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ĪSS PAMATOJUMS

Raugoties no attīstības politikas viedokļa, varētu ieteikt tādu KLP, kas pilnībā atšķiras no 
Komisijas iesniegtajiem reformu priekšlikumiem. Vērienīgākai KLP reformai, ar kuru 
saskaņā stingrāk tiktu ievēroti tiešo maksājumu mērķi un pakāpeniski tiktu likvidēti saistītie 
maksājumi, būtu lielāka ietekme uz pārējo traucējumu novēršanu, kurus pasaules tirgos rada 
KLP.

Tomēr līdzšinējo KLP reformu laikā ir atrisinātas vairākas labi zināmas neatbilstības, un 
pašreizējos Komisijas priekšlikumos šī tendence turpinās. Maksājumi lauku saimniecībām 
lielā mērā ir tikuši atdalīti, un ir ievērojami samazināta tirgus intervences mehānismu un 
eksporta kompensāciju nozīme.

Viens no būtiskākajiem jauninājumiem jaunākajā reformu priekšlikumā ir tiešo maksājumu 
obligātais „ekoloģiskais” komponents, kas, visā ES atbalstot vides pasākumus, nodrošina 
prioritāti klimata un vides politikas mērķiem. Tas neradīs konkurējošu stāvokli ar 
lauksaimniekiem jaunattīstības valstīs. Turklāt obligātie vides pasākumi sekmēs to klimata 
pārmaiņu ierobežošanu, kuras spēcīgi ietekmē daudzas jaunattīstības valstis. Referente stingri 
atbalsta Komisijas priekšlikumā ietverto „ekoloģisko” komponentu, lai gan detaļas varētu tikt 
uzlabotas.

Tomēr, neraugoties uz pozitīvajām tendencēm, joprojām ir reālas problēmas, kuras būtu 
jārisina no attīstības politikas viedokļa. Reformētajai KLP joprojām ir ārēja ietekme, kas 
Komisijas priekšlikumos nav pietiekami atspoguļota. Tādēļ rūpīgi jāpārbauda KLP noteikumi, 
ņemot vērā Līgumā noteikto pienākumu nodrošināt attīstības politikas saskaņotību (APS) 
(LESD 208. pants).

KLP nav vienādas ietekmes uz visām jaunattīstības valstīm, tomēr ir zināms, ka konkrētos 
gadījumos atsevišķi KLP pasākumi jaunattīstības valstīs var izraisīt importa apjoma 
palielināšanos, kas apdraud vietējo lauksaimnieku iztiku un ierobežo lauksaimniecības nozaru 
politiskās nostādnes, kuras jaunattīstības valstīs ir pieņemtas, lai uzlabotu šo valstu ilgtermiņa 
nodrošinātību ar pārtiku. Turklāt, ņemot vērā plašāku APS nozīmi, kas pārsniedz principu 
„neradīt kaitējumu”, daži otrā pīlāra elementi varētu palīdzēt sinerģiju veidošanā un uzlabot 
Eiropas un jaunattīstības valstu lauksaimnieku sadarbību.

Tādēļ referente ierosina izdarīt grozījumus, ievērojot turpmāk minētos aspektus.

● KLP būtu jāietver plašākā ES attīstības politikas saskaņotības sistēmā, un tās ārējo ietekmi 
vajadzētu cieši uzraudzīt, iesaistot šajā darbā partnervalstu valdības un ieinteresētās 
personas.

● Eksporta subsīdijas būtu pakāpeniski jālikvidē. Tikmēr eksporta kompensācijas 
nevajadzētu piešķirt, ja vietējos ražotājus jaunattīstības valstīs apdraud būtiska kaitējuma 
risks. Parasti tādi drošības tīkla pasākumi kā intervences iepirkumi var izraisīt 
ārpuskopienas ražotāju pielāgošanās izmaksu aizstāšanu.
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● ES politika un atkarība no proteīnaugu importa rada negatīvu vides un sociālo ietekmi 
jaunattīstības valstīs, kas nodarbojas ar eksportu. Pākšaugu kultūru audzēšanas 
veicināšana Eiropā varētu arī mazināt klimata pārmaiņas un pozitīvi ietekmēt bioloģisko 
daudzveidību un augsnes auglību.

