 
referents ierosina papildmehānismus, kuru mērķis ir iegūt līdzīgu rezultātu, vai nu 
pamatojoties uz 68. panta – pēc brīvprātības principa, vai arī ieviešot jaunu maksimālās 
summas mehānismu, kura pamatojumu referents sniedz tālāk.

c) Atbalsta daudzuma ierobežošana un maksimālais apjoms

Lai kompensētu to, ka samazinās otrā pīlāra ietvaros pārskaitāmā finanšu līdzekļu summa, kas 
izriet no ierosinātajām zemajām modulācijas likmēm, kā arī vienlīdzības un taisnīguma 
apsvērumu dēļ jānosaka tiešā atbalsta piešķiršanas maksimālais apjoms EUR 500 000 apmērā.

Ņemot vērā lauksaimniecībā un laukos nodrošinātās nodarbinātības vērtību, kuru paredzēts 
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celt, un svarīgo lomu, kura šajā jomā ir lielai daļai lauksaimniecības uzņēmumu un jo īpaši 
kooperatīviem, tiek izteikts priekšlikums, lai katram no šiem lielajiem saņēmējiem tiktu 
noteikts maksimālais apjoms EUR 500 000 apmērā, jo ir pieaudzis līdzekļu apjoms, ko katru 
gadu izmaksā algās šajā nozarē strādājošajiem darbiniekiem.

Ņemot vērā šo lielo saņēmēju ļoti nevienlīdzīgo īpatsvaru dažādās dalībvalstīs, tiek izteikts 
priekšlikums, lai no iepriekš minētā pasākuma izrietošās summas tiktu pārskaitītas attiecīgajai 
dalībvalstij.

d) Minimālie sliekšņi

Ņemot vērā ar atbalstu pārvaldību saistītās augstās administratīvās izmaksas, Komisija 
ierosina noteikt minimālo slieksni EUR 250 gadā vai arī 1 ha apmērā, zemāk par kuru mazie 
lauksaimnieki nevarēs saņemt tiešos atbalstus. 

Šis priekšlikums referenta skatījumā liecina par izteiktu sabiedrības vienaldzību, kura, ja tā 
kļūs visaptveroša, ne tikai veicinās ievērojama lauksaimnieku skaita noskaņošanu pret KLP, 
bet arī likvidēs pozitīvos rezultātus, kuri sasniegti, pateicoties iemaksām no šiem 
lauksaimniekiem, kuri uzskatāmi par svarīgiem sabiedrotajiem tai ziņā, ka viņi īsteno labo 
lauksaimniecības un vides aizsardzības prakšu piemērošanas mērķus. Jāatgādina, ka 
lauksaimnieki, kas saņem līdz EUR 250, ir gandrīz 31 % no kopējā iedzīvotāju skaita un tas 
atbilst tikai 0,84 % maksājumu.

Līdz ar to referents ierosina noraidīt šo Komisijas priekšlikumu.

Tomēr referents uzskata par vērā ņemamiem argumentus, kas skar ar šo atbalstu izmaksu 
saistītā birokrātiskā sloga samazināšanas nepieciešamību, un izsaka priekšlikumu, lai summas 
līdz EUR 500 gadā tiktu izmaksātas reizi divos gados, izmaksu veicot pirmajā gadā.

e) Papildu maksājumi (68. pants)

Komisija izsaka priekšlikumu par 68. pantu saistībā ar priekšlikumiem par daļēja atsaistījuma 
likvidāciju, kā arī par pāreju uz atbalsta piešķiršanas modeli uz teritoriālā pamata un tāpēc, lai 
tiktu ņemtas vērā sekas, kādas tam būs uz noteiktām nozarēm un reģioniem, ļaujot 
dalībvalstīm izmantot līdz pat 10 % no tām noteiktā maksimālā apjoma, lai finansētu 
pasākumu kopumu, kas ļaus kompensēt paredzamās sekas.

Lai pilnīgi izmantotu šā instrumenta piedāvātās iespējas, referents ierosina:

– pārtraukt 68. pantā paredzēto risku un krīžu pārvaldības sistēmas finansēšanu; tas ļaus 
tādā mērā uzlabot finanšu resursus citiem paredzētiem pasākumiem;

– izveidot jaunu 68.a pantu, kas dalībvalstīm sniegs iespēju izmantot līdz pat 5 % no 
summas virs tām noteiktā maksimālā apjoma, lai tās finansētu ražas apdrošināšanu un 
kopējos fondus, nodrošinot atbilstošu risku un krīžu pārvaldības sistēmas finansēšanu; 
attiecībā uz jautājumiem, kas saistīti ar tirgus organizāciju un pārvaldību, šie darbības 
instrumenti būtu jāpakļauj tikai PTO un nevis tiesību aktiem par tiešā atbalsta shēmām
lauksaimniekiem;
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– ļaut dalībvalstīm, kas to vēlas, pārskaitīt 68.un 68.a pantā noteiktās neizmantotās otrā 
pīlāra summas un šajā gadījumā, neizmantojot līdzfinansējumu, izlietot tās savu lauku 
attīstības programmu atbalstam, lai tādā veidā kompensētu otrā pīlāra ietvaros 
pārskaitīto summu samazināšanos, pazeminot modulācijas likmi, kuru ierosina ieviest 
kā alternatīvu risinājumu Komisijas priekšlikumam;

