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ĪSS PAMATOJUMS

Horizontālās KLP regulas projektā (COM(2018)0393) Komisija ierosina saglabāt KLP 
pašreizējo finansēšanas struktūru, izmantojot divus atsevišķus fondus: ELGF un ELFLA. 
Pasākumi ar vispārēju segumu, ko izmaksā gada sistēmā saskaņā ar pirmo pīlāru, tiktu 
papildināti ar līdzekļiem atbilstoši II pīlāra daudzgadu programmām. 

Komisijas priekšlikumos ES daudzgadu finanšu shēmai (DFS) 2021.–2027. gadam KLP 
piešķirtā summa ir EUR 324,3 miljardi salīdzināmās cenās. Paredzams, ka tiks saglabāti abi 
KLP pīlāri. Tiešajiem maksājumiem un tirgus intervencēm Komisija ir paredzējusi 
EUR 254,2 miljardus salīdzināmās cenās, un EUR 70 miljardus salīdzināmās cenās lauku 
attīstībai. 

Atzinuma sagatavotājs nepiekrīt KLP paredzētā ES finansējuma samazinājumam. Būtisks 
KLP izdevumu samazinājums (pirmajam pīlāram EUR 31,896 miljardi salīdzināmās cenās 
(2018. gadā), paredzot 11 % samazinājumu; otrajam pīlāram EUR 26,675 miljardi salīdzināmās 
cenās (2018. gadā), paredzot 28 % samazinājumu) var negatīvi ietekmēt iespējas īstenot šīs 
politikas mērķus. Šādam samazinājumam būtu negatīvas sekas, kas skartu ne tikai lauku 
teritorijas vien. Jo īpaši krass otrā pīlāra finansējuma samazinājums var aizkavēt procesu, kurā 
tiecas izlīdzināt dalībvalstīs pastāvošo nevienlīdzību starp lauksaimniecības jomām. Turklāt 
šāds samazinājums var nesamērīgi skart mazāk pārtikušās valstis, kurās ekonomikas 
konverģence ir jāturpina visvairāk. Līdzīgu ietekmi varētu radīt valsts līdzfinansējuma apmēra 
palielinājums izdevumiem saskaņā ar KLP otro pīlāru. 

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka KLP centieni vides un klimata jomā būtu jāstiprina paralēli 
tam, ka tiek palielināts šim mērķim paredzētais budžets. Pretējā gadījumā pārāk vērienīgu un 
sarežģītu prasību izvirzīšana lauksaimniekiem negatīvi ietekmēs KLP mērķu un rezultātu 
sasniegšanu. 

Atzinuma sagatavotājs uzstāj, ka ir jānodrošina vienlīdzīgi konkurences apstākļi visiem ES 
lauksaimniekiem ES vienotajā tirgū. Lauksaimniekiem, kuri darbojas ES iekšējā tirgū, ir 
jāievēro vienādi, aizvien augstāki ES ražošanas standarti. Tāpēc atzinuma sagatavotājs
iestājas par tiešo maksājumu apmēra pilnīgu izlīdzināšanu dalībvalstu starpā un uzstāj, ka 
2021.–2027. gada finanšu plānā ir jāpabeidz tiešo maksājumu izlīdzināšanas process. Ņemot 
vērā jaunos KLP mērķus, Komisijas ierosinātā likme tiešo maksājumu izlīdzināšanai 
saglabātu lielas, nepamatotas un nepastāvīgas atšķirības attiecībā uz atbalstu lauksaimniecības 
produktu ražotājiem, kuri darbojas vienotajā tirgū.

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka jaunā lauksaimniecības rezerve, kas izveidota ELGF 
ietvaros, būtu jānorāda atsevišķā budžeta pozīcijā, paredzot šim mērķim atvēlētus ELGF 
izdevumus atbilstoši ELGF pašreizējā gada limitam 2021.–2027. gada periodā, nesamazinot 
tiešo maksājumu izdevumus. 

Atzinuma sagatavotājs atbalsta ieceri atkal nepiemērot finanšu disciplīnu saņēmējiem, kuri 
tiešajos maksājumos saņem līdz EUR 2000. Segums attiecībā uz visiem saņēmējiem 
lauksaimniecības jomā, ko ierosinājusi EK, nepalīdzēs sasniegt mērķi līdzsvarot tiešā atbalsta 
sadali dažāda lieluma saimniecību starpā.

