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ĪSS PAMATOJUMS

Tiešie maksājumi lauksaimniekiem ir nozīmīgs KLP elements, un pašreizējā reformā tie tiek 
uzskatīti par prioritāriem. Reformas mērķis ir līdzsvarot ienākumu atbalstu ar jaunajiem 
publiskajiem uzdevumiem, ar spēcīgu ekoloģisko komponentu integrējot vides prasības 
pirmajā pīlārā. Ar vidi un klimatu saistītās priekšrocības ir vēl viens iemesls lauksaimnieku 
ienākumu atbalstam, jo tā mērķis ir nodrošināt, lai visi lauksaimnieki pievērstos šiem 
jautājumiem. Turklāt tiks ievērotas Savienības finanšu intereses. 

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 vispārīgi raksturot politiskās iespējas, kas ļautu risināt 
nākotnē paredzamās problēmas lauksaimniecībā un lauku apvidos un sasniegt KLP mērķus, 
proti, nodrošināt dzīvotspējīgu pārtikas ražošanu, ilgtspējīgu dabas resursu apsaimniekošanu 
un klimata politiku un līdzsvarotu teritoriālo attīstību.

Rezumējot, Komisija ierosina trīsdesmit procentus tiešo maksājumu tagad saistīt ar videi 
labvēlīgas rīcības prasībām, cenšoties nodrošināt to, ka visas lauku saimniecības sniedz 
ieguvumus vides un klimata jomā. Papildus tiek ierosināts īpašs atbalsts mazajām lauku 
saimniecībām, lai vienkāršotu tām sniegto atbalstu, papildu atbalsta veidā, kas paredzēts 
jaunajiem lauksaimniekiem, lai sniegtu viņiem lielākus stimulus turpināt vai uzsākt darbību 
nozarē. Ir ierosināta arī neobligāta maksājumu shēma mazāk labvēlīgajiem apgabaliem, lai 
atzītu šo teritoriju nozīmīgumu. Atbildot uz aicinājumiem palielināt taisnīgumu, Komisija 
ierosina lauku saimniecībām, kuras saņem lielas tiešo maksājumu summas, noteikt 
nepārsniedzamo summu, kā arī samazināt dalībvalstu atšķirības attiecībā uz tiešajiem 
maksājumiem, ko saņem lauksaimnieki.  Saistībā ar savstarpēju atbilstību Komisija ierosina 
konkrētas izmaiņas prasībās, kas attiecas uz labiem lauksaimniecības un vides apstākļiem, un 
likumā noteiktajās pārvaldības prasībās. 

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

Šis atzinums ir 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
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Ir jānodrošina, lai 2013. budžeta 
gadā KLP piešķirtās summas nākamajā 
finanšu programmu periodā tiktu vismaz 
saglabātas.  Atbilstoši finanšu līdzekļi būs 
nepieciešami, lai risinātu pārtikas 
nodrošinātības, vides aizsardzības, 
klimata pārmaiņu un teritoriālā līdzsvara 
jautājumus paplašinātā ES, kā arī, lai 
KLP varētu dot ieguldījumu stratēģijas 
„Eiropa 2020” sekmīgā īstenošanā.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
5.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a pants
2. izdevumu kategorijas maksimālais 

apjoms
2013. budžeta gadā KLP piešķirtās 
summas nākamajā finanšu programmu 
periodā tiek vismaz saglabātas. Būs 
nepieciešami atbilstoši finanšu līdzekļi , 
lai risinātu pārtikas nodrošinātības, vides 
aizsardzības, klimata pārmaiņu un 
teritoriālā līdzsvara jautājumus 
paplašinātā ES, kā arī, lai KLP varētu dot 
ieguldījumu stratēģijas „Eiropa 2020” 
sekmīgā īstenošanā.
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) gada tiešo maksājumu summa ir 
mazāka par 5 % no kopējiem 
ieņēmumiem, kuri gūti no 
nelauksaimnieciskām darbībām pēdējā 
fiskālajā gadā, vai

svītrots

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktu nepiemēro 
lauksaimniekiem, kuri iepriekšējā gadā 
saņēmuši tiešos maksājumus, kas mazāki 
par EUR 5000.

svītrots

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis līdz 2013. gada 1. augustam 
var nolemt līdz 10 % no tā valsts gada 
maksimālā apjoma 
2014.−2019. kalendārajam gadam, kas 
noteikts šīs regulas II pielikumā, darīt 
pieejamus kā papildu atbalstu lauku 
attīstības programmas pasākumiem, ko 
saskaņā ar Regulu (ES) Nr. […] [RDR] 
finansē no ELFLA. Rezultātā attiecīgā 
summa vairs nav pieejama tiešo 
maksājumu piešķiršanai.

