[KOPSAVILKUMS PAR LATVIJAS VIEDOKLI KLP REFORMĀ] 2012. gada 21.septembris

KOPSAVILKUMS PAR SVARĪGĀKAJIEM JAUTĀJUMIEM KLP REFORMAS KONTEKSTĀ
KLP reformas pakete ietver 7 regulu priekšlikums:
1. Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem
tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām
(Tiešo maksājumu regula)
2. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (ELFLA) (Lauku attīstības regula)
3. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu
organizāciju (Vienotā TKO regula)
4. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula par kopējās lauksamniecības politikas finansēšanu, pārvaldību
un uzraudzību (KLP finansēšanas regula)
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Tiešo maksājumu regulas projekts
1.

KLP tiešo maksājumu izlīdzināšanu


Eiropas Komisijas priekšlikums - plānošanas perioda laikā visām ES dalībvalstīm, kuru TM ir zem 90% no
ES vidējā līmeņa, tiktu par 1/3 samazināta starpība starp esošo TM līmeni un 90% no ES vidējā. Šo
starpību proporcionāli finansētu tās ES dalībvalstis, kuras saņem TM virs ES vidējā līmeņa.



Eiropas parlamenta priekšlikuma projekts - dalībvalstīs, kurās pašreiz tiešo maksājumu apjoms par
vienu hektāru ir mazāks par 70% no ES27 atbalsta vidējā apmēra, šo starpību samazinātu par 30%;
dalībvalstīm, kuru tiešo maksājumu apmērs ir 70% līdz 80% no ES27 vidējā apmēra, šo starpību
samazinātu par 25%; dalībvalstīm, kuru tiešo maksājumu apmērs ir lielāks par 80% no vidējā apmēra,
šo starpību samazinātu par 10%.

Latvijas viedoklis:
 Saskaņā ar EK priekšlikumu Latvija, sākot ar 2017.gadu saņemtu tikai 54% no ES vidējā līmeņa jeb ~141
eiro/ha, bet saskaņā ar Eiropas Parlamenta priekšlikuma projektu Latvija, sākot ar 2017.gadu saņemtu
tikai 65% no ES vidējā līmeņa jeb ~172 eiro/ha. Uzskatām, ka EK un EP piedāvājumi:
- nav pamatojami ar objektīviem, reālo situāciju raksturojošiem kritērijiem, par ko nesen tika
diskutēts visa KLP nākotnes kontekstā;
- nenodrošina taisnīgu un godīgu atbalstu visiem ES lauksaimniekiem;
- nerisina līdz šim pastāvošo nevienlīdzību;
- nav adekvāti reālajai tirgus situācijai un ražošanas izmaksām gan Latvijā, kā arī citās Baltijas valstīs
 Uzskatām, ka nākotnes tiešo maksājumu finansējums nosakāms pēc kritērijiem, kuri ir saskanīgi un
no atbalsta mērķiem izrietoši. Tiem jābūt objektīviem, reālo situāciju raksturojošiem
kritērijiem/rādītājiem, tādiem kā lauksaimniecībā izmantojamā zeme, IKP uz vienu iedzīvotāju,
izmaksas lauksaimniecības zemes saglabāšanai (darbaspēka izmaksas, lauksaimniecības tehnikas
izmaksas, amortizācija, degvielas izmaksas), lai nodrošinātu tuvināšanos vienlīdzīgai konkurencei un
ilgtspējīgai lauksaimniecībai visās dalībvalstīs.
 Tomēr, ja nav iespējams panākt vienošanos ES dalībvalstu starpā par to, ka tiešo maksājumu finanšu
aploksnes 2014.-2020.gadu daudzgadu budžeta plānošanas ietvarā tiek balstītas uz objektīviem, reālo
situāciju raksturojošiem kritērijiem/rādītājiem, tad nepieciešams paredzēt, ka tām dalībvalstīm, kuru
tiešo maksājumu līmenis ir zem ES vidējā, šie maksājumi tiek maksimāli tuvināti ES vidējiem
rādītājiem, nosakot to aptuveni 80% apmērā no ES vidējā maksājumu līmeņa. Jaunais tiešo
maksājumu finansējums ir ieviešams pilnībā ar 2014.gadu bez pārejas periodiem.
 Ja atbilstoši Baltijas valstu pragmātiskajai nostājai par ~80% līmeņa nodrošināšanu no ES27 vidējā
līmeņa tiešie maksājumi pilnā apmērā tiek ieviesti jau no 2014.gada, tad Baltijas valstīm kopā visam
finanšu periodam 2014-2020 būtu nepieciešami vēl papildus:
- EK priekšlikumam 2,122 miljardi eiro jeb 0,71% no kopējās ES27 tiešo maksājumu aploksnes,
attiecīgi Lietuvai – 844 mijoni eiro; Igaunijai – 395 miljoni eiro un Latvijai – 883 miljoni eiro.
- EP priekšlikuma projektam 1,689 miljardi eiro jeb 0,56% no kopējās ES27 tiešo maksājumu
aploksnes, attiecīgi Lietuvai – 761 miljons eiro; Igaunijai – 314 miljoni eiro un Latvijai 614 miljoni
eiro.
2.