– atcelt 2,5 % maksimālo apjomu, kuru varēs noteikt vēlāk un objektīvi, ņemot vērā šajā 
kontekstā atbalstītos priekšlikumus un atbilstoši de minimis klauzulai un 
Lauksaimniecības nolīguma „zaļajai kastei”, kā ES apņēmusies PTO ietvaros, un 
ievērojot sarunu pilnvaras Dohas sarunu kārtā.

f) Atsaistītais atbalsts

Referents ļoti augstu vērtē Komisijas priekšlikumu par pakāpenisku teritoriālu pamatkritēriju 
ieviešanu atbalsta piešķiršanai lauksaimniekiem. Tomēr viņš apzinās, ka, tā kā iespēja uzsākt 
padziļinātu diskusiju par šo jautājumu vairs nav aktuāla, dalībvalstīm dotā elastība ir
iespējams risinājums, taču tas jāīsteno līdz pat 27 dažādos modeļos.

Ņemot vērā pašreizējo tirgus situāciju un jo īpaši tās iespaidu uz lopkopības produktiem, 
jāveic šādi pasākumi:

– teļu kaušanai jāsaglabā saistītais atbalsts;

– aitkopības un kazkopības nozarei jāatļauj saglabāt saistīto atbalstu līdz pat 100 %
proporcijai;

– kultūrām, kas ir tieši saistītas ar lopkopību, un ar mērķi sekmēt dzīvnieku barības 
piedāvājumu tādas konjunktūras apstākļos, kuru raksturo liels pieprasījums un 
paaugstinātas cenas, jāuztur saistītais atbalsts sausajai lopbarībai un proteīnaugiem;

– mazajiem TKO uzņēmumiem jāsaglabā pašreizējā shēma līdz 2012./2013. gadam;

– tabakai, ievērojot ar Eiropas Parlamenta vairākumu pieņemto lēmumu, jāsaglabā 
pašreizējā shēma līdz 2012./2013. gadam.

II. PADOMES REGULA PAR IZMAIŅĀM KOPĒJĀ LAUKSAIMNIECĪBAS 
POLITIKĀ, VEICOT GROZĪJUMUS REGULĀ (EK) NR. 320/2006, 
(EK) NR. 1234/2007, (EK) NR. 3/2008 UN (EK) NR.   [...]/2008

a) Risku un krīžu pārvaldība

Neskatoties uz to, ka Komisijas ierosinātā risku un krīžu pārvaldības sistēma, būdama 
preventīva attiecībā uz atsevišķi pastāvošiem riskiem un balstīdamās uz ražas 
apdrošināšanu un kopējiem fondiem, ir nozīmīga, šī sistēma nav pietiekoša, lai spētu 
risināt tādas plaša mēroga sistemātiskas krīzes, ar kādām mums bijis jāsaskaras nesenā 
pagātnē kā, piemēram, GSE. Tāpēc tiek izteikts priekšlikums saglabāt 44. pantu.
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Tāpat tiek izteikts priekšlikums par 70 % (vēl 30 % no vecajām dalībvalstīm 
piedāvātās summas) paaugstināt jaunajām dalībvalstīm paredzēto Kopienas līdzdalību, 
jo tajās patlaban ir pārejas posms un tās saskaras ar tādām grūtībām kā risku un krīžu 
pārvaldības sistēmas līdzfinansējums.

Turklāt lauksaimnieku un/vai starpnozaru organizācijām būtu jāpiešķir aktīvāka loma 
attiecībā uz risku un krīžu profilaksi, ņemot vērā to, ka ar to starpniecību var veicināt 
labākas zināšanas par tirgiem.

b) Tirgus intervences mehānismi

– Parastie kvieši

Tiek izteikts priekšlikums saglabāt intervences mehānismu, ierobežojot programmu 
tirdzniecības gada pēdējo trīs mēnešu ietvaros, lai šādi varētu ievērot intervences 
mehānisma kā „drošības tīkla” funkciju un izvairītos no spekulācijas. Komisijas 
ierosinātais konkurss tiek noraidīts, jo tiek uzskatīts, ka tas var novest pie cenu 
spirālveida krišanās.

– Cūkkopības nozare

Piemērojot piesardzības principu, tiek izteikts priekšlikums saglabāt intervences 
mehānismu attiecībā uz nulles apjomu.

