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KOPSAVILKUMS
I. ES kopējā lauksaimniecības politika (KLP) ir jāpārskata, jo 2020. gadā beidzas kārtējais
septiņgadu plānošanas periods ES finanšu un politikas īstenošanai. 2017. gada novembrī
Komisija publicēja paziņojumu par pārtikas un lauksaimniecības nozares nākotni, un tajā
izklāstīts Komisijas redzējums par KLP pēc 2020. gada.
II. Šis informatīvais apskats ir mūsu atbilde uz Komisijas paziņojumu. Mēs analizējam
galvenās tendences un datus par lauksaimniecību un lauku apvidiem, izklāstām savu nostāju
par pašreizējo KLP, kā arī apspriežam jaunās KLP kritērijus un galvenos izaicinājumus.
III. Paziņojumā ņemti vērā daudzi no ERP vairākos gados sagatavotajiem ieteikumiem. Tajā
pausta apņemšanās sniegt jaunu, darbības rezultātos sakņotu satvaru. Tomēr mēs
atzīmējam, ka daļa statistikas datu, kuri izmantoti paziņojumā, neatbilst kritērijiem, ko bijām
noteikuši iepriekšējos ziņojumos, un ka saskaņā ar šo paziņojumu atbalstītie pasākumi šķiet
līdzīgi tiem, ko atbalstīja iepriekš.
IV. Paziņojuma galvenā iezīme ir iestāšanās par “jaunu īstenošanas modeli”, kura pamatā ir
lielāka elastība un subsidiaritāte un kurš uzliek dalībvalstīm lielāku atbildību par darbības
rezultātiem. Mūsuprāt, lai jaunais modelis būtu sekmīgs, ir vajadzīgi:
• pasākumi, kas izstrādāti, atsaucoties uz stabiliem zinātniskiem un statistiskiem
pierādījumiem par to, ka tie noteikti sasniegs vēlamos rezultātus;
•

atbilstīgi, vērienīgi un pārbaudāmi mērķrādītāji jaunajiem KLP stratēģiskajiem plāniem;
tie jāpieskaņo ES mērķiem;

•

stingra darbības rezultātu uzraudzības un vērtēšanas sistēma un

•

stabila pārskatatbildības un revīzijas ķēde, kas sniedz pārliecību gan par atbilstību, gan
par darbības rezultātiem.

V. Komisijas paziņojums nav priekšlikums. Šajā informatīvajā apskatā izklāstītie kritēriji tiks
izmantoti Komisijas priekšlikuma caurskatīšanā, kuru veiksim, kad priekšlikums būs publicēts.
Pēc šīs caurskatīšanas mēs plānojam sniegt atzinumu par galīgo priekšlikumu.
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IEVADS
Temats un nolūks
1. ES kopējā lauksaimniecības politika ir jāpārskata, jo 2020. gadā beidzas kārtējais
septiņgadu plānošanas periods ES finanšu un politikas īstenošanai. Tiesību aktu priekšlikumu
nākamajai KLP kopā ar ietekmes novērtējumu Komisija plāno iesniegt 2018. gada maijā.
2. Liels solis KLP reformas sagatavošanā laikposmam pēc 2020. gada tika sperts 2017. gada
novembrī, kad Komisija publicēja Paziņojumu par pārtikas un lauksaimniecības nākotni 1. Kad
Komisija darīja zināmu nodomu izdot paziņojumu, savā 2018. gada programmā mēs saistībā
ar to plānojām noteikt augstas prioritātes uzdevumu. Turklāt 2017. gada 6. decembrī
atbildīgais komisārs Phil Hogan mums adresēja lūgumu paust savu nostāju.
3. Komisijas paziņojumā ir aplūkoti šādi jautājumi:
•

turpināt tiešo atbalstu lauksaimniekiem, bet plašāk izmantot riska pārvaldības
instrumentus un stimulus, lai uzlabotu lauksaimnieku priekšrocības tirgū;

•

dot lielāku ieguldījumu ES vides un klimata mērķu sasniegšanā;

