
AD\1164774LV.docx PE625.204v02-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

Eiropas Parlaments
2014-2019

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

2018/0166R(APP)

10.10.2018

ATZINUMS

Sniegusi Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

Budžeta komitejai

par starpposma ziņojumu par DFS 2021.–2027. gadam: Parlamenta nostāja ar 
nolūku panākt vienošanos
(COM(2018)0322 – 2018/0166R(APP))

Atzinuma sagatavotājs: Peter Jahr



PE625.204v02-00 2/8 AD\1164774LV.docx

LV

PA_Consent_Interim



AD\1164774LV.docx 3/8 PE625.204v02-00

LV

IEROSINĀJUMI

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver, ka modernizētai un labi finansētai kopējai lauksaimniecības politikai (KLP), kas 
ir viena no visintegrētākajām ES politikām, ir izšķiroša nozīme nozīmīgāko ES mērķu, 
tostarp nodrošinātības ar pārtiku, sasniegšanā, jo šī politika nodrošina patērētājiem 
augstas kvalitātes un nekaitīgu pārtiku par pieņemamām cenām, saglabā ainavas un 
dabīgo vidi un nodrošina pietiekami augstu dzīves līmeni lauksaimniekiem; norāda, ka 
ir ievērojami pieaudzis to noteikumu daudzums, kas lauksaimniekiem jāievēro pārtikas, 
veselības un vides aizsardzības jomā, savukārt lauksaimniecības relatīvais īpatsvars ES 
budžetā aizvien samazinās; uzsver nepieciešamību atbalstīt lauksaimnieku pāreju uz 
videi draudzīgu lauksaimniecības praksi un atalgot par vides preču piegādi;

2. norāda, ka iespējamam KLP budžeta samazinājumam būs katastrofāla ietekme, jo, no 
vienas puses, tiks likvidēti stimuli augstāko lauksaimniecības standartu ievērošanai un, 
no otras puses, tiks apdraudēta nodrošinātība ar pārtiku un tās nekaitīgums Savienībā; 
uzsver, ka nevar prasīt, lai lauksaimnieki izpildītu vēl vairāk nosacījumu bez atbilstoša 
atbalsta, kurā vienlaikus tiek ņemtas vērā katras dalībvalsts īpašās vajadzības, jo īpaši 
saistībā ar investīcijām un citiem centieniem, ar kuriem atbalsta un aizsargā vidi un 
nodrošina sabiedriskos pakalpojumus, vienlaikus aizsargājot bioloģisko daudzveidību, 
nodrošinātību ar pārtiku un pārtikas nekaitīgumu;

3. atkārtoti prasa ES 27 valstīm paredzēto KLP budžetu (reālā izteiksmē) daudzgadu 
finanšu shēmā 2021.–2027. gadam saglabāt vismaz 2014.–2020. gada budžeta apmērā, 
ņemot vērā KLP fundamentālo nozīmi, lai nodrošinātu Eiropas lauksaimniecības 
ekonomisko, vides un sociālo ilgtspēju un dinamisku lauku apvidu attīstību; uzsver, ka 
tādai ES lauksaimniecības nozarei, kas ir noturīga, ilgtspējīga un konkurētspējīga un 
aizsargā lauksaimnieku ienākumus, ir vajadzīgs stabils un labi finansēts KLP budžets; 
atkārtoti pauž stingru uzskatu, ka lauksaimniecības finansējumu nedrīkst negatīvi 
ietekmēt politiski lēmumi, piemēram, tādu brīvās tirdzniecības nolīgumu noslēgšana, 
kuri ietekmē lauksaimniecību, vai politiski konflikti ar starptautiskiem tirdzniecības 
partneriem lauksaimniecības jomā, Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES vai jaunu 
Eiropas politiku finansēšana; uzsver, ka dalībvalstu iemaksas ES budžetā ir jāpalielina 
līdz 1,3 % no to IKP;

