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ĪSS PAMATOJUMS

KLP lauku attīstības aspekts joprojām ir ļoti nozīmīgs un ir uzskatāms par vienu no 
svarīgākajām prioritātēm pašreizējā reformā. Reformas mērķis ir arī turpmāk ietvert divus 
pīlārus, katra pīlāra budžetu nominālā izteiksmē saglabājot 2013. gada līmenī un nodrošinot 
skaidru virzību uz rezultātu sasniegšanu ES būtiskākajās, prioritārajās jomās. KLP arī 
turpmāk vajadzētu būt stratēģiskas nozīmes politikai, lai visefektīvāk risinātu ar politiku 
saistītos uzdevumus un visefektīvāk izmantotu budžeta līdzekļus. II pīlāra instrumentiem 
vajadzētu nodrošināt dalībvalstīm lielāku iespēju pielāgot risinājumus to vietējai specifikai. 

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. Turklāt 
reformas mērķis ir izstrādāt efektīvus un pastāvīgus instrumentus, lai lauksaimniecības nozarē 
palielinātu efektivitāti. 

Komisijas priekšlikuma mērķis ir noteikt īpašas politikas iespējas, lai reaģētu uz turpmākiem 
problēmjautājumiem, kas skar lauksaimniecību un lauku rajonus, un īstenotu KLP noteiktos 
mērķus. Paredzams, ka vides pasākumu uzlabošana papildus līdzekļu palielinājumam atrisinās 
šos jautājumus teritoriālā līmenī. Turklāt saistībā ar II pīlāru izlietojamie līdzekļi būtu vairāk 
jāorientē uz lauksaimnieku kopienu. 

Rezumējot, Komisija ierosina lauku attīstībai paredzētos līdzekļus iekļaut vienotā stratēģiskā 
satvarā līdz ar citiem ES kopīgi pārvaldītiem līdzekļiem, uz kuriem attiecas aktīvāka, 
mērķtiecīgāka pieeja un uzlaboti, skaidrāk formulēti ex ante nosacījumi. KLP II pīlāram 
jādarbojas koordinētā un papildinošā veidā ar I pīlāru, kā arī ar citiem ES fondiem (jo īpaši 
Eiropas Reģionālās attīstības fondu (ERAF), Eiropas Sociālo fondu (ESF), Kohēzijas fondu 
un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (EJZF)). Fondi ES līmenī ir pakārtoti vienotam 
stratēģiskajam satvaram (VSS), kas valsts līmenī tiks transponēts partnerības līgumos, 
iekļaujot kopīgus darbības mērķus un noteikumus. Izveidojot kopīgus noteikumus visiem 
fondiem, kas darbojas vienotā stratēģiskajā satvarā, gan saņēmējiem, gan valsts iestādēm tiks 
atvieglots darbs ar projektiem un tiks sekmēta integrētu projektu īstenošana.

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
51. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Summu EUR 30 miljonu apmērā atvelk 
no 1. punktā minētā piešķīruma un 
izmanto, lai finansētu balvu par 
novatorisku vietējo sadarbību, kas minēta 
56. pantā.

svītrots

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
56. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

56. pants svītrots
Balva par novatorisku vietēja mēroga 

sadarbību lauku apvidos
Līdzekļus, kas minēti 51. panta 2. punktā, 
izmanto, lai finansētu balvas piešķiršanu 
sadarbības projektiem, kuros iesaistīti 
vismaz divi partneri, kas atrodas dažādās 
dalībvalstīs un vietējā mērogā īsteno 
novatorisku koncepciju.
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
57. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

57. pants svītrots
Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus

1. Vēlākais no 2015. gada un pēc tam 
katru gadu Komisija publicē 
uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus ar 
mērķi piešķirt 56. pantā minēto balvu. 
Pēdējo uzaicinājumu iesniegt 
priekšlikumus publicē ne vēlāk kā 
2019. gadā.
2. Uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus 
norāda priekšlikumu tematu, kas ir 
saistīts ar Savienības lauku attīstības 
prioritātēm. Turklāt temats ir piemērots 
īstenošanai transnacionālas sadarbības 
ceļā.
3. Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus ir 
atvērts gan vietējām rīcības grupām, gan 
atsevišķiem tiesību subjektiem, kas 
sadarbojas konkrēta projekta īstenošanā.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
58. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