KLP tiešo maksājumu konverģences turpināšana - diskusijās par nākamo daudzgadu finanšu shēmu
periodam no 2021.gada būtu jāvelta uzmanība mērķim panākt pilnīgu konverģenci, minētajā periodā
vienlīdzīgi sadalot tiešo atbalstu visā Eiropas Savienībā.
Latvijas viedoklis:
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 Uzskatām, ka regulas priekšlikuma Preambulas 21.panta pēdējā teikuma redakcija ir jāprecizē šādi
“Debatē par nākamo daudzgadu finanšu ietvaru, kurš sāksies no 2021.gada būtu jāvelta uzmanība ir
jānolemj par mērķi pabeigt konverģenci ar vienādu (vienlīdzīgu) tiešā atbalsta sadali visā Eiropas
Savienībā, sākot ar 2021.gadu, bet ne vēlāk kā 2023.gadā”

EK priekšlikums KLP tiešo maksājumu struktūrai

Tiešo maksājumu struktūra 2014-2020
Visi lauksaimnieki

Savstarpējā atbilstība + aktīvs
lauksaimnieks + griesti lielajām
saimniecībām

3.

Saistītais
atbalsts <10%

Maksājums
dabas
ierobežojumu
teritorijām <5%

Mazie
Izvēle - mazo
lauksaimnieku
shēma
< 10%

Maksājums jauniem
lauksaimniekiem <2%
Maksājums -Zaļās
komponentes jeb ilgtspējīgs
ekosistēmu atbalsts 30%
Pamata maksājumu shēma (PMS)
43-58%

Latvijas viedoklis:
Uzskatām, ka piedāvātajā priekšlikumā ir jāuzlabo šādi tiešo maksājumu sistēmas aspekti:
 Atkarībā no ES daudzgadu budžeta ietvara sarunu iznākuma, lai izvairītos no konkurences kropļošanas
starp dalībvalstīm, ir jāparedz iespēja dalībvalstīm no valsts līdzekļiem papildināt tiešos maksājumus
tām dalībvalstīm, kuru vidējais tiešo maksājumu lielums uz ha nepārsniedz 90% no ES vidējā lieluma.
 Ir jāparedz, ka maksājuma tiesības vienības vērtība ir jāaprēķina, Pamata maksājuma shēmas (PMS)
atbalsta aploksni (pēc lineārā samazinājuma valsts rezerves izveidošanai) dalot ar konkrētajā gadā
valstī aktivizēto maksājuma tiesību skaitu nevis ar valstī piešķirto maksājuma tiesību skaitu
2014.gadā. Tādējādi tiks nodrošināta tiešo maksājumu atbalsta sistēma, kuras ietvaros dalībvalstij ir
iespēja maksimāli izmantot tai pieejamos finanšu resursus. Tāpat Latvija vēlas uzsvērt, ka ir arī jāparedz
alternatīvs neizmantoto līdzekļu apguves risinājums.
 Lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi starp dalībvalstīm, ir jāparedz iespēju arī VPM dalībvalstīm no
2014.gada noteikt atšķirīgas maksājumu tiesību vērtības pēc objektīviem un nediskriminējošiem
kritērijiem:


pamatojoties uz zemes izmantošanas veidu, kā, piemēram, par aramzemes, lopbarībai izmantotu
zālāju un pārējām lauksaimniecības zemes platībām

vai


diferencējot maksājumu tiesību vērtību, pamatojoties uz to vēsturiski saņemto tiešo maksājumu
summu, ieskaitot PVTM.

 Valsts rezerves izmantošanai ir jābūt efektīvākai un elastīgākai, tāpēc ir jāparedz, ka dalībvalstis drīkst
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palielināt PMS maksājuma tiesības vērtību, tiklīdz valsts rezerves apjoms pārsniedz dalībvalsts
noteikto apjomu. Tādējādi tiks nodrošināts, ka maksimāli tiks izmantots dalībvalstij piešķirtais tiešo
maksājumu apjoms.
 Dalībvalstīm jādot iespēja piešķirt maksājuma tiesības no valsts rezerves pēc objektīviem un
nediskriminējošiem kritērijiem visiem lauksaimniekiem, kas uzsāk lauksaimniecisko aktivitāti,
neatkarīgi no to vecuma, nevis tikai prioritāri piešķirot maksājuma tiesības jaunajiem
lauksaimniekiem, kas atbilst jaunā lauksaimnieka nosacījumiem.
4.