1. Dalībvalstis līdz 2013. gada 1. augustam 
var nolemt līdz 25 % no tā valsts gada 
maksimālā apjoma 
2014.−2019. kalendārajam gadam, kas 
noteikts šīs regulas II pielikumā, darīt 
pieejamus kā papildu atbalstu lauku 
attīstības programmas pasākumiem, ko 
saskaņā ar Regulu (ES) Nr. […] [RDR] 
finansē no ELFLA. Rezultātā attiecīgā 
summa vairs nav pieejama tiešo 
maksājumu piešķiršanai.
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Grozījums Nr. 6

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Apvienotā Karaliste, Bulgārija, Igaunija, 
Latvija, Lietuva, Polija, Portugāle, 
Rumānija, Slovākija, Somija, Spānija un 
Zviedrija līdz 2013. gada 1. augustam var 
nolemt līdz 5 % no summas, kas
2015.−2020. gada periodā paredzēta, lai 
atbalstītu lauku attīstības programmas 
pasākumus, ko saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. […] [RDR] finansē no ELFLA, darīt 
pieejamus šajā regulā paredzētu tiešo 
maksājumu veidā. Rezultātā attiecīgā 
summa vairs nav pieejama atbalsta 
pasākumiem saskaņā ar lauku attīstības 
programmu.

2. Apvienotā Karaliste, Bulgārija, Igaunija, 
Latvija, Lietuva, Polija, Portugāle, 
Rumānija, Slovākija, Somija, Spānija un 
Zviedrija līdz 2013. gada 1. augustam var 
nolemt līdz 5 % no summas, kas
2015.−2020. gada periodā paredzēta, lai 
atbalstītu lauku attīstības programmas 
pasākumus, ko saskaņā ar Regulu (ES) 
Nr. […] [RDR] finansē no ELFLA, darīt 
pieejamus šajā regulā paredzētu tiešo 
maksājumu veidā ar nosacījumu, ka 
vismaz 20 % paliek pieejami no ELFLA.
Rezultātā attiecīgā summa vairs nav 
pieejama atbalsta pasākumiem saskaņā ar 
lauku attīstības programmu.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
33. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis piemēro šajā nodaļā minēto 
maksājumu valsts līmenī vai, piemērojot 
20. pantu, reģiona līmenī. Ja 
piemērošanu veic reģiona līmenī, 
dalībvalstis katrā reģionā izmanto daļu no 
maksimālā apjoma, kas noteikts atbilstīgi 
3. punktam. Katram reģionam šo daļu 
aprēķina, attiecīgo reģiona maksimālo 
apjomu, kas noteikts saskaņā ar 20. panta 
2. punktu, dalot ar maksimālo apjomu, 
kas noteikts saskaņā ar 19. panta 
1. punktu.

2. Dalībvalstis šajā nodaļā minēto 
maksājumu piemēro atsevišķi visām 
maksājumtiesībām.
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Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
33. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Visas valstu summas, kas nav 
izlietotas saskaņā ar šo nodaļu, izmanto 
pasākumu finansēšanai saskaņā ar 
Regulu (ES) Nr. 1698/2005 saistībā ar 
lauksaimniecību un vidi.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
33. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Visas summas, kas radušās no tādiem 
pamata maksājuma samazinājumiem vai 
sodiem, kas izriet no šīs nodaļas un 30., 
31. un 32. panta saistībā ar nosacījumu 
neievērošanu, paliek dalībvalstīs un šo 
dalībvalstu reģionos, kuros tās radušās.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
33. pants – 3.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.c Visas summas, kas radušās 
samazinājuma vai tādu sodu rezultātā, 
kas noteikti par šā panta un 30., 31., un 
32. panta neievērošanu, paliek dalībvalstī 
un reģionā, kur tās radušās.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
33. pants – 3.d punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.d Neizmantotie līdzekļi no valsts 
maksimālā apjoma dalībvalstīs, kas bija 
paredzēti, lai finansētu šajā nodaļā 
noteiktos maksājumus, paliek dalībvalstīs 
un tos izmanto lauksaimniecības vides un 
klimata aizsardzības pasākumiem saskaņā 
ar Regulas (ES) Nr. ../20xx (ELFLA) 
noteikumiem.
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