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ATBILDES UZ EIROPAS PARLAMENTA 

PAPILDU RAKSTISKAJIEM JAUTĀJUMIEM LAUKSAIMNIECĪBAS 
KOMISĀRA AMATA KANDIDĀTAM 

Janušam VOJCEHOVSKIM 
 

Paldies par man doto iespēju sniegt vairāk informācijas par manu atbildības jomu – 
lauksaimniecība un lauku attīstība, kā arī manu redzējumu par to, kā panākt, lai Eiropas 

lauksaimniecība kļūtu konkurētspējīgāka, zaļāka, taisnīgāka un inovatīvāka.  
 

1/ 2019. gada 1. oktobrī notikušajā uzklausīšanā jūs runājāt par ilgtermiņa redzējumu 

attiecībā uz lauksaimniecību. Kāds tas ir un kā jūs to integrēsiet pašreizējā KLP reformā, jo 
īpaši attiecībā uz: 

1.1.- Eiropas zaļo kursu — Kādu lomu jūs saredzat bioloģiskajai lauksaimniecībai un jaunām 
selekcijas metodēm? 

Eiropas zaļais kurss un jo īpaši stratēģija “No lauka līdz galdam” nodrošinās pamatu 
ilgtermiņa redzējumam lauku apvidiem, kurā liela nozīme būs lauksaimniecībai, risinās 
galvenos jautājumus, kas saistīti ar lauksaimniecības metodēm un ar to, kā mēs varam ražot 

pārtiku droši un ilgtspējīgi, kā arī ļaus meklēt risinājumus šiem faktoriem un problēmām. Šis 
ilgtermiņa redzējums balstīsies uz padziļinātu analīzi, kas atspoguļota KLP reformas 
priekšlikumiem pievienotajā ietekmes novērtējumā.  

 
Bioloģiskajai lauksaimniecībai patiešām var būt svarīga loma Eiropas Zaļā kursa 

kontekstā — lai risinātu ar klimata pārmaiņām saistītās problēmas un sasniegtu nulles 
piesārņojuma mērķi. Pateicoties samazinātai pesticīdu un mēslošanas līdzekļu lietošanai, tā 
var sniegt būtisku ieguldījumu bioloģiskās daudzveidības uzlabošanā un augsnes aizsardzībā. 

Kopējā bioloģiskās lauksaimniecības platība ES-28 2017. gadā bija 12,6 miljoni hektāru. 
Saskaņā ar Eurostat datiem no 2012. līdz 2017. gadam bioloģiskās lauksaimniecības platība 

palielinājās par 25 %. Tas skaidri liecina par to, ka patērētāji arvien vairāk sliecas iegādāties 
bioloģisko pārtiku. Esmu cieši pārliecināts, ka Eiropas Savienībai būtu jāveicina bioloģiskā 
ražošana saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas reformu.   Dalībvalstīm būtu 

jāizmanto šī iespēja palielināt atbalstu bioloģiskajiem lauksaimniekiem savos valsts 
stratēģiskajos plānos.  Lai to veicinātu un šiem lauksaimniekiem sniegtu pienācīgu atlīdzību, 

varētu izmantot jaunas ekoshēmas. Es iesniegšu jums Eiropas rīcības plānu bioloģiskās 
lauksaimniecības veicināšanai un ar nepacietību gaidīšu jūsu ieguldījumu. 
 

Kā jūs zināt, par jaunām selekcijas metodēm būs atbildīga mana kolēģe Stella Kirjakidu. 
Esmu pārliecināts, ka mums ir jāiesaistās diskusijā par šo jautājumu ar visām ieinteresētajām 

personām un iedzīvotājiem, ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas judikatūru.  Jebkuriem 
iespējamajiem pasākumiem attiecībā uz jaunām selekcijas metodēm ir jābūt adekvātiem un 
samērīgiem, un mums ir jāredz, kā tos varētu izmantot. ES jau veic daudzus pētījumus par 
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jaunām selekcijas metodēm, un mums būs jāizskata visi pieejamie dati. Šajā jautājumā es 
sadarbošos ar veselības komisāru un ar Eiropas Parlamentu.  

1.2. - ģimenes saimniecībām — kādus konkrētus pasākumus jūs veiksiet, lai nepieļautu zemes 

sagrābšanu, un kāda ir jūsu nostāja par COMAGRI panākto kompromisu attiecībā uz 
nepārsniedzamās summas noteikšanu un pārdalošo maksājumu? 

Kā daļu no sava nākotnes politikas priekšlikuma Komisija ir ierosinājusi saglabāt galveno 

instrumentu, proti, tiešos maksājumus, lai lauksaimniecība kļūtu par ilgtspējīgu ienākumu 
avotu mūsu lauksaimniekiem. 

Šā ienākumu atbalsta lauvas tiesa paredzēta ģimenes saimniecībām; šodien faktiski 72 % no 

kopējiem tiešajiem maksājumiem nonāk vidēja izmēra profesionālās ģimenes saimniecībās 
(5–250 ha), kuras apsaimnieko 2/3 no Eiropas lauksaimniecības platības. 

Tomēr ievērojamu un pieaugošu ienākumu atbalsta daļu saņem ļoti lielas lauku saimniecības 
(ar vairāk nekā 250 ha), kuras apsaimnieko apmēram 30 % no ES lauksaimniecības zemes, 

bet veido tikai nedaudz vairāk kā 1 % no kopējā saimniecību skaita. 

Šī situācija raisa bažas, un tā varētu apdraudēt KLP leģitimitāti un tās ticamību ES 
iedzīvotāju vidū. Tā ietekmē arī mūsu galvenā atbalsta politikas instrumenta efektivitāti, jo 

lielas saimniecības gūst labumu no apjomradītiem ietaupījumiem un no lielākas vadības 
elastības. 

Tāpēc Komisija ir ierosinājusi ieviest vairākus svarīgus instrumentus un mehānismus, kuru 

mērķis ir uzlabot atbalsta sadalījumu un novirzīšanu KPL finansējuma saņēmējiem. 

Tie galvenokārt attiecas uz: 

- obligāto papildu pārdalošā maksājuma ieviešanu par mazo un vidējo  saimniecību 
ilgtspēju (jānosaka dalībvalstīm). Šis pārdalošais maksājums, kas jau tiek īstenots 10 
dalībvalstīs, ir izrādījies efektīvs, lai pārdalītu atbalstu no lielākām uz mazākām 

saimniecībām ES kontekstā, kur vidējie ienākumi palielinās līdz ar saimniecību lielumu; 

- obligāto maksājumu samazinājumu un nepārsniedzamās summas noteikšanu — ar 
progresīvu tiešo maksājumu samazinājumu, sākot no EUR 60 000, un nepārsniedzamās 

summas noteikšanu pie EUR 100 000. Šie skaitļi ir ierosināti, lai veiktu reālas izmaiņas 
ienākumu atbalsta pārdalīšanā, jo apmēram 30 000 saimniecību pašlaik gūst labumu no 

summām, kas pārsniedz EUR 100 000. Tās veido mazāk nekā 0,5 % no atbalstu 
saņemošajiem, bet saņem vairāk nekā 15 % no tiešā atbalsta.  Es uzskatu, ka šo sliekšņu 
augšupēja pārskatīšana ievērojami samazinās mehānisma efektivitāti un liks šaubīties par tā 

nozīmi. 

Piebildīšu, ka dalībvalstīm būs arī pienākums mērķtiecīgi novirzīt atbalstu tiem, kam tas 
patiešām vajadzīgs — īsteniem lauksaimniekiem vai, citiem vārdiem, tiem, kuri galvenokārt 

ir atkarīgi no lauksaimniecības, lai nopelnītu iztiku. Ir ļoti svarīgi, lai visas dalībvalstis 
turpinātu pildīt savu pienākumu uzlabot sabiedrības izpratni par KLP un tās darbību. Tādējādi 
tiks novērsts, ka uzņēmumiem, kuru galvenā uzņēmējdarbība nav lauksaimniecība, tiek 

piešķirts ienākumu atbalsts, kas tām nav vajadzīgs, novirzot to no citiem uzņēmumiem.   
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Dalībvalstis var arī izmantot tā saukto fiksētas summas maksājumu, lai vienkāršotu mazo 
lauksaimnieku dzīvi un nodrošinātu viņiem līdzekļus, kas palīdz viņiem kļūt 

konkurētspējīgākiem, neskatoties uz saimniecības lielumu. 

Visbeidzot, ļaujiet man atgādināt, ka dalībvalstīm sava stratēģiskā plāna ietvaros būs 
jānosaka mērķis attiecībā uz pārdali mazākām saimniecībām (saimniecībām, kuru izmērs ir 

mazāks par vidējo saimniecības izmēru). Šā mērķa sasniegšana tiks rūpīgi uzraudzīta kā daļa 
no ikgadējā darbības pārskata, ko Komisija ir ierosinājusi attiecībā uz turpmāko KLP. 
Tādējādi dalībvalstis izstrādās savu intervences stratēģiju, minētā mērķa sasniegšanai 

izmantojot tikko minētos rīkus. 

Es zinu, ka COMAGRI priekšlikumā par nepārsniedzamo summu ir paredzēts obligāts 
samazinājums, sākot no EUR 100 000, bet nav bet nav paredzēta ne nepārsniedzamā summa, 

ne samazinājuma likme. Es zinu arī, cik strīdīgs šis jautājums bija diskusijās. Es uzskatu, ka 
obligāta nepārsniedzamās summas noteikšana nepārprotami sniedz labumu ģimenes 

saimniecībām, un šis jautājums, kā jums zināms, ir viena no manām galvenajām prioritātēm.  
Labi funkcionējošs zemes tirgus ir būtisks, lai saglabātu Eiropas lauksaimniecības modeli, bet 
zemes nodošanas noteikumi nav Savienības kompetencē un tādējādi, saskaņā ar Līgumu tie 

paliek dalībvalstu ziņā. Ir atzīts, ka lauksaimniecības zemei ir īpaša ierobežotas pieejamības 
vērtība. Gandrīz visās dalībvalstīs ir spēkā tiesību akti, kas nodrošina pareizu zemes 

apsaimniekošanu, lai novērstu pārmērīgu spekulāciju ar lauksaimniecības zemi un novērstu 
lauksaimniecības zemes īpašumtiesību koncentrāciju. Jautājumus par zemju koncentrāciju es 
joprojām uzskatu par ļoti svarīgiem un varu jums apliecināt, ka Komisija turpinās cieši 

uzraudzīt zemes tirgu darbību. 