● Tiešos maksājumus nevajadzētu saistīt ar ražošanu, lai „panāktu līdzvērtīgu konkurenci 
starp ES un jaunattīstības valstu lauksaimniecības produktiem, tā veicinot godīgu 
tirdzniecību un ilgspējīgu izaugsmi”, kā to jau ierosināja Attīstības komiteja 2011. gadā.

Referente apzinās, ka ar šīm izmaiņām vien nepietiks, lai atrisinātu vispārējo pārtikas 
nodrošinātības problēmu un novērstu jaunattīstības valstu bažas attiecībā uz lauksaimniecības 
tirgu darbību. Pārējās politikas, jo īpaši ES tirdzniecības politika, tāpat kā enerģētikas vai 
pārtikas nekaitīguma politika, smagi ietekmē jaunattīstības valstis, tomēr šīs problēmas nevar 
risināt šā reformu priekšlikuma kontekstā. Piemēram, ekonomisko partnerattiecību 
nolīgumiem būtu jāļauj un jāmudina jaunattīstības valstis, kas ir pārtikas neto importētājas, 
pārveidot un stiprināt lauksaimniecības nozari.

Attīstības politika un politiskais dialogs ir jāizmanto mērķtiecīgi, lai jaunattīstības valstis 
spētu gūt labumu no starptautiskās lauksaimniecības produktu tirdzniecības un piemērot 
modernus tirgus pārvaldības instrumentus, kā to dara Savienība. Šajā sakarībā viena no 
problēmām ir varas koncentrācija  noteiktos pārtikas ķēdes posmos. Jaunattīstības valstīs 
lielākajiem ražotājiem parasti ir vairāk priekšrocību uz eksportu virzītas lauksaimniecības 
jomā.

Būtiskākā problēma APS rodas tad, ja jaunattīstības valstu un Eiropas intereses atšķiras.
Ilgtermiņā šīs intereses var saskaņot un var sekmēt visām pusēm izdevīgu risinājumu rašanu.
Tādējādi referentes priekšlikumā nav paredzēts ierobežot leģitīmos KLP mērķus, bet izdarīt 
selektīvus pielāgojumus, ja, raugoties no attīstības politikas viedokļa, tie ir uzskatāmi par 
nepieciešamiem.

GROZĪJUMI

Attīstības 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) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību (LESD) 208. pantu šai 
reformai būtu jānodrošina, lai KLP tiktu 
ņemti vērā attīstības sadarbības mērķi, 
tostarp Apvienoto Nāciju Organizācijas 
un citu starptautisku organizāciju 
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apstiprinātie mērķi. Pasākumiem, kas 
īstenoti saskaņā ar šo regulu, nevajadzētu 
apdraudēt jaunattīstības valstu un jo īpaši 
vismazāk attīstīto valstu (VAV) pārtikas 
ražošanas jaudu un ilgtermiņa 
nodrošinātību ar pārtiku, un tiem būtu 
jāveicina Savienības saistību izpilde 
klimata pārmaiņu mazināšanas jomā.