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka, īstenojot Komisijas priekšlikumu aizstāt patlaban saistošo 
N+3 noteikumu ar N+2 noteikumu attiecībā uz neizmantoto budžeta saistību atcelšanu 
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saistībā ar lauku attīstības intervencēm, sašaurināsies KLP stratēģisko plānu īstenošana, un 
dalībvalstīm radīsies risks zaudēt līdzekļus.

Atzinuma sagatavotājs ierosina KLP stratēģiskā plāna pirmajā īstenošanas gadā, t. i., 
2021. gadā, līdz 5 % palielināt avansa apjomu dalībvalstīm, lai varētu īstenot ELFLA 
finansētās intervences.

Saistībā ar jauno KLP īstenošanas modeli regulas projektā uzskaita vairāk gadījumu, kuros 
Komisija var apturēt maksājumus. Tikmēr, pārvaldot KLP finansētās programmas, 
dalībvalstis jau šobrīd cenšas lietderīgi slēgt līgumus un izmantot minētos līdzekļus. 

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka ierosinājums noteikt ikgadējos atskaites punktus 
nepalīdzēs labāk īstenot KLP mērķus, bet radīs ievērojamu administratīvo slogu un lielāku 
finanšu risku dalībvalstīm un lauksaimniekiem. 

Vienkāršības labad atzinuma sagatavotājs ierosina svītrot 15. pantā minēto noteikumu par 
atlīdzināšanu, kas, viņaprāt, būtu jāregulē ar īstenošanas akta noteikumiem, nevis paredzot 
noteikumu pamataktā.

Tāpat atzinuma sagatavotājs ierosina svītrot 35. pantu, jo iespējai izmantot izpildes rezervi 
vajadzētu būt atkarīgai no rezultātiem, bet tiesības pretendēt uz atbalstu par izmaksām 
saņēmēju līmenī nevajadzētu sasaistīt ar atbilstošu uzrādītu izlaidi. Īstenojot šādu pieeju, 
instrumentu plānošanas un īstenošanas posmā radīsies būtiski ierobežojumi un grūtības. 

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka vajadzētu svītrot arī 37., 38. un 39. pantu, jo tiem ir 
finansiāla ietekme uz dalībvalstīm, kas radusies saistībā ar Komisijas vienprātīgi pieņemtiem 
lēmumiem apturēt maksājumus. Nākot klajā ar šo priekšlikumu, Komisija nav pamatojusi to, 
kādā veidā šāda sistēma daudzgadu stratēģiskā plāna īstenošanai palīdzētu sasniegt mērķus 
labāk nekā N+3 noteikuma piemērošana.

ĪSS PAMATOJUMS

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Lauksaimniecības un lauku attīstības 
komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Eiropas Parlaments 2018. gada 
30. maija rezolūcijā par daudzgadu 
finanšu shēmu un pašu resursiem 2021.–
2027. gadam (2018/2714(RSP) pauda 
nožēlu par to, ka Komisijas 2018. gada 
2. maija priekšlikums par daudzgadu 
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finanšu shēmu 2021.–2027. gadam paredz 
15 % samazinājumu kopējai 
lauksaimniecības politikai, un jo īpaši 
iebilda pret jebkādu radikālu 
samazinājumu, kas varētu kaitēt minētās 
politikas būtībai un mērķiem. Šajā sakarā 
tas arī apšaubīja priekšlikumu samazināt 
Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku 
attīstībai par vairāk nekā 25 %.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
1.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1b) Ņemot vērā tiešo maksājumu, visu 
pārējo pirmā pīlāra maksājumu, kā arī 
otrā pīlāra fondu nozīmību 
lauksaimniekiem, kuri sniedz būtisku 
ieguldījumu investīcijām un 
nodarbinātībai lauku rajonos, un ņemot 
vērā kopējās lauksaimniecības politikas 
fundamentālo nozīmi, KLP otrajam 
pīlāram paredzētais būtiskais 
samazinājums nav pieņemams. Ir svarīgi 
kopējai lauksaimniecības politikai 2021.–
2027. gadam ES-27 valstīs piešķirto 
kopējo finansējumu saglabāt vismaz 
2014.–2020. gada budžeta līmenī, 
vienlaikus iekļaujot budžetā sākotnēji 
paredzēto rezervi krīzes situācijām 
lauksaimniecības nozarē 
(383,255 miljardi EUR 2018. gada cenās 
(431,946 miljardi EUR faktiskajās 
cenās)).

