
AD\910784LV.doc PE491.296v02-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

2011/0177(APP)

18.9.2012

ATZINUMS
Sniegusi Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

Budžeta komitejai

par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 
2014.–2020. gadam
(COM(2011)0398 – 2011/0177(APP))

Atzinumu sagatavoja: Paolo De Castro



PE491.296v02-00 2/7 AD\910784LV.doc

LV

PA_NonLeg_Interim



AD\910784LV.doc 3/7 PE491.296v02-00

LV

ĪSS PAMATOJUMS

Notiekošās diskusijas par nākamo daudzgadu finanšu shēmu (DFS) ir izšķiroši svarīgas 
kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) kontekstā un saistībā ar lēmumiem, kas jāpieņem 
par tiesību aktu reformas priekšlikumiem. 

Eiropadomē un Vispārējo lietu padomē notiekošās diskusijas par DFS sarunu galvenajiem 
elementiem un iespējām pašlaik vēl neatklāj konkrētas nostājas vai finanšu rādītājus saistībā 
ar nākamo DFS. Tomēr Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas atzinums sniedz 
iespēju informēt par tās nostāju Budžeta komiteju, jo īpaši saistībā ar pašreizējām summām 
nākamās DFS kontekstā. 

Šā atzinuma izejas punkts ir Parlamenta 2011. gada 8. jūnija rezolūcijā (SURE komitejas 
ziņojums) un 2011. gada 23. jūnija rezolūcijā (A. Dess ziņojums) paustā nostāja. Abos 
dokumentos Parlaments nepārprotami pieprasīja saglabāt KLP budžetu vismaz pašreizējā 
daudzgadu perioda ietvaros paredzētajā apmērā. 

Komisijas priekšlikumu analīze

Kad Komisija 2011. gada 29. jūnijā iepazīstināja ar priekšlikumiem attiecībā uz DFS 
2014.2020. gadam, vairakkārt tika minēts, ka priekšlikumā par KLP budžetu faktiski ir 
paredzēta tāda pati summa kā iepriekšējā plānošanas periodā. Tomēr ir vērts veikt skaitlisko 
rādītāju uzmanīgāku analīzi. 

Finanšu shēma 2014.–2020. gadam (Komisijas priekšlikums)
(miljoni eiro – 2011. gada cenas)

Saistību 
apropriācijas

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Kopā
2014-
2020

2. Ilgtspējīga
izaugsme: dabas 
resursi

57 386 56 527 55 702 54 861 53 837 52 829 51 784 382 927

tai skaitā: ar tirgu 
saistītie izdevumi 
un tiešie 
maksājumi

42 244 41 623 41 029 40 420 39 618 38 831 38 060 281 825

Avots: COM(2011)0398

Šie Komisijas sniegtie skaitliskie rādītāji izteikti nemainīgās 2011. gada cenās. Arī spēkā 
esošā DFS 2007.–2013. gadam tās pieņemšanas laikā 2006. gadā tika izteikta 2004. gada 
cenās. 
Izmantojot deflatoru 2 % apmērā gadā, šos skaitļus iespējams pārveidot „pašreizējās cenās” 
(parasti tās tiek izteiktas šādā veidā; skatīt 
http://ec.europa.eu/budget/figures/fin_fwk0713/fwk0713_en.cfm).
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Izmantojot šo pašu deflatoru 2 % apmērā gadā, šos atjauninātos 2007.–2013. gada DFS 
rādītājus iespējams izteikt 2011. gada nemainīgās cenās: 

Finanšu shēma 2007.–2013. gadam
(pielāgota atbilstīgi dažādām redakcijām)

(miljoni eiro – 2011. gada cenas)
Saistību 

apropriācijas
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kopā

2007-
2013

2. Dabas resursu 
saglabāšana un 
apsaimniekošana

59 689 62 816 58 609 61 154 59 888 59 618 58 909 420 682

tai skaitā: ar tirgu 
saistītie izdevumi 
un tiešie maksājumi

49 531 49 046 48 565 48 089 47 616 47 150 46 688 336 685

Avots: Tehnisko datu lapu kompendijs. Politikas departaments D, DG IPOL.