Pamatojums

Saskaņā ar LESD 208. pantu visās ES politikās, kuras var ietekmēt jaunattīstības valstis, ir 
jāņem vērā attīstības mērķi. ES attīstības sadarbības galvenie mērķi ir sekmēt jaunattīstības 
valstu lauksaimniecības attīstību un uzlabot vispārējo nodrošinājumu ar pārtiku. ES 
lauksaimniecības politikai ir ārēja ietekme, kas jo īpaši skar lauksaimniecības produktu 
tirdzniecību. Atbilstoši APS principam iespējamā ietekme uz vietējiem lauksaimniecības 
tirgiem un vietējiem ražotājiem jaunattīstības valstīs ir jāuzrauga un, kad vien iespējams, 
jānovērš.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Viens no jaunās KLP mērķiem ir 
uzlabot ekoloģiskos rādītājus, paredzot 
tiešo maksājumu obligātu “ekoloģisko” 
komponentu, kas atbalstīs visā Savienībā 
īstenojamu klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi. Šajā nolūkā daļa 
no valsts maksimālā apjoma, kas noteikts 
tiešajiem maksājumiem, dalībvalstīm būtu 
jāizmanto, lai papildus pamatmaksājumam 
piešķirtu gada maksājumu par obligātu 
praksi, kas lauksaimniekiem jāievēro, par 
prioritāti izvirzot gan klimata, gan vides 
politikas mērķus. Šāda prakse būtu jāveic 
kā vienkāršas, vispārinātas, 
ārpuslīgumiskas un ikgadējas darbības, kas 
pārsniedz savstarpējās atbilstības prasības 
un ir saistītas ar lauksaimniecību, 
piemēram, kultūru dažādošana, ilggadīgo 
zālāju uzturēšana un ekoloģiski nozīmīgas 
platības. Šāda prakse būtu jānosaka kā 
obligāta arī tiem lauksaimniekiem, kuru 

(26) Viens no jaunās KLP mērķiem ir 
uzlabot ekoloģiskos rādītājus, paredzot 
tiešo maksājumu obligātu “ekoloģisko” 
komponentu, kas atbalstīs visā Savienībā 
īstenojamu klimatam un videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi. Šajā nolūkā daļa 
no valsts maksimālā apjoma, kas noteikts 
tiešajiem maksājumiem, dalībvalstīm būtu 
jāizmanto, lai papildus pamatmaksājumam 
piešķirtu gada maksājumu par obligātu 
praksi, kas lauksaimniekiem jāievēro, par 
prioritāti izvirzot gan klimata, gan vides 
politikas mērķus. Šāda prakse būtu jāveic 
kā vienkāršas, vispārinātas, 
ārpuslīgumiskas un ikgadējas darbības, kas 
pārsniedz savstarpējās atbilstības prasības 
un ir saistītas ar lauksaimniecību, 
piemēram, dažādu kultūru augsekas 
sistēma, ilggadīgo zālāju uzturēšana un 
ekoloģiski nozīmīgas platības un tādu 
kultūru audzēšana, kuras labvēlīgi 
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saimniecības pilnībā vai daļēji atrodas 
Natura 2000 teritorijās, uz kurām attiecas 
Padomes 1992. gada 21. maija 
Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, 
savvaļas faunas un floras aizsardzību un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 30. novembra Direktīva 
2009/147/EK par savvaļas putnu 
aizsardzību, ciktāl šāda prakse ir saderīga 
ar minēto direktīvu mērķiem. Ņemot vērā 
bioloģiskās lauksaimniecības sistēmu 
vispārēji atzīto labvēlīgo ietekmi uz vidi, 
lauksaimniekiem, kuri pilda Padomes 
2007. gada 28. jūnija Regulā (EK) 
Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un 
bioloģisko produktu marķēšanu un par 
Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu 
paredzētos nosacījumus, būtu jāgūst 
labums no “ekoloģiskā” komponenta bez 
papildu pienākumu izpildes. “Ekoloģiskā” 
komponenta neievērošanai būtu jānoved 
pie sodu piemērošanas, pamatojoties uz 
Regulas (ES) Nr. […] [HZR] 65. pantu.

