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Temats: Lūgumraksts Nr. 1463/2012, ko iesniedza Francijas valstspiederīgais 
Jean Jacquot Michel, par tiešo atbalstu Francijas lauksaimniekiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Pēdējos gados ir krasi pieaugušas labības cenas. Šajā saistībā lūgumraksta iesniedzējs prasa 
Eiropas Savienībai samazināt tiešo atbalstu labības ražotājiem, jo būtu neatbilstoši saglabāt 
tiešo atbalstu tādā pašā līmenī, kāds tas bija, kad labības cenas bija daudz zemākas. Tādējādi 
vienotā maksājuma tiesību piešķiršana dažiem Eiropas lauksaimniekiem būtu pilnīgi 
nepamatota.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 29. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 28. augustā

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka labības, eļļas augu un proteīnaugu ražotāji gūst labumu 
no kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) tiešā atbalsta, no kura tie saņem ievērojamu 
daļu. Ņemot vērā to, ka no šīm precēm gūto labumu vairo to nesenās augstās cenas, 
lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka atbalsts labības, eļļas augu un proteīnaugu ražotājiem 
vairs nav pamatots. Viņš uzskata, ka, piešķirot KLP tiešo atbalstu šiem ražotājiem, netiek 
ievēroti noteikti Līgumu pamatprincipi (tādi kā taisnīgums un solidaritāte ar trešām valstīm)
un netiek sniegts ieguldījums KLP mērķu (stabilizēt tirgus, nodrošināt piegāžu pieejamību un 
piegādāto preču saprātīgu cenu patērētājiem) un pareizas finanšu pārvaldības principa 
īstenošanā.

Kopš KLP reformas 2003. gadā lielākā daļa tiešo maksājumu ir atdalīti no ražošanas: 
lauksaimnieki vairs nesaņem maksājumus saistībā ar noteikta veida ražošanu; tā vietā 
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maksājumi ir saistīti ar tiesībām, pamatojoties uz iepriekš saņemto subsīdiju vērtību
reģionālā/valsts vai individuālā līmenī. Līdz 2013. gadam vismaz 93 % ES veikto tiešo 
maksājumu būs atdalīti no ražošanas.

Atdalītais tiešais maksājums nodrošina stabilu pamatienākumu atbalstu ražotājiem un 
nodrošina, ka lauksaimnieki reaģē uz tirgus signāliem, jo pārējie ražotāju ienākumi ir atkarīgi 
no tirgus.

Dažu produktu augstās cenas, kā norāda lūgumraksta iesniedzējs, atspoguļo tikai vienu 
pašreizējās ekonomikas situācijas dimensiju, kam ir raksturīgs arī lielāks cenu svārstīgums un 
augstākas resursu izmaksas (un samazināta peļņa). Šī situācija izraisa nepieciešamību sniegt 
stabilu ienākumu atbalstu lauksaimniekiem, kas garantētu tiem stabilus ienākumus neatkarīgi 
no tirgus svārstībām.

Turklāt pašlaik atdalītie maksājumi ir saistīti ar atbilstību vides standartiem un standartiem, 
kas attiecas uz dzīvnieku un augu veselību (savstarpējā atbilstība). Tādējādi pašlaik atdalītais 
tiešais maksājums veicina arī ilgtspējīgu lauksaimniecību, nodrošinot ekonomikas dzīvotspēju 
ilgākā termiņā un vienmērīgu lauksaimniecības nozares strukturālu pielāgošanos. 
Apvienojumā ar savstarpējo atbilstību tiešie maksājumi veicina to, ka pamata sabiedriskos 
labumus piegādā ar ilgtspējīgas lauksaimniecības starpniecību.

PTO lauksaimniecības atbalsta pasākumu klasifikācijā pašlaik atdalītie maksājumi ir „zaļajā 
kastē”, kas nozīmē, ka tie vai nu nemaz, vai tikai minimāli traucē tirdzniecību starp ES un tās 
tirdzniecības partneriem. Tādējādi atdalītie tiešie maksājumi ļauj ES nodrošināt minimālo
ieņēmumu plūsmu tās lauksaimniecības kopienai, vienlaikus ņemot vērā augstus pārtikas 
drošības un ražošanas kvalitātes standartus un nodrošinot, ka šāda veida atbalsts minimāli 
ietekmē pārējo pasauli. Šajā saistībā nav ekonomisku pierādījumu saiknei starp pašreizējo 
tiešo maksājumu modeli un pašreizējām pārtikas piegādes vajadzībām pasaulē. No otras 
puses, Eiropas Savienība ir aktīvi iesaistījusies politikas diskusijā par lauksaimniecības un 
pārtikas un barības drošību dažādos starptautiskos forumos, tādos kā Pasaules pārtikas 
nodrošinātības komiteja un G8/G20, lai sniegtu ieguldījumu pašreizējās pārtikas stratēģijās 
pasaulē.

Saistībā ar jauno KLP reformu 2014.–2020. gada periodam ir nolemts, ka tiešo maksājumu 
sadales modeli starp dalībvalstīm un pašās dalībvalstīs pārdefinēs, atsakoties no vēsturiskajām 
atsaucēm par labu fiksētai likmei valsts vai reģionālā līmenī ar iespējām dalībvalstīm īstenot 
daļēju konverģenci. Atteikšanās no vēsturiskajām atsaucēm noteikti būs svarīgs pavērsiens
ceļā uz godīgāku un pārredzamu tiešā atbalsta piešķiršanu, kas būs vairāk pamatota ar 
objektīviem kritērijiem, nevis vēsturiskiem iemesliem.

Komisija neuzskata, ka pašreizējā ekonomiskā situācija attaisno tiešā atbalsta atcelšanu 
noteiktiem ražotājiem, pamatojoties uz pašreizējām preču augstajām cenām. Komisija 
uzskata, ka, lai īstenotu tendenci, kas paredz orientēšanos uz tirgu, ir jārada efektīvāks un 
mērķtiecīgāks tiešā atbalsta modelis, kura pamatā būtu pārredzami, godīgi un 
nediskriminējoši kritēriji. Lēmumi saistībā ar KLP reformu ir svarīgs, objektīvs pasākums
ceļā uz efektīvākiem, pārredzamākiem un godīgākiem tiešajiem maksājumiem.