Salīdzinot katrā tabulā norādīto kopējo summu 2. izdevumu kategorijā, redzams, ka 
vispārējais samazinājums ir:
EUR 420 682 miljoni – EUR 382 927 miljoni = EUR 37 755 miljoni (9 %).

NB! Oriģinālā 2006. gada nolīguma summa (EUR 371 344 miljoni 2004. gada cenās), 
neņemot vērā tā dažādās redakcijas (pārtikas instruments, Galileo, ITER utt.), 2011. gada 
cenās 2. izdevumu kategorijā būtu EUR 426 558 miljoni; pieņemot šo skaitli kā izejas punktu,
Komisijas priekšlikums par DFS 2014.–2020. gadam atbilstu budžeta samazinājumam par 
aptuveni 10,3 %.

Atzinuma sagatavotāja secinājumi 

Saskaņā ar Parlamenta iepriekšējās rezolūcijās pausto nostāju KLP budžets būtu jāsaglabā 
vismaz 2007.–2013. gada finanšu shēmā paredzētajā apjomā. Tādējādi Komisijas ierosinātie 
samazinājumi būtu jānoraida, un Parlamentam būtu jāpieprasa, lai paredzētā summa atbilstu 
pašreizējā plānošanas periodā noteiktā budžeta maksimālajam apjomam. 

Ņemot vērā ierobežojumus gan dalībvalstu, gan ES budžetā, ir būtiski nodrošināt dalībvalstīm 
iespēju pārvietot līdzekļus starp abiem KLP pīlāriem (tiešajiem maksājumiem un lauku 
attīstību), lai tās pēc iespējas piemērotākā veidā varētu risināt savu lauku reģionu problēmas.
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IEROSINĀJUMI

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver KLP nozīmi saistībā ar pārtikas piegādes nodrošināšanu Savienības iedzīvotājiem 
atbilstīgi Līgumiem; norāda, ka pārtikas pieprasījums palielinās straujāk par piedāvājuma 
pieaugumu un klimata pārmaiņu ietekme lauksaimniecībā ir jūtama īpaši spēcīgi; uzstāj, 
ka Eiropai kā lielākajai lauksaimniecības produktu importētājai ir jāturpina paplašināt 
savas iespējas lauksaimniecības jomā un uzlabot savas lauksaimniecības pārtikas nozares 
efektivitāti, lai apmierinātu pašreizējo un turpmāko pārtikas produktu pieprasījumu ES;

2. uzskata, ka līdz 2012. gada beigām ir jāpanāk vienošanās par daudzgadu finanšu shēmu 
2014.–2020. gadam, pretējā gadījumā ES varētu zaudēt uzticamību un stabilitāti; 

3. atkārtoti uzver, ka saskaņā ar LESD Parlaments un Padome ir likumdevējas iestādes un 
Eiropadomei nav paredzētas likumdevēja pilnvaras; uzstāj, ka turpmākās KLP saturs ir 
jānosaka parastās likumdošanas procedūras kārtībā;

4. atgādina savu nostāju, kas izklāstīta 2011. gada 8. jūnija rezolūcijā par ieguldījumu 
nākotnē — jauna daudzgadu finanšu shēma (DFS) konkurētspējīgai, ilgtspējīgai un 
iekļaujošai Eiropai1 un 2011. gada 23. jūnija rezolūcijā par KLP 2020. gada perspektīvā 
— kā risināt nākotnē paredzamās ar pārtiku, dabas resursiem un teritoriālajiem aspektiem 
saistītās problēmas2, proti, ka KLP budžets nākamajā DFS periodā būtu jāsaglabā vismaz 
tādā pašā faktiskā apjomā kā pašreizējā daudzgadu periodā;

5. ar bažām norāda, ka Komisijas priekšlikums par nākamo DFS, paredzot, ka maksimālais 
līdzekļu apjoms 2. izdevumu kategorijā ir EUR 382 927 miljoni3 un ar tirgu saistītu 
izdevumu un tiešo maksājumu apakškategorijā — EUR 281 825 miljoni, šajā kategorijā 
radītu faktisku samazinājumu EUR 37 755 miljonu apmērā;

