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ĪSS PAMATOJUMS

Kopīga tirgu organizācija KLP joprojām ir ļoti nozīmīga, un tā ir viena no svarīgākajām 
prioritātēm pašreizējā reformā. Reformas mērķis ir plānot turpmāko darbību saistībā ar tādu 
atsevišķu KLP tirgu kā cukura, vīna, olīveļļas u. c., organizāciju. Priekšlikumu mērķis ir 
pievērsties visām KLP jomām un nodrošināt Savienības finanšu interešu ievērošanu.  

Tā kā gadu gaitā KLP ir kļuvusi sarežģītāka, ir svarīgi, lai, turpmāk īstenojot KLP, 
lauksaimniekiem tiktu nodrošināts labāks regulējums un ievērojami samazināts birokrātisms. 
Būtu jānovērš jebkāds nepamatots un pārmērīgs administratīvais slogs un izmaksas valsts 
iestādēm, jo īpaši ņemot vērā dalībvalstu fiskālo konsolidāciju un ierobežotos resursus. 
Izdevumiem ir jābūt mērķtiecīgiem, lai nodrošinātu Savienības līdzekļu pareizu pārvaldību ar 
mērķi, īstenojot daudzfunkcionālu KLP, nodrošināt svarīgas sabiedriskās preces. 

Komisijas priekšlikuma mērķis ir noteikt nozaru politiku, pievēršoties katram sektoram 
atsevišķi. Turklāt priekšlikumā ir minēti tirgus intervences un privātās uzglabāšanas 
jautājumi, kā arī eksporta kompensāciju izmantošana. Ir iztirzāti jautājumi par ražotāju 
organizācijām un grupām, jo īpaši augļu un dārzeņu nozarē, kā arī jautājumi par veicināšanas 
pasākumiem un marķēšanas praksi. Attiecībā uz nozarēm ir sniegtas politikas iespējas, lai 
reaģētu uz turpmākajām problēmām lauksaimniecības jomās un sasniegtu KLP noteiktos 
mērķus. Īstenojot reformu, ir jāņem vērā arī jaunie tirdzniecības, ražošanas un kvalitātes 
paketes standarti (piem., piena kvotas), lai nodrošinātu efektīvu satvaru un sistēmu, ar ko var 
novērst lielo cenu nestabilitāti.

Ir ļoti svarīgi nodrošināt atbilstību sabiedrības interešu prasībām saistībā ar maksājumu 
piešķiršanu.  

Šis atzinums tika sagatavots, pamatojoties uz Eiropas Komisijas nākamajā daudzgadu finanšu 
shēmā KLP paredzētajām kopējām summām. Ja šajā priekšlikumā tiktu izdarītas būtiskas 
izmaiņas, šā atzinuma saturs būtu jāpārskata.
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GROZĪJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Lauksaimniecības un lauku attīstības 
komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts – 1. daļa – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) vides pasākumi un videi nekaitīgas 
ražošanas metodes, ieskaitot bioloģisko 
lauksaimniecību;

e) vides pasākumi un videi nekaitīgas 
ražošanas metodes, ieskaitot bioloģisko 
lauksaimniecību un integrētu ražošanu;

Pamatojums

Integrēta ražošana kā ražošanas metode, kas integrē pēc iespējas vairāk dabas resursu un 
mehānismu, ir prakse, kura ilgtermiņā nodrošina ilgtspējīgu ražošanu. Minētā iemesla dēļ un 
tādēļ, ka šo metodi var attiecināt praktiski uz visām kultūrām, tā būtu uzskatāma par 
Savienībā apstiprinātu vides praksi attiecībā uz lauksaimniecisko ražošanu.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Savienības finansiālā palīdzība ir 
vienāda ar 30. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā minēto finansiālo iemaksu 
faktisko summu un nepārsniedz 50 % no 
faktiskajiem izdevumiem.