Maksājums jauniem lauksaimniekiem (MJAL). Dalībvalstij ir obligāti katru gadu jāparedz līdz 2% no
dalībvalsts tiešo maksājumu aploksnes. Maksājumu jaunajam lauksaimniekam drīkst piešķirt ne ilgāk kā 5
gadus pēc kārtas. Maksājuma apmēru nosaka, ņemot vērā dalībvalsts vidējo saimniecības lielumu:
a) ja vidējais saimniecību lielums dalībvalstī ir mazāks vai vienāds ar 25 hektāriem, tad maksāt drīkst
maksimāli par 25 ha;
b) ja vidējais saimniecību lielums dalībvalstī ir lielāks par 25 hektāriem, tad maksāt drīkst ne vairāk par
vidējo saimniecības lielumu dalībvalstī.
EK izpratnē “jaunais lauksaimnieks” ir:


fiziska persona, kura pirmo reizi kļūst par lauksaimniecības uzņēmuma vadītāju vai, kura izveidoja šādu
uzņēmumu piecus gadus pirms pirmreizējā iesnieguma iesniegšanas pamatmaksājuma shēmas
atbalstam; un



iesnieguma iesniegšanas brīdī jaunākas par 40 gadiem.
Latvijas viedoklis:
 Uzskatām, ka kritēriji dalībai jauno lauksaimnieku shēmā būtu jānosaka daudz elastīgāki, kā,
piemēram, jāļauj dalībvalstij izvēlēties, ka jauno lauksaimnieku atbalsts ir jāpiešķir tādiem
lauksaimniekiem, kuriem ir lauksaimnieciskās profesionālās prasmes un kompetence.

5.

Vienkāršota shēma mazajiem lauksaimniekiem (MLS). Dalībvalstij šai shēmai ir obligāti katru gadu
jāparedz līdz 10% no dalībvalsts tiešo maksājumu aploksnes. MLS aizstāj tiešo maksājumu standartshēmu
atbalstu. Uz lauksaimniekiem, kas piedalās MLS, netiks attiecinātas savstarpējās atbilstības kontroles un
samazinājumi administratīvā sloga samazināšanas nolūkā. MLS atbalsta apjoms var būt robežās no 500
līdz 1000 eiro un to var noteikt divējādi:
a) līdz 15% no valsts vidējā maksājuma vienam saņēmējam; vai
b) apjomā, kas atbilst valsts vidējā maksājuma par hektāru reizinājumam ar maksimums 3 hektāriem.
Latvijas gadījumā šis maksājums būtu aptuveni 500 eiro saimniecībai.
Latvijas viedoklis:
 Atbalstām mazo lauksaimnieku shēmu un uzskatām, ka tā būs nozīmīga, lai uzturētu un uzlabotu mazo
saimniecību dzīvotspēju un saglabātu tradicionālās lauksaimniecības metodes. Lauksaimniekiem, kas
piedalās mazo lauksaimnieku shēmā, ir jāveic arī noteikta lauksaimniecības aktivitāte un ir jāievēro
vismaz laba lauksamniecības un vides stāvokļa nosacījumi. Dalībvalstīm sniedzama lielāka elastība
noteikt atbalsta maksājumu zemāko slieksni, lai nodrošinātu piemērotāko atbalsta līmeni, kas būtu
saskanīgs ar vajadzībām un neradītu pamatu spekulācijām.

6.