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
1.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1c) Lauksaimniecība nedrīkst ciest 
nekādas finansiālas grūtības, ko radījuši 
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politiski lēmumi, piemēram, Apvienotās 
Karalistes izstāšanās no ES vai jaunu 
Eiropas politikas virzienu finansējums.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Lai nodrošinātu to, ka KLP 
finansējuma summas atbilst gada 
maksimālajiem apjomiem, būtu jāsaglabā 
finanšu disciplīnas mehānisms, ar kuru 
koriģē tiešā atbalsta līmeni. Tomēr 
sliekšņvērtība 2000 EUR apmērā būtu 
jāatceļ. Lai atbalstītu lauksaimniecības 
nozari gadījumos, kad lauksaimniecisko 
ražošanu vai produkcijas izplatīšanu 
ietekmē tirgus norises vai smagas krīzes, 
būtu jāuztur lauksaimniecības rezerve. 
Regulas (ES, Euratom) .../... [jaunā Finanšu 
regula] 12. panta 2. punkta d) apakšpunktā 
paredzēts, ka apropriācijas, par kurām nav 
notikusi saistību uzņemšanās, drīkst 
pārnest tikai uz nākamo finanšu gadu. Lai 
saņēmējiem un valsts pārvaldes iestādēm 
būtiski vienkāršotu īstenošanu, būtu 
jāizmanto [finansējuma] pastāvīgas 
pārcelšanas mehānisms, ar kuru izmanto 
visas neizlietotās summas no 
lauksaimniecības nozares krīzēm 
paredzētās rezerves, kas izveidota 
2020. gadā. Šajā nolūkā ir vajadzīga tāda 
atkāpe no 12. panta 2. punkta 
d) apakšpunkta, kas atļauj 
lauksaimniecības rezerves apropriācijas, 
par kurām nav notikusi saistību 
uzņemšanās, pārnest bez laika 
ierobežojuma, lai finansētu 
lauksaimniecības rezervi nākamajā finanšu 
gadā vai gados. Turklāt attiecībā uz 
2020. finanšu gadu ir vajadzīga otra 
atkāpe, jo kopējā neizlietotā rezerves 
summa, kas pieejama 2020. gada beigās, 
būtu jāpārnes uz 2021. gadu, uz atbilstošo 
jaunās lauksaimniecības rezerves 

(14) Lai nodrošinātu to, ka KLP 
finansējuma summas atbilst gada 
maksimālajiem apjomiem, būtu jāsaglabā 
finanšu disciplīnas mehānisms, ar kuru 
koriģē tiešā atbalsta līmeni. Lai atbalstītu 
lauksaimniecības nozari gadījumos, kad 
lauksaimniecisko ražošanu vai produkcijas 
izplatīšanu ietekmē tirgus norises vai 
smagas krīzes, būtu jāuztur 
lauksaimniecības rezerve. Regulas (ES, 
Euratom) .../... [jaunā Finanšu regula] 
12. panta 2. punkta d) apakšpunktā 
paredzēts, ka apropriācijas, par kurām nav 
notikusi saistību uzņemšanās, drīkst 
pārnest tikai uz nākamo finanšu gadu. Šajā 
nolūkā ir vajadzīga tāda atkāpe no 
12. panta 2. punkta d) apakšpunkta, kas 
atļauj lauksaimniecības rezerves 
apropriācijas, par kurām nav notikusi 
saistību uzņemšanās, pārnest bez laika 
ierobežojuma, lai finansētu 
lauksaimniecības rezervi nākamajā finanšu 
gadā vai gados. 
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pozīciju, neatgriežot to budžeta pozīcijās, 
kas sedz tiešo maksājumu intervences 
KLP stratēģisko plānu satvarā.

