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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS 

„Pašreizējā lauksaimniecības zemes koncentrācija Eiropas Savienībā — kā atvieglot 

zemes pieejamību lauksaimniekiem?”. 

(2016/2141(INI)) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2015. gada 21. janvāra 

atzinumu „Zemes piesavināšanās — būtisks apdraudējums ģimenes lauksaimniecībai”,  

– ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas 

(FAO) 2012. gada 12. maija Brīvprātīgi piemērojamās pamatnostādnes par atbildīgu 

zemes, zivju akvatorijas un mežu īpašumtiesību pārvaldību, 

– ņemot vērā Lūgumrakstu Eiropas Parlamentam Nr. 187/2015 par tematu „Eiropas 

aramzemes kā mūsu kopējā labuma saglabāšana un pārvaldība: pilsoniskās sabiedrības 

organizāciju aicinājums īstenot ilgtspējīgu un taisnīgu ES zemes lietošanas politiku”, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas 

pētījumu par lauksaimniecības zemju sagrābšanas apmēru un ietekmi Eiropas 

Savienībā1, 

– ņemot vērā Reglamenta 52. pantu, 

– ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ziņojumu (A8-0000/2016), 

A. tā kā jau 2010. gadā ES-27 valstīs 50,6 % lauksaimniecībā izmantotās zemes bija tikai 

2,7 % saimniecību valdījumā, turpretī 2012. gadā 80 % saimniecību valdījumā bija tikai 

12 % lauksaimniecības zemes; 

B. tā kā zemes pieejamība ir cilvēktiesības; 

C. tā kā arvien pieaug zemes resursu nepietiekamība, no vienas puses tāpēc, ka 

lauksaimniecības zemes apjomi samazinās augsnes sablīvēšanās, urbanizācijas un 

infrastruktūras projektu īstenošanas dēļ, no otras puses tāpēc, ka notiek zemes 

īpašumtiesību koncentrēšanās lielo saimniecību un ar lauksaimniecību nesaistītu 

investoru rokās, bet zemes resursus nav iespējams pavairot, tāpēc tie ir divreiz vairāk 

apdraudēti; 

D. tā kā dalībvalstīm nolūkā pieņemt politikas lēmumus zemes tirgus jomā ir vajadzīgi 

visaptveroši, savlaicīgi, pārredzami un augstas kvalitātes dati par cenu un apjomu 

izmaiņām zemes tirgū gan attiecībā uz zemes iegādi, gan nomu; 

E. tā kā lauksaimniecības zemes īpašuma izkliedētība ir sociālās tirgus ekonomikas būtisks 

pamatprincips un valsts ekonomikas sociālās kohēzijas būtisks priekšnosacījums;  

                                                 
1 Eiropas Parlamenta Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas pētījums „Lauksaimniecības zemju 

sagrābšanas apmērs Eiropas Savienībā”, 24. lpp. (PE540.369). 
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F. tā kā lauksaimniecībā izmantojamā zeme ir īpaši nozīmīga ūdens resursu 

apsaimniekošanai un klimatam, kā arī bioloģiskajai daudzveidībai un augsnes auglībai, 

bet jau cieš no klimata pārmaiņām un augsnes erozijas;  

G. tā kā īpašumtiesības ir labākais priekšnosacījums zemes atbildīgai izmantošanai un 

ilgtspējīgai apsaimniekošanai, kā arī veicina identificēšanos un piederības sajūtu, 

iedrošinot cilvēkus palikt lauku reģionos, tā kā tās ietekmē lauku apvidu 

sociālekonomisko infrastruktūru un tā kā īpašumtiesību un valdījuma nošķiršana 

palielina šķelšanās risku sabiedrībā un nodarbinātības, dzīves kvalitātes un labklājības 

pazemināšanās risku; 

H. tā kā Eiropas lauksaimniecības politikas galvenais mērķis ir daudzfunkcionāla 

lauksaimniecība, kurai raksturīgas ģimenes un kooperatīvās saimniecības, kurām pieder 

kapitāls, kā arī plaša īpašuma izkliedētība un daudzveidīga uz dzīvesvietu balstīta 

lauksaimniecības struktūra ar tradīcijām, juridisko noteiktību un atbildību; 