EK nosaka obligātu maksājumu par klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi „zaļā
komponente”. Šim obligātajam maksājumam ir jāizmanto 30% no kopējās tiešo maksājumu aploksnes.
Zaļās komponentes atbalsts ir ikgadējs par deklarēto platību, kurai ir piešķirtas maksājuma tiesības. Zaļās
komponentes atbalsta likmi aprēķina katru gadu, dalot 30% no kopējās tiešo maksājumu aploksnes ar
konkrētajā gadā kopējo deklarēto hektāru skaitu dalībvalstī.
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Latvijas viedoklis:
 Latvija atbalsta ekoloģiskās jeb „zaļās” komponentes ieviešanu, tai paredzot 30% no tiešo maksājumu
aploksnes. Tomēr uzskatām, ka ”zaļās komponentes” piemērošanas nosacījumos ir nepieciešami
būtiski uzlabojumi, lai šī komponente nodrošinātu izvirzīto mērķu sasniegšanu, atspoguļotu situāciju
dalībvalstīs un būtu efektīvi īstenojama lauksaimnieka līmenī, nodrošinot tādu prasību līmeni, kas ļauj
saglabāt lauksaimnieku konkurētspēju.
Latvijas ierosinājumi saistībā ar zaļo komponenti:
 ES valstis atrodas atšķirīgās dabas zonās, ar atšķirīgu dzīvnieku un augu valsti, to dabas ainavas ir
atšķirīgas. Daļā dalībvalstu lielākajā daļā teritorijas dominē mežu un mozaīku tipa ainavas, kas sniedz
salīdzinoši lielāku ieguldījumu bioloģiskās daudzveidības uzturēšanā, dabas resursu saglabāšanā un
klimata pārmaiņu seku mazināšanā. Tādēļ īstenojot zaļās komponentes atbalstu, jāparedz, ka no zaļās
komponentes prasību piemērošanas atbrīvojami:
 mazi lauksaimniecības zemes bloki, kuru platība nepārsniedz 15 ha un kuri robežojas ar ilgtspējīgi
apsaimniekotu mežu platībām vismaz 60% apmērā no ārējās robežjoslas;
un
 jebkura lieluma bloki, kuros vairāk kā 10% aizņem ārpusbloka elementi, kam ir ekoloģiskā fokusa
platības vai ainavas iezīmes, tādi kā atsevišķi koki, krūmāji, akmeņi u.c.
 Aicinām regulā noteikt, ka lauksaimnieki, kas ievēro lauku attīstības pasākuma „Agrovides
maksājumi” apakšpasākumus, kuru prasības pārsniedz zaļās komponentes prasību līmeni,
automātiski izpilda zaļās komponentes nosacījumus, ņemot vērā, ka arī šīs saimniecības nodrošina
savu ieguldījumu ekoloģiskās situācijas uzlabošanā un klimata pārmaiņu mazināšanā, līdzīgi kā regulas
projektā jau ir paredzēts šāds nosacījums saimniecībām, kuras īsteno bioloģiskās lauksaimniecības
praksi.
 Zaļās komponentes ietvaros kultūraugu dažādošanas praksē ierosinām paredzēt izņēmumu no
prasības piemērošanas, ja aramzemē ir sētie zālāji vai ilggadīgie zālāji lielākajā atbalsttiesīgās zemes
platībā. Uzskatām, ka nav pietiekami pamatota prasība noteikt kultūraugu dažādošanas ievērošanu
lauksaimniekam aramzemes platībā sākot no 3 ha, tāpēc ir jāpalielina šī robeža tuvinot to dalībvalsts
vidējās saimniecības platības lielumam (Latvijā saskaņā ar regulu – 16 ha, pēdējās lauksaimniecības
skaitīšanas rezultāti – 22 ha).
 Aicinām pārskatīt piedāvāto ilggadīgo zālāju saglabāšanas praksi un paturēt pašreiz pastāvošo
kārtību. Prasība lauksaimnieka līmenī ieviešama tikai tad, kad ilggadīgie zālāji samazinās dalībvalsts
līmenī. Tādējādi arī aicinām neierobežot ilggadīgo zālāju platību pārveidošanu lauksaimnieka līmenī, ja
nav pārkāpta attiecība dalībvalsts līmenī.
 Aicina pārskatīt un paredzēt iespēju samazināt obligātu 7% līmeni atbalsta tiesīgās platības atstāšanai
ekoloģiskiem mērķiem zaļās komponentes ietvaros. Šāda konkrēta visiem vienāda rādītāja noteikšana
nav racionāla dažāda lieluma un specializāciju lauksaimniekiem, kas var radīt nesamērīgus zaudējumus
vai papildus izmaksas. Jāparedz iespēja samazināt ekoloģiskas nozīmes platības lieluma prasību
dalībvalstīm, kuru ievērojamu teritorijas daļu aizņem meži, purvi, mitrāji, un kurās dominē mozaīkveida
ainavas.
 Latvija varētu piekrist ekoloģiskas nozīmes platību izveidošanā 7% apjomā un to saglabāšanā, ja šīs
platības tiktu atvēlētas tādu kultūraugu ražošanai, kas uzlabo augsni un sniedz ieguldījumu CO2
piesaistē, kā arī nodrošina cita veida ieguldījumu ekoloģiskās situācijas uzlabošanā, līdz ar to arī
augstvērtīga aramzeme netiktu izslēgta no ražošanas, kā arī šāds pasākums lauksaimniekam dotu
iespēju nezaudēt ienākumus.
7.

Aktīvs lauksaimnieks - Tiešos maksājumus nepiešķir personām, ja kāds no gadījumiem izpildās:


ikgadējais tiešo maksājumu apjoms ir mazāks nekā 5% no to kopējiem ieņēmumiem no nelauksaimnieciskās darbības pēdējā noslēgtajā fiskālajā gadā; vai
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neievēro dalībvalsts noteikto minimālo aktivitāti uz lauksaimniecības zemes, kuru galvenokārt
dabiski uztur ganīšanai un audzēšanai piemērotā stāvoklī.

Šie nosacījumi neattiecas uz lauksaimniekiem, kuri iepriekšējā gadā tiešajos maksājumos saņēma mazāk
nekā 5000 eiro.
Latvijas viedoklis:
 Aktīvā lauksaimnieka nosacījums ir jānosaka pēc iespējas vienkāršs, tāds, lai neradītu pārlieku slogu ne
lauksaimniekiem, ne arī šī nosacījuma administrēšanai dalībvalsts ietvaros, samērojot ieguvumu no šī
nosacījuma ieviešanas ar izdevumiem ieviešanai un kontrolei.
 Dalībvalstij ir jādod iespēja izvēlēties, vai tā vēlas atbalsta piešķiršanas nosacījumos iekļaut „aktīva
lauksaimnieka” nosacījumu. Ir jāuzlabo arī kritēriji aktīvā lauksaimnieka definēšanai un regulā jāparedz
izvēļu ietvars kritēriju noteikšanai, piemēram, paredzot sarakstu ar nozarēm, kurām tiešie maksājumi
nav piešķirami, nosakot, ka maksājumi nepienākas pretendentiem, kam lauksaimniecība nav
pamatdarbības mērķis vai sastāda nenozīmīgu daļu kopējā saimnieciskajā darbībā, kā paredz arī
Dānijas prezidentūras piedāvātais kompromisa priekšlikums.
 Latvijas izpratnē aktīvs lauksaimnieks ir tāda persona, kura veic lauksaimniecības produktu ražošanu
vai audzēšanu, ieskaitot ražas novākšanu, slaukšanu, dzīvnieku audzēšanu un turēšanu
lauksaimniecības nolūkiem un uztur zemi labā lauksaimniecības un vides stāvoklī.
8.