4. stingri iebilst pret Komisijas izstrādāto jaunās DFS priekšlikumu, kas nozīmētu 
ievērojamus KLP līdzekļu samazinājumus, tostarp attālu un salu reģionu īpašo attīstības 
problēmu pārvarēšanas programmai (POSEI programmai) attiecībā uz tālākajiem 
reģioniem; uzsver, ka šie samazinājumi apdraudētu KLP mērķu sasniegšanu; uzsver, ka 
tā vietā var būt nepieciešams KLP budžeta palielinājums, ņemot vērā problēmas, ar 
kurām papildus pastāvīgajām klimata un laikapstākļu izraisītajām problēmām saskaras 
lauksaimnieki, tādas kā negodīga tirdzniecības prakse, tirgus koncentrācijas 
palielināšanās un brīvās tirdzniecības nolīgumi; uzsver, ka samazinājumu apmērs variē 
atkarībā no salīdzinājumam izmantotajiem parametriem; prasa Komisijai labākas 
salīdzināmības labad DFS turpmāk iesniegt tikai faktiskajās cenās;

5. prasa DFS 2021.–2027. gadam piešķirt vairāk budžeta līdzekļu POSEI programmām, 
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kas nāktu par labu tālākajiem reģioniem, kurus joprojām smagi ietekmē krīze un LESD 
349. pantā minētie strukturālie trūkumi, tostarp attālums, izolētība, maza teritorija, 
sarežģīts reljefs un klimats un tautsaimniecības atkarība tikai no dažiem ražojumiem;

6. aicina Komisiju jaunajā DFS paredzēt finanšu resursus, kuri vajadzīgi, lai izpildītu ES 
pirmā pīlāra KLP saistības, kā noteikts Horvātijas Pievienošanās līgumā1, attiecībā uz 
pārejas periodu, kas beidzas 2022. gadā;

7. atzinīgi vērtē 2018. gada 31. maija memorandu par nākotnes DFS un KLP, ko 
parakstījuši Francijas, Grieķijas, Īrijas, Portugāles, Somijas un Spānijas 
lauksaimniecības ministri un kurā paustas bažas par Komisijas ierosinātajiem 
samazinājumiem DFS 2021.—2027. gadam iekļautajā KLP budžetā;

8. uzsver, ka ir svarīgi saglabāt pašreizējos finanšu piešķīrumus gan tiešajiem 
maksājumiem — kā ienākumu drošības tīklu, kas atspoguļo ilgtermiņa mērķi pāriet uz 
ilgtspējīgāku Eiropas lauksaimniecības modeli, kurš palielina konkurētspēju, gan otrā 
pīlāra līdzekļiem, kas paredzēti lauksaimniekiem un lauku iedzīvotājiem; norāda, ka 
tiešo maksājumu samazināšana uzreiz ietekmē lauksaimnieku ienākumus; pauž īpašu 
nožēlu par nopietnajiem samazinājumiem, kas paredzēti KLP otrajā pīlārā, kurš lauku 
rajonos dod ievērojamu ieguldījumu investīcijās un nodarbinātībā, kā arī piekļūstamībā 
un teritoriālajā pievilcībā, rūpēs par vidi un klimata pasākumu jomā, jo īpaši finansējot 
augšupējas pieejas vietējai attīstībai, piemēram, programmu LEADER un sabiedrības 
virzītu vietējo attīstību; aicina Komisiju attiecībā uz tālākajiem reģioniem saskaņā ar 
otro pīlāru izveidot pilnīgi patstāvīgas un neatkarīgas lauku attīstības programmas, kas 
līdzinās POSEI pasākumiem pirmajā pīlārā; atgādina, ka šīs Komisijas galvenais mērķis 
ir saglabāt un radīt darbvietas ES; tāpēc stingri noraida Komisijas plānus ievērojami 
samazināt lauku attīstībai paredzēto ES budžetu un uzstāj, ka ir pienācīgi jāfinansē 
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA); uzsver, ka nevar rēķināties ar 
to, ka valstu līdzfinansējums, kuru tās nodrošina otrajam pīlāram, kompensēs budžeta 
līdzekļu trūkumu;

9. atkārtoti norāda, ka kopējam finansējumam, kas pieejams ELFLA un Eiropas 
Lauksaimniecības garantiju fondam (ELGF), nākamajā periodā vajadzētu būt 
382 855 000 000 EUR salīdzināmās cenās, lai tas atbilstu 2014.–2020. gadam piešķirto 
līdzekļu apmēram;

10. uzsver, ka iecere klimata politikas pasākumiem izlietot 40 % no KLP finansējuma 
īstenosies vien tad, ja vides un klimata politikas programmām paredzētos līdzekļus 
neskars to maksājumu samazinājumi, kuri izklāstīti 15. pantā priekšlikumā, ar ko 
izveido noteikumus par stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm jāizstrādā saskaņā ar 
KLP (COM(2018)0392);