– Piena nozare

Tiek izteikts priekšlikums saglabāt atbalstu produkcijas pārņemšanai tikai attiecībā uz 
bezpeļņas organizācijām.

c) Privāta uzglabāšana

Tiek izteikts priekšlikums privātas uzglabāšanas mehānismā iekļaut liellopu gaļu, jo tā 
tiek pakļauta tiem pašiem riskiem kā cita veida gaļa.

d) Atmaksājumi par labības eksportu

Komisija ir apņēmusies likvidēt šo mehānismu no brīža, kad PTO ietvaros būs 
noslēgusies Dohas sarunu kārta. Ņemot vērā pašreizējo tirgus situāciju un visas 
iespējamās analīzes, vajadzētu vienpusēji atcelt šo mehānismu, tādā veidā nododot 
skaidru politisku vēstījumu par solidaritāti ar jaunattīstības valstīm un tajā pašā laikā
sniedzot atbalstu Eiropas apgādei jo īpaši saistībā ar lopkopību.

e) Piena nozare

Piena nozares reforma ir viens no „veselības pārbaudes” vissarežģītākajiem aspektiem 
un, ņemot vērā visā Savienības teritorijā pastāvošās ievērojamās atšķirības ražošanas 
apstākļu ziņā, tas ir arī viens no tiem aspektiem, kas izraisa visatšķirīgākos viedokļus.
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Ņemot vērā nepieciešamību nonākt pie pieņemama kompromisa un rēķinoties ar cenu 
svārstībām, kas nesenā pagātnē bija raksturīgas piena tirgum, tiek izteikts priekšlikums
piemērot pieeju, kas ir nedaudz piesardzīgāka nekā tā, ko ierosina Komisija, 
respektīvi:

– par 1 % paaugstināt piena kvotas 2009./2010. un 2010./2011. tirdzniecības gadam;

– pirms 2010. gada laikus sagatavot lēmumus par šīs nozares nākotni, ņemot vērā 
attiecīgu novērtējumu par iepriekšējo periodu, kas atbilst pēdējiem trim tirdzniecības 
gadiem;

– izveidot „Piena fondu”, kas tiek finansēts no summām, kuras atbilst virsnodokļa 
un ietaupījumu piemērošanai, kuru ļaus īstenot tirgus instrumentu atcelšana, tādā 
mērā, ka pasākumus, kurus varētu nodrošināt jebkurš cits instruments un jo īpaši 
68. pants, nevarēs nodrošināt ar tā starpniecību.

III. PADOMES REGULA, AR KO GROZA REGULU (EK) NR. 1698/2005 PAR 
ATBALSTU LAUKU ATTĪSTĪBAI NO EIROPAS LAUKSAIMNIECĪBAS 
FONDA LAUKU ATTĪSTĪBAI (ELFLA) UN PADOMES LĒMUMS, AR 
KO GROZA LĒMUMU 2006/144/EK PAR KOPIENAS LAUKU 
ATTĪSTĪBAS STRATĒĢISKAJĀM PAMATNOSTĀDNĒM (2007. –
2013. gada plānošanas laikposms)

Referents atzīst par pareizu Komisijas analīzi attiecībā uz nepieciešamību lauku 
attīstības programmās iekļaut jaunās prasības saistībā ar klimata pārmaiņām, 
atjaunojamiem energoresursiem, ūdens pārvaldību un bioloģisko daudzveidību, 
taču viņš uzskata, ka dalībvalstīm būtu jābūt lielākai rīcības brīvībai. Ņemot vērā 
šīs prasības, Komisija gan izvēlas elastīgāku pieeju, izveidojot papildināmu 
dalībvalstīs piemērojamu pasākumu sarakstu, tomēr tā arī stingri norāda, ka šie 
pasākumi jāfinansē no papildfondu kopuma, kas izriet no jaunās modulācijas.

Referents iesaka ierobežot šo pienākumu līdz 50 % no papildfondiem – tas 
dalībvalstīm dotu lielāku rīcības brīvību izmantot finanšu resursus, kas pārskaitīti 
otrā pīlāra ietvaros un izriet no jaunās modulācijas, no atbalsta daudzuma 
ierobežošanas un no jaunā „tiltiņa” mehānisma, kas ieviests saskaņā ar 68. pantu, 
neatkarīgi no tā, vai dalībvalstis resursus izmantotu pasākumiem, kas veicami 
saistībā ar „jaunajām prasībām”, vai savu lauku attīstības programmu atbalstam.

Tāpat tiek ierosināti papildpasākumi saistībā ar:

– saules, vēja un ģeotermālās enerģijas izmantošanu;
– atkritumu apsaimniekošanas un resursu atkārtotas izmantošanas 

uzlabošanu;
– plūdu risku pārvaldību.

Tiek izteikts priekšlikums paplašināt šā instrumenta darbības jomu, padarot 
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atbilstošus tos izdevumus, kas ir saistīti ar konkrētiem uz inovāciju un zināšanu 
nodošanu vērstiem pasākumiem, lai tas ne tikai būtu lauksaimniecības un lauku 
attīstības ieguldījums Lisabonas stratēģijā, bet arī labāk atbilstu jaunajām 
prasībām jo īpaši jautājumos par jaunajiem enerģijas avotiem un cīņu pret klimata 
pārmaiņām, par bioloģisko daudzveidību un ūdens resursu pārvaldību.

Ņemot vērā lauku uzņēmēju novecošanas un lauku iedzīvotāja skaita 
samazināšanās problēmu, ir svarīgi palielināt atbalstu jaunajiem lauksaimniekiem 
darbības uzsākšanai, paaugstinot attiecīgo subsīdiju no EUR 55 000 līdz
EUR 75 000.
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