Atbalsta progresīvais samazinājums - ja saimniecība gadā saņem vairāk par 150 tūkstošiem eiro un līdz
200 tūkstošiem eiro, tad samazinājums būtu 20% atbalstam virs 150 tūkstošiem eiro; 200-250 tūkstoši
eiro – 40%; 250-300 tūkstoši eiro – 70% un virs 300 tūkstoši eiro – 100%.
Latvijas viedoklis:
 TM atbalsta progresīvais samazinājums un nepārsniedzamās summas nosacījums pilnveidojams un
ieviešams tikai, ja tiek nodrošināts, ka tas nerada administratīvo slogu neproporcionālu
sasniedzamajam mērķim un, ja tas nestimulēs mākslīgu uzņēmumu dalīšanos.

9.

Ar ražošanu saistītais atbalsts - Brīvprātīga saistītā atbalsta shēma, paredzot, ka dalībvalsts var paredzēt
5% no tiešo maksājumu aploksnes saistītajam atbalstam graudaugiem, cietes kartupeļiem, pienam un
piena produktiem, sēklām, aitām un kazām, liellopiem, un citiem sektoriem. Saistīto atbalstu var piešķirt
tikai nozarēm vai dalībvalstu reģioniem, kuros ir īpaši saimniekošanas veidi vai īpašas lauksamniecības
nozares, kuras saskaras ar dažādām grūtībām un kuras ir svarīgas ekonomisko, sociālo un vides apstākļu
nodrošināšanai.
Latvijas viedoklis:
 Saistītais atbalsts ir jāparedz visām lauksaimniecības nozarēm (t.sk. cūkkopības nozarei), izņemot tās
nozares, kurām atbalsts tiek sniegts citu atbalstu veidā kā kokvilnai un tabakai, lai dalībvalsts var
noteikt, kuras nozares atbalstīt.
 Dalībvalstīm, kuras šobrīd piemēro VPM, ir jāļauj saistītajam atbalstam paredzēt vairāk nekā 10% lielu
finansējumu no dalībvalstij noteiktās tiešo maksājumu aploksnes, turklāt saistītā atbalsta aploksne ir
jārēķina no 2017.gada aploksnes.
 Ņemot vērā nevienlīdzīgos maksājumu līmeņus starp dalībvalstīm un, lai nodrošinātu, ka netiek
kropļots tirgus un vājināta konkurētspēja, saistītā atbalsta maksimālās atbalsta likmes par vienību
būtu jānosaka arī absolūtās vērtībās katrai nozarei.
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Lauku attīstības regulas projekts
1.

Lauku attīstības mērķi - regulas priekšlikumā tiek saglabāti lauku attīstības politikas ilgtermiņa stratēģiskie
mērķi, veicinot lauksaimniecības konkurētspēju, ilgtspējīgu dabas resursu apsaimniekošanu un rīcību
klimata jomā, kā arī līdzsvarotu teritoriālo attīstību lauku apvidos. Saskaņā ar stratēģiju Eiropa 2020, šiem
plašajiem mērķiem ir pakārtotas sešas ES līmeņa lauku attīstības prioritātes:


sekmēt zināšanu nodošanu lauksaimniecības un mežkopības jomā;



palielināt konkurētspēju un lauku saimniecību ekonomisko dzīvotspēju;



veicināt pārtikas ražošanas ķēdes organizāciju un riska pārvaldību;



aizsargāt ekosistēmas, kas atkarīgas no lauksaimniecības un mežsaimniecības;



sekmēt resursu izmantošanas efektivitāti un pāreju uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda
emisiju līmeni;



veicināt darbvietu radīšanas, nabadzības mazināšanu un lauku apgabalu attīstības potenciālu.

Latvijas viedoklis:
 Atbalstām lauku attīstības politikas ilgtermiņa stratēģiskos mērķus.
2.

Regulas priekšlikums paredz, ka Komisija ar īstenošanas aktu nosaka atbalsta apjomu lauku attīstībai
ikgadēju sadalījumu dalībvalstīm.
Latvijas viedoklis:
 Latvija uzskata, ka dalībvalstu lauku attīstības finanšu aploksnes jānosaka balstoties uz objektīviem
kritērijiem un jānodrošina caurspīdīgums finansējuma sadalē starp dalībvalstīm. Bez tam finansējums
lauku attīstības politikai Latvijai absolūtos skaitļos jāparedz vismaz esošā 2007.-2013.gada plānošanas
perioda aploksnes apjomā, atbilstoši esošajām cenām. Latvija vēlas, lai finansējuma sadali Lauku
attīstībai noteiktu Padome, nevis Komisija.

3.