11. atzīmē, ka līdzekļu samazināšana otrajam pīlāram kavē ekonomikas attīstību lauku 
rajonos, pāreju uz mazoglekļa ekonomiku, spēju turēties pretī klimata pārmaiņām, jaunu 
inovatīvu lauksaimniecības tehnoloģiju un ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas attīstību, 
kā arī pasākumus, kuru mērķis ir veicināt sociālo iekļaušanu, nabadzības mazināšanos 
un ekonomikas attīstību lauku rajonos;

                                               
1 OV L 112, 24.4.2012., 10. lpp.
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12. pieņem zināšanai Komisijas priekšlikumu attiecībā uz tiešo maksājumu apmēra ārējo 
konverģenci starp dalībvalstīm; uzsver, ka šādas konverģences palielināšanos var 
panākt vien tad, ja KLP budžets reālā izteiksmē vismaz tiek saglabāts;

13. prasa vairāk izmantot kohēzijas politikas instrumentus un ilgtspējīgai lauku attīstībai 
paredzēto finansējumu, lai nepieļautu lauku attīstības kavēšanos un lauku iedzīvotāju 
skaita samazināšanos;

14. atgādina, ka Komisija ir apņēmusies POSEI programmas budžetu saglabāt tā pašreizējā 
līmenī;

15. atkārtoti prasa reformēt ES pašu resursu sistēmu; uzsver, ka ir jāsaglabā nodevas par 
lauksaimniecības produktiem kā ES budžeta ieņēmumu avots; atzīmē, ka ieņēmumi no 
nodokļiem pēdējos gados samazinās, jo tarifu vidējā samazināšanās ir krietni 
pārsniegusi tirdzniecības apjomu pieaugumu; atzīmē, ka trūkst konsekvences, 
akcentējot uz eksportu vērstu lauksaimniecību, un tāpēc sensitīvām nozarēm, iespējams, 
nāksies saskarties ar lielāku konkurenci, turklāt tarifu samazināšanas rezultātā zūd 
pamats, kas ir nepieciešams šo nozaru saglabāšanai to labumu dēļ, kurus tās sniedz 
sabiedrībai;

16. uzsver nepieciešamību paredzēt juridiski saistošu un obligātu DFS vidusposma 
novērtēšanu;

17. uzsver, ka ieņēmumus, īpaši mazo un vidējo lauksaimnieku ieņēmumus, netieši vēl var 
palielināt, patiešām samazinot birokrātisko slogu, ko KLP rada lauksaimniekiem, un 
nodrošinot, ka labāk un pārredzamāk darbojas pārtikas aprite; jo īpaši akcentē 
konsultāciju pakalpojumu nozīmi, pateicoties kuriem, lauksaimnieki var saņemt 
objektīvu padomu par to, kā savu saimniekošanu pielāgot un pilnveidot, tostarp 
izmantojot klimata politikas pasākumus un atkarības no izejvielām mazināšanas 
pasākumus;

18. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu vēlreiz izvērtēt krīzes situācijām paredzētās 
rezerves darbību, jo īpaši iespēju neizmantotos jaunās lauksaimniecības rezerves 
līdzekļus pārnest no viena gada uz citu; nepiekrīt tam, ka sākotnējās summas fonda 
izveidei netiks rastas ārpus KLP budžeta, bet gan tiks ņemtas no tiešajiem maksājumiem 
2020. gadā un netiks atmaksātas lauksaimniekiem, un pauž bažas par to; tāpēc prasa 
ārpus KLP budžeta izveidot patstāvīgu rezervi krīzes situācijām lauksaimniecības 
nozarē;

19. uzskata, ka Komisijas priekšlikums finanšu disciplīnu attiecināt uz visiem tiešo 
maksājumu saņēmējiem nepalīdzēs sasniegt mērķi — panākt maksājumu līdzsvarotāku 
sadalījumu starp dažāda lieluma saimniecībām, un tāpēc sagaida, ka pašlaik noteiktais 
atbrīvojums no finanšu disciplīnas mehānisma piemērošanas lauksaimniekiem, kuri 
tiešajos maksājumos saņem ne vairāk kā 2000 EUR, paliks spēkā;