ietekmē klimatu un vidi, palīdz samazināt 
ražošanas izmaksas un stimulē vietējos 
dzīvnieku barības tirgus. Šāda prakse būtu 
jānosaka kā obligāta arī tiem 
lauksaimniekiem, kuru saimniecības 
pilnībā vai daļēji atrodas Natura 2000 
teritorijās, uz kurām attiecas Padomes 
1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EEK 
par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un 
floras aizsardzību un Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2009. gada 30. novembra 
Direktīva 2009/147/EK par savvaļas putnu 
aizsardzību, ciktāl šāda prakse ir saderīga 
ar minēto direktīvu mērķiem. Ņemot vērā 
bioloģiskās lauksaimniecības sistēmu 
vispārēji atzīto labvēlīgo ietekmi uz vidi, 
lauksaimniekiem, kuri pilda Padomes 
2007. gada 28. jūnija Regulā (EK) 
Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un 
bioloģisko produktu marķēšanu un par 
Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu 
paredzētos nosacījumus, būtu jāgūst 
labums no “ekoloģiskā” komponenta bez 
papildu pienākumu izpildes. “Ekoloģiskā” 
komponenta neievērošanas gadījumā būtu 
jāpiemēro sodi, pamatojoties uz 
Regulas (ES) Nr. […] [HZR] 65. pantu.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Būtu jādod dalībvalstīm iespēja daļu 
no valsts maksimālā apjoma, kas noteikts 
tiešajiem maksājumiem, skaidri noteiktos 
gadījumos izmantot saistītajam atbalstam 
konkrētās nozarēs. Resursi, kurus var 
izmantot saistītā atbalsta sniegšanai, būtu 
jāierobežo līdz noteiktam apjomam, 
vienlaikus ļaujot šādu atbalstu piešķirt 
dalībvalstīs vai to konkrētos reģionos, 
kuros ir īpaša situācija, proti, kuros 
konkrēti lauksaimniecības veidi vai 
lauksaimniecības sektori ir sevišķi svarīgi 

(33) Līdz 2016. gada beigām būtu jādod 
dalībvalstīm iespēja daļu no valsts 
maksimālā apjoma, kas noteikts tiešajiem 
maksājumiem, skaidri noteiktos gadījumos 
izmantot saistītajam atbalstam konkrētās 
nozarēs. Resursi, kurus var izmantot 
saistītā atbalsta sniegšanai, būtu jāierobežo 
līdz noteiktam apjomam, vienlaikus ļaujot
šādu atbalstu piešķirt dalībvalstīs vai to 
konkrētos reģionos, kuros ir īpaša situācija, 
proti, kuros konkrēti lauksaimniecības 
veidi vai lauksaimniecības sektori ir sevišķi 
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ekonomisku, vides un/vai sociālu iemeslu 
dēļ. Būtu jāatļauj dalībvalstīm šādam 
atbalstam izmantot līdz 5 % no valsts 
maksimālā apjoma vai līdz 10 %, ja to 
saistītā atbalsta apjoms vismaz vienā gadā 
2010.−2013. gada periodā pārsniedza 5 %.
Tomēr pienācīgi pamatotos gadījumos, ja ir 
pierādītas konkrētas aktuālas reģiona 
vajadzības un saņemts Komisijas 
apstiprinājums, būtu jāatļauj dalībvalstīm 
izmantot vairāk par 10 % no valsts 
maksimālā apjoma. Saistītais atbalsts būtu 
jāpiešķir tikai tiktāl, cik tas nepieciešams, 
lai radītu stimulu saglabāt pašreizējo 
ražošanas apjomu šajos reģionos. Šādam 
atbalstam būtu jābūt pieejamam arī 
lauksaimniekiem, kuriem 2013. gada 
31. decembrī ir īpašas maksājumtiesības, 
kas piešķirtas saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1782/2003 un Regulu (EK) 
Nr. 73/2009, un kuriem nav atbalsttiesīgu 
hektāru maksājumtiesību aktivizēšanai.
Attiecībā uz tāda brīvprātīga saistītā 
atbalsta apstiprināšanu, kas pārsniedz 10 % 
no dalībvalstij noteiktā valsts gada 
maksimālā apjoma, Komisija būtu 
jāpilnvaro arī pieņemt īstenošanas aktus, 
nepiemērojot Regulu (ES) Nr. 182/2011.