•

pievērsties sociālekonomiskajai videi lauku apvidos;

•

lielāku uzmanību veltīt ilgtspējīgas lauksaimnieciskās ražošanas, veselības, uztura,
pārtikas izšķērdēšanas un dzīvnieku labturības jautājumiem;

•

labāk izmantot pētniecību, inovāciju, tehnoloģiju, finanšu instrumentus un

•

ieviest jaunu īstenošanas modeli, kas balstās uz lielāku elastību un subsidiaritāti,
uzliekot dalībvalstīm lielāku atbildību par darbības rezultātiem.

4. Mēs esam Eiropas Savienības (ES) ārējie revidenti, un mūsu uzdevums nav plānot
politikas nākotni. Tomēr, apkopojot savu revīzijas pieredzi, mēs varam dot padomu
ES politikas veidotājiem par to, kā uzlabot pārskatatbildību un KLP kopējo efektivitāti un

1

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu
komitejai un Reģionu komitejai – Pārtikas un lauksaimniecības nākotne, COM(2017) 713 final.
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lietderību. Ar tādu nolūku ir sagatavots šis dokuments, kas ir mūsu atbilde uz Komisijas
Paziņojumu par pārtikas un lauksaimniecības nākotni. Šis nav revīzijas ziņojums. Tas ir
apskats, kas balstās uz publiski pieejamu informāciju.
Pieeja un izklāsts
5. Mūsu nostāja, kas pausta šajā informatīvajā apskatā 2, balstās uz
•

mūsu iepriekš paveikto;

•

ārēju ziņojumu apskatiem un apspriedēm ar ārējiem ekspertiem;

•

diskusijām ar attiecīgajiem Komisijas ģenerāldirektorātiem 3.

6. Šajā informatīvajā apskatā mēs aplūkojam:
•

pamatdatus un tendences, kas attiecas uz lauksaimniecības nozari un lauku
apvidiem;

•

savu nostāju attiecībā uz pašreizējo KLP;

•

secinājumus, tostarp kritēriju kopumu KLP tiesību akta priekšlikuma un no tā
izrietošās nākotnes politikas novērtēšanai, kā arī galvenos izaicinājumus, kas sagaida
KLP pēc 2020. gada.

2

Informatīvais apskats nav revīzijas ziņojums, bet kādas tēmas apskats. Tajā nav ietverts jauns
revīzijas darbs, bet tā pamatā ir publicētie revīzijas konstatējumi, secinājumi un ieteikumi, kā arī
cita publiski pieejama informācija. I pielikumā uzskaitītas visas mūsu publikācijas, kas minētas
šajā dokumentā.

3

Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāts, Klimata politikas ģenerāldirektorāts,
Vides ģenerāldirektorāts, Eurostat, Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāts,
Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts.
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PAMATDATI UN TENDENCES, KAS ATTIECAS UZ LAUKSAIMNIECĪBAS NOZARI UN LAUKU
APVIDIEM
KLP izdevumi pēdējā desmitgadē ir bijuši stabili un vērsti uz ienākumu atbalstu
7. Kopš 2006. gada kopējai lauksaimniecības politikai budžetā paredzēti vidēji
54 miljardi EUR gadā. Nominālā izteiksmē KLP budžets ir palicis relatīvi stabils (sk. 1. attēlu).
1. attēls. KLP budžets ir bijis stabils vairākus gadus
miljoni EUR
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Avots: ERP, pamatojoties uz ES budžeta informāciju.

8. Aptuveni 72 % KLP budžeta izlieto tiešajiem maksājumiem lauksaimniekiem, tādējādi
atbalstot viņu ienākumus. Šos maksājumus parasti veic par hektāru lauksaimniecības zemes,
lielākoties nesaistīti ar ražošanu, un par hektāru izmaksāto atbalstu nedaudz samazina, ja
lauku saimniecība palielinās. Aptuveni 22 % izlieto lauku attīstības pasākumiem, arī no tā
pusi izmaksā lauksaimniekiem, pamatojoties uz likmi par hektāru. No atlikušajiem līdzekļiem
(6 %) finansē tirgus pasākumus.
Skaitliski mazāk, bet lielākas lauku saimniecības (un ar mazāku darbaspēku) saražo
produkciju ar stabilu vērtību, un rezultātā palielinās ienākumi uz katru pilnu darba laiku
strādājošo
9.