I. tā kā lauksaimniecības zemes koncentrācija var izraisīt darbvietu zudumu 

lauksaimniecības nozarē; 

J. tā kā lauksaimniecības nozares nākotne ir atkarīga no jaunās paaudzes, jo tikai tā var 

apturēt novecošanu lauksaimniecības nozarē un nodrošināt lauku saimniecību 

īpašumtiesību nodošanu mantojumā, bet jauniem lauksaimniekiem un uzņēmējiem ir 

īpaši grūti iegūt piekļuvi zemei; 

K. tā kā daudzos reģionos lauksaimniecības zemes cena un nomas maksa ir tik ļoti 

pieaugusi, ka daudzām lauksaimniecībām ir ekonomiski neiespējami noturēt nomātās 

zemes platības vai iegūt savas dzīvotspējas nodrošināšanai vajadzīgās papildu platības, 

jo tirgū praktiski nav pieejama zeme; 

L. tā kā ES politikas virzieni un subsīdijas veicina koncentrāciju, jo platībatkarīgie tiešie 

maksājumi nesamērīgi dod labumu lielajām saimniecībām, un šo instrumentu 

izmantošana veicina zemes cenas kāpumu, kas savukārt veicina mazo un vidējo 

uzņēmumu izslēgšanu no zemes tirgus;  

M. tā kā īpaši kopš 2007. gada finanšu un ekonomikas krīzes lauksaimniecības zemes 

iegāde tiek uzskatīta par drošu ieguldījumu, tā kā lauksaimniecības zemi uzpērk arī ar 

lauksaimniecības nozari nesaistīti investori, bet zemes īpašumtiesības ir drošs 

ieguldījums arī inflācijas gadījumā;  

1. aicina izveidot novērošanas centru, kura uzdevums būtu uzraudzīt lauksaimniecības 

zemes koncentrāciju ES, zemes izmantojuma izmaiņas un zemes iegādes cenas un 

nomas maksas izmaiņas tirgū, un regulāri par to ziņot; 

2. aicina Komisiju noteikt juridisko pamatu regulārai salīdzināmas kvalitātes datu vākšanai 

par zemes nomas maksām un zemes iegādes cenām saistībā ar visiem zemes un 

saimniecību daļu iegādes darījumiem, ko visās dalībvalstīs veikuši lauksaimniecības 

uzņēmumi;  

3. uzskata, ka būtu lietderīgi izveidot ES mēroga zemes uzskaites sistēmu, kurā publiski 

pieejamā digitālā datubāzē laikus un precīzi būtu saprotamā veidā reģistrētas visas 
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īpašumtiesības un lietošanas tiesības uz lauksaimniecības zemi; 

4. atzīst, ka zemes konsolidācija, integrētas zemes apsaimniekošanas satvarā izmantojot 

dažādas procedūras, ir neaizstājams līdzeklis, kā uzlabot lauksaimniecības struktūru un 

atrisināt strīdus par zemes izmantošanu;   

5. uzskata, ka zemes politikai ir jāpalīdz nodrošināt sabiedrībai vēlamu plašu zemes 

īpašuma izkliedētību, jo tā tieši ietekmē visu cilvēku dzīves un darba apstākļus un 

dzīves kvalitāti, un atgādina zemes īpašumtiesību svarīgo sociālo funkciju, ņemot vērā 

to, ka saimniecību izzušana un darbvietu zudums izraisīs Eiropas mazo lauku 

saimniecību un lauku apvidu panīkumu un līdz ar to — sabiedrībai kopumā nevēlamas 

strukturālas pārmaiņas; 

6. iesaka dalībvalstīm zemes iegādē piešķirt prioritāti lauksaimniekiem, jo īpaši ņemot 

vērā to, ka tieši tagad pieaug ar lauksaimniecību nesaistītu investoru interese par 

lauksaimniecības zemes platību iegādi;  