svarīgi ekonomisku, vides un/vai sociālu 
iemeslu dēļ. Būtu jāatļauj dalībvalstīm 
šādam atbalstam izmantot līdz 5 % no 
valsts maksimālā apjoma vai līdz 10 %, ja 
to saistītā atbalsta apjoms vismaz vienā 
gadā 2010.−2013. gada periodā pārsniedza 
5 %. Tomēr pienācīgi pamatotos 
gadījumos, ja ir pierādītas konkrētas 
aktuālas reģiona vajadzības un saņemts 
Komisijas apstiprinājums, būtu jāatļauj 
dalībvalstīm izmantot vairāk par 10 % no 
valsts maksimālā apjoma. Saistītais atbalsts 
būtu jāpiešķir tikai tiktāl, cik tas 
nepieciešams, lai radītu stimulu saglabāt 
pašreizējo ražošanas apjomu šajos 
reģionos. Šādam atbalstam būtu jābūt 
pieejamam arī lauksaimniekiem, kuriem 
2013. gada 31. decembrī ir īpašas 
maksājumtiesības, kas piešķirtas saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 1782/2003 un 
Regulu (EK) Nr. 73/2009, un kuriem nav 
atbalsttiesīgu hektāru maksājumtiesību 
aktivizēšanai. Attiecībā uz tāda brīvprātīga 
saistītā atbalsta apstiprināšanu, kas 
pārsniedz 10 % no dalībvalstij noteiktā 
valsts gada maksimālā apjoma, Komisija 
būtu jāpilnvaro arī pieņemt īstenošanas 
aktus, nepiemērojot Regulu (ES) 
Nr. 182/2011.

Pamatojums

Apsvērums būtu jāsaskaņo ar ierosinātajām izmaiņām noteikumos par saistīto atbalstu.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a pants
Attīstības politikas saskaņotība

Saskaņā ar LESD 208. pantu šīs regulas 
īstenošanā ņem vērā attīstības sadarbības 
mērķus, tostarp Apvienoto Nāciju 
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Organizācijas un citu starptautisku 
organizāciju apstiprinātos mērķus. 
Saskaņā ar šo regulu īstenotie pasākumi 
neapdraud jaunattīstības valstu, jo īpaši 
vismazāk attīstīto valstu (VAV), pārtikas 
ražošanas jaudu un ilgtermiņa 
nodrošinātību ar pārtiku, un tie veicina 
Savienības saistību izpildi klimata 
pārmaiņu mazināšanas jomā.

Pamatojums

Saskaņā ar LESD 208. pantu visās ES politikās, kuras var ietekmēt jaunattīstības valstis, ir 
jāņem vērā attīstības mērķi. ES attīstības sadarbības galvenie mērķi ir sekmēt jaunattīstības 
valstu lauksaimniecības attīstību un uzlabot vispārējo nodrošinātību ar pārtiku. ES 
lauksaimniecības politikai ir ārēja ietekme, kas jo īpaši skar lauksaimniecības produktu 
tirdzniecību. Atbilstoši APS principam iespējamā ietekme uz vietējiem lauksaimniecības 
tirgiem un vietējiem ražotājiem jaunattīstības valstīs ir jāuzrauga un, kad vien iespējams, 
jānovērš.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 
7 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju platības, ir atvēlēti 
ekoloģiski nozīmīgām platībām, piemēram, 
papuvēm, terasēm, ainavas elementiem, 
buferjoslām un apmežotām platībām, kas 
minētas 25. panta 2. punkta b) apakšpunkta 
ii) punktā.

Lauksaimnieki nodrošina to, ka vismaz 
7 % no to atbalsttiesīgajiem hektāriem, kas 
definēti 25. panta 2. punktā, izņemot 
ilggadīgo zālāju platības, ir atvēlēti 
ekoloģiski nozīmīgām platībām, piemēram, 
papuvēm, terasēm, ainavas elementiem, 
buferjoslām, platībām, kurās audzē 
slāpekļsaistītājas kultūras, un apmežotām 
platībām, kas minētas 25. panta 2. punkta 
b) apakšpunkta ii) punktā.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
59. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr 14.pantu, 20. panta 5. punktu, Tomēr 14. pantu, 20. panta 5. punktu, 
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22. panta 6. punktu, 35. panta 1. punktu, 
37. panta 1. punktu un 39. pantu piemēro 
no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

22. panta 6. punktu, 35. panta 1. punktu, 
37. panta 1. punktu un 39. pantu piemēro 
no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

Šīs regulas 38.–41. pantu piemēro līdz 
2016. gada 31. decembrim.
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