Latvijas viedoklis par citiem galvenajiem jautājumiem regulas priekšlikumā:
Latvijas viedoklis:
 Uzskatām, ka tiesības pieteikties uz atbalstu par Dalību kvalitātes shēmās attiecībā uz
lauksaimniecības produktiem un pārtiku būtu jāparedz ne tikai attiecīgo shēmu jaunajiem
dalībniekiem-lauksaimniekiem, kā to šobrīd nosaka regulas priekšlikums, bet arī pārstrādātājiem
(pārstrādes uzņēmumiem), jo arī tie ir kvalitātes shēmu dalībnieki.
 Uzskatām, ka atbalsts Ieguldījumiem materiālajos aktīvos jāpiešķir ne tikai lauku saimniecībām, bet
arī kooperatīvām sabiedrībām un ražotāju grupām, jo to īstenotie projekti un tajos ietvertās
investīcijas nereti ir mērķtiecīgākas ar plašāku labuma guvēju loku, ņemot vērā, ka kooperatīvās
sabiedrības un ražotāju grupas veido kopā apvienojušies produkcijas ražotāji, kuriem individuāli veikt
finansiāli ietilpīgas investīcijas nav ekonomiski izdevīgi.
 Iebilstām nosacījumam, ka atbalsta “Ienākumu stabilizācijas rīks” ietvaros kopējos lauksaimnieka
ieņēmumos tiek ieskaitīts publiskais atbalsts. Jāpievērš uzmanība tam, ka dalībvalstīs ienākumu
līmenis no atbalsta veido atšķirīgas ienākumu proporcijas, līdz ar to pie tirgus svārstībām attiecīgi
atšķirsies arī riska līmenis. Ierosinām atbalstu par ienākumu kritumu, kas pārsniedz 30% piešķirt
lauksaimniekiem pie nosacījuma, ka lielākā daļa no to ieņēmumiem sastāda ieņēmumi no ražošanas,
nevis atbalsta.
 Ierosinām papildināt pantu par Riska pārvaldību, nosakot, ka uz atbalstu, ko maksā tieši
lauksaimniekiem prēmijās par ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanu pret ekonomiskiem
zaudējumiem, ko izraisījuši nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi un dzīvnieku vai augu slimības vai kaitēkļu
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invāzija, var pretendēt arī par savvaļas dzīvnieku (putnu) nodarītiem zaudējumiem.
 Iebilstam par atsevišķo valsts atbalsta saskaņošanas procesu, kas būtiski apgrūtina pasākumu
saskaņošanu un attiecīgo grozījumu veikšanu. Pašlaik nelauksaimnieciskā atbalsta pasākumi Lauku
attīstības programmas ietvaros tiek skaņoti divas reizes: pirmo reizi paziņojot to kā valsts atbalstu
(saskaņojot ar Konkurences ģenerāldirektorātu) un tikai pēc shēmas apstiprināšanas iesniedzot
grozījumus Lauku attīstības programmā Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorātā.
Tādejādi dalībvalstīm viens un tas pats atbalsta pasākums ir jāskaņo divas reizes. Uzskatām, ka
optimāli būtu, ja atbalsta pasākumi tiktu saskaņoti, vienlaicīgi apstiprinot Lauku attīstības programmu.
 Uzskatām, ka Ieguldījumi jaunās mežsaimniecības tehnoloģijās un meža produktu pārstrādē un
tirdzniecībā jāpapildina ar atbalstāmiem ieguldījumiem mežaudzes līmenī.
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Tirgus kopējo organizāciju regulas projekts
Regulas priekšlikums paredz:

Tirgus kopējo organizāciju instrumenti
I Pīlāra līdzekļi
tirgus
instrumentiem

1) Tirgus intervence
(intervence, privātā
uzglabāšana, “Skolas
auglis”, “Skolas piens”,
atbalsts biškopībai)
2) Tirdzniecības standarti
un ražotāju organizācijas
3) Tirdzniecība ar
trešajām valstīm
(eksporta kompensācijas)

Ārpusbudžeta
līdzekļi

Risku vadības
instrumenti Lauku
attīstības politikas
ietvaros (II Pīlārs)

Rezerves fonds
lauksaimniecības
sektoru krīzēm
Ienākumu
stabilizācijas rīks
(LAP līdzekļi)
Eiropas
Globalizācijas
pielāgošanās
Fonds

Latvijas viedoklis:
 Uzskatām, ka tirgus instrumentiem (t.sk. „drošības tīkli”) ir jābūt efektīviem un ātri reaģēt spējīgiem
līdzekļiem ārkārtas stāvokļa novēršanai un tirgus svārstību radītā šoka absorbcijai un amortizācijai.
 Jāparedz iespēja EK pielāgot (palielināt) references cenas. Ierosinām paredzēt lielāku elastību arī uz
intervencē iepērkamo produktu limitiem un periodiem.
 Cukura ražošanas kvotas jāatceļ sākot ar 2015.gada 1.oktobri un neatbalstam šī datuma būtisku
pārcelšanu uz vēlāku laiku;
 Jāturpina uzsāktā piena nozares reformu un jāīsteno iepriekš pieņemtie lēmumi par piena kvotas
sistēmas izbeigšanu 2015.gadā, nodrošinot pakāpenisku piena nozares pielāgošanos;
 Nepieciešams pārskatīt pašreizējos „Skolas piena” programmas darbības principus, jo programmas
efektivitāte un popularitāte šodien ir atkarīga tikai no dalībvalsts piešķirtā līdzfinansējuma un
īstenotajiem publicitātes pasākumiem. „Skolas piena” shēmai ir jāmaina primārie mērķi no patēriņa
veicināšanas, tirgus atbalstīšanas un kontroles pasākumiem uz veselīga uztura veicināšanu, kā tas ir
darīts „Skolas augļa” programmā, ņemot vērā, ka sabiedrības veselības un bērnu aptaukošanās
problēma kļūst arvien nopietnāka.
 Neatbalstām vispārējā tirdzniecības standarta ieviešanu, jo tas ir pārāk vispārināts, kā dēļ ir neskaidra
tā nepieciešamība un pielietošana, kā arī tiek paplašināta tirdzniecības standartu darbības joma, kas
neatbilst paredzētajam standartu vienkāršošanas principam un administratīvā sloga samazināšanas
idejai. Rezultātā palielinātos gan izmaksas, gan administratīvais slogs kā ražotājiem tā arī kontrolējošām
institūcijām. Uzskatām, ka specifisko nozaru vai produktu tirdzniecības standartu saglabāšana (t.i.
9
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nepaplašinot standartiem pakļauto produktu sarakstu) būtu pietiekams risinājums.
 Ierosinām pārskatīt ziežamo tauku tirdzniecības standartus, jo ir jāievēro konsekvence attiecībā uz
ziežamo tauku tirdzniecības nosaukuma „sviests” lietošanu, nosakot, ka produktiem ar piena tauku
saturu, kas lielāks par 41%, bet mazāks par 80% ir jālieto tirdzniecības nosaukums „sviests, kas satur X%
piena tauku” līdzīgi kā tas ir attiecībā uz produktiem, kuriem piena tauku saturs ir no 60% - 62% un no
39 – 41% (šeit tirdzniecības nosaukumā ir iekļauts apzīmējums „sviests”), un nevis „piena tauku pasta
X%” (dairy spread X%).
 Uzskatām, ka prasību par obligātu izcelsmes marķējumu varētu noteikt tikai neapstrādātiem
produktiem.
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KLP finansēšanas regulas projekts
Regulas priekšlikums:


Paredz, ka KLP mērķu sasniegšanai, ar lauksaimniecības politiku un lauku attīstību saistītie pasākumi
tiks īstenoti Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (turpmāk- ELGF) un Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (turpmāk – ELFLA) ietvaros.



Regulas priekšlikums nosaka prasības un noteikumus:





KLP īstenošanas izdevumu, tai skaitā lauku attīstības pasākumu izdevumu finansēšanai;



saimniecību konsultatīvās sistēmas ieviešanai;



vadības un kontroles sistēmas ieviešanai dalībvalstīs;



grāmatojumu noskaidrošanai.

Regulas priekšlikumā ietverti vienoti pasākumi, kas attiecināmi uz visiem KLP atbalsta pasākumiem:


kontroles un sankcijas;



vienotā administrēšanas un kontroles sistēma;



rūpīgās pārbaudes;



savstarpējā atbilstība.

Latvijas viedoklis:
 Uzskatām, ka atbalsta atbilstības nosacījumu neizpildes sankcijas var attiecināt tikai uz to atbalsta
shēmu vai atbalsta pasākumu, kurā neatbilstība konstatēta, lai netiktu skartas citas atbalsta shēmas vai
atbalsta pasākumi, uz kuriem atbalsta saņēmējs ir pieteicies.
 Lauku attīstības finansējuma avansa apmēru saglabāt esošā līmenī – 7% un nevis 4%, lai varētu sekmīgi
uzsākt jaunā finanšu perioda līdzekļu apgūšanu, kā arī netiktu uzlikts papildus slogs nacionālajam valsts
budžetam.
 Neatgūtā finansējuma segšanai jāsaglabā esošais regulējums 50% - dalībvalstij un 50% - ES un nevis
100% - dalībvalstij.
 Uzskatām, ka pie finansējuma atgūšanas procedūras, dalībvalstīm jāļauj paturēt vismaz 20% no
atgūšanas izmaksām.
 Neatbalstām jaunos Sertificējošās institūcijas pienākumus, jo tiks radīts papildus administratīvais slogs
valsts budžetam, kā arī palielināsies Sertificējošās institūcijas izmaksas.
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Kopējās lauksaimniecības politikas mērķi
KLP MĒRĶI līdz 2013
gadam
Celt lauksaimniecības ražīgumu, veicinot tehnikas
attīstību un panākot lauksaimniecības ražošanas
racionālu attīstību un ražošanas faktoru, jo īpaši
darbaspēka, optimālu izmantojumu

Panākt pietiekami augstu dzīves līmeni lauku
iedzīvotājiem, jo īpaši palielinot lauksaimniecībā
nodarbināto personu individuālos ienākumus

Stabilizēt tirgus

Nodrošināt piedāvāto produktu pieejamību tirgū

Jaunie pielāgotie KLP
MĒRĶI pēc 2013.gada
Dzīvotspējīga pārtikas ražošana:
uzlabot konkurētspēju, nodrošināt
ienākumu stabilitāti, atbalstīt
lauksaimniekus teritorijās ar
dabiskiem ierobežojumiem
Ilgtspējīga dabas resursu pārvaldība
un klimata pārmaiņu mazināšana:
garantēt sabiedriskos labumus,
veicināt zaļo izaugsmi, mazināt
klimata pārmaiņas
Līdzsvarota teritoriālā attīstība:
lauku dzīvotspējas atbalstīšana, veicināt
ekonomiskās darbības dažādošanu, radīt
strukturālo daudzveidību