7. uzskata, ka zemes tirgus politikai ir jāpalīdz jauniešiem pievērsties lauksaimniecībai, 

kas izriet no kopējā lauksaimniecības politikā paredzētā jauno lauksaimnieku 

atbalstīšanas mērķa; tādēļ prasa visaptverošu pieeju, kas veicinātu kvalificētu jaunu 

lauksaimnieku un uzņēmēju iespējas pārņemt vai nodibināt uzņēmumus; 

8. aicina dalībvalstis veidot zemes tirgus politiku tā, lai ierobežotu lauksaimniecības zemes 

iegādes cenu un nomas maksu palielināšanos; mudina arī noteikt, ka šīm cenām ir 

piemērojama apstiprināšanas procedūra, kas attiecas arī uz apvienošanu, sadalīšanu un 

fondu dibināšanu; uzskata, ka ir jāievieš stingrāka nomas līgumu kontrole, prasība ziņot 

par pārkāpumiem un sodu piemērošanas iespēja, jo zemes noma bieži ir pirmais solis 

ceļā uz zemes iegādi; 

9. prasa, lai ES, ar mērķi izstrādāt skaidrus lauksaimniecības struktūras pamatprincipus, 

īstenotu Apvienoto Nāciju Organizācijas Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas 

Brīvprātīgi piemērojamās pamatnostādnes par atbildīgu zemes, zivju akvatorijas un 

mežu īpašumtiesību pārvaldību, ko ir ratificējušas visas dalībvalstis; 

10. ierosina ieviest obligātus griestus tiešajiem maksājumiem EUR 150 000 apmērā, kā 

noteikts Regulas Nr. 1307/2013 (Tiešo maksājumu regula) 11. pantā, kā arī vismaz par 

5 % samazināt to lauksaimniekiem pienākošos pamata maksājuma daļu, kas pārsniedz 

EUR 150 000; 

11. uzskata — ja ir ievērots Tiešo maksājumu regulas 42. un 41. pants, būtu jāparedz, ka 

30 % tiešo maksājumu summas tiek izmaksāti par saimniecības pirmo hektāru; 

12. šajā nolūkā iesaka pieņemt vienotu ES mēroga „aktīva lauksaimnieka” definīciju, kas 

būtu skaidri saistīta ar jēdzienu „darbs lauku saimniecībā”; 

13. aicina Komisiju attiecībā uz visām politikas jomām pārbaudīt, vai tās veicina vai kavē 

lauksaimniecības zemes koncentrāciju Eiropas Savienībā; 

14. apstiprina Komisijas secinājumu, ka zeme ir ierobežots resurss, ko jau tagad nopietni 

apdraud klimata pārmaiņas, augsnes erozija un pārmērīga izmantošana, un aicina īpaši 
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aizsargāt lauksaimniecības zemi, ievērojot četras Eiropas pamatbrīvības, lai dotu 

dalībvalstīm iespēju reglamentēt lauksaimniecības zemes pārdošanu un iznomāšanu, 

ņemot vērā sociālos un vides kritērijus; 

15. aicina Komisiju izstrādāt un publicēt kritēriju kopumu, kas izskaidrotu dalībvalstīm, 

kādus zemes tirgus regulējuma pasākumus pieļauj Eiropas Savienības četras 

pamatbrīvības;  

16. aicina Komisiju palielināt dalībvalstu izpratni par korupcijas apkarošanu saistībā ar 

zemes tirdzniecību un atbalstīt dalībvalstis šo korupcijas apkarošanas centienu 

īstenošanā; 

17. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu 

valdībām un parlamentiem. 
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PASKAIDROJUMS 

 

Zemes koncentrācija — Eiropā aktuāls temats 

 

Tādi temati kā zemes piesavināšanās un zemes koncentrācija ilgu laiku ir tikuši saistīti ar 

dienvidu valstīm. Tomēr, problēmu apskatot rūpīgāk, nākas secināt, ka lauksaimniecības 

zemes koncentrācija jau gadiem ir Eiropā aktuāls temats. 

 

Tiek uzskatīts, ka zemes koncentrācija ir vērojama gadījumos, kad lauksaimniecības zemes 

tirdzniecības rezultātā tiek iegūtas Eiropas lauksaimniecības kontekstā neraksturīgi lielas 

zemes platības.  

 

2010. gada dati liecina, ka ES-27 valstīs 50,6 % lauksaimniecībā izmantotās zemes bija tikai 

apmēram 3 % saimniecību valdījumā, turpretī 2012. gadā 80 % saimniecību valdījumā bija 

tikai 12 % lauksaimniecības zemes.  

 

Lauksaimniecības zemes koncentrācijas līmenis Eiropā ir salīdzināms ar Brazīlijai, 

Kolumbijai un Filipīnām raksturīgo nevienlīdzīgo zemes īpašumtiesību sadalījumu.  

 

Lauksaimniecības zeme nav parasta prece, jo zemes resursus nav iespējams pavairot, turklāt 

zemes pieejamība ir cilvēktiesības. Lauksaimniecības zemes koncentrācijai neliela skaita 

ekonomikas dalībnieku īpašumā ir tālejoša sociālā, kultūras, ekonomiskā un politiskā ietekme 

uz visām ES dalībvalstīm.  

 

Tāpat kā finanšu līdzekļu koncentrācijas gadījumā, arī pārmērīga lauksaimniecības zemes 

koncentrācija sašķeļ sabiedrību, destabilizē lauku apvidus, apdraud pārtikas nekaitīgumu un 

līdz ar to pakļauj riskam Eiropas vides un sociālo mērķu sasniegšanu. 

 

Kopumā trūkst visaptverošu, pārredzamu, aktuālu, kvalitatīvu un Eiropas mērogā saskaņotu 

datu par cenu un apjoma izmaiņām Eiropas zemes tirgū. Tas vienlīdz attiecas gan uz zemes un 

saimniecību daļu iegādes cenām, gan to nomas maksu. 

 

Ietekme uz lauksaimniecību Eiropā 

 

Daudzos reģionos lauksaimniecības zemes cenas un nomas maksas ir tik ļoti pieaugušas, ka 

daudzām lauksaimniecībām nav iespējams pasargāties no nomāto zemes platību zaudēšanas 

vai iegādāties papildu platības, kas tām vajadzīgas savas saimniecības dzīvotspējas 

nodrošināšanai. Nepietiek ar to vien, ka tirgū praktiski nav pieejama zeme — arī nomas 

maksas vairs nav balstītas uz zemes potenciālo ražīgumu. Šādos apstākļos kapitālieguldījumi, 

kas jāveic daudziem jaunajiem lauksaimniekiem un lauksaimniecēm, ir pārāk lieli, un tos 

veikt ir pārāk riskanti. 

 

Ietekme uz sabiedrību 

 

Sākotnēji var šķist, ka zemes koncentrācija skar tikai lauksaimniekus un lauksaimniecībā 

nodarbinātos. Tikai paskatoties vērīgāk, var skaidri saskatīt ietekmi uz visu sabiedrību.  

Īpašumtiesības ir labākais priekšnosacījums zemes atbildīgai izmantošanai un ilgtspējīgai 
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apsaimniekošanai. Tās veicina piederības sajūtu un iedrošina cilvēkus palikt lauku reģionos.  

 

Īpašuma izkliedētība ir sociālās tirgus ekonomikas būtisks pamatprincips un valsts 

ekonomikas sociālās kohēzijas būtisks priekšnosacījums. Lauksaimniecībā izmantojamā zeme 

ir ne tikai neaizstājams kvalitatīvas pārtikas un barības ražošanas pamats, bet ir arī īpaši 

nozīmīga ūdens resursu apsaimniekošanai un klimatam, kā arī bioloģiskajai daudzveidībai un 

augsnes auglībai, kas jau cieš no klimata pārmaiņām un augsnes erozijas. 

 

Lauksaimniecības zemes koncentrācijas cēloņi un tās radītās problēmas Eiropas 

Savienībā   

 

Kaut gan lauksaimniecības zemes cena ES dalībvalstīs atšķiras, zemes koncentrācijas 

problēma visā Eiropā pastāvīgi saasinās un negatīvi ietekmē lauksaimniekus.  

 

Zemes koncentrācijai Eiropas Savienībā ir daudzi cēloņi. Piemēram, augošais pieprasījums 

pēc pārtikas un barības, atjaunīgām izejvielām kurināmā nozarē, ķīmijas rūpniecībā un 

tekstilrūpniecībā, un pēc nefosilā kurināmā, ir cēlonis tam, ka investori visā pasaulē uzskata 

zemes iegādi par vienu no drošākajiem un ienesīgākajiem ieguldījumiem.  

 

Ilgstoši — kopš finanšu krīzes — zemās procentu likmes ir vēl viens no iemesliem „pārejai uz 

reāliem aktīviem” t.i., zemes iegādei. Līdz ar to zemes iegāde interesē arī ar lauksaimniecības 

nozari nesaistītus investorus. 

 

Papildus zemes koncentrācijai lauksaimniecības zemes kā tādas pastāvēšanu apdraud arī 

pieaugošā zemes izmantošana citiem mērķiem, nevis lauksaimniecībai, respektīvi, augsnes 

sablīvēšanās, urbanizācija, tūrisms un infrastruktūras projektu īstenošana.  

 

Turklāt daži ES politikas virzieni un subsīdiju veidi veicina saimniecību paplašināšanos vai 

piesaista zemes iegādei ar lauksaimniecības nozari nesaistītus investorus. Piemēram, ar 

platībatkarīgajiem tiešajiem maksājumiem nesamērīgi lielu atbalstu saņem lielās 

saimniecības.  

 

Līdzīga ietekme ir, piemēram, ES vai dalībvalstu līmeņa subsīdiju programmām, kuras 

paredzētas, piemēram, nefosilā kurināmā ražošanas atbalstam, kas tādējādi izraisa pārtikas, 

lopbarības un enerģētisko kultūru savstarpēju konkurenci par lauksaimniecības zemes 

platībām.  

 

Zemes koncentrācijas apmēri un attīstības tempi ir satraucoši. Īpaši akūta situācija ir tādās 

valstīs kā Rumānija, Ungārija un Bulgārija. Tomēr šī problēma nav sveša arī Vācijai, Itālijai 

un Spānijai.  

 

Daudzas dalībvalstis atzīst, ka šī problēma pastāv, un cenšas šo tendenci ierobežot, pieņemot 

tiesību aktus. Tomēr šāda rīcība bieži nonāk pretrunā ar vienu no četrām Eiropas 

pamatbrīvībām, proti, kapitāla brīvu apriti. Lauksaimniecības zemes tirdzniecības gadījumā 

šai pamatbrīvībai, kas pamatoti ir spēkā visā ES teritorijā un ietver citu ES valstu 

valstspiederīgo diskriminācijas aizliegumu, rodas pretestība.  

 

Lauksaimniecības zemes pieejamība ir būtiski svarīga 
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Lauksaimniecības zemes koncentrācijai Eiropas Savienībā ir daudzveidīga ietekme uz 

sabiedrību un aktīvajiem lauksaimniekiem. Lauksaimniecības nozares nākotne ir īpaši 

atkarīga no lauksaimniecības zemes pieejamības jaunajai lauksaimnieku paaudzei. Viņu 

gatavība būt novatoriem un ieguldīt līdzekļus ir izšķirīgi svarīga lauku apvidu nākotnei. Tikai 

šādi var apturēt novecošanu lauksaimniecības nozarē, nodrošināt lauku saimniecību 

īpašumtiesību nodošanu mantojumā un sasniegt izvirzīto mērķi, proti, nodrošināt 

daudzfunkcionālu lauksaimniecības nozari, kuru veido ģimenes un kooperatīvie 

lauksaimniecības uzņēmumi, kuriem pašiem pieder savas saimniecības. 

 