1.3. - inovāciju — vai, jūs, lūdzu, sniegtu mums informāciju par konkrētām lauksaimniecības 
nozares jomām, kurās jūs saredzat potenciālu inovācijai? 

Viens no vispārīgiem jautājumiem saistībā ar inovāciju ir tas, ka pašlaik pieejamās zināšanas 

lauksaimniecībā neizmanto vai tās nav izmantojamas. Lauksaimniekiem ir jāsāk izmantot 
jaunās tehnoloģijas, jaunus uzņēmējdarbības modeļus un jaunus sadarbības veidus. KLP var 
sniegt būtisku ieguldījumu, izvirzot lauksaimniekus inovācijas procesa centrā. Efektīvs 

instruments ir Eiropas inovācijas partnerība   “Lauksaimniecības ražīgums un ilgtspēja” (EIP-
AGRI).  EIP-AGRI visā ES jau ir finansējusi vairāk nekā 1 200 darba grupu. Vairāk nekā 

90 % no šīm grupām piedalās lauksaimnieki, un viņiem ir būtiska loma inovāciju izstrādē, 
kuras var uzreiz izmantot tādās jomās kā ūdens un augsnes apsaimniekošana, kaitēkļu un 
slimību kontrole, pārtikas kvalitāte, vērtību ķēžu konkurētspēja, energoefektivitāte un 

daudzās citās. Sekmējot inovāciju ar tādiem instrumentiem kā EIP, Eiropas lauksaimnieki un 
mežsaimnieki varēs risināt problēmas nākotnē un  saņemt atbalstu ražīguma, noturības un 

ilgtspējības uzlabošanai.  

Vēl viena svarīga joma ar lielu inovācijas potenciālu ir lauksaimniecības digitalizācija 
(lietiskais internets, precīzā lauksaimniecība). Šai jomai ir potenciāls, lai veicinātu 
lauksaimniecības jomas un visas vērtību ķēdes ilgtspēju — no ražošanas līdz patēriņam. 

Inovācija aprites ekonomikā palīdzēs uzlabot dabas resursu izmantošanu(atkritumu atkārtota 
izmantošana utt.) un veicinās lauku izaugsmi ar jaunām darbībām un uzņēmumiem . Jo īpaši 

jaunu biomasas izmantošanas veidu attīstība, izmantojot bioekonomiku, sniedz 
lauksaimniekiem iespējas integrēt jaunas vērtību ķēdes (piemēram, atjaunojamā enerģija; 
jauni materiāli no bioloģiskiem avotiem) un palielināt savus ienākumus. Tādas inovācijas, kā 

agromežsaimniecība lauksaimniekiem var sniegt vairākus ieguvumus (piemēram, labāka 



 

4 
 

slimību kontrole vai papildu ienākumi ar kokmateriāliem) un vienlaikus veicināt  klimata 
pārmaiņu mazināšanu (oglekļa uzglabāšana) un pielāgošanos (uzlabots mikroklimats). 

Inovācijas kaitēkļu un slimību biokontrolē kopā ar digitalizāciju var ļaut samazināt ķīmisko 
pesticīdu izmantošanu lauksaimniecības nozarē. 

Zināšanu izplatīšana ir balstīta uz zināšanu radīšanu. Nākamajā DFS Komisija ierosināja 

budžetu 10 miljardu eiro apmērā pētniecības vajadzībām lauksaimniecības, pārtikas un dabas 
resursu jomā, tostarp liekot īpašu uzsvaru uz augsnēm. 

Pētniecības un inovācijas rezultāti ir daudzsološi, bet ir vajadzīga jūsu palīdzība, lai tos 

izplatītu Eiropas Savienībā. Katru reizi apmeklējot kādu dalībvalsti, es gribu savā programmā 
iekļaut pasākumu, kas saistīts ar pētniecību un inovāciju lauksaimniecībā.  

 

2.1./ Viens no KLP pamatprincipiem ir bijis nodrošināt pienācīgu dzīves līmeni 
lauksaimniekiem. Kā jūs nākamajā KLP reformā nodrošināsiet taisnīgu KLP maksājumu 

sadali, lai izpildītu šo principu?  Jo īpaši, vai jūs apņematies nākamajā plānošanas periodā 
atbalstīt maksājumu par hektāru pilnīgu konverģenci dalībvalstīs, ņemot vērā to, ka atšķirīgie 

maksājumi dažādās dalībvalstīs balstās uz vēsturiskiem datiem pirms 2003. gada, kad 
maksājumi tika atsaistīti, un tādējādi tie vairs nav attaisnojums atšķirīgajiem maksājumiem? 

 

Es atbalstu ideju noteiktā laikā sasniegt pilnīgu iekšējo konverģenci. 
 
Apzinos, ka vienā un tajā pašā dalībvalstī starp lauksaimniekiem pastāv atšķirības pamata 

maksājuma par hektāru līmenī. Dažas no šīm atšķirībām ir pilnībā pamatotas un būs 
pamatojamas arī, īstenojot Komisijas priekšlikumu, jo ne visi lauksaimnieki dalībvalstī 
atrodas tādā pašā agronomiskajā un sociāli ekonomiskajā situācijā. Šajā sakarā Komisija 

ierosināja, ka visām dalībvalstīm būs iespēja diferencēt pamatatbalsta līmeni dažādās 
teritoriju grupās, kuras saskaras ar dažādiem agronomiskiem vai sociālekonomiskiem 

apstākļiem. 
 
Pašreizējā sistēmā 18 dalībvalstīs pamata maksājums tiek nodrošināts, izmantojot 

maksājumtiesības, bet 7 no tām šā gada beigās tiesības būs joprojām daļēji balstītas  uz 
vēsturiskām ražošanas atsaucēm (2013. gada reformas rezultātā). Komisija ierosina ne vēlāk 

kā līdz 2026. gadam panākt tiesību vērtības turpmāku konverģenci ar minimālo mērķi 75 % 
no vidējās vērtības visām tiesībām tajā pašā dalībvalstī vai teritoriju grupā. Tas ir minimums, 
visas dalībvalstis var izvēlēties pilnīgu iekšējo konverģenci dalībvalstī vai teritoriju grupā. Šis 

pienākums tiek apvienots ar prasību noteikt visu tiesību maksimālo vērtību, lai atbrīvotos no 
nepamatoti augstām vērtībām, kuras dažās dalībvalstīs joprojām pastāv, lai arī nelielā apmērā.     

 
Šie minimālie pienākumi būtu jāskata plašākā Komisijas priekšlikuma kontekstā, proti, katrai 
dalībvalstij būtu jāplāno sava intervences stratēģija (visiem instrumentiem, tostarp tiešajam 

atbalstam), pamatojoties uz savu SVID analīzi par katru no 9 konkrētajiem mērķiem un 
izrietošajām vajadzībām. Tas attiecas uz visiem konkrētajiem mērķiem, tostarp uz atbalstu 

lauku saimniecību ienākumu pietiekamībai un saimniecību izturētspējai visā Savienībā, lai 
uzlabotu nodrošinātību ar pārtiku. Atšķirībā no pašreizējās sistēmas dalībvalstīm ir jāpamato 
atbalsta summas, kuras tās plāno piešķirt arī pamata ienākumu atbalsta veidā. Lēmums par 
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dažu atsevišķu atšķirību saglabāšanu, balstoties uz vēsturiskajām atsaucēm, ir jāpieņem 
novērtēšanas procesa rezultātā un tam ir jābūt pamatotam. Tas būs jāapstiprina Komisijai. 

 

2.2. Lai mēs varētu aizstāvēt un saglabāt KLP budžetu nākotnē, kādas iniciatīvas savā 
atbildības jomā esat iecerējis, lai nodrošinātu, ka lauksaimnieki, kas saņem KLP maksājumu, 

iesaistās jēgpilnās darbībās tādu problēmu risināšanai kā mikrobu rezistence (AMR) un 
novērš bažas attiecībā uz dzīvnieku labturību, kas saistītas ar intensīvo lopkopību? 

Dzīvnieku labturības jautājums man ir ļoti svarīgs. Gribu darīt vairāk šajā jautājumā, bet kopā 

ar lauksaimniekiem un nevis pret viņiem. Šis ir jautājums, kurā es cieši sadarbošos ar 
veselības aizsardzības komisāri. 

Patreizējās politikas nostādnes, kā arī priekšlikums par turpmāko KLP nosaka atbalsta 
maksājumus, tostarp, lai respektētu ES vispārīgos pārtikas aprites tiesību aktus, izmantojot 

savstarpējās atbilstības (turpmāko nosacījumu kopumu) mehānismu. Tas prasa arī tiesību 
aktu par veterinārajām zālēm un ārstniecisko barību piespiedu izpildi.  

Priekšlikumā par turpmāko KLP  ietverta arī stratēģijas “Eiropas "Viena veselība" rīcības 

plāns pret antimikrobiālajiem līdzekļiem izveidojušās rezistences apkarošanai” (COM (2017) 
339) īstenošana lauku saimniecību konsultatīvajā sistēmā. Ar lauku saimniecību konsultatīvās 
sistēmas palīdzību dalībvalstīm būs jānodrošina konsultācijas lauksaimniekiem, lai palīdzētu 

viņiem izprast ES tiesību aktu mērķus un izpildīt tajos ietvertās prasības. 