Panākt, ka patērētāji piedāvātos produktus saņem
par samērīgām cenām
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KLP I Pīlārs - nodrošina
finansējumu tirgus un
ienākumu atbalstam

KLP II Pīlārs – nodrošina
finansējumu
konkurētspējai, vides un
Kopējā lauksaimniecības dabas resursu aizsardzībai

politika līdz 2013.gadam
Tiešie
maksājumi

ikgadējs atbalsts
lauksaimniekiem
ar mērķi
nodrošināt
ienākumu
atbalstu
lauksaimniekiem
un veicināt vairāk
uz tirgu orientētu
un ilgtspējīgāku
lauksamniecību

LV pieejamais ES
finansējums 20072013 = 731 milj.eiro

Tirgus kopējās
organizācijas
apvieno dažādu
lauksaimniecības
politikas instrumentu
kopumu, lai regulētu
kāda produkta vai
produktu grupas
cenu un tirgus
līdzsvaru un tādējādi
nodrošinātu brīvu
preču kustību visā ES:
intervence; eksporta
kompensācijas,
kvotas, skolas piens,
skolas auglis u.c.
LV līdz šim saņemtais
un plānotais ES
finansējums 2007-2013
= 150 milj.eiro

Tirgus
veicināšanas
pasākumi

informēt
patērētājus par
lauksaimniecības
produktiem un
kā tie ir ražoti,
par to kvalitāti,
uzturvērtību
un drošību

LV līdz šim saņemtais
ES finansējums
2007-2013 = 1,4
milj.eiro

Lauksaimniecības un
mežsaimniecības sektora
konkurētspējas veicināšana,
pārstrukturizēšana, attīstība un
inovācijas
Vides un lauku ainavas uzlabošana lauksaimniecības zemes, dabas
resursu ilgtspējīga izmantošana,
vidi saudzējošas ražošanas metožu
pielietošanu
Lauku dzīves kvalitātes un
ekonomikas dažādošanas
veicināšana - attīstīt
uzņēmējdarbību lauku teritorijā,
uzlabot esošo lauku infrastruktūru
LEADER – vietējo rīcībgrupu
atbalstīšana

LV pieejamais ES finansējums
2007-2013 = 1,054 mljr.eiro
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KLP I Pīlārs - nodrošina finansējumu
tirgus un ienākumu atbalstam un
palielināt lauksaimniecības
ieguldījumu vides mērķu un klimata
pārmaiņu seku mīkstināšanā

Tiešie maksājumi
IZVĒLE: mazo lauksaimnieku
shēma <10%

BRĪVPRĀTĪGA:
Saistītais
atbalsts < 10%

BRĪVPRĀTĪGA:
Maksājums
dabas
ierobežojumu
teritorijām
< 5%

OBLIGĀTA: maksājums jauniem
lauksaimniekiem <2%
OBLIGĀTA: Zaļā komponente
– 30 %

OBLIGĀTA: Pamata
maksājumu shēma 43-58 %

LV pieejamais ES
finansējums 2014-2020
= 1,418 mljr.eiro

Kopējās lauksaimniecības
politika 2014-2020

Tirgus kopējās
organizācijas
Tirgus pārvaldības instrumenti:
intervence, privātā uzglabāšana,
izņēmuma pasākumi tirgus
traucējuma gadījumos, rezerves
fonds lauksaimniecības sektora
krīzēm, Eiropas Globalizācijas fonds
Patēriņu vecinošās atbalsta programmas:
skolas piena un skolas augļa programmas

Ilgtspējīga tirgus orientācija: piena
un cukura ražošanas kvotas
Pārtikas piegādes ķēdes
stiprināšana: atbalsts ražotāju
organizācijām, starpnozaru
organizācijām, sadarbības
veicināšanai visām nozarēm

LV pieejamais finansējums
2014-2020 = ???

Tirgus
veicināšanas
pasākumi

KLP II Pīlārs – nodrošina
finansējumu
konkurētspējai, vides un
dabas resursu aizsardzībai

sekmēt zināšanu nodošanu
lauksaimniecības un mežkopības jomā
palielināt konkurētspēju un lauku
saimniecību ekonomisko dzīvotspēju

informēt
patērētājus
par
lauksaimniecības
produktiem
un kā tie ir
ražoti, par
to kvalitāti,
uzturvērtību
un drošību

veicināt pārtikas ražošanas ķēdes
organizāciju un riska pārvaldību
aizsargāt ekosistēmas, kas atkarīgas no
lauksaimniecības un mežsaimniecības
sekmēt resursu izmantošanas
efektivitāti un pāreju uz ekonomiku ar
zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni

LV pieejamais
ES finansējums
2014-2020 =
???

veicināt darbvietu radīšanas, nabadzības
mazināšanu un lauku apgabalu attīstības
potenciālu

LV pieejamais ES finansējums
2014-2020 = ???
14