Saskaņā ar Eurostat lauku saimniecību struktūras apsekojumu 2013. gadā Eiropas

Savienībā bija 10,8 miljoni lauku saimniecību, un tas ir 22 % samazinājums, salīdzinot ar
2007. gadā reģistrētajiem 13,8 miljoniem. Saimniecību vidējais lielums ir pieaudzis par 28 %
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no 12,6 ha līdz 16,1 ha. Paralēli ir noticis lauksaimniecības darbaspēka samazinājums (par
25 %) no 12,8 miljoniem pilna laika darbavietu 2005. gadā līdz 9,5 miljoniem 2017. gadā, un
tas galvenokārt attiecas uz neatalgotu darbu, ko veic lauku saimniecību apsaimniekotāji 4 un
viņu ģimenes. Tādējādi vidēja lauku saimniecība nodrošina darbu mazāk nekā vienai pilnu
laiku strādājošai personai (divas trešdaļas no KLP līdzekļu saņēmējiem mazākajās lauku
saimniecībās patērē mazāk nekā ceturto daļu sava darba laika, strādājot uz savas zemes –
sk. arī 1. izcēlumu). Lauksaimniecības produkcijas vērtība svārstījās, bet kopumā reāli
saglabājās tajā pašā līmenī. Kaut arī dažādo nozaru darbības rezultāti krietni atšķiras,
koprezultāts ir tāds, ka ienākumi no lauku saimniecības uz pilnu laiku strādājošu personu ir
ievērojami palielinājušies (sk. 2. attēlu).
2. attēls. Tā kā lauksaimniecības produkcijas vērtība bija stabila un lauksaimniecības
darbaspēks samazinājās, vidējie ienākumi uz pilnu laiku strādājošu personu palielinājās
130
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Avots: ERP, pamatojoties uz Eiropas Komisijas datiem (2017. gada dati, kuru pamatā ir aplēses).

4

Lauku saimniecības apsaimniekotājs saskaņā ar Eurostat definīciju ir “fiziska persona, kas atbild
par ikdienas finanšu un ražošanas darba kārtību attiecīgajā saimniecībā. Saimniecībā tikai viena
persona var būt saimniecības apsaimniekotājs. Reizēm lauku saimniecības apsaimniekotājs ir arī
saimniecības īpašnieks, taču tā var būt arī cita persona, kas nav īpašnieks.”

2017
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10. Saskaņā ar ESAO datiem ES publiskā atbalsta daļa lauku saimniecības bruto ieņēmumos
2016. gadā bija 21 %, kas ir samazinājums no 24 % 2007. gadā un 33 % 2000. gadā 5.
ES pārtikas cenas ir tuvinājušās pasaules cenām, un ES ir kļuvusi par pārtikas neto
eksportētāju
11. ES saražo vairāk pārtikas nekā patērē, un ir kļuvusi par pārtikas neto eksportētāju
(sk. 3. attēlu). Tajā pašā laikā ES cenas ir būtiski tuvinājušās pārtikas cenām pasaulē. Šo
tirdzniecības pārpalikumu galvenokārt rada ES stabilā pozīcija pārstrādātu pārtikas produktu
un dzērienu jomā. Tomēr ES joprojām ir neapstrādātu lauksaimniecības produktu neto
importētāja (3. attēlā apzīmētas kā “izejvielas” un “citi primārie produkti”).
3. attēls. ES ir kļuvusi par pārtikas neto eksportētāju
ES 28 dalībvalstis Lauksaimniecības produktu tirdzniecības struktūra 2007.–2017. gadā, tostarp ES 28
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5