58. pants svītrots
Atlases procedūra

1. Pieteikumus balvas saņemšanai 
pretendenti visās dalībvalstīs iesniedz 
attiecīgajam valsts lauku tīklam, kas ir 
atbildīgs par pieteikumu priekšatlasi.
2. Lai veiktu pieteikumu priekšatlasi, 
valsts lauku tīkli no saviem biedriem 
izveido neatkarīgu ekspertu padomi 
pieteikumu priekšatlasei. Pieteikumu 
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priekšatlasi veic, pamatojoties uz 
izslēgšanas, atlases un piešķiršanas 
kritērijiem, kas noteikti uzaicinājumā 
iesniegt priekšlikumus. Katrs valsts lauku
tīkls atlasa ne vairāk kā 10 pieteikumus 
un nosūta tos Komisijai.
3. Komisija ir atbildīga par piecdesmit 
uzvarējušo projektu atlasi no visās 
dalībvalstīs priekšatlasē izvēlētajiem 
pieteikumiem. Komisija izveido īpašu 
koordinācijas grupu, kuras sastāvā ir 
neatkarīgi eksperti. Šī koordinācijas 
grupa sagatavo uzvarējušo pieteikumu 
atlasi, pamatojoties uz izslēgšanas, atlases 
un piešķiršanas kritērijiem, kas noteikti 
uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus.
4. Komisija ar īstenošanas aktu pieņem 
lēmumu par to projektu sarakstu, kuriem 
tiek piešķirta balva.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
59. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

59. pants svītrots
Naudas balva — nosacījumi un izmaksa

1. Lai projekti būtu tiesīgi saņemt balvu, 
to pabeigšanai nepieciešamais laiks 
nepārsniedz divus gadus no dienas, kad 
pieņemts īstenošanas akts par balvas 
piešķiršanu. Projekta īstenošanas grafiks 
ir noteikts pieteikumā.
2. Balvu piešķir kā vienreizēju 
maksājumu. Komisija ar īstenošanas aktu 
nosaka maksājuma apjomu saskaņā ar 
kritērijiem, kas norādīti uzaicinājumā 
iesniegt priekšlikumus, un ņemot vērā 
projekta īstenošanas paredzamās 
izmaksas, kas norādītas pieteikumā. 
Maksimālais balvas apjoms vienam 
projektam nepārsniedz EUR 100 000.
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3. Dalībvalstis izmaksā balvu 
uzvarējušajiem pretendentiem pēc 
pārbaudīšanas, ka projekts ir pabeigts. 
Savienība atlīdzina dalībvalstīm attiecīgos 
izdevumus saskaņā ar Regulas (ES) 
Nr. HR/2012 IV sadaļas II nodaļas 
4. iedaļas noteikumiem. Dalībvalstis var 
nolemt pilnībā vai daļēji izmaksāt balvas 
summu uzvarējušajiem pretendentiem 
pirms pārbaudīšanas, ka projekts ir 
pabeigts, tomēr tādā gadījumā tās 
uzņemas atbildību par šiem izdevumiem 
līdz brīdim, kad tās ir pārbaudījušas, ka 
projekts ir pabeigts.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
60. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

60. pants svītrots
Procedūras noteikumi, termiņi un 

koordinācijas grupas izveide
Komisija ar īstenošanas aktiem nosaka 
sīki izstrādātus noteikumus par projektu 
atlases procedūru un termiņiem un 
noteikumus par 58. panta 3. punktā 
minētās neatkarīgo ekspertu 
koordinācijas grupas izveidošanu. Šos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
91. pantā minēto pārbaudes procedūru.
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