Mani satrauc ES pašreizējo dzīvnieku labturības noteikumu īstenošanas kritiskās jomas 
(viena no tām ir plaši izplatītā izņēmuma klauzulas izmantošana, kropļojot cūkas, jo īpaši 

amputējot asti — šis jautājums ir jārisina). Mums ir jānodrošina ES direktīvu transponēšana 
valsts tiesību aktos. Vienlīdz svarīgi ir sniegt stimulus lauksaimniekiem. Ar KLP mēs varam 
sniegt atbalstu apmācībai, konsultācijām un investīcijām, tādējādi uzlabojot dzīvnieku 

turēšanas veidu.  

Ir saikne starp dzīvnieku labturības līmeni un vajadzību sistemātiski izmantot antibiotikas 
lauksaimniecības dzīvniekiem. Lai nodrošinātu abu šo aspektu pienācīgu pārvaldību, 

vajadzīgi papildu centieni no lauksaimnieku puses — tas ir jāatbalsta. Šim jautājumam manu 
pilnvaru laikā es pievērsīšu īpašu uzmanību. 

2022. gada sākumā stāsies spēkā jauni noteikumi par veterināro zāļu lietošanu — tas lielā 

mērā samazinās antibiotiku lietošanas iespējas — un būs nepieciešamas būtiskas izmaiņas 
lauksaimniecības dzīvnieku pārvaldībā.  Tāpēc mums ir jāapsver, kā attīstīt lopkopības 
shēmas, kas palīdz lauksaimniekiem pielāgoties nākotnei. Lauksaimniekiem jo īpaši jābūt 

gataviem pakāpeniski samazināt dzīvnieku grupveida profilaktisko ārstēšanu un atstāt kritiski 
svarīgas antibiotikas lietošanai cilvēkiem. Jaunajai lopkopības vadības praksei būs jābūt 

holistiskai. Šai ziņā slimību profilakses nolūkā svarīgi būs arī centieni uzlabot dzīvnieku 
labturību.     

Pašlaik notiekošās 2012.–2015. gada dzīvnieku labturības stratēģijas novērtējuma rezultāti 
sniegs mums informāciju par turpmāk veicamajām darbībām. Ir svarīgi nodrošināt 

konsekventu pieeju dzīvnieku labturībai un saglabāt zinātniski pamatotu pozīciju 
starptautiskajā dimensijā, lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus ES 
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lauksaimniekiem daudzpusējā kontekstā. Šā mērķa sasniegšanai, esmu paredzējis cieši 
sadarboties ar saviem kolēģiem — veselības un tirdzniecības komisāra amata kandidātiem. 

3.1./  Oktobrī notikušajā uzklausīšanā jūs atzināt, ka priekšlikums par KLP reformu, 

iespējams, pietuvinās kārtējai nacionalizācijai. Jūs arī norādījāt uz Revīzijas palātas pausto 
kritiku par priekšlikumu un vairākkārt teicāt, ka esat atvērts priekšlikuma uzlabošanai. 

Tomēr savās rakstiskajās atbildēs jūs esat norādījis:     “Būdams pieredzējis revidents, es 
ticu pārejai uz politiku, kura vairāk balstīta uz sniegumu, nevis atbilstību, un uzskatu, ka 
publiskie izdevumi jāvirza uz izmērāmu rezultātu sasniegšanu. Esmu gatavs sadarboties ar 

Eiropas Parlamentu un dalībvalstīm, lai nodrošinātu, ka šīs pārmaiņas KLP pārvaldībā 
izdodas īstenot gan lauksaimniekiem, gan pārvaldes iestādēm.” Kāda tieši ir jūsu nostāja 

šajā jautājumā? Ko konkrētu esat iecerējis darīt, lai uzlabotu priekšlikumu, un kādā termiņā? 

Esmu pārliecināts, ka Komisijas priekšlikumi par kopējo lauksaimniecības politiku laikposmā 
pēc 2020. gada ir labs pamats diskusijām par Eiropas lauksaimniecības politikas nākotni. Šo 

manu pārliecību vairo fakts, ka priekšlikumi šā gada aprīlī saņēmuši gan COMAGRI, gan 
Padomes atbalstu. Tajā pašā laikā gan COMAGRI, gan dalībvalstis iesniedza grozījumus, un 
es esmu gatavs apsvērt priekšlikuma pielāgošanu jautājumos, par kuriem abi līdztiesīgie 

likumdevēji ir vienisprātis. 

ES lauksaimniecībai un lauku teritorijām iepriekš ir nācies saskarties ar problēmām, un, 
pateicoties kopējai lauksaimniecības politikai (KLP), tās spēja pielāgoties un tikt galā ar 

jaunajiem apstākļiem. Komisijas priekšlikumi par KLP pēc 2020. gada turpina šo virzību. 
Tajos paredzēti vairāki uzlabojumi, kuru mērķis ir vienkāršot un modernizēt KLP 
instrumentu kopumu, un tas ļaus lauksaimniekiem un lauku kopienām visā Eiropā rast 

risinājumus kopīgām problēmām, kuru vietējā ietekme ir ļoti atkarīga no plašākiem 
sociālekonomiskiem un agronomiskiem apstākļiem attiecīgajā dalībvalstī.  

1) Divi pīlāri, viena stratēģija. KLP tagad tiek pārvaldīta ar diviem dažādiem mehānismiem – 

tiešo maksājumu shēmām un lauku attīstības pasākumiem –, kas nepieļauj finansējuma 
sinerģisku izmantošanu KLP ietvaros. Turpmāk šie divi mehānismi tiks apvienoti vienā 
nacionālajā KLP plānā. 

2) Mērķiem labāk pielāgoti pasākumi. Lielāka rīcības brīvība, kas ierosināta jaunajos 

priekšlikumos par KLP, ļaus dalībvalstīm izvēlēties un ierosināt pasākumus, kuri to 
apstākļiem ir piemēroti labāk un attiecīgās problēmas ļauj risināt vienkāršāk. Šī pastiprinātā 

saikne ar teritorijām atbilst subsidiaritātes principam. Ja to izmantos pilnībā, tas var palīdzēt 
lauksaimniekiem un iedzīvotājiem labāk izprast ES politiku. 

3) Koncentrēšanās uz veikumu. Mums visiem ir jāgādā par to, lai lauksaimnieki, lauku apvidi 

un iedzīvotāji sajustu rezultātus, un tas ir pamudinājis Komisiju nākamās KLP fokusā izvirzīt 
veikumu. Konkrētāk, tas nozīmē, ka progress ceļā uz mūsu kopīgajiem mērķiem ir stratēģiski 
jādefinē, jāplāno un jāuzrauga, izmantojot radošus un mērķorientētus risinājumus, nevis 

vispirms jānosaka ļoti preskriptīvas, universālas pieejas un tad jāiegulda laiks un resursi 
izņēmumu definēšanai un kontrolēšanai, kas rada augstas izmaksas un slogu mūsu pārvaldes 

iestādēm un lauksaimniekiem.  

Lai gan pārvaldes iestādēm visos līmeņos tas paver jaunas iespējas labāk sadarboties ar KLP 
līdzekļu saņēmējiem, priekšlikums nedod dalībvalstīm pilnu rīcības brīvību: tajā ir rūpīgi 
iestrādāti aizsardzības pasākumi stingrā ES līmeņa kopīgo noteikumu satvarā. 
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1) Obligātās prasības, kas ir kopīgas visām dalībvalstīm un ļauj virzīt darbību atbilstoši 9 
kopējiem KLP mērķiem (piemēram, uzlaboti vides un klimata nosacījumi, obligāts atbalsts 

jaunajiem lauksaimniekiem). Tas attiecas arī uz elementiem, kas saistīti ar veikumu, un uz 
procedūrām, kas vajadzības savieno ar darbībām un rezultātu uzraudzību un kas ir vienādas 

visām dalībvalstīm. 

2) Spēcīga Eiropas iestāžu loma: Eiropas Komisija var iesaistīties procesā pirms brīža, kad 
tiek oficiāli iesniegti KLP plāni. Es nodrošināšu, ka Komisijas dienesti īsteno informācijas 
apmaiņu ar dalībvalstīm, lai plānus pareizi sagatavotu. Tas būs ļoti noderīgi, kad dalībvalstu 

KLP plāni būs jānovērtē un jāapstiprina. Šajā ziņā es pildīšu jaunievēlētās priekšsēdētājas 
Urzulas fon der Leienas apņemšanos stiprināt īpašās partnerattiecības ar Eiropas Parlamentu 

un plānoju regulāri informēt Eiropas Parlamentu par jaunās politikas īstenošanu.   

3) Efektīva pārvaldības un garantiju sistēma. Attiecībā uz pārbaudēm Komisijas priekšlikums 
balstās uz stabilu pastāvošo pārvaldības struktūru un dalībvalstu kontroles sistēmu satvaru. 

Šie elementi darbojas labi un nodrošina augstu ticamības līmeni, kā to pierāda zemais kļūdu 
īpatsvars. Arī attiecībā uz turpmāko KLP Komisija turpinās būt atbildīga par KLP budžeta 
izpildi un pastāvīgi nodrošinās augstu ticamības līmeni attiecībā uz labu budžeta izlietojumu. 

Visbeidzot, Eiropas Revīzijas palātas atzinuma kontekstā es vēlos uzsvērt vispārējo atbalstu 

uz veikumu vairāk orientētai un zaļākai politikai.  

3.2. Kad būsiet AGRI komisārs, kā plānojat vadīt stratēģijas “No lauka līdz galdam” 
īstenošanu, kam vajadzētu kalpot par patiesu ES pārtikas politiku, un kāda veida saskaņu jūs 

paredzat starp to un notiekošajām debatēm par KLP reformu priekšlikumu?  