20. iestājas par to, lai programmas skolu apgādei ar augļiem, dārzeņiem un pienu budžets 
tiktu saglabāts vismaz pašreizējā līmenī, jo minētā programma ir svarīga veselīga uztura 
veicināšanā un veselīgu ēšanas paradumu veidošanā bērniem un jauniešiem;

21. atzīst — atbalsta samazināšana KLP un kohēzijas politikas pasākumiem varētu nozīmēt 
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to, ka būs mazāk iespēju sniegt atbalstu uzņēmējdarbībai lauku rajonos un atbalstu 
teritoriālai attīstībai infrastruktūras ziņā;

22. prasa vides un klimata politikas mērķus labāk līdzsvarot ar KLP finansējumu, jo 
Komisija ir ierosinājusi šajā jomā rīkoties vērienīgāk (40 % no visa KLP budžeta atvēlēt 
klimata politikas mērķiem un 30 % no otrā pīlāra finansējuma atvēlēt videi), līdztekus 
piedāvājot finansējumu būtiski samazināt, un tas nozīmē, ka krietni saruks izredzes ar 
minēto politiku sasniegt mērķi — modernizēt un pārstrukturēt lauksaimniecības pārtikas 
ražošanas nozari un nodrošināt lauku attīstību;

23. uzsver, ka ir būtiski pastiprināt muitas kontroli lauksaimniecības un pārtikas 
produktiem, kas tiek ievesti ES, un ka tādēļ IV izdevumu kategorijas 11. 
apakškategorijā “Robežu pārvaldība” ir jāizveido atsevišķa budžeta pozīcija, lai varētu 
izmantot visas muitas savienības piedāvātās iespējas un nepieļaut nelikumīgu 
tirdzniecību un krāpšanu;

24. uzskata, ka izdevumiem par tādiem tirgus pasākumiem kā valsts intervence un privātās 
uzglabāšanas atbalsts būtu jāparedz atsevišķa budžeta pozīcija un ka nevajadzētu 
paļauties tikai uz finansējumu no lauksaimniecības rezerves; uzsver, ka finansējums, 
kuru nodrošina lauksaimniecības rezerve, galvenokārt būtu jāizmanto, lai nevilcinoties 
rīkotos kritiskos apstākļos, kas nav savienojami ar normālām tirgus norisēm un ietekmē 
lauksaimniecības produktu ražošanu, pārstrādi un izplatīšanu Eiropas Savienībā;

25. norāda, ka laikposmā, uz kuru attiecas DFS 2021–2027. gadam, konverģences procesam 
ir jābūt pilnībā īstenotam, jo ir jāpanāk gan godīga konkurence starp dalībvalstīm, gan 
jāiedibina vienlīdzības principi visas ES mērogā, un ka Eiropadomes lēmums, kas 
iekļauts prezidentvalsts 2002. gada 24. un 25. oktobra secinājumos, ir jāīsteno visā 
pilnībā;

26. uzsver, ka viena no galvenajām problēmām ir paaudžu maiņa, un tāpēc uzskata, ka 
jauniešiem, kuri saņem palīdzību, lai sāktu saimniekot laukos, īpaša palīdzība būtu 
jāsaņem arī dažus pirmos saimniekošanas gadus;

27. atzīmē, ka epidēmijas un nelabvēlīgi laikapstākļi lielākajā daļā dalībvalstu ir nopietni 
ietekmējuši lopkopību un zemkopību, un prasa palielināt finansiālo atbalstu, lai segtu 
lauksaimnieku zaudējumus;

28. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu 10 miljardus EUR atvēlēt programmas 
“Apvārsnis Eiropa” pārtikai un dabas resursiem paredzētajā iedaļā, lai izvērstu un 
veicinātu inovāciju un pētniecību lauksaimniecības un pārtikas jomā; mudina ES 
iestādes šādu budžeta vērienu saglabāt visā DFS apstiprināšanas procesā, jo īpaši ņemot 
vērā to, ka otrajā pīlārā līdzekļus ir paredzēts samazināt;

29. uzsver, ka atbalstu pienācīgi finansētai KLP var atgūt, reformas nākamajā finansēšanas 
periodā veicot tā, lai to rezultāts būtu saimnieciski izdevīgāks — kā tas ir gadījumā, ja 
vairāk finansējuma tiek novirzīts lauksaimniekiem ar zemākiem ienākumiem.
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