ESAO, Lauksaimniecības politikas rādītāji 2017. gadā. Uzraudzība un vērtēšana. Atsauces tabulas
(pilna datu kopa)
http://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?QueryId=77 872&vh=0000&vf=0&l&il=&lang=en.
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Lauku saimniecību apsaimniekotāju vidējais vecums ir palielinājies, un dati par zemi nav
konsekventi
12. 2010. gadā uz katriem 100 lauku saimniecību apsaimniekotājiem, kas vecāki par
55 gadiem, bija 14 apsaimniekotāji, kas jaunāki par 35 gadiem. 2013. gadā šis skaitlis
samazinājās līdz 10,8 lauku saimniecību apsaimniekotājiem, kas jaunāki par 35 gadiem.
Laikposmā no 2004. līdz 2013. gadam ES lauksaimnieku vidējais vecums palielinājās no
49,2 gadiem līdz 51,4 gadiem 6. Tas atbilst plašākām demogrāfiskām tendencēm. Mēs
konstatējām, ka mazākās lauku saimniecības visbiežāk pieder gados vecākiem
lauksaimniekiem 7.
13. Attiecībā uz lauksaimniecībā izmantotās zemes kopējo platību dati nav konsekventi.
Saskaņā ar lauku saimniecību struktūras apsekojumu lauksaimniecībā izmatotās zemes
kopējā platība gadu desmitiem ir saglabājusies relatīvi stabila. Līdzīgu ainu rāda Komisijas
dati par KLP tiešajiem maksājumiem deklarētajām platībām. Tomēr atšķirīga tendence
(deklarētā lauksaimniecības zeme ir samazinājusies par 11,5 %) vērojama Komisijas datos par
paziņoto ilggadējo zālāju īpatsvaru (sk. ĪZ Nr. 21/2017). Statistikas dati par augkopības
kultūrām liecina par 4 % samazinājumu no 186,6 miljoniem hektāru 2006. gadā līdz
178,8 miljoniem hektāru 2015. gadā. Nozīmīgākas izmaiņas skar zemes sadalījumu starp
dažādiem lauksaimnieciskās ražošanas veidiem 8.

6

Galvenā izmantotāja vidējais vecums ASV šajā pašā periodā ir palielinājies vēl vairāk
(https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-areaeconomics/briefs/pdf/015_en.pdf).

7

KLP konteksta indikators C.23 (https://ec.europa.eu/agriculture/capindicators/context/2017_en); https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/ruralarea-economics/briefs/pdf/09_en.pdf.

8

Eurostat lauku saimniecību struktūras apsekojums
(http://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/farm-structure) un statistikas dati par
augkopības kultūrām (http://ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture/data/database).
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Nepietiekama virzība saistībā ar vidrūpi un rīcību klimata jomā
14. Vides jautājumi, kas attiecas uz lauksaimniecību, koncentrējas ap četrām galvenajām
tēmām 9:
i)

Bioloģiskā daudzveidība. 2007.–2012. gadā lauksaimniecisko dzīvotņu saglabāšanas
stāvoklis ir labvēlīgs 11 % gadījumu salīdzinājumā ar mazāk nekā 5 % 2001.–2006. gadā.
Kopš 1990. gada parasto lauku putnu populācijas ir samazinājušās par 30 %, bet zālāju
taureņu – par gandrīz 50 %.

ii)

Ūdens kvalitāte. ES lauksaimniecības zemē ir pastāvīgs slāpekļa virsnormas daudzums –
vidēji 50 kg slāpekļa uz hektāru. Kopš 1993. gada slāpekļa līmenis upēs ir samazinājies,
bet gruntsūdeņos samazinājuma nav. Dažās teritorijās slāpekļa koncentrācija joprojām ir
augsta, un tāpēc tiek piesārņoti daudzi ezeri un upes, īpaši intensīvas lauksaimniecības
reģionos.