6. uzskata, ka šos samazinājumus nevar kompensēt ar citās kategorijās paredzētiem 
izdevumiem (vistrūcīgāko personu apgāde ar pārtiku, pētniecība lauksaimniecības jomā, 
pārtikas drošības rezerve utt.) vai ar elastības fondiem neparedzētiem izdevumiem 
(rezerve lauksaimniecības krīzes gadījumiem utt.), jo tās ir budžeta rezerves, kurās nav 
paredzētas saistību apropriācijas;

7. uzskata, ka Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (EGAF) nevajadzētu iekļaut KLP 
budžetā, jo tā iekļaušana ir maldinoša — pirmkārt, nav skaidrs, vai vispār — vai kādā 
veidā — lauksaimnieki dažādās dalībvalstīs varēs šim finansējumam piekļūt, un, otrkārt, 
EGAF iekļaušana nozīmē, ka daudzi tūkstoši lauksaimnieku turpinās bankrotēt 
starptautisku tirdzniecības nolīgumu dēļ; visbeidzot, uzskata — tā kā lauksaimniecība ir 
saistīta ar nodrošinātību ar pārtiku un īpaši cilvēka tiesībām uz pārtiku, to nevajadzētu 
izmantot kā kārti starptautiskos tirdzniecības darījumos;

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0266.
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0297.
3 Visi rādītāji attiecībā uz saistību apropriācijām 2014.–2020. gadam izteikti nemainīgās 2011. gada cenās.
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8. uzsver, ka otrajam KLP pīlāram ir nozīmīga loma, jo tas būtiski veicina investīciju ieplūdi 
un darbavietu radīšanu lauku reģionos un uzlabo lauksaimniecības nozares efektivitāti un 
konkurētspēju; uzskata, ka atbilstoši iepriekšējo KLP reformu sasniegumiem būtu pareizi 
stiprināt otro pīlāru, kas padarītu KLP daudz efektīvāku un efektīgāku, it īpaši ņemot vērā 
jaunos uzdevumus, kas cita starpā minēti stratēģijā „Eiropa 2020”; 

9 tāpēc aicina Padomi palielināt 2. izdevumu kategorijā un ar tirgu saistītu izdevumu un 
tiešo maksājumu apakškategorijā paredzēto summu attiecīgi līdz EUR 420 682 miljoniem 
un EUR 336 685 miljoniem, kas faktiski nozīmētu finansējuma saglabāšanu iepriekšējā 
plānošanas perioda līmenī, ko Parlaments ir pieprasījis iepriekšējās rezolūcijās;

10. uzsver, ka lauksaimniecības politika ir vienīgā Savienības politikas joma, kurā paredzēts 
veikt tik būtiskus budžeta samazinājumus saskaņā ar Komisijas priekšlikumu nākamajai 
DFS; tāpēc uzstāj, ka gadījumā, ja tiks paredzēts ES budžeta vispārējs samazinājums, 
nekādā gadījumā nedrīkst vēl vairāk samazināt KLP budžetu; 

11. uzsver, ka pāreja uz reģionālu modeli un videi nekaitīgākiem KLP pasākumiem nākamajā 
daudzgadu periodā nopietni ietekmēs lauksaimniekus un ka tāpēc papildu samazinājumi 
vispārējā KLP budžetā vēl vairāk apgrūtinātu atsevišķu lauksaimnieku situāciju;

12. uzsver, ka ir būtiski nodrošināt, lai dalībvalstis dažos gadījumos varētu pārvietot līdzekļus 
starp abiem KLP pīlāriem (ar nosacījumu, ka tās ņem vērā spēkā esošās līdzfinansējuma 
prasības par līdzekļu pārvietošanu no pirmā pīlāra uz otro) ar mērķi risināt lauku reģionu 
problēmas, ņemot vērā savus īpašos apstākļus un savas stratēģijas, bet neskarot notiekošos 
likumdošanas procesus KLP reformu jomā, jo sevišķi noteikumus par līdzekļu 
pārvietošanu starp fondiem nākamajā regulā par tiešajiem maksājumiem;

13. uzskata, ka programma palīdzības sniegšanai vistrūcīgākajām personām Savienībām pēc 
2013. gada būtu jāturpina.
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