Pamatojums

Finanšu disciplīnas mehānisma izslēgšana būtu jāpiemēro saņēmējiem, kuri tiešos 
maksājumus saņem ne vairāk kā EUR 2000 apmērā. Segums visiem lauksaimniecībā 
nodarbinātajiem saņēmējiem, kā ierosinājusi Komisija, nepalīdzēs sasniegt mērķi līdzsvarot 
tiešā atbalsta sadali dažāda lieluma saimniecību starpā. Jaunizveidotajai lauksaimniecības 
rezervei vajadzētu paredzēt atsevišķu budžeta pozīciju, kuru finansē, nemazinot tiešo 
maksājumu izdevumus.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Tiešo maksājumu līmenis 
dalībvalstu starpā ir jālīdzsvaro, lai ES 
vienotajā tirgū nodrošinātu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus. Ir steidzami 
jānodrošina tiešo maksājumu taisnīga 
sadale dalībvalstu starpā.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Attiecībā uz ELFLA finanšu 
pārvaldību būtu jāparedz noteikumi par 
budžeta saistībām, maksājumu termiņiem, 
saistību atcelšana un pārtraukumiem. 
Lauku attīstības intervences finansē no 
Savienības budžeta, pamatojoties uz 
saistībām, ko uzņemas gada maksājumu 
veidā. Dalībvalstīm būtu jāspēj atvēlētos 
Savienības līdzekļus izmantot, tiklīdz ir 
apstiprināti KLP stratēģiskie plāni. Tāpēc 
ir vajadzīga atbilstoši ierobežota 
priekšfinansēšanas sistēma, kas 
nodrošinātu līdzekļu stabilu plūsmu, lai 

(22) Attiecībā uz ELFLA finanšu 
pārvaldību, kas noteikta saskaņā ar 
attiecīgiem Kopīgo noteikumu regulas 
pantiem, būtu jāparedz noteikumi par 
budžeta saistībām, maksājumu termiņiem, 
saistību atcelšanu un pārtraukumiem. 
Lauku attīstības intervences finansē no 
Savienības budžeta, pamatojoties uz 
saistībām, ko uzņemas gada maksājumu
veidā. Dalībvalstīm būtu jāspēj atvēlētos 
Savienības līdzekļus izmantot, tiklīdz ir 
apstiprināti KLP stratēģiskie plāni. Tāpēc 
ir vajadzīga atbilstoši ierobežota 
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maksājumi saņēmējiem intervenču satvarā 
tiktu veikti pareizajā laikā.

priekšfinansēšanas sistēma, kas 
nodrošinātu līdzekļu stabilu plūsmu, lai 
maksājumi saņēmējiem intervenču satvarā 
tiktu veikti pareizajā laikā.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) smaga dabas katastrofa, kas būtiski 
ietekmē saimniecību;

(a) dabas katastrofa, kas būtiski 
ietekmē saimniecību;

Pamatojums

Ar laika apstākļiem saistītas parādības, kam piemīt dabas katastrofas īpašības, definīcija ir 
balstīta uz valsts tiesību aktiem. Dabas katastrofas līmeņa kategorizēšana radīs nevajadzīgas 
interpretācijas grūtības.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirmajā daļā minēto termiņu –
15. februāri – Komisija pēc attiecīgās 
dalībvalsts lūguma izņēmuma kārtā var 
pagarināt līdz 1. martam, kā tas paredzēts 
Finanšu regulas 63. panta 7. punkta otrajā 
daļā.

Pirmajā daļā minēto termiņu –
15. februāri – Komisija pēc attiecīgās 
dalībvalsts lūguma var pagarināt līdz 
1. maijam, kā tas paredzēts Finanšu 
regulas 63. panta 7. punkta otrajā daļā.

Pamatojums

Ierosinātais termiņš, proti, četri mēneši, kas paredzēts pabeigšanai, sertifikācijai un 
Pārvaldības komitejas procedūrai saistībā ar veikuma ziņojumu, var būt grūti ievērojams un 
būtu īsāks nekā termiņš, kas patlaban ir spēkā ziņošanai saskaņā ar II pīlāru. Informācijas 
vākšanai ir jāatvēl pietiekami daudz laika.
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Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt, atkāpjoties no Finanšu regulas 
12. panta 2. punkta d) apakšpunkta, krīzes 
rezerves kopējo neizlietoto summu, kas 
pieejama 2020. gada beigās, pārnes uz 
2021. gadu, neatgriežot to budžeta 
pozīcijās, kas sedz 5. panta 2. punkta 
c) apakšpunktā minētās rīcības, un dara 
pieejamu lauksaimniecības rezerves 
finansēšanai.

svītrots

Pamatojums

Vajadzētu svītrot Komisijas priekšlikumu 2021. gadā neatgriezt neizlietoto 2020. gada krīzes 
rezervi kā lielākus tiešos maksājumus lauksaimniecības produktu ražotājiem. Jaunajai 
lauksaimniecības rezervei vajadzētu paredzēt atsevišķu budžeta pozīciju (paredzot šim 
mērķim attiecīgus izdevumus 2021. gada limita ietvaros), nesamazinot tiešo maksājumu 
izdevumus 2014.–2020. gada periodā. To pamato līdzekļu sadale no šīs rezerves, kam 
vajadzētu atbalstīt tirgus mehānismus nākamajā DFS.

Grozījums Nr. 10

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Korekcijas likmi piemēro vienīgi 
tiešajiem maksājumiem, kas pārsniedz 
EUR 2000 un ir piešķirami 
lauksaimniekiem attiecīgajā kalendārajā 
gadā.

Pamatojums

Finanšu disciplīnas mehānisma izslēgšana būtu jāpiemēro saņēmējiem, kuri tiešos 
maksājumus saņem ne vairāk kā EUR 2000 apmērā. Segums visiem lauksaimniecībā 
nodarbinātajiem saņēmējiem, kā ierosinājusi Komisija, nepalīdzēs sasniegt mērķi līdzsvarot 
tiešā atbalsta sadali dažāda lieluma saimniecību starpā. Turklāt šis grozījums rada 
nepieciešamību paredzēt papildu izmaksas, lai atjaunotu IT sistēmas.
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Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
42. pants – 2. punkts – 2. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) tiešo maksājumu intervencēm 
avansus līdz 50 % apmērā izmaksāt pirms 
1. decembra, bet ne agrāk kā 16. oktobrī;

(a) tiešo maksājumu intervencēm 
avansus līdz 75 % apmērā izmaksāt pirms 
1. decembra, bet ne agrāk kā 16. oktobrī;

Pamatojums

Vienkāršošanas nolūkā būtu pamatoti saskaņot grafikus un avansu procentuālās daļas starp 
tiešo maksājumu intervencēm un lauku attīstības intervencēm.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
55. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Anulētās Savienības finansējuma summas 
no ELFLA un atgūtās summas, un to 
procentus pārdala citām lauku attīstības 
intervencēm KLP stratēģiskajā plānā. 
Tomēr anulētos vai atgūtos Savienības 
līdzekļus dalībvalstis drīkst atkārtoti 
izmantot tikai lauku attīstības darbībai, kas 
iekļauta valsts KLP stratēģiskajā plānā, un 
ar nosacījumu, ka līdzekļus nepārdala 
lauku attīstības darbībām, kurām tikušas 
piemērotas finansiālas korekcijas.

Anulētās Savienības finansējuma summas 
no ELFLA un atgūtās summas, un to 
procentus pārdala citām lauku attīstības 
darbībām KLP stratēģiskajā plānā. Tomēr 
anulētos vai atgūtos Savienības līdzekļus 
dalībvalstis drīkst atkārtoti izmantot tikai 
lauku attīstības darbībai, kas iekļauta valsts 
KLP stratēģiskajā plānā, un ar nosacījumu, 
ka līdzekļus nepārdala lauku attīstības 
darbībām, kurām tikušas piemērotas 
finansiālas korekcijas.

Pamatojums

Saskaņā ar ES tiesību akta projektu “intervence” ir atbalsta instruments (KLP stratēģisko 
plānu regulas projekta 3. panta c) punkts). Ieviešot Komisijas ierosināto 55. pantu, no 
saņēmēja atgūtie līdzekļi būtu jāpiešķir citas darbības īstenošanai, nevis “jāatgriež” tā 
pasākuma budžetā, kura ietvaros tie atgūti. Nav pietiekama pamatojuma tam, lai no saņēmēja 
X atgūtos līdzekļus neizmantotu saņēmēja Y veiktai darbībai, ko pareizi īsteno saskaņā ar 
attiecīgo atbalsta instrumentu.
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