iii) Gaiss. Amonjaks ir nozīmīgs gaisa piesārņotājs. Lauksaimniecība izraisa gandrīz 95 %
amonjaka emisiju Eiropā. Kaut arī kopš 1990. gada emisijas ir samazinājušās par 23 %,
2012. gadā tās atkal sāka pieaugt.
iv) Augsne. Aptuveni 45 % minerālaugšņu Eiropas Savienībā ir zems vai ļoti zems organiskā
oglekļa saturs (0–2 %) un 45 % tas ir vidējs (2–6 %). Augsnes tendences ir grūti noteikt,
jo dati ir nepilnīgi, bet organiskā oglekļa satura samazināšanās veicina augsnes auglības
samazināšanos un palielina pārtuksnešošanās risku.
15. Galvenās raizes saistībā ar klimata pārmaiņām rada siltumnīcefekta gāzu emisijas.
Lauksaimniecības izraisītās siltumnīcefekta gāzu emisijas 2015. gadā veidoja 11 % no
ES emisijām. No 1990. gada līdz 2013. gadam šīs emisijas samazinājās par 20 %, bet

9

KLP konteksta indikatori C.35, C 40, C.41, C.45 (https://ec.europa.eu/agriculture/capindicators/context/2017_en); Kopīgais pētniecības centrs (JRC, 2012. g.), Augsnes stāvoklis
Eiropā (http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/ESDB_Archive/eusoils_docs/other/EUR25 186.pdf); EVA
(2015. g.), Dabas stāvoklis Eiropas Savienībā (https://www.eea.europa.eu/publications/state-ofnature-in-the-eu); Lauksaimniecības un lauku attīstības ĢD, Fakti un skaitļi par
ES lauksaimniecību un KLP (https://ec.europa.eu/agriculture/statistics/facts-and-figures_en).
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2014. gadā tās atkal sāka pieaugt. Neto piesaistījums no zemes izmantošanas, zemes
izmantošanas maiņas un mežsaimniecība kompensēja aptuveni 7 % no visām
ES siltumnīcefekta gāzu emisijām 2015. gadā.
16. Tajā pašā laikā lauksaimniecība ir absolūti neaizsargāta pret klimata pārmaiņām, un tas ir
faktors, kas izraisa kviešu ražas stagnāciju atsevišķās Eiropas daļās, neraugoties uz pastāvīgo
attīstību kultūraugu audzēšanā. Eiropā lauksaimniecībai izlieto vairāk nekā 50 % saldūdens.
Klimata pārmaiņu dēļ arvien plašāk tiek izmantota apūdeņošana 10.
Ekonomiskās atšķirības starp lauku apvidiem un citām teritorijām ir kļuvušas mazāk
nozīmīgas
17. Saskaņā ar Eurostat datiem 2016. gadā aptuveni 19,1 %11 cilvēku Eiropas Savienībā
dzīvoja laukos, salīdzinot ar 19,7 % 2007. gadā. 2013. gadā IKP uz vienu iedzīvotāju lauku
apvidos bija 73 % salīdzinājumā ar tautsaimniecību kopumā, un tas ir pieaugums no 70 %
2008. gadā. ES vidējais nodarbinātības līmenis lauku apvidiem ir tāds pats kā citās teritorijās,
kaut arī dalībvalstīs šis līmenis atšķiras. Nabadzības līmenis lauku apvidos ir samazinājies no
31,4 % 2007. gadā līdz 25,4 % 2016. gadā.
18. Lauku reģionu tautsaimniecībā – tāpat kā pilsētās un lielpilsētās – dominē rūpniecības un
pakalpojumu nozare. Kopā (saskaņā ar Eurostat datiem) tās veido 96 % no bruto pievienotās
vērtības, kas tiek radīta lauku reģionos. Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība
atbilst 4 % no lauku reģionos radītās bruto pievienotās vērtības, bet tautsaimniecībā kopumā
tas ir 1,5 %. Pēdējo piecu gadu laikā šis īpatsvars ir bijis stabils.

10

EVA (2017. g.). Klimata pārmaiņas, ietekme un neaizsargātība Eiropā 2016. gadā. Uz
indikatoriem balstīts ziņojums. EVA ziņojums Nr. 1/2017.

