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IEROSINĀJUMI 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta 

komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. uzsver kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) kā Savienības vecākās kopējās 

politikas milzīgo nozīmi publisko mērķu sasniegšanā un reaģējot uz jauniem 

izaicinājumiem ar secīgām reformām, kas ir būtiski, piemēram, ražojot augstas 

kvalitātes pārtiku, piegādājot nepārtikas preces un sniedzot pakalpojumus šajā jomā, 

panākot pārtikas drošību un lauku teritoriju apdzīvotības stabilizāciju un saglabāšanu, 

lai nodrošinātu pārtiku par pieņemamām cenām aptuveni 500 miljoniem Eiropas 

patērētāju, teritoriālo līdzsvaru un sociālo kohēziju un garantētu, ka lauku rajoni ir 

ilgtermiņā ilgtspējīgi; turklāt norāda to, ka katram ES pilsonim tas izmaksā tikai 

EUR 0,32 dienā; atgādina, ka lauksaimniecība un pārtikas rūpniecība veido 16 % no 

Eiropas rūpniecības kopējā apgrozījuma un nodrošina vairāk nekā 44 miljonus 

darbvietu visā pārtikas apgādes ķēdē, 10 miljonus darbvietu tieši lauksaimniecībā, 

11 miljonus lauku saimniecību un EUR 130 miljardus gadā kā ienākumus no eksporta; 

uzsver, ka KLP ar abiem pīlāriem palīdz stabilizēt lauksaimnieku ienākumus, vienlaikus 

veicinot vides programmas un saimniecisko darbību lauku apvidos;  

2. norāda, ka pašreizējā DFS 2014.–2020. gadam un pirmo reizi vēsturē KLP vairs nav ES 

politika ar vislielāko budžetu (pēdējās trīs desmitgadēs tās īpatsvars DFS diemžēl ir 

samazinājies no 75 % no DFS līdz 38 %); skaidri norāda, ka pēc vairākām politikas 

reformām KLP izdevumi ir samazināti un kļuvuši mērķtiecīgāki, vairāk orientēti uz 

tirgu un vērsti uz ES lauksaimniecības konkurētspējas uzlabošanu; 

3. turklāt norāda, ka papildu uzdevumi un mērķi, par kuriem tirgus ne vienmēr nodrošina 

atalgojumu, tika iekļauti KLP, nepalielinot tās budžetu, un tas notika laikā, kad ES 

paplašinājās, uzņemot vairāk dalībvalstu; uzsver, ka izaicinājumu un prasības ir 

palielinājušās, tostarp, piemēram, vajadzība nodrošināt, ka pārtikas krājumi ir droši un 

ka tiek aizsargāti vides resursi, vajadzība attīstīt ilgtspējīgu lauksaimniecības praksi, 

zaļināšanu un veikt investīcijas jaunās lauksaimniecības tehnoloģijās un vajadzība 

mazināt klimata pārmaiņu sekas un ietekmi;  

4. mudina Komisiju KLP budžetu laikposmam pēc 2020. gada palielināt vai vismaz 

saglabāt pašreizējā līmenī, , lai varētu saglabāt KLP divu pīlāru struktūru ar mērķi 

palīdzēt lauksaimniekiem visās nozarēs, sasniegt galvenos mērķus — palielināt 

lauksaimnieku ienākumus, aizsargāt un radīt darbvietas, nodrošināt inovāciju un panākt 

atbilstību ilgtspējīgas attīstības mērķiem (IAM), kā arī lai izpildītu solījumus īstenot 

Parīzes nolīgumu par klimata pārmaiņām; uzskata, ka jebkāds turpmāks KLP budžeta 

samazinājums negatīvi ietekmēs lauksaimniecības nozares konkurētspēju un reģionālo 

attīstību Eiropas Savienībā Eiropas lauksaimniecības kopienās un lauku apvidos, tāpēc 

Parlaments šādu iespēju pilnībā noraida; 

5. uzskata, ka KLP budžetam būtu jāatspoguļo šīs politikas lielā Eiropas pievienotā 

vērtība, ko veido gan lauksaimniecības pārtikas produktu vienotais tirgus, gan sociālie, 

vides un kohēzijas ieguvumi ES līmenī, un norāda, ka KLP vairs nav tikai nozares 

politika; uzskata, ka KLP budžeta samazināšana atbilstoši ES-27 IKP mazinātu KLP 

efektivitāti Savienības mērķu sasniegšanā; uzskata, ka šīs politikas budžeta apmēram 
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vajadzētu pilnībā atbilst tās statusam Savienībā finansiālā izteiksmē; 

6. uzsver, ka KLP ir visaptveroša un pilnvērtīga ES politika, kas ir viens no Eiropas 

integrācijas stūrakmeņiem; norāda, ka ar šo politiku tiek sasniegts aizvien vairāk 

publisko mērķu un tā elastīgi reaģē uz jaunām problēmām un ES un tās sabiedrības 

mainīgajām vajadzībām, veicot reformas; norāda, ka tā ir atbildīga par konkurences 

apstākļiem vienotajā tirgū, tādējādi nosakot to apstākļu paredzamību un stabilitāti, kuros 

tiek īstenoti lauksaimniecības pasākumi; 

7. ar bažām norāda, ka neskaidrība par KLP nākotni DFS kontekstā jau tagad negatīvi 

ietekmē lauku apvidus, mazinot lauksaimniecībā strādājošo cilvēku motivāciju un 

tādējādi veicinot situāciju, kas varētu izraisīt krīzes Eiropas Savienībā gan nozarē, gan 

pārtikas piegādes jomā; 

8. uzsver, ka KLP un tās budžets veido kopēju darbības satvaru lauksaimniecības nozarei 

Eiropas Savienībā un šo elementu trūkums Eiropas projektā neļautu lauksaimniecības 

pārtikas produktu kopējam tirgum efektīvi darboties ES, jo dalībvalstis savstarpēji 

sacenstos lauksaimniecībai sniegtā atbalsta jomā, tādējādi kropļojot konkurenci; 

9. vērš uzmanību uz Komisijas vērienīgajām ambīcijām saistībā ar sarunām par 

tirdzniecību un piekļuves Eiropas lauksaimniecības tirgum atļaušanu vairākiem pasaules 

viskonkurētspējīgākajiem lauksaimniecības produktu ražotājiem; no otras puses, uzsver, 

ka Eiropas sabiedrība sagaida, ka lauksaimnieciskā ražošana ES notiks, ievērojot vienas 

no visaugstākajām normām un standartiem attiecībā uz pārtikas kvalitāti un 

nekaitīgumu, dzīvnieku labturību, vides aizsardzību un klimata aizsardzību; šajā sakarā 

uzsver KLP un ar to saistītā finansiālā atbalsta svarīgo kompensējošo lomu Eiropas 

lauksaimniecības konkurētspējas saglabāšanā; 

10. aicina Komisiju veikt turpmākus pasākumus, lai vienkāršotu KLP finansēšanas sistēmu, 

samazinātu lauksaimnieku finansiālo un administratīvo slogu un nodrošinātu pienācīgu 

publisku informāciju par KLP un tās budžetu, jo publiskotais atbalsta apjoms var būt 

maldinošs, īpaši ņemot vērā to, ka sabiedrība neapzinās, ka dalībvalstis, 1962. gadā 

izveidojot KLP, apvienoja resursus, lai izveidotu kopēju politiku un vienotu tirgu 

lauksaimniecības ražojumiem, un līdz ar to dalībvalstīs nav tai līdzvērtīgas valsts līmeņa 

politikas; uzsver nepieciešamību palielināt izpratni par ES būtisko lomu, atbalstot 

Eiropas pārtikas ražošanu, un vērš uzmanību uz to, ka KLP eiropiešiem nodrošina ne 

tikai augstas kvalitātes produktus par ļoti pieņemamām cenām, bet sniedz arī slēptu 

priekšrocību, atstājot patērētāju rīcībā papildu brīvos līdzekļus, kas veicina citu 

ekonomikas nozaru attīstību; uzsver, ka tas tā var turpināties tikai tad, ja KLP budžets 

tiek palielināts vai vismaz saglabāts; norāda — ja visas politikas tiktu pilnībā finansētas 

no ES budžeta, KLP veidotu tikai 1 % no minētā budžeta, kas ir pilnīgi pamatoti, ņemot 

vērā, ka tā apgādā ar pārtiku vairāk nekā 500 miljonus eiropiešu; uzsver, ka KLP veido 

mazāk nekā 0,4 % no ES un dalībvalstu kopējiem publiskajiem izdevumiem un tā nav 

liela summa salīdzinājumā ar vidēji 49 % no ES IKP, kas tiek tērēti publiskajiem 

izdevumiem; uzsver, ka ES lauksaimnieki ievēro augstus dzīvnieku labturības, vides un 

pārtikas nekaitīguma standartus, tāpēc viņiem būtu jāsaņem atbalsts šādas svarīgas 

prakses turpināšanai; 

11. uzsver, ka pašreizējā lauksaimniecības tirgu nestabilitāte un lielais cenu svārstīgums 

uzskatāmi parāda, ka ir jāsaglabā lauku saimniecību subsīdijas, jo tās ļauj efektīvāk 
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risināt un kontrolēt tirgus neveiksmes; šajā sakarā atzīst, ka lauksaimnieki nav bijuši 

ieguvēji no pārtikas cenu un produkcijas pārdošanas apjoma pieauguma pēdējos gados; 

uzstāj, ka ir vajadzīgs konkrēts atbalsts, lai novērstu aizdevumu nepieejamību 

lauksaimniekiem un no lauksaimniecības gūto ienākumu samazināšanos; turklāt 

atgādina, ka Eiropas patērētāji nav gatavi maksāt par pārtiku cenu, kas nenoliedzami 

būtu augstāka, ja lauksaimniecības nozare nesaņemtu publisko atbalstu; 

12. uzsver — lai gan lauku saimniecību subsīdijas ir nenozīmīga summa salīdzinājumā ar 

dalībvalsts kopējo IKP, tām ir būtiska nozīme lauksaimniecības nepārtrauktības un 

lauksaimnieku ienākumu nodrošināšanas ziņā; atkārtoti norāda, ka KLP ir būtiska 

nozīme lauku saimniecību ienākumu svārstību mazināšanā, kā arī atbalsta sniegšanā 

jauniem lauksaimniekiem saistībā ar ienākšanu lauksaimniecības nozarē un savu 

saimniecību ienesīguma nodrošināšanu, tādējādi tieši un netieši radot darbvietas nozarē; 

13. norāda, ka ienākumu svārstībām, kas rodas no cenu svārstībām, kuras izraisa 

lauksaimniecības nozares apstākļu pasliktināšanās, ir jāpievērš īpaša uzmanība, jo 

palielinās ražošanas izmaksas; uzsver, ka KLP nepietiekami risina lauksaimniecības 

ienākumu svārstību un lauksaimniecības tirgu nestabilitātes jautājumu un KLP budžeta 

samazināšana, visticamāk, šo problēmu vēl vairāk saasinās, skarot visneaizsargātākos 

nozares sektorus; 

14. aicina Komisiju veikt pētījumu par to, kāda summa nonāktu atpakaļ Eiropas 

Lauksaimniecības garantiju fondā (ELGF), ja visā ES tiktu piemēroti tiešo maksājumu 

ierobežojumi EUR 150 000, EUR 100 000 un EUR 50 000 apmērā; 

15. atgādina, ka Brexit paredzamā ietekme uz KLP būs no EUR 3,8 miljardiem līdz 

EUR 4,1 miljardam gadā, un tādēļ aicina Komisiju kompensēt šo zudumu, atrodot 

alternatīvus finansēšanas veidus, piemēram, palielinot dalībvalstu iemaksu kā 

procentuālo daļu no nacionālā kopienākuma, izstrādājot jaunus pašu resursu veidus, 

īstenojot dažas no reformām, ko ierosinājusi Augsta līmeņa grupa pašu resursu 

jautājumos, un uzlabojot KLP darbību, tādējādi cenšoties panākt, lai KLP budžets pēc 

Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES, paliktu neskarts un KLP spētu pilnībā atbildēt 

uz pašreizējiem un turpmākajiem izaicinājumiem, ar ko saskaras Eiropas 

lauksaimniecība; 

16. aicina Komisiju atvieglot lauksaimniecības nozarei piekļuvi citiem finanšu 

instrumentiem, piemēram, Eiropas Stratēģisko investīciju fondam (ESIF); uzskata — ja 

tiks paredzēti jauni nosacījumi KLP maksājumiem, Komisijai būtu attiecīgi jāpalielina 

tās budžets; uzsver nepieciešamību palielināt finansējumu, lai reaģētu uz dažādajām 

cikliskajām krīzēm jutīgajās nozarēs, piemēram, piena, cūkgaļas, augļu un dārzeņu 

nozarē, un uzsver, ka būtu jācīnās pret cenu svārstīgumu, ierosinot jaunus instrumentus, 

ņemot vērā brīvās tirdzniecības nolīgumu iespējamo ietekmi uz šīm nozarēm un paturot 

prātā, ka pieaug nepieciešamība veicināt Eiropas lauksaimniecības nozares 

konkurētspēju pasaulē; turklāt vērš uzmanību uz ārēju apstākļu aizvien lielāko ietekmi 

uz Eiropas lauksaimniecību un KLP un no tā izrietošo vajadzību pēc papildu 

instrumentiem, ar ko cīnīties pret iespējamām turpmākām lauksaimniecības tirgus 

krīzēm, kuras radušās ārpus ES robežām; 

17. uzsver labākas budžeta kontroles nozīmi un aicina Komisiju izstrādāt politiku, kas ļautu 

gūt labāku pārskatu par ES nodokļu maksātāju naudas izlietojuma mērķiem un 
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rezultātiem; 

18. uzsver, ka Komisijai ir jāsaglabā tiešie maksājumi neskarti, jo tie palīdz novērst 

konkurences izkropļojumus starp dalībvalstīm, un jāsaglabā ES lauksaimniecības 

produktu ārējā konkurētspēja; dedzīgi noraida jebkāda valsts līdzfinansējuma ieviešanu, 

kas nozīmētu daļēju KLP atgriešanu valsts līmenī un varētu izraisīt to, ka dažādās 

dalībvalstīs ir atšķirīga KLP, tādējādi radot ievērojamas priekšrocības neto iemaksu 

veicējiem ES budžetā un traucējot vienotā tirgus darbību; uzsver, ka KLP kā vienīgā 

pilnīgi integrētā ES līmeņa politika palīdz nodrošināt visaugstāko Eiropas pievienoto 

vērtību un valsts līmenī finansēta lauksaimniecības politika būtu ievērojami dārgāka; 

noraida jebkādus mēģinājumus piespiest dalībvalstis līdzfinansēt KLP; atzīst, ka ir 

svarīgi arī turpmāk finansēt lauku attīstības programmas, ņemot vērā to devumu Eiropas 

teritoriālajai un sociālajai kohēzijai, jo lauku apvidi veido 90 % no ES; mudina 

Komisiju pienācīgi ņemt vērā atšķirīgās ražošanas un darbaspēka izmaksas, kā arī 

lauksaimniecības ieguldījumu nodarbinātībā konkrētā dalībvalstī, nākamajā daudzgadu 

finanšu shēmā turpinot gan tiešo maksājumu konverģenci Savienībā, gan iekšējo 

konverģenci starp dalībvalstīm un to reģioniem; uzsver, ka ir svarīgi saglabāt 

dalībvalstīm pieejamo pasākumu daudzveidību, tostarp brīvprātīgu saistīto atbalstu, lai 

saglabātu ražošanu nozarēs, kurām ir izšķiroši svarīga nozīme jutīgos apgabalos, taču 

neradot iekšējā tirgus kropļojumus; uzsver, ka tiešie maksājumi ir svarīgs drošības tīkls 

un ienākumu atbalsts lauksaimniekiem; 

19. uzsver, ka lauksaimniecība, īpaši primārā ražošana, ir sevišķi jutīga pret klimata 

izraisītu dabas parādību (sausuma, plūdu, vētru, nokrišņu u. c.) nodarītajiem 

postījumiem, un tādēļ mudina Komisiju izstrādāt mehānismu, ar kuru atbalstīt šādu 

postījumu mazināšanas un novēršanas pasākumus un kurš varētu ietvert arī 

lauksaimniecības produktu primārajiem ražotājiem paredzētu kompensāciju par 

zaudējumiem, ko radījušas klimata pārmaiņu izraisītas katastrofas; 

20. aicina Komisiju saistībā ar nākamo KLP budžetu apsvērt iespēju atjaunot šo nozari, 

atvieglojot iespēju jauniešiem un jauniem lauksaimniekiem sākt darbu šajā nozarē un 

gados vecākiem cilvēkiem — aiziet no tās; mudina Komisiju turpināt izstrādāt paaudžu 

maiņas pasākumus, tādējādi atbalstot lauksaimniecības nozares modernizāciju un 

atjaunošanos, vienmēr paturot prātā nepieciešamību izmantot un nodot zināšanas; 

21. atgādina, ka lielākā daļa lauku apvidu atrodas ES vismazāk attīstītajos reģionos, kur 

IKP uz vienu iedzīvotāju ir ievērojami zemāks nekā vidēji Eiropā; tādēļ uzskata, ka 

lauku attīstība joprojām ir nozīmīgs izaicinājums līdzsvarotas teritoriālās attīstības 

kontekstā un ka šiem reģioniem ir apvidiem atbalsts, lai paaugstinātu nodarbinātību un 

dzīves līmeni, kā arī attīstītu ar lauksaimniecību nesaistītas nozares; uzsver, ka 

ekonomiskās un sociālās kohēzijas veicināšana Eiropas Savienībā joprojām ir 

uzdevums, kas jāizpilda ar ES budžeta palīdzību; tādēļ uzskata, ka būtu jāpalielina 

lauku apvidiem KLP paredzētais ES budžeta finansējums, savukārt kritērijos, pēc 

kuriem šo atbalstu sadala dalībvalstīm, arī turpmāk būtu jāņem vērā atšķirības lauku 

iedzīvotāju labklājības, skaita un lauksaimniecībai atvēlēto platību ziņā; 

22. aicina arī turpmāk sniegt mērķtiecīgu atbalstu tiem lauksaimniekiem, kuriem ir 

visvairāk nepieciešama palīdzība, tostarp ģimenes saimniecībām un mazajām un 

vidējām lauku saimniecībām, un lauksaimniekiem apgabalos, kur ir dabas ierobežojumi, 



 

AD\1143906LV.docx 7/9 PE612.377v02-00 

 LV 

kā arī vismazāk attīstītajos, kalnu un tālākajos reģionos, tādējādi nodrošinot efektīvāku 

pārtikas ražošanu un apgādi ar pārtiku visās ES daļās un novēršot iedzīvotāju skaita 

mazināšanos lauku apvidos; aicina precīzi un mērķtiecīgi piešķirt atbalstu tiem, kas 

tiešā veidā apstrādā zemi, neizslēdzot nepilna laika lauksaimniekus, kuri daudzos 

gadījumos ir dažādojuši savas darbības un kurus nevajadzētu sodīt par šādiem 

centieniem; norāda, ka lauksaimniecības nozarei izšķiroši svarīgi ir tas, lai tiktu 

stimulēta turpmāka nodarbošanās ar lauksaimniecību, nodrošinot KLP pienācīgu 

turpmāko budžetu un piemērojot pozitīvu diferenciāciju visneaizsargātākajām 

teritorijām; aicina Komisiju paredzēt piešķirt lielāku finansējumu attālu un salu reģionu 

īpašo attīstības problēmu pārvarēšanas programmām (POSEI), kā Parlaments to ir 

aicinājis, lai aizsargātu šo attālajiem reģioniem ļoti svarīgo sistēmu; atgādina, ka trīs 

dalībvalstis ir tiesīgas piedalīties šajās programmās, kuras veido mazāk nekā 1 % no 

KLP budžeta; īpaši norāda, ka sabiedrības virzīta vietējā attīstība, piemēram, 

programma LEADER, ir izrādījies efektīvs KLP līdzekļu izlietojuma veids; prasa 

nākamajā DFS piešķirt lielāku finansējumu ražotāju organizāciju izveidei un attīstībai; 

23. aicina Komisiju nākamajā DFS atbalstīt lauksaimnieku piekļuvi inovācijām, tādām kā 

modernas selekcijas metodes un precīzā lauksaimniecība, palielinot sinerģiju starp 

dažādiem finansēšanas programmu veidiem un pievēršot lauksaimniecībai lielāku 

uzmanību ES pētniecības programmās; norāda uz jaunu tehnoloģiju aizvien lielāko 

nozīmi un potenciālu lauksaimniecības jomā, taču uzsver, ka lielai daļai lauksaimnieku 

tās joprojām ir nepieejamas; 

24. aicina Komisiju iesniegt priekšlikumu par tiesisko regulējumu attiecībā uz pārtikas 

apgādes ķēdi Eiropas Savienībā un garantēt tam pienācīgu finansējumu, lai cīnītos pret 

negodīgu tirdzniecības praksi vienotajā tirgū un nodrošinātu lauksaimniekiem zināmu 

pārredzamību un noteiktību, tādējādi dodot viņiem iespēju pieņemt labi pārdomātus 

lēmumus, kas nāktu par labu ne tikai pašiem lauksaimniekiem, bet arī patērētājiem, un 

ļautu izvairīties no tādas prakses kā pārdošana zem pašizmaksas un no tās izrietošās 

lauksaimniecības ienākumu krišanās; prasa finansēt pasākumus, kuri palielina 

lauksaimnieku iespējas panākt izdevīgākus nosacījumus pārtikas piegādes ķēdē; 

atgādina, ka Parlaments ar pārliecinošu vairākumu ir atbalstījis ES tiesisko regulējumu 

cīņai pret negodīgu tirdzniecības praksi; 

25. pieņem zināšanai ražotāju interesi par ES produktu popularizēšanas programmām un 

aicina Komisiju saglabāt pašreizējo tendenci palielināt šādu programmu resursus, tomēr 

vienlaikus izvērtējot ar tām saistītās administratīvās prasības un nosacījumus, kas bieži 

rada grūtības, īpaši maziem un vidējiem, kā arī jauniem ražotājiem un tos pārstāvošām 

asociācijām; 

26. uzskata, ka pirmie četri scenāriji, ko Komisija izklāstījusi 2017. gada marta baltajā 

grāmatā, nav pietiekami vērienīgi; uzsver, ka piektais scenārijs ir jāņem par izejas 

punktu visās diskusijās par turpmāko ES budžetu pēc 2020. gada; uzskata, ka nākamās 

DFS ilgumam vajadzētu būt iespējami garam (vismaz septiņi gadi) ar ilgtermiņa 

stratēģiju attiecībā uz ES lauksaimniecības nozares attīstību laikposmā līdz 

2050. gadam, lai nodrošinātu KLP finansējuma paredzamību un stabilitāti nākotnē, īpaši 

ņemot vērā pārtikas apgādes drošības nozīmību un pieaugošo nestabilitāti šajā nozarē, 

kā arī lai palielinātu iespēju veiksmīgi īstenot izmēģinājuma programmas. 
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