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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, 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 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. 

● 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. 

● 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. 
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● 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.

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. Referente apzinās, ka dažas 
problēmas ir tādas, ko nevar atrisināt šīs regulas kontekstā, piemēram, jautājums par ES un 
ĀKK piegādes ķēžu stiprināšanu un par piegādes ķēžu stiprināšanu pašās ĀKK valstīs. Tā kā 
jaunattīstības valstu ražošanas sistēmas ir veidojušās paralēli ES sistēmai, tās ir cieši saistītas 
un jebkāds mēģinājums stiprināt ES piegādes ķēdes cietīs neveiksmi, ja šī savstarpējā saikne 
netiks pietiekami ņemta vērā un ja tiks uzlabotas tikai ES piegādes ķēdes. Piemēram, 
jaunattīstības valstīs, jo īpaši vismazāk attīstītajās valstīs (VAV), būtu jāveicina tādu modernu 
tirgus pārvaldības instrumentu izmantošana kā lielāka pārredzamība, spēju veidošana, 
savlaicīga apmaiņa ar informāciju par standartiem, tehniskie noteikumi vai atbalsts attiecībā 
uz sarunām par līgumiem.  

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
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) 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 
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saistību izpilde klimata pārmaiņu 
mazināšanas jomā.

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. 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
94. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(94) Vienots tirgus ietver tirdzniecības
sistēmu pie Savienības ārējām robežām. 
Šajā tirdzniecības sistēmā būtu jāietver 
ievedmuita un eksporta kompensācijas, un 
principā tai būtu jāstabilizē Savienības 
tirgus. Tirdzniecības sistēmai būtu jābalstās 
uz saistībām, kas pieņemtas daudzpusējo 
tirdzniecības sarunu Urugvajas kārtā un 
divpusējos nolīgumos.

(94) Vienots tirgus ietver tirdzniecības 
sistēmu pie Savienības ārējām robežām. 
Šajā tirdzniecības sistēmā būtu jāietver 
ievedmuita, un tajā uz noteiktu laiku būtu 
jāturpina ietvert eksporta kompensācijas, 
un principā tai būtu jāstabilizē Savienības 
tirgus. Tirdzniecības sistēmai būtu jābalstās 
uz saistībām, kas pieņemtas daudzpusējo 
tirdzniecības sarunu Urugvajas kārtā un 
divpusējos nolīgumos, un tajā būtu jāņem 
vērā Savienības mērķi attīstības jomā, kā 
arī saistības pret jaunattīstības valstīm.

Or. en

Pamatojums

Apsvērumā būtu jāatspoguļo ierosinātās izmaiņas noteikumos par eksporta kompensācijām.
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
107. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(107) Iespējai piešķirt kompensācijas par 
eksportu uz trešām valstīm, kas balstās uz 
cenu starpību Savienības un pasaules tirgū 
un nepārsniedz limitus, kas atbilst PTO 
pieņemtajām saistībām, būtu jāpalīdz 
nodrošināt Savienības dalība dažu šajā 
regulā minēto produktu starptautiskajā 
tirdzniecībā. Veicot subsidētu eksportu, 
būtu jāievēro vērtības un daudzuma limiti.

(107) Iespējai piešķirt kompensācijas par 
eksportu uz trešām valstīm, kas balstās uz 
cenu starpību Savienības un pasaules tirgū 
un nepārsniedz limitus, kas atbilst PTO 
pieņemtajām saistībām, būtu jāpalīdz 
nodrošināt Savienības dalība dažu šajā 
regulā minēto produktu starptautiskajā 
tirdzniecībā. Veicot subsidētu eksportu, 
būtu jāievēro vērtības un daudzuma limiti 
un nevajadzētu apdraudēt jaunattīstības 
valstu pārtikas ražošanas jaudu un 
ilgtermiņa nodrošinātību ar pārtiku.
Eksporta kompensācijas būtu pakāpeniski
jālikvidē līdz 2017. gadam. 

Or. en

Pamatojums

Apsvērumā būtu jāatspoguļo ierosinātās izmaiņas noteikumos par eksporta kompensācijām.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
109.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(109a) Lai nodrošinātu attīstības politikas 
saskaņotību, saskaņā ar Līguma 
290. pantu būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt deleģētos aktus par 
kritērijiem un procedūrām kompensāciju 
piešķiršanai par eksportu uz jaunattīstības 
valstīm.

Or. en
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Pamatojums

Skatīt 107. apsvēruma grozījumu.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
2.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a pants
Attīstības politikas saskaņotība

Saskaņā ar LESD 208. pantu šīs regulas 
īstenošanā ņem vērā attīstības sadarbības 
mērķus, tostarp Apvienoto Nāciju 
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.

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. 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. 6

Regulas priekšlikums
66. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ņemot vērā specifiku, kas raksturīga Ņemot vērā specifiku, kas raksturīga 
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tirdzniecībai starp Savienību un dažām 
trešām valstīm, un dažu lauksaimniecības 
produktu īpatnības, Komisija ir pilnvarota 
saskaņā ar 160. pantu pieņemt deleģētos 
aktus, lai noteiktu apstākļus, kuros uzskata, 
ka importēti produkti nodrošina līdzvērtīgu 
atbilstību Savienības tirdzniecības 
standartiem, un apstākļus, kuros ir 
pieļaujama atkāpe no 58. panta, un 
noteikumus par tirdzniecības standartu 
piemērošanu produktiem, kurus eksportē 
no Savienības.

tirdzniecībai starp Savienību un dažām 
trešām valstīm, un dažu lauksaimniecības 
produktu īpatnības, Komisija ir pilnvarota 
saskaņā ar 160. pantu pieņemt deleģētos 
aktus, lai noteiktu apstākļus, kuros uzskata, 
ka importēti produkti nodrošina līdzvērtīgu 
atbilstību Savienības tirdzniecības 
standartiem, un apstākļus, kuros ir 
pieļaujama atkāpe no 58. panta, un 
noteikumus par tirdzniecības standartu 
piemērošanu produktiem, kurus eksportē 
no Savienības. Saskaņā ar ES mērķiem un 
starptautiskajām saistībām attīstības jomā 
īpašu uzmanību pievērš tam, lai tiktu 
likvidēti nevajadzīgi šķēršļi eksportam no 
jaunattīstības valstīm un lai šīm valstīm 
īpaši aktuālās izmaiņas tiktu paziņotas 
savlaicīgi.

Or. en

Pamatojums

Šajā pantā vajadzētu labāk atspoguļot īpašās ES saistības, kas noteiktas Līgumā par 
tehniskajām barjerām tirdzniecībā (TBT), kurā paredzēts, ka dalībvalstis nodrošina, lai 
tehniskie noteikumi, standarti un atbilstības novērtēšanas procedūras neradītu nevajadzīgus 
šķēršļus eksportam no jaunattīstības valstīm.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
117. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vispārējie nosacījumi Vispārējie nosacījumi
1. Neskarot gadījumus, kad importa vai 
eksporta licences ir vajadzīgas saskaņā ar 
šo regulu, var noteikt, ka viena vai vairāku 
lauksaimniecības produktu importam 
Savienībā ar mērķi tos laist brīvā apgrozībā 
vai eksportam no Savienības ir jāuzrāda 
licence, ņemot vērā licenču vajadzību 
attiecīgo tirgu pārvaldībai un jo īpaši 
attiecīgo produktu tirdzniecības 
uzraudzībai.

1. Neskarot gadījumus, kad importa vai 
eksporta licences ir vajadzīgas saskaņā ar 
šo regulu, var noteikt, ka viena vai vairāku 
lauksaimniecības produktu importam 
Savienībā ar mērķi tos laist brīvā apgrozībā 
vai eksportam no Savienības ir jāuzrāda 
licence, ņemot vērā nepieciešamību pēc 
licencēm attiecīgo tirgu pārvaldībai, lai 
uzraudzītu attiecīgo produktu tirdzniecību
un vajadzības gadījumā uzraudzītu 
tirdzniecību ar jaunattīstības valstīm, kā 
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arī nodrošinātu saskaņotību ar ES 
mērķiem attīstības jomā.

Or. en

Pamatojums

Eksporta licences varētu izmantot par līdzekli, ar kuru uzraudzīt un, iespējams, regulēt 
paaugstināta riska ražojumu tirdzniecību ar jaunattīstības valstīm, lai novērstu nevēlamu 
ietekmi uz jaunajām lauksaimniecības nozarēm jaunattīstības valstīs. Vienpusēji eksporta 
ierobežojumi jānovērš, cieši sadarbojoties ar attiecīgās partnervalsts valdību.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
136. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Lai nodrošinātu attīstības politikas 
saskaņotību, kompensācijas par eksportu 
uz jaunattīstības valstīm nepiešķir, ja 
pastāv risks, ka attiecīgā ražojuma 
eksports nodarītu kaitējumu vietējiem 
ražotājiem. Komisija tiek pilnvarota 
pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar šīs 
regulas 160. pantu, lai noteiktu 
nosacījumus un procedūras kompensāciju 
piešķiršanai par eksportu uz jaunattīstības 
valstīm.

Or. en

Pamatojums

Pārejas posma laikā, kad vēl var izmantot eksporta kompensācijas, Komisijai būtu jānosaka 
kritēriji un procedūras eksporta kompensāciju piešķiršanai jaunattīstības valstīm, jo īpaši 
VAV, par eksportu, tādējādi nodrošinot eksporta atbilstību ES mērķiem attīstības jomā. Jo 
īpaši jānovērš eksporta kompensāciju izmaksa par eksportu, kas varētu nodarīt kaitējumu 
vietējiem ražotājiem jaunattīstības valstīs.
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Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
165. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šīs regulas 133.–141. pantu piemēro 
līdz 2017. gada 31. decembrim.

Or. en

Pamatojums

Eksporta kompensācijas nepārprotami ir tirdzniecību kropļojošs instruments. Neraugoties uz 
to, ka aizvadītajos gados ES ir būtiski ierobežojusi šo instrumentu, tā iespējamā izmantošana 
turpina apdraudēt mazāk aizsargātos ražotājus jaunattīstības valstīs. KLP regulā būtu precīzi 
jānosaka datums, kad šis politikas instruments tiks pilnībā likvidēts.