11

Eurostat izšķir trīs reģionu tipus: “galvenokārt lauku reģions”, “reģions ar būtisku laukos
dzīvojošo īpatsvaru” un “galvenokārt pilsētu reģions”, un par šīm trim grupām iesaka sniegt
datus atsevišķi, kā mēs arī darījām šajā dokumentā. Paziņojumā sniegtais apgalvojums, ka 55 %
ES iedzīvotāju dzīvo lauku reģionos, rodas, ja apvieno datus par “galvenokārt lauku reģioniem”
un “reģioniem ar būtisku laukos dzīvojošo īpatsvaru”. Tikpat labi “reģionus ar būtisku laukos
dzīvojošo īpatsvaru” varētu grupēt kopā ar “galvenokārt pilsētu reģioniem”, un rezultātā varētu
apgalvot pretējo, – ka 80 % ES iedzīvotāju dzīvo pilsētu reģionos.
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MŪSU VEIKTĀ IZVĒRTĒŠANA
19. Mēs strukturējām savu izvērtējumu, pamatojoties uz ERP programmas loģikas modeli
(sk. 4. attēlu), kurā izklāstīts, kā publisko intervenci var īstenot saimnieciski, lietderīgi un
efektīvi. Katrā sadaļā risinātie jautājumi ir mūsu iepriekš konstatēto problēmu piemēri, un šīs
problēmas ir jāņem vērā, izstrādājot KLP pēc 2020. gada.
4. attēls. Programmas loģikas modelis
Iznākums
Vajadzības

Ārējie faktori

Ietekme

Koprezultāts

Mērķi

Ieguldījums

Saimniec
iskums

Avots: ERP, Lietderības revīzijas rokasgrāmata.

Procesi

Lietderība
Efektivitāte

Tiešie
rezultāti
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KLP vajadzības
Kas Komisijas paziņojumā teikts par vajadzībām
• Ir atšķirība starp ienākumiem no lauksaimniecības un ienākumiem no citām
tautsaimniecības daļām.
• Lauksaimniecības ienākumi ir ļoti nestabili.
• Apgabalos, kuros ir dabas ierobežojumi, pastāv zemes pamešanas risks.
• Tiešo maksājumu sadalījums nav pietiekami līdzsvarots.
• Iekšējais tirgus, kas darbojas labi, ir jāaizsargā.
• Netiek pietiekami ieguldīts lauku saimniecību pārstrukturēšanā, modernizēšanā,
inovācijā, dažādošanā un jauno tehnoloģiju ieviešanā.
• Ir pienācīgi jāreaģē uz klimata pārmaiņām un dabas resursu ierobežojumiem.
• Jāņem vērā strukturālās problēmas un jauniešu aizplūšana no lauku reģioniem.
• Jārisina sabiedrības bažas attiecībā uz veselību, pārtikas drošumu, pārtikas
izšķērdēšanu un dzīvnieku labturību.
Vajadzību apzināšanai nepietiek informācijas
20. Nepieciešama labāka informācija, lai pamatotu vairākus KLP pasākumus12. Īpaši tas
attiecas uz ieņēmumu atbalstu ar tiešajiem maksājumiem, jo tiem pašlaik aiziet vairāk nekā
70 % no KLP budžeta. Līguma 39. pantā noteikts, ka KLP mērķis ir “celt lauksaimniecības
ražīgumu (..)” un “šādi panākt pietiekami augstu dzīves līmeni lauku iedzīvotājiem, jo īpaši
palielinot lauksaimniecībā nodarbināto personu individuālos ienākumus” (sk. II pielikumu).
Vārds “šādi” saista abus KLP mērķus. Lauksaimnieku ieņēmumus un dzīves līmeni viņu
ģimenēm sākumā nodrošināja ar augstākām cenām, kas bija jāsedz patērētājiem.

12

Matthews, A. (2017), “Appendix 1: Why further reform?” [1. pielikums. Kāