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ĪSS PAMATOJUMS

Raugoties no attīstības politikas viedokļa, varētu ieteikt tādu KLP, kas pilnībā atšķiras no 
Komisijas iesniegtajiem reformu priekšlikumiem. 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 klimata 
pārmaiņu ierobežošanu, kuras spēcīgi ietekmē daudzas jaunattīstības valstis. Referente stingri 
atbalsta Komisijas priekšlikumā ietverto „ekoloģisko” komponentu, tomēr arī uzskata, ka 
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, 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 lauksaimniekiem 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.

● KLP vajadzētu arī veicināt transnacionālu sadarbību lauksaimniecības pētniecībā un 
izstrādē tajās jomās, kuras ir svarīgas jaunattīstības valstīm un atbilst to īpašajām 
vajadzībām. 
Komisijas paziņojumā un Padomes secinājumos par pārtikas nodrošinājuma politikas 
sistēmu ir uzsvērta nepieciešamība politikas veidošanas un lauku un lauksaimniecības 
attīstības pētniecības programmās iesaistīt galvenās ieinteresēto personu grupas, 
piemēram, sabiedrības attīstības grupas, lauksaimnieku organizācijas un sieviešu 
asociācijas. 
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Referente apzinās, ka ar šīm izmaiņām vien nepietiks, lai atrisinātu vispārējo pārtikas 
nodrošinātības problēmu un jaunattīstības valstu bažas attiecībā uz lauksaimniecības tirgu 
darbību. Attīstības politikas virzienu plašākā kontekstā varētu būt vairāk centienu, lai 
uzlabotu zināšanu apmaiņu un sadarbību jaunattīstības valstīm svarīgajā pētniecības un 
izstrādes jomā, piemēram, varētu pētīt iespējamās sinerģijas starp tādām programmām kā 
Eiropas inovācijas partnerība un Eiropas Kaimiņattiecību programma lauksaimniecības un 
lauku attīstībai.

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 
veidošanu. 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
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Reformai būtu jānodrošina, lai 
saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību (LESD) 208. pantu 
KLP tiktu ņemti vērā attīstības sadarbības 
mērķi, tostarp Apvienoto Nāciju 
Organizācijas un citu starptautisku 
organizāciju 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. Veicinot ilgtspējīgu 
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lauksaimniecību, ES vajadzētu pamatoties 
uz Lauksaimniecības zinātnes un 
tehnoloģijas starptautisko novērtējumu 
attīstības jomā (IAASTD).

Or. en

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. APS 
pārsniedz principu „neradīt kaitējumu”, kas nozīmē, ka būtu jāpēta arī iespējamā ES 
lauksaimniecības un lauku attīstības politikas sinerģiskā ietekme. Šajā sakarībā IAASTD var 
nodrošināt vadlīnijas, lai ES teritorijā un ārpus tās veicinātu ilgtspējīgu lauksamniecību.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) LEADER pieeja vietējās attīstības 
jomā vairāku gadu laikā ir pierādījusi savu 
lietderību lauku apvidu attīstības 
veicināšanā, ar augšupējo pieeju pilnībā 
ņemot vērā daudznozaru vajadzības 
vietējai lauku attīstībai. Tāpēc LEADER 
būtu jāturpina arī nākotnē, un tās 
piemērošanai arī turpmāk vajadzētu būt 
obligātai visās lauku attīstības 
programmās.

(38) LEADER pieeja vietējās attīstības 
jomā vairāku gadu laikā ir pierādījusi savu 
lietderību lauku apvidu attīstības 
veicināšanā, ar augšupējo pieeju pilnībā 
ņemot vērā daudznozaru vajadzības 
vietējai lauku attīstībai. Tāpēc LEADER 
būtu jāturpina arī nākotnē, un tās 
piemērošanai arī turpmāk vajadzētu būt 
obligātai visās lauku attīstības 
programmās. Būtu jāveicina turpmāka 
sinerģiju izpēte, sadarbojoties ar 
jaunattīstības valstu vietējiem attīstības 
jomas dalībniekiem.

Or. en

Pamatojums

Apsvērums būtu jāsaskaņo ar ierosinātajām izmaiņām pantā par LEADER sadarbības 
projektiem.
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
52. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(52) Novatorisku projektu īstenošana 
saistībā ar EIP lauksaimniecības 
ražīgumam un ilgtspējai būtu jāveic darba 
grupām, kas apvieno lauksaimniekus, 
pētniekus, konsultantus, uzņēmumus un 
citus dalībniekus, kas saistīti ar inovācijām 
lauksaimniecības nozarē. Lai nodrošinātu 
to, ka šādu projektu rezultāti labvēlīgi 
ietekmē nozari kopumā, šie rezultāti būtu 
jāizplata.

(52) Novatorisku projektu īstenošana 
saistībā ar EIP lauksaimniecības 
ražīgumam un ilgtspējai būtu jāveic darba 
grupām, kas apvieno lauksaimniekus, 
pētniekus, konsultantus, uzņēmumus un 
citus dalībniekus, kas saistīti ar inovācijām 
lauksaimniecības nozarē. Būtu jāveicina 
sadarbība ar tādiem inovāciju tīkliem 
jaunattīstības valstīs, kuri cenšas sasniegt 
līdzīgus mērķus. Lai nodrošinātu to, ka 
šādu projektu rezultāti labvēlīgi ietekmē 
nozari kopumā, šie rezultāti būtu jāizplata.

Or. en

Pamatojums

Apsvērums būtu jāsaskaņo ar ierosinātajām izmaiņām pantos par EIP.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
5. pants – pēdējais teikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visas šīs prioritātes palīdz sasniegt 
transversālos mērķus inovācijas, vides, 
klimata pārmaiņu seku mazināšanas un 
pielāgošanās jomā.

Visas šīs prioritātes palīdz sasniegt 
transversālos mērķus inovācijas, vides, 
klimata pārmaiņu seku mazināšanas un 
pielāgošanās jomā un attiecīgā gadījumā 
atspoguļo ES mērķus attīstības jomā.

Or. en

Pamatojums

Kā noteikts stratēģijā „Eiropa 2020”, attīstības mērķus vajadzētu labāk atspoguļot pārējās 
ES politikās. Šeit vajadzētu iekļaut atsauci, lai veidotu kontekstu konkrētiem grozījumiem, kas 
izdarīti noteikumos par LEADER un EIP.
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Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
6.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a pants
Attīstības politikas saskaņotība

Reforma nodrošina, ka saskaņā ar LESD 
208. pantu KLP tiek ņemti vērā attīstības 
sadarbības mērķi, tostarp Apvienoto 
Nāciju Organizācijas un citu 
starptautisku organizāciju apstiprinātie 
mērķi. Pasākumi, kas īstenoti saskaņā ar 
šo regulu, neapdraud jaunattīstības valstu 
un jo īpaši vismazāk attīstīto valstu (VAV) 
pārtikas ražošanas jaudu un ilgtermiņa 
nodrošinātību ar pārtiku, un tie veicina 
Savienības saistību izpildi klimata 
pārmaiņu mazināšanas jomā. Veicinot 
ilgtspējīgu lauksaimniecību, ES vajadzētu 
pamatoties uz Lauksaimniecības zinātnes 
un tehnoloģijas starptautisko novērtējumu 
attīstības jomā (IAASTD).

Or. en

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. APS 
pārsniedz principu „neradīt kaitējumu”, kas nozīmē, ka būtu jāpēta arī iespējamā ES 
lauksaimniecības un lauku attīstības politikas sinerģiskā ietekme. Šajā sakarībā IAASTD var 
nodrošināt vadlīnijas, lai ES teritorijā un ārpus tās veicinātu ilgtspējīgu lauksamniecību.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
36. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Atbalstu var piešķirt arī sadarbībai starp 
dalībniekiem, kas atrodas dažādos reģionos 

7. Atbalstu var piešķirt arī sadarbībai starp 
dalībniekiem, kas atrodas dažādos reģionos 
vai dalībvalstīs, kā arī sadarbībai ar 
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vai dalībvalstīs. dalībniekiem no jaunattīstības valstīm.

Or. en

Pamatojums

APS pārsniedz principu „neradīt kaitējumu”, kas nozīmē, ka saistībā ar attīstības mērķiem 
būtu jāpēta iespējamā ES iekšējo politiku sinerģiskā ietekme. ES lauku attīstības politikas 
kontekstā sadarbības pasākumi varētu atbalstīt transnacionālas iniciatīvas, iesaistot arī 
struktūras no jaunattīstības valstīm.

Grozījums Nr. 7

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) starpteritoriju vai transnacionāliem 
sadarbības projektiem; 

(a) starpteritoriju vai transnacionāliem 
sadarbības projektiem, tostarp sadarbības 
projektiem ar jaunattīstības valstīm; 

“starpteritoriju sadarbība” ir sadarbība 
dalībvalsts iekšienē; “transnacionāla 
sadarbība” ir sadarbība starp teritorijām 
vairākās dalībvalstīs un ar teritorijām trešās 
valstīs;

“starpteritoriju sadarbība” ir sadarbība 
dalībvalsts iekšienē; “transnacionāla 
sadarbība” ir sadarbība starp teritorijām 
vairākās dalībvalstīs un ar teritorijām trešās 
valstīs;

Or. en

Pamatojums

APS pārsniedz principu „neradīt kaitējumu”, kas nozīmē, ka saistībā ar attīstības mērķiem 
būtu jāpēta iespējamā ES iekšējo politiku sinerģiskā ietekme. Komisijas paziņojumā un 
Padomes secinājumos par pārtikas nodrošinājuma politikas sistēmu ir uzsvērta 
nepieciešamība lauku un lauksaimniecības attīstības politikas veidošanā iesaistīt galvenās 
ieinteresēto personu grupas, piemēram, sabiedrības attīstības grupas, lauksaimnieku 
organizācijas un sieviešu asociācijas. To varētu arī atbalstīt, veicot transnacionālas 
apmaiņas saistībā ar LEADER projektiem.
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Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
61. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) sekmē ES un jaunattīstības valstu 
apmaiņu ar lauksaimniecības 
produktivitātei un ilgtspējai svarīgiem 
pētījumiem, zināšanām un tehnoloģiju, 
pievēršot īpašu uzmanību sīksaimniecību 
īpašnieku vajadzībām.

Or. en

Pamatojums

APS pārsniedz principu „neradīt kaitējumu”, kas nozīmē, ka būtu jāpēta iespējamā ES iekšējo 
un attīstības politiku sinerģiskā ietekme. Paziņojumā par ES pārtikas nodrošinājuma politikas 
sistēmu ir uzsvērts, ka būtu jāveicina pilsoniskās sabiedrības un lauksaimnieku organizāciju 
līdzdalība politikas veidošanā un pētniecības programmās, kā arī saikne starp ES un 
jaunattīstības valstu lauksaimnieku organizācijām. EIP varētu veicināt pieredzes apmaiņu un 
apmaiņu ar novatoriskiem līdzekļiem, kas ir svarīgi gan Eiropas, gan jaunattīstības valstu 
lauksaimniekiem.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
61. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) sadarbojoties ar attiecīgajiem tīkliem 
un iestādēm jaunattīstības valstīs.

Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojumu 61. panta 1. punkta da) apakšpunkta (jauns) grozījumam.