1. Savienības finansiālā palīdzība ir 
vienāda ar 30. panta 1. punkta 
a) apakšpunktā minēto finansiālo iemaksu 
faktisko summu un nepārsniedz 60 % no 
faktiskajiem izdevumiem.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
32. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr šo procentuālo daļu var palielināt Tomēr šo procentuālo daļu var palielināt 
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līdz 4,6 % no pārdotās produkcijas 
vērtības, ja daļu, kura pārsniedz 4,1 % no 
pārdotās produkcijas vērtības, izmanto 
vienīgi krīžu novēršanas un pārvarēšanas 
pasākumiem. 

līdz 5 % no pārdotās produkcijas vērtības, 
ja daļu, kura pārsniedz 4,1 % no pārdotās 
produkcijas vērtības, izmanto vienīgi krīžu 
novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem. 

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
55. pants – 1. punkts – 2. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minētos standartus tikpat intensīvi un 
stingri piemēro arī trešo valstu izcelsmes 
produktiem.

Pamatojums

Savstarpīguma principa piemērošanai būtu jāgarantē, ka visi produkti, kas paredzēti laišanai 
vienā un tajā pašā tirgū, atbilst vienām un tām pašām prasībām.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
133. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Tiktāl, cik tas vajadzīgs, lai produktus 
varētu eksportēt, pamatojoties uz to kursu 
vai cenām pasaules tirgū un nepārsniedzot 
apjomus, kas izriet no nolīgumiem, kuri 
noslēgti saskaņā ar Līguma 218. pantu, 
starpību starp minēto kursu vai cenām un 
cenām Savienībā var segt ar eksporta 
kompensācijām par:

1. Šajā nodaļā minētās eksporta 
kompensācijas izmanto tikai saistībā ar 
154. pantu. Tiktāl, cik tas vajadzīgs, lai 
produktus varētu eksportēt, pamatojoties uz 
to kursu vai cenām pasaules tirgū un 
nepārsniedzot apjomus, kas izriet no 
nolīgumiem, kuri noslēgti saskaņā ar 
Līguma 218. pantu, starpību starp minēto 
kursu vai cenām un cenām Savienībā var 
segt ar eksporta kompensācijām par:

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
154. pants – 1. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ņemot vērā vajadzību efektīvi un iedarbīgi 
reaģēt uz tirgus traucējumu draudiem, ko 
rada būtiska cenu palielināšanās vai 
samazināšanās iekšējos vai ārējos tirgos vai 
jebkādi citi faktori, kuri ietekmē tirgu, 
Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
160. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai 
veiktu vajadzīgos pasākumus attiecīgajā 
nozarē, ievērojot visas saistības, kas izriet 
no nolīgumiem, kuri noslēgti saskaņā ar 
Līguma 218. pantu.

Ņemot vērā vajadzību efektīvi un iedarbīgi 
reaģēt uz tirgus traucējumiem, ko rada 
būtiska cenu palielināšanās vai 
samazināšanās iekšējos vai ārējos tirgos, 
Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
160. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai
veiktu vajadzīgos pasākumus attiecīgajā 
nozarē, ievērojot visas saistības, kas izriet 
no nolīgumiem, kuri noslēgti saskaņā ar 
Līguma 218. pantu.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
154. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja ir radušies pirmajā daļā minētie tirgus 
traucējumu draudi un tas vajadzīgs 
nenovēršamu, steidzamu iemeslu dēļ, 
saskaņā ar šo punktu pieņemtiem 
deleģētajiem aktiem piemēro šīs regulas 
161. pantā paredzēto procedūru.

Ja ir radušies pirmajā daļā minētie tirgus 
traucējumi un tas vajadzīgs nenovēršamu, 
steidzamu iemeslu dēļ, saskaņā ar šo 
punktu pieņemtiem deleģētajiem aktiem 
piemēro šīs regulas 161. pantā paredzēto 
procedūru.
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