Kā lauksaimniecības komisārs es piedalīšos stratēģijā “No lauka līdz galdam”, ko vada mana 
kolēģe Stella Kirjakidu. Stratēģijai “No lauka līdz galdam” ir jāpiedāvā visaptverošs 
redzējums par to, kā padarīt mūsu pārtikas sistēmu ilgtspējīgu visā pārtikas ķēdē. Stratēģijā 

“No lauka līdz galdam” tiks atbalstīti visi trīs ilgtspējas aspekti – gan ekonomiskais, gan 
vidiskais un klimatiskais, gan arī sociālais un veselības. Reformētajai KLP būs galvenā 

nozīme stratēģijas “No lauka līdz galdam” mērķu sasniegšanā, un tā būs stratēģijas būtiska 
sastāvdaļa. Skatīt arī atbildi uz 5. jautājumu. 

3.3. Visas atbildības par plānošanu un stratēģiju, tostarp saistībā ar klimata un vides 

pasākumiem, deleģēšana dalībvalstīm dod Komisijai pilnvaras novērtēt nacionālo stratēģisko 
plānu efektivitāti un kopsakarību, taču tas arī nozīmē, ka Eiropas līmenī netiks noteiktas 
precīzas obligātās pamatprasības. Kā tādā gadījumā Eiropas lauksaimnieki tiks stimulēti 

virzīties uz kopīgo mērķu sasniegšanu, kā tiks nodrošināts, ka par uzlabotu vides sniegumu 
un pievienoto vērtību visai ES sabiedrībai, ko dos klimata, ūdens, augsnes un bioloģiskās 

daudzveidības aizsardzība, viņiem tiks atbilstoši un taisnīgi atlīdzināts? 

Komisija ir nākusi klajā ar priekšlikumu, kurš, no vienas puses, dalībvalstīm piešķir lielu 
atbildību valsts stratēģijas definēšanā, bet, no otras puses, vienlaikus nodrošina stingru ES 
satvaru, kurā Komisija īsteno uzraudzību un apstiprināšanu. 

Atbildības deleģēšana ir nepieciešama vidisko jautājumu rakstura dēļ, jo tiem visbiežāk ir 

vajadzīgi īpaši pielāgoti risinājumi, kas ir ne tikai iedarbīgāki par universālu pieeju, bet arī ir 
pieņemamāki lauksaimniekiem, jo ļauj risināt konkrētas vidiskās vajadzības. Ir skaidrs, ka 

dalībvalstu vajadzības atšķiras. Un ne visas vajadzības izriet no viena un tā paša izejas punkta 
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– nepieciešamības samazināt emisijas. Ir skaidrs, ka instrumentiem, kas paredzēti, lai risinātu 
valsts, reģionālās un vietējās problēmas, ir jāatspoguļo atšķirīgās situācijas: piemēram, 

dabisko ganību atjaunošana, samazinot lauksaimniecisko darbību, ir adekvāts solis noteiktos 
apgabalos, bet ir mazāk piemērots risinājums citā apgabalā, kas cīnās ar zemes pamešanu, 

kam ir negatīva ietekme, piemēram, uz bioloģisko daudzveidību. 

Kā jau esmu minējis, tas, ka dalībvalstīm ir labākas izredzes noteikt to vajadzībām un 
stratēģiskajām prioritātēm atbilstošu stratēģiju un detalizēti izstrādāt pasākumus, nenozīmē, 
ka tām ir brīvas rokas. Mērķi, uz kuriem to stratēģijai ir jāvirzās, ir noteikti ES līmenī. Lai 

nodrošinātu vienādus noteikumus un novērstu iespējami zemāku standartu ieviešanu, ES 
tiesību aktos ir noteiktas iespējamo pasākumu būtiskās iezīmes un principi. Pasākumi, kuru 

nolūks ir radīt stimulu lauksaimniekiem darīt vairāk vides un klimata labā, balstīsies uz 
Eiropas līmenī definētu kopīgu obligāto pamatprasību kopumu un nosacījumu mehānismu. 
Tas nodrošina, ka visi ES lauksaimnieki, kas apņemas darīt vairāk par šīm prasībām, nonāks 

vienā izejas punktā. Stratēģiskie plāni būs jāsagatavo un jāapspriež dalībvalstīs ar 
attiecīgajām ieinteresētajām personām/iestādēm, piemēram, tām, kuras atbild par vides un 

klimata jautājumiem. Šos plānus pēc tam apstiprinās Komisija. Plāniem būs ne tikai jāatbilst 
citām attiecīgām vides, klimata un augu/dzīvnieku veselības jomas saistībām, ko dalībvalstis 
uzņēmušās citās saistītās politikas jomās, bet ar tiem būs jāparāda, kā tie veicinās šo saistību 

mērķrādītāju un virsmērķu sasniegšanu. Visbeidzot, vismaz 30 % lauku attīstības līdzekļu, 
kas piešķirti plānam, būs jāizmanto KLP īpašajiem mērķiem vides un klimata jomā. Visas šīs 

iezīmes, kas iestrādātas Komisijas priekšlikumā par turpmāko KLP, palīdzēs dalībvalstu 
plānos un visā KLP laikposmam pēc 2020. gada nospraust vērienīgākus mērķus vides un 
klimata jomā.  

Pamatojoties uz iepriekš minēto, esmu pārliecināts, ka mums ir jāpanāk līdzsvars starp 

dalībvalstu un Komisijas pienākumiem. Es regulāri ziņošu Eiropas Parlamentam par virzību 
šajā jautājumā, jo uzskatu, ka ir vajadzīgs pastāvīgs dialogs. KLP priekšlikuma pamatā ir 

atziņa, ka mums ir vienota un kopīga atbildība, taču problēmu risinājumi ir jādiferencē, lai tie 
būtu iedarbīgi.  

3.4. ES ir jāturpina virzīt šo politiku uz vērienīgākiem mērķiem gan jaunā zaļā kursa satvarā, 

gan citās jomās, piemēram, saistībā ar sieviešu lomu lauksaimniecībā un lauku apvidos.  
Daudzi EP deputāti uzskata, ka, atsakoties no atbilstības, mēs riskējam zaudēt pašreizējās 
garantijas attiecībā uz turpmākās KLP integritāti un vienveidību. Pēc jūsu uzklausīšanas 

vēlamies noskaidrot, vai esat gatavs atbalstīt arī alternatīvu pieeju, kura būtu balstīta uz 
pašreizējo sistēmu, kas paredz prasību ievērošanu, un kura ir pierādījusi savu efektivitāti 

(kļūdas procents ir mazāks par 3 %) un nodrošina vienlīdzīgu attieksmi un pareizu 
piemērošanu visā ES? Kā konkrēti jūs virzīsieties uz šādu alternatīvu pieeju? 

Komisijas priekšlikuma pamatā ir jaunais rezultātu sasniegšanas modelis, un KLP stratēģiskā 
plāna apstiprināšana Komisijā ir būtisks solis, lai garantētu, ka politika tiek īstenota saskaņā 

ar kopējiem mērķiem. Pāreja no atbilstības nodrošināšanas uz veikumu iztur Eiropas 
Revīzijas palātas, šīs komitejas un citu pušu pausto kritiku; visi vēlas lielāku uzsvaru uz 

veikumu! Tomēr nav nekāda ieguvuma no tā, ja KLP īstenošanai pievienotu vēl vienu līmeni. 
Tas tikai būtiski palielinātu administratīvo slogu un politikas īstenošanas izmaksas 
dalībvalstīs.  

Komisija nepiešķirs dalībvalstīm neierobežotu rīcības brīvību. Komisija savu priekšlikumu ir 

balstījusi uz pašreizējām pārvaldības struktūrām un kontroles sistēmām, kas ir sevi 
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pierādījušas. Šīm struktūrām, īstenojot KLP, būs jāievēro ES pamatprasības, kas ir turpmākās 
KLP integritātes un vienveidības garants. Jūsu ierosinājumus priekšlikuma uzlabošanai un 

garantiju vairošanai šajā aspektā vērtēšu atzinīgi. Līdztekus jāatzīmē, ka jaunajā īstenošanas 
modelī ticamību nodrošina dalībvalstu veikums. 

 

4.1. Attiecībā uz KLP kā dzinuli pārejai uz ilgtspējīgām lauksaimniecības sistēmām visur: vai 
jūs plānojat izstrādāt jaunus KLP priekšlikumus, kuros tiktu atbalstītas tikai tādas 
ilgtspējīgas lauksaimniecības sistēmas, kas ir labvēlīgas bioloģiskajai daudzveidībai un kas 

neveicina klimata pārmaiņas, samazina lauksaimniecības dzīvnieku blīvumu līdz ilgtspējīgam 
līmenim un ievieš obligātu augseku ar pākšaugu kultūrām, lai varētu atteikties no lopbarības 

importa?  Vai jūs virzīsiet saskaņotu programmu, kas paredzēs novirzīt finansējumu maza 
mēroga ES lauku saimniecībām?  

Ierosinātās kopējās lauksaimniecības politikas nolūks ir sniegt būtisku ieguldījumu ES mērķu 

sasniegšanā tādās jomās kā klimata politika, dabas resursi, bioloģiskā daudzveidība un 
dzīvnieku labturība. Esmu cieši pārliecināts, ka tā nodrošina līdzekļus Eiropas 
lauksaimniecības atbalstam, lai iespējami rezultatīvāk risinātu problēmas, kas saistītas ar 

klimata pārmaiņām un bioloģiskās daudzveidības izzušanu. Lai to panāktu, Eiropas 
Parlamentam un Padomei ir jāsadarbojas, risinot sarunas par KLP galīgo reformu, un 

Komisijai ir jāsniedz stingrs atbalsts. Kopā mums jānodrošina, ka vērienīgie mērķi klimata 
jomā tiek maksimāli palielināti un ietekme uz vidi lauksaimniecības nozarē tiek samazināta 
līdz minimumam, iespējami labāk izmantojot attiecībā uz turpmāko KLP ierosinātos 

instrumentus. Lai panāktu vienprātību, esmu gatavs darboties kā starpnieks starp 
līdztiesīgajiem likumdevējiem.  

Es apzinos, ka Eiropas lauksaimniecība saskaras ar ļoti nopietniem izaicinājumiem vides un 

klimata jomā. Jaunākajos starptautiskajos ziņojumos ir uzsvērta lauksaimniecības nozares 
būtiskā nozīme šajā jautājumā. Es uzskatu, ka Komisijas priekšlikums šai vērienīgajai iecerei 
atbilst: tam ir skaidri mērķi, kas aptver vides un klimata problēmu risināšanu, un visa pieeja 

salīdzinājumā ar pašreizējo KLP ir vairāk balstīta uz rezultātiem un vairāk pielāgota vietējām 
problēmām un realitātei. Lai nodrošinātu, ka lauksaimniecība ir Eiropas zaļā kursa 

neatņemama daļa, es cieši sadarbošos ar priekšsēdētājas izpildvietnieka amata kandidātu 
Timmermansu un Eiropas Parlamentu.  

Būs daudz ciešāka saikne starp KLP un to virsmērķu un mērķrādītāju sasniegšanu, kas 
noteikti ES vides un klimata tiesību aktos, proti, attiecībā uz klimata pārmaiņām, enerģētiku, 

ūdeni, gaisa kvalitāti, bioloģisko daudzveidību un pesticīdiem. 

Jaunā nosacījumu sistēma noteiks būtiskos pamatstandartus, kas lauksaimniekiem jāievēro, 
arī attiecībā uz obligāto augseku. Tā piedāvās pietiekamu elastību, lai dalībvalstis var 

rezultatīvi novērst to teritorijā esošās problēmas. Taču tā arī paredzēs stingrus kopīgus 
elementus visām dalībvalstīm. 

Būs pieejami jauni svarīgi instrumenti. Pirmajā pīlārā paredzētās ekoshēmas nodrošinās jaunu 

finansējuma plūsmu, ko izmantos rūpēm par vidi un klimatu. Šīs ekoshēmas būs jauns veids, 
kā plašā mērogā stimulēt pāreju uz videi nekaitīgāku lauksaimniecību. 

KLP otrajā pīlārā joprojām būs pieejami daudzi svarīgi instrumenti, kas attiecas uz vidi un 
klimatu. Tajos ietilps platībatkarīgie vides maksājumi lauksaimniecības (un 



 

10 
 

mežsaimniecības) nozarē. Tāpat būs pieejams arī atbalsts ieguldījumiem, apmācībai, 
inovācijai un sadarbībai. 

Kopumā katrai dalībvalstij būs juridisks pienākums attiecībā uz vidi un klimatu izvirzīt 

vērienīgākus mērķus nekā pašreizējā periodā, nodrošinot, ka vismaz 40 % no KLP kopējā 
budžeta tiek atvēlēti klimata politikai un vismaz 30 % lauku attīstības pīlāra tiek novirzīti ar 

klimatu un vidi saistītajiem mērķiem. 

Uzskatu, ka šim priekšlikumam piemīt potenciāls panākt vides un klimata ziņā veiktspējīgu 
turpmāko KLP. Es ceru, ka Parlaments un Padome, risinot sarunas par turpmāko KLP, šo 

potenciālu saskatīs. Apsolu pilnībā atbalstīt šo procesu. Tas var palīdzēt lauksaimniekiem 
viņiem pieņemamā tempā pāriet uz ilgtspējīgāku lauksaimniecības modeli.  

Par tiešo atbalstu mazajām saimniecībām skatīt 6. jautājumu. 

4.2. Ja, izvērtējot stratēģiskos plānus, jūs ievērosiet jauno īstenošanas modeli, kā jūs 
nodrošināsiet, ka dalībvalstis, kuras nevēlas tērēt 40 % no KLP budžeta klimata un vides 

mērķiem, piemēram, ieviešot obligātas ekoshēmas, to tomēr darīs pareizi un efektīvi? Jebkurā 
no scenārijiem — kā jūs padarīsiet mērķus vērienīgākus un kādas metodes jums ir padomā, 

ar kurām panākt, ka dalībvalstis uzņemas atbildību par starptautiskajām saistībām klimata 
un attīstības jomā?  

Komisijas priekšlikumā ir noteikts, ka katrā KLP stratēģiskajā plānā vismaz 30 % no otrā 

pīlāra budžeta jāpiešķir klimata un vides jomā paredzētajiem pasākumiem. Kopumā 40 % no 
KLP kopējā finansējuma ir jāparedz vispārējiem klimata mērķiem.  

Jau pašreizējā KLP vismaz 30 % no lauku attīstībai paredzētā budžeta ir jāatvēl klimata un 
vides jomai. Komisija apstiprināja tikai tos lauku attīstības plānus, kas atbilda šai prasībai. 

Turpmākā KLP šo vērienīgo mērķi turpinās paaugstināt, proti, šos 30 % vairs nedrīkstēs 
attiecināt uz maksājumiem apgabaliem, kuros ir dabas ierobežojumi. Saskaņā ar KLP 

priekšlikumu nacionālie KLP stratēģiskie plāni ir jāapstiprina arī Komisijai. 

Komisijai būs jāpārbauda katras dalībvalsts KLP plāns un jānovērtē, vai šis pienākums ir 
izpildīts. Man tā būs absolūta prioritāte. Šajā nolūkā Komisija ņems vērā visus priekšlikumā 
uzskaitītos elementus. Viens no šiem elementiem ir katras dalībvalsts plānotais KLP budžeta 

sadalījums. Taču arī citi elementi ir ļoti svarīgi. Piemēram, priekšlikumā ir noteikts, ka 
attiecībā uz klimatu un vidi katrā plānā būs jānosaka “vērienīgāks mērķis” salīdzinājumā ar 

pašreizējo situāciju. Turklāt plānos jānorāda, kā dažādu pasākumu kopums (laba 
lauksaimniecības un vides stāvokļa standarti, ekoshēmas un agrovides un klimata vai 
mežsaimniecības saistības otrajā pīlārā), resursu piešķiršana, atskaites punkti un mērķrādītāji 

atbilst vides un klimata problēmām un vajadzībām. Jo īpaši būtu jāņem vērā attiecīgie 
nacionālie vidiskie un klimatiskie plāni, kā arī tajos paredzētie virsmērķi un mērķrādītāji, kas 

izriet no ES klimata un vides jomas tiesību aktiem. 

Priekšlikums nosaka arī pārredzamu procesu plāna sagatavošanai valsts līmenī, proti, tajā 
iesaista kompetentās iestādes un to īsteno partnerībā ar ieinteresētajām personām. Komisija 
KLP plānu apstiprinātu tikai tad, kad tā būtu pārliecināta, ka plānam kopumā ir pietiekami 

vērienīgi mērķi klimata pārmaiņu un vides jomā. Īstenošanas posmā priekšlikums paredz arī 
stingru uzraudzības un novērtēšanas pasākumu mehānismu valstu un ES līmenī. 
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Nepietiekamas izpildes gadījumā ir paredzēta arī plānu pārskatīšana un sankcijas. Es 
nodrošināšu, ka tiks izmantoti visi mūsu rīcībā esošie instrumenti.  

4.3. Kā jūs nodrošināsiet, ka viscaur KLP tiek īstenota integrēta pieeja dzimumu līdztiesībai?  

Esmu pārliecināts, ka lauksaimniecībā un lauku apvidos sievietēm ir neatsverama loma 
nodarbinātībā un ekonomikas izaugsmē. Priekšlikums jaunajai KLP šo devumu atzīst pilnībā.  
Viens no KLP īpašajiem mērķiem ir nodarbinātības, izaugsmes un sociālās iekļaušanas 

veicināšana. Es atzinīgi vērtēju to, ka šajā mērķī COMAGRI skaidri iekļāva dzimumu 
līdztiesību. Pievēršoties šim mērķim, dalībvalstīm būs jārisina sieviešu vajadzības lauku 

apvidos.  
 
KLP stratēģiskie plāni var nodrošināt daudzas iespējas, kā izstrādāt īpašus intervences 

pasākumus un vērst tos uz konkrētu saņēmēju vajadzībām. Attiecībā uz lauku apvidos 
dzīvojošām sievietēm minams lauku attīstības atbalsts, piemēram, atbalsts pamatpakalpojumu 

attīstībai lauku apvidos, vietējās attīstības stratēģijām (LEADER), uzņēmējdarbības 
uzsākšanai, zināšanu apguvei un apmācībai, sadarbības projektiem utt. 
 

Visbeidzot, kopā ar priekšsēdētājas vietnieci jautājumos par demokrātiju un demogrāfiju un 
ar kohēzijas un reformu komisāru es izstrādāšu redzējumu par lauku apvidiem, kas 

nodrošinās, ka šie apvidi nezaudē savu vitalitāti un dinamismu. Lai palīdzētu lauku 
iedzīvotājiem pārvarēt grūtības, ar kurām viņi saskaras, mums jānodrošina darba iespējas gan 
laukos dzīvojošiem vīriešiem, gan sievietēm un jāpiedāvā lauku iedzīvotājiem pievilcīgas 

nākotnes izredzes. 
 

4.4. Vai jūs nodrošināsiet, ka ar Kopīgo noteikumu regulu finansējums, ko piešķir no lauku 

attīstības programmas, joprojām būs sasaistīts ar Kohēzijas fondu?  

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) ir KLP daļa. Ar jauno īstenošanas 
modeli divi lauksaimniecības fondi, ELFLA un ELGF (Eiropas Lauksaimniecības garantiju 
fonds), tiek apvienoti vienotā stratēģiskā satvarā, kas nodrošinās vienkāršāku, mērķtiecīgāku 

un saskaņotāku rīcību. 

Jaunais tiesiskais regulējums nodrošinās skaidri definētu, konsekventu un saskaņotu visas 
KLP vienoto noteikumu kopumu, tādējādi vienkāršojot lauksaimniecības politiku un padarot 

to veiktspējīgāku. 

Ņemot vērā dažādos atbalsta sniegšanas mehānismus, ELFLA un ELGF “vienoto noteikumu 
kopuma” sasaistīšana ar Kopīgo noteikumu regulu (KNR) palielinātu sarežģītību un 

nevajadzīgu birokrātiju. Zinu, ka COMAGRI lielā mērā piekrīt šim viedoklim. 

Tomēr KNR paredz kopīgus noteikumus attiecībā uz ELFLA un Eiropas strukturālajiem un 
investīciju fondiem tajās politikas jomās, kurās saskaņošana ir iespējama, nepalielinot 
sarežģītību (piemēram, finanšu instrumenti, teritoriālā attīstība un komunikācija). 

Plānošanas dokumentos, ko dalībvalstis iesniedz Komisijai, piemēram, partnerības 

nolīgumos, KLP stratēģiskajos plānos (KLP SP) un kohēzijas politikas programmās, 
papildināmība starp ELFLA un citiem dalītas pārvaldības fondiem tiks nodrošināta jebkurā 

gadījumā. 
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4.5. Kā izmantosiet KLP, lai palīdzētu lauksaimniekiem pielāgoties klimata pārmaiņām un 
palielināt agroekosistēmu noturību, jo īpaši padarot dziļāku augsnes virsslāni un iekļaujot 

KLP agromežsaimniecību?  

Eiropas Vides aģentūras ziņojumā nesen tika uzsvērts, ka ES lauksaimniecības nozare ir ļoti 
neaizsargāta pret klimata pārmaiņu ietekmi. Tāpēc tai ir jāpielāgojas. Pielāgošanās un seku 

mazināšanas pasākumi ir sevišķi cieši saistīti lauksaimniecības nozarē.  

Saskaņā ar Komisijas priekšlikumu par turpmāko KLP viens no īpašajiem KLP mērķiem ir 
pielāgošanās klimata pārmaiņām. Paplašinātais nosacījumu kopums ietver vairākus 

elementus, kas nozarei palīdzēs pielāgoties, piemēram, standartus par organiskās augsnes 
aizsardzību, augseku, platībām, kas atvēlētas ar ražošanu nesaistītām iezīmēm, un attiecībā uz 
augsnes eroziju. 

Dalībvalstīm piešķirtā lielākā subsidiaritāte un elastība ļaus to intervences loģiku pielāgot uz 

vietas esošajām konkrētajām vajadzībām un problēmām un padarīt to attiecīgās 
lauksaimniecības nozares noturīgākas pret klimata pārmaiņām. 

Turklāt ierosinātā turpmākā KLP atbalstīs ļoti daudzas lauksaimniecības prakses un 

pārmaiņas, kas veicinās pielāgošanos klimata pārmaiņām. Piemēram, lauksaimniekiem varētu 
sniegt atbalstu ar mērķi sekmēt ieguldījumus efektīvākā apūdeņošanā, kultūraugu dažādošanā 
un pārejā uz precīzo lauksaimniecību vai nolūkā piedalīties riska pārvaldības shēmās. Turklāt 

uz atbalstu no KLP varēs pilntiesīgi pretendēt par dabā rodamiem risinājumiem, kā arī 
agromežsaimniecību. 

Tomēr mums jāturpina palielināt šādu izdevīgu risinājumu ieviešanu. Tāpēc mums ir 

jāstiprina Lauksaimniecības zināšanu un inovācijas sistēma (AKIS) un jāturpina EIP-AGRI 
apjomīgais darbs, kas nodrošina zināšanu līdzizveidi starp lauksaimniekiem un zinātnieku 
aprindām. Arī pētniecībai, inovācijai, inovācijas partnerībai un zināšanu pārnesei jāpiešķir 

būtiska nozīme.  

Lai arī turpmāk veicinātu papildu pasākumus attiecībā uz pielāgošanos klimata pārmaiņām 
visās lauku teritorijās, klimata politikas jomā es cieši sadarbošos ar priekšsēdētājas 

izpildvietnieka amata kandidātu Timmermansu. 

Visbeidzot, es uzskatu, ka Komisijas priekšlikums par turpmāko KLP nodrošina lieliskas 
iespējas attiecībā uz pielāgošanos klimata pārmaiņām. Ceru, ka Parlaments un Padome, 

risinot sarunas par turpmāko KLP, šīs iespējas saskatīs. Apsolu pilnībā atbalstīt šo procesu. 

4.6. Vai, ņemot vērā to, ka integrētās augu aizsardzības izmantošana jau tagad ļauj 
samazināt pesticīdu lietošanu par 30–50 %, jūs centīsieties panākt, ka tiek nosprausts mērķis: 
līdz 2025. gadam samazināt pesticīdu lietošanu par 50 %? 

Pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas direktīva, kas ir manas kolēģes, komisāra amata kandidātes 
Stellas Kirjakidu atbildībā, piedāvā dalībvalstīm un lauksaimniekiem pienācīgu satvaru, lai 
varētu samazināt savu atkarību no pesticīdiem, un, šajā kontekstā, integrētā augu aizsardzība 

patiešām ir vērtīgs instruments. Īstenošana ir devusi labus rezultātus, bet tā ir arī norādījusi uz 
dažām problēmām. SANTE ĢD un citi attiecīgie Komisijas dienesti, tostarp AGRI ĢD, 

pašlaik izskata iespējamās izmaiņas sistēmā, lai tā labāk atbilstu vajadzībām. Es atbalstīšu šo 
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darbu, kas turpināsies stratēģijas “no lauka līdz galdam” ietvaros.  Lai varētu sasniegt 
augstākus mērķus, dalībvalstīm vispirms pilnībā ir jāievieš direktīvas noteikumi.  

Gluži tāpat kā ievēlētā priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena (Ursula von der Leyen) uzskatu, 

ka tālab ir vajadzīga koleģiāla starpnozaru pieeja. Lai gan pašreizējā KLP jau ietver vairākus 
ļoti noderīgus instrumentus, kas palīdz sasniegt mūsu vispārējo mērķi — samazināt 

lauksaimnieku atkarību no pesticīdiem, Komisijas priekšlikums attiecībā uz KLP pēc 
2020. gada palielina mūsu mērķu vērienīgumu un ievieš jaunas iniciatīvas. To vidū ir 
augsekas un pesticīdu ilgtspējīgas izmantošanas direktīvas ieviešana nosacījumu sistēmas 

ietvaros, lauku saimniecību konsultēšanas un citu mērķtiecīgu, ar pesticīdu ilgtspējīgas 
izmantošanas direktīvu saistītu noteikumu nostiprināšana. Viens no svarīgākajiem 

instrumentiem ir ekoshēmas, kurām ir ļoti liela potenciālā spēja rosināt lauksaimniekus 
mainīt savu praksi, lai samazinātu lauku saimniecību atkarību no pesticīdu lietošanas un 
nostiprinātu bioloģisko daudzveidību. Runa ir par konkrētiem elementiem KLP reformas 

priekšlikumu ietvaros, kuru mērķis ir mudināt lauksaimniekus samazināt pesticīdu 
izmantošanu augkopībā. 

Uzskatu, ka mums būtu kopīgi jāstrādā pie tā, lai paātrinātu pesticīdu atkarības samazināšanu, 

un jādomā par to, kā veicināt pāreju uz zemāka riska un neķīmiskiem risinājumiem.  

Esmu pārliecināts, ka, pateicoties mūsu dažādajām pieejām, mēs panāksim progresu ar 
dalībvalstīm un lauksaimniekiem. Eiropas zaļais kurss, KLP un ES lauksaimnieki – sava 

loma būs jāuzņemas visiem. Uzskatu, ka tas būs iespējams, pateicoties instrumentu 
kopumam, kuri ierosināti KLP pēc 2020. gada. Saskaņā ar uzdevumu, kuru man uzticēja 
jaunievēlētā priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena, esmu apņēmības pilns nodrošināt 

nepieciešamo ES lauksaimniecības pāreju uz lielāku ilgtspēju un mazāku atkarību no 
pesticīdu lietošanas. 

5.1. Attiecībā uz lauksaimniecības ieguldījumu Eiropas zaļajā kursā: kas pašreizējā KLP 

reformā ir jāmaina, lai nodrošinātu, ka lauksaimniecība sniedz taisnīgu ieguldījumu Parīzes 
nolīguma mērķu izpildē un bioloģiskās daudzveidības jomā pieņemto starptautisko saistību 
īstenošanā, un kā lauksaimniekus stimulēt izmantot videi un klimatam labvēlīgākas 

saimniekošanas metodes? 

Jaunākie starptautiskie ziņojumi par klimata pārmaiņām un bioloģisko daudzveidību rāda, ka 
vides un klimata problēmas joprojām ir ievērojamas un ka lauksaimniecība ir viena no 

visvairāk iesaistītajām nozarēm. Taču es vēlos, lai lauksaimnieki un lauku kopienas būtu daļa 
no risinājuma, nevis daļa no problēmas. Pirmkārt, vēlos uzsvērt, ka pašreizējā KLP jau 
ievērojami sekmē ar klimatu un vidi saistītās prioritātes. Piemēram, ar 2014.-2020. gada 

lauku attīstības programmu palīdzību aptuveni 80 miljoni ha lauksaimniecības zemju un 
gandrīz 8 miljoni ha mežu saņems finansējumu, kas piešķirts ekosistēmu atjaunošanai, 

saglabāšanai un uzlabošanai — kopējais budžets ir aptuveni 45 miljardi eiro. 

Tomēr ir skaidrs, ka joprojām ir daudz darāmā, lai sasniegtu mūsu mērķus un saistības 
klimata un bioloģiskās daudzveidības jomā, un es uzskatu, ka Komisijas priekšlikums par 

KLP pēc 2020. gada piedāvā atbildi uz šīm  problēmām. 

Galvenais jauninājums Komisijas priekšlikumā ir jauns īstenošanas modelis, kas aizstās 
pašreizējo vienoto pieeju ar elastīgāku sistēmu. Šī jaunā pieeja piedāvās lielāku brīvību 
nacionālā līmenī, kad būs jālemj, kā vislabāk sasniegt kopējos ES mēroga mērķus, vienlaikus 



 

14 
 

reaģējot uz konkrētajām problēmām un vajadzībām. Ierosinātais jaunais īstenošanas modelis 
nodrošinās dalībvalstīm elastību, kas vajadzīga tādu pasākumu izstrādei, kuri ir 

vispiemērotākie to vietējai situācijai un vajadzībām, un tas ir būtiski klimata un vides ziņā, jo 
vairumā gadījumu tie ir specifiski katrā konkrētā vietā; tas arī ļauj labāk veicināt nacionālās 

prioritātes, stratēģijas un mērķus, kas izriet no ES tiesību aktiem klimata un bioloģiskās 
daudzveidības jomā. 

Es ceru, ka Parlaments un Padome redzēs šo potenciālu, kad tiks apspriesta turpmākā KLP. 
Es apsolu visu savu atbalstu šim procesam.  

Savu pilnvaru laikā, cieši sadarbojoties ar Eiropas Zaļā kursa komandu, darīšu visu 
iespējamo, lai nodrošinātu, ka ES lauksaimniecība un mežsaimniecība sniedz būtisku 
ieguldījumu klimata un vides jomā noteikto mērķu sasniegšanā. 

 

5.2. Kādu jūs saredzat saikni starp KLP reformu un stratēģiju “No lauka līdz galdam” un kā 
konkrēti šī saikne izpaudīsies?  

Stratēģija “No lauka līdz galdam” būs svarīga Eiropas Zaļā kursa daļa. Tā būs stratēģija, ar 

kuru panākt ilgtspēju visā pārtikas ķēdē. Stratēģijai “No lauka līdz galdam” būs jāatbalsta visi 
trīs ilgtspējas aspekti — ekonomika, vide un klimats, kā arī sociālā joma un veselība.   
Turpmākā KLP būs galvenā loma stratēģijas “No lauka līdz galdam” mērķu sasniegšanā. 

 
Esmu pārliecināts, ka, lai atbalstītu lauksaimniecības ekonomisko ilgtspēju, KLP ir jāturpina 

piedāvāt ienākumu atbalstu lauksaimniekiem, kā tas ir pašreizējos priekšlikumos.  
 
Turklāt KLP reformas priekšlikumi satur augstākus mērķus attiecībā uz vides ilgtspēju, kurus 

paredzēts sasniegt ne tikai ar jaunām, obligātām prasībām, kas izvirzītas tiešā atbalsta 
saņēmējiem, un ar lēmumu vismaz 30 % lauku attīstības pīlāra atvēlēt mērķiem, kas saistīti 

klimatu un vidi, bet galvenokārt ar pasākumiem lauksaimnieku stimulēšanai, pirmā pīlāra 
ekoshēmu un ar otro pīlāru saistītu pasākumu ietvaros. 
 

Sociālā ilgtspēja tiks īstenota, izmantojot darbības, kas saistītas ar mērķiem attiecībā uz 
dinamiskām lauku zonām, paaudžu maiņu un sabiedrības prasībām pārtikas un veselības 

jomā, īpaši attiecībā uz dzīvnieku labturību, antibiotiku un pesticīdu lietošanu. 
 

Dalībvalstis ierosinātās reformas garā sagatavos konkrētus pasākumus. Piemēram, lai 

samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas, dalībvalsts var saglabāt kūdrājus, pateicoties kādai 
ekoshēmai, stimulēt augsnes oglekļa saturu, īstenojot vides un klimata saistības, samazināt 

mēslošanas līdzekļu izmantošanu, stimulējot bioloģisko lauksaimniecību (tāpat īstenojot 
vides un klimata saistības), nodrošināt apmācību, izmantojot cita veida intervenci utt. 
 

5.3. Kā konkrēti lauksaimniecība sniegs savu ieguldījumu aprites ekonomikā? 

Aprites ekonomikas veicināšana ir ārkārtīgi svarīga, lai aizsargātu vidi un cīnītos pret klimata 
pārmaiņām un bioloģiskās daudzveidības izzušanu, vienlaikus veicinot ES uzņēmumu 

konkurētspēju un izvietojot tos globalizētās ekonomikas priekšējās rindās.   
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Lauksaimniecībai un mežsaimniecībai ir svarīga nozīme aprites ekonomikā, piegādājot 
bioloģiski pilnībā pārstrādājamas izejvielas un veicinot mūsu ekonomikas saražoto organisko 

vielu zināmas daļas pārstrādi. 

Lauksaimniecībai un mežsaimniecībai ir spēja absorbēt atmosfēras oglekli ar augsnes un 
biomasas palīdzību un ilgtspējīgi nodrošināt biomasu bioekonomikas attīstībai. Biomasu var 

izmantot, lai ražotu visdažādākos produktus (celtniecības materiālus, koksni, mēbeles, papīru, 
šķiedras un tekstilizstrādājumus, fermentus, bioizcelsmes ķīmiskās vielas, bioplastmasas, 
biodegvielu u. c.). Tas ļautu paplašināt oglekļa krātuvi un aizstāt fosilos materiālus ar pilnībā 

pārstrādājamiem materiāliem. Bioekonomika var arī radīt iespējas labāk izmantot materiālus 
un blakusproduktus, kas pašlaik tiek izmesti pārstrādes rūpniecības piegādes ķēdēs. 

Lauksaimniecība var arī labi izmantot produktus, kurus pārtikas piegādes ķēdes nākamie 

posmi, tostarp patērētāji, pašreiz izmet. Pārtikas atkritumus, ko var attīrīt, lai tos varētu droši 
lietot dzīvnieku barošanā, varētu izmantot kā dzīvnieku barību vai pārveidot kompostā, kas 

izmantojams kā organisks mēslojums, vai biogāzē un enerģijā, kopā ar kūtsmēsliem. Barības 
vielas, kas iegūtas no pilsētu atkritumiem, var tāpat izmantot kā kultūraugu mēslošanas 
līdzekļus, tādējādi aizstājot minerālmēslus. 

Pašreizējā Komisija ir nākusi klajā ar vairākām iniciatīvām, kas nostiprina lauksaimniecības 

lomu aprites ekonomikā, jo īpaši nesen pieņemto regulu par mēslošanas līdzekļiem (kas 
veicina ES bioloģisko mēslošanas līdzekļu un biostimulatoru tirgu), grozīto direktīvu par 

atkritumiem (ar sadaļu par pārtikas atkritumiem), priekšlikumu par ūdens atkalizmantošanu 
(kas radīs papildu ūdens avotu sausajos reģionos), kā arī stratēģiju bioekonomikas jomā un 
ilgtspējības shēmu bioenerģijai. 

Kā uz to norādījusi ievēlētā Komisijas priekšsēdētāja, Eiropas Zaļais kurss vēl vairāk veicinās 

aprites ekonomiku Eiropas Savienībā. Turpmākā KLP, kas dalībvalstīm nodrošina lielāku 
elastību savu pasākumu izstrādē, būs iespēja atbalstīt lauksaimniecības lomu aprites 

ekonomikā, izmantojot konkrētas iniciatīvas uz vietas. Šajā procesā liela nozīme būs arī 
stratēģijai “no lauka līdz galdam”.  

6.1. AGRI ĢD ir bijusi un joprojām ir būtiska nozīme ES lauksaimniecības un 
mežsaimniecības politikas formulēšanā. Ņemot to vērā, kā jūs plānojat sasniegt savus mērķus 

bez Valsts atbalsta nodaļas šajā ģenerāldirektorātā? 

Galvenais ir tas, ka ir skaidri noteikumi, kas ļauj dalībvalstīm atbalstīt lauksaimniecības 
nozari, jo īpaši krīzes laikā. Šajā sakarā Komisija nesen ir pieņēmusi de minimis atbalsta 

būtisku palielinājumu lauksaimniecības nozarē. Citi instrumenti, kas saistīti ar valsts atbalstu, 
tāpat vienmēr tika izstrādāti ļoti ciešā sadarbībā starp dažādiem komisāriem, kas atbild par 

lauksaimniecību un lauku attīstību, no vienas puses, un konkurenci, no otras puses. Šajā 
kontekstā, organizatoriskās pārmaiņas, ko paredzējusi ievēlētā priekšsēdētāja, neietekmē 
Komisijas kā koleģiālās iestādes vispārējo atbildību valsts atbalsta jomā. Cieši sadarbojoties, 

mēs gādāsim, ka mums ir vajadzīgie resursi un zināšanas, lai nodrošinātu noteikumu pilnīgu 
izpildi.  

Tādā garā būs cieša sadarbība starp Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietnieku, kas atbildīgs 

par digitālajam laikmetam pielāgotu Eiropu, un mani, kā arī starp abiem attiecīgajiem 
ģenerāldirektorātiem, lai nodrošinātu saskaņotību starp dalībvalstu paredzēto valsts atbalstu 
un ES nozaru politiku. Pienācīgi tiks ņemta vērā nepieciešamība nodrošināt kopējās 
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lauksaimniecības politikas un kopējās zivsaimniecības politikas panākumus, kā noteikts 
pilnvarojuma vēstulēs, ko ievēlētā priekšsēdētāja nosūtījusi abiem attiecīgajiem kolēģiem, jo 

īpaši izmantojot noteikumus valsts atbalsta jomā, kuri arī turpmāk saskanēs ar kopējo politiku 
šajās divās jomās. 

Tomēr vēlos vērst jūsu uzmanību uz ļoti svarīgu Līguma noteikumu, proti, 42. pantu, saskaņā 

ar kuru likumdevējiem, t. i., Eiropas Parlamentam un Padomei, ir jānosaka, kādā mērā 
noteikumi valsts atbalsta jomā attiecas uz lauksaimniecības nozari. Likumdevēji patiesībā ir 
nolēmuši, ka lielākā daļa atbalsta, kas lauksaimniecības nozarē pilnībā vai daļēji finansēts no 

ES budžeta, kā tāda tiek izslēgta no valsts atbalsta kontroles. Šīs izmaiņas nekādi neietekmē 
likumdevēju kompetenci. Šīs koleģiālās atbildības ietvaros viens no manā portfelī 

ietilpstošajiem uzdevumiem būs novērtēt, vai un cik lielā mērā kolēģija vēlas iesniegt 
likumdevējiem likumdošanas priekšlikumus šajā sakarā. 

6.2. Kā jūs plānojat nodrošināt, ka pārejas regulējums pakāpeniski sagatavos dalībvalstu 

pārvaldes iestādes jaunajam darbības modelim? 

Mans pirmais mērķis un mana absolūtā prioritāte būs laicīgi vienoties par KLP reformu. Tas 
ļaus dalībvalstīm un Komisijai iegūt vairāk laika, lai sagatavotu ar KLP saistīto stratēģisko 
plānu ieviešanu, kas ir ļoti svarīgi. 

 
Protams, es uzskatu, ka tikpat svarīgi ir nodrošināt nepārtrauktību, kas ir vajadzīga, lai 

pārliecinātu visus tos, kas gūst labumu no KLP. Es vēlos ciešāk sadarboties ar jums šajā 
jautājumā. Kā jau jums tas ir zināms, 2013. gadā tika pieņemta pārejas regula KLP reformas 
perspektīvā. Tolaik pieņemtie pārejas noteikumi bija īpaši noderīgi tām KLP jomām, kurās 

pieņemtajiem pasākumiem ir daudzgadu raksturs.  
 

Vēlos uzsvērt, ka Komisijas dienesti jau intensīvi strādā ar dalībvalstīm, lai atvieglinātu KLP 
stratēģisko plānu sagatavošanu. Neaizmirsīsim, ka pašreizējā KLP otrā pīlāra ietvaros paredz 
resursus, kas atvēlēti tehniskajai palīdzībai, ko var izmantot jaunā plānošanas perioda 

sagatavošanai, ne tikai attiecībā uz lauku attīstības pasākumiem, bet arī attiecībā uz visu 
stratēģisko plānu kopumā. 

 
Uzskatu, ka prioritāri ir jāparedz pietiekami daudz laika pēc vienošanās par turpmāko KLP, 
lai varētu pieņemt noteikumus, kas atvieglo pāreju uz jauno sistēmu un palīdz dalībvalstīm 

jaunā īstenošanas modeļa piemērošanā.  
 

6.3. Kā jūs pārvaldīsiet dubultstandartu veidošanās risku, ja ilgtspējas prasības, ko izvirzīs 
finanšu sektors, atšķirsies no spēkā esošajiem tiesību aku ilgtspējas kritērijiem attiecībā uz 
koksnes biomasu vai KLP, ciktāl tas attiecas uz ilgtspējīgu finanšu regulējumu un 

taksonomiju? 

Komisijas priekšlikums regulai par ilgtspējīgu finansējumu pašlaik tiek apspriests sarunās ar 
Eiropas Parlamentu un Padomi. Tam būtu jāļauj Komisijai pieņemt deleģētu aktu par 

taksonomiju un ilgtspējas kritērijiem, kas piemērojami finanšu nozarē. Taksonomijas un 
ilgtspējas kritēriju mērķis finanšu nozarē ir kalpot par instrumentu ieguldītājiem, lai viņi 
varētu noteikt savu ieguldījumu ilgtspējas pakāpi saimnieciskajā darbībā.  

 
Prasības KLP ilgtspējas jomā galvenokārt ir vērstas uz to, lai nodrošinātu, ka saražotā 

biomasa atbilst attiecīgajiem juridiskajiem standartiem, un panāktu arī ieguvumus vides un 
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klimata jomā, ievērojot obligātos labas lauksaimniecības un vides nosacījumus. Viens no 
šiem ieguvumiem ir gaisa piesārņojuma samazināšanās. 

 
Turklāt ilgtspējas prasības, kas noteiktas direktīvā par atjaunojamiem energoresursiem, ir 

paredzētas tam, lai nodrošinātu, ka biomasa, kas iegūta no atjaunojamiem energoresursiem, 
nekaitē videi un nerada oglekļa zudumus, kas varētu krasi mazināt siltumnīcefekta gāzu 
ietaupījumu no bioenerģijas izmantojuma, un tas ir šīs direktīvas galvenais mērķis.  

 
Es cieši sadarbošos kolēģijā, lai izvairītos no pārklāšanās un pretrunām attiecībā uz ilgtspējas 

kritērijiem.  
 

6.4. Vai jūs dosiet priekšroku mazām un vidējām saimniecībām lielo lauku saimniecību vietā? 
Jūs vairākkārt apgalvojāt, ka mazas un vidējas lauku saimniecības ir vispiemērotākās 

ilgtspējīgu produktu ražošanai un cīņai pret klimata pārmaiņām. Uz kādiem pierādījumiem 
šis apgalvojums balstās? 

Mans kā lauksaimniecības komisāra pienākums ir rūpēties par visu veidu saimniecībām, 

mazām, vidējām vai lielām. Bez šaubām, mazām un ģimenes saimniecībām ir vajadzīgs 
lielāks publiskais atbalsts, un to ieguldījums ir būtisks, lai sasniegtu vispārējo ilgtspējas mērķi 

visās tā dimensijās (ekonomikas, vides, sociālajā un teritoriālajā) un apmierinātu sabiedrības 
prasības. 

6.5. Vai varat apstiprināt, ka arī turpmāk, izmantojot ekoshēmas, tiks piešķirta atlīdzība 
lauksaimniekiem un ka šī atlīdzība var pārsniegt KLP 2. pīlārā noteikto izmaksu segšanas 

principu? 

Pirmkārt, vēlos apstiprināt, ka šis atbalsts, kas vērsts uz ilgtspējīgu lauksaimniecības praksi, 
ļauj dalībvalstīm piedāvāt maksājumu summas, kas var būt augstākas nekā tikai radušos 

izmaksu un negūto ienākumu kompensācija. 

Manuprāt, šī iespēja atspoguļo potenciālu, ko saskatām lauksaimniecībā. Ekoshēmas ir 
izstrādātas tamdēļ, lai mainītu attīstības virzienu. Tās ir jauns instruments, kas mudinās 
iespējami vairāk lauksaimnieku īstenot lauksaimniecisku praksi, kura būs labvēlīga klimatam, 

bioloģiskajai daudzveidībai un dabas resursiem un kura palīdzēs īstenot visaptverošos mērķus 
samazināt pesticīdu izmantošanu, kas iestrādāts nākotnes stratēģijā “No lauka līdz galdam”, 

un mazināt klimata pārmaiņas, pamatojoties uz dalībvalstu saistībām. Tās ļaus 
lauksaimniekiem kļūt par Eiropas zaļā kursa dalībniekiem. 

Visbeidzot, vēlos apliecināt, ka, lai gan priekšlikums piešķir dalībvalstīm vajadzīgo rīcības 

brīvību izstrādāt shēmas, kas atbilst valsts apstākļiem un vietējām vajadzībām, vienlaikus ir 
spēkā noteikumi, kuru mērķis ir nodrošināt, ka atbalsts ir vērsts uz īsteniem lauksaimniekiem, 
kuri īsteno lauksaimniecības praksi zemesgabalos, par kuriem ir tiesības saņemt tiešos 

maksājumus. Turpmākajās sarunās es šo principu aizstāvēšu, lai līdzekļi paliktu 
lauksaimniecības nozarē, kur tie ir ļoti vajadzīgi. 

7. Vai jūs piekrītat KLP izdevumu samazinājumam, kā ierosināts daudzgadu finanšu shēmas 

projektā 2021.–2027. gadam? 
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Komisijas 2018. gada maijā iesniegtais priekšlikums par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–
2027. gadam ir labs pamats. Tas jāskata plašākā kontekstā. Uzskatu, ka priekšlikums 

nodrošina taisnīgu un saprātīgu līdzsvaru starp nepieciešamību nodrošināt atbilstošu 
finansējumu jaunām prioritātēm un tradicionālākām politikas jomām, kā kopējā 

lauksaimniecības politika un kohēzija. Turklāt priekšlikumā bija jāņem vērā tas, ka no 
Savienības izstājas Apvienotā Karaliste, kas ir nozīmīga līdzekļu neto maksātāja ES budžetā. 

Šajā sarežģītajā situācijā Komisija ierosinājusi tikai mērenu kopējās lauksaimniecības 

politikas samazinājumu. Priekšlikums ļauj saglabāt tiešo maksājumu izšķirošo nozīmi 
Eiropas lauksaimnieku atbalstam, turpinot tiešo maksājumu konverģenci starp dalībvalstīm 

un nodrošinot pienācīgu sabiedriskā atbalsta līmeni lauku attīstībai. Turklāt ierosinātais valsts 
līdzfinansējuma palielinājums lauku attīstībā saskaņā ar priekšlikumiem kohēzijas politikas 
jomā nodrošinās, ka lauksaimniekiem uz vietas ir pieejami pietiekami naudas līdzekļi. 

Uzskatu, ka pašreizējās Komisijas iesniegtais priekšlikums ir labs pamats sarunām par 
daudzgadu finanšu shēmu. Mums ir jārod visiem pieņemams kompromiss un vienlaikus 

jāpanāk, lai mums būtu mūsdienīgs un vērienīgs ES budžets, kas risina gan tradicionālās 
problēmas, gan jaunās prioritātes. Lauksaimniecības komisāra statusā es aizstāvēšu spēcīgu 
lauksaimniecības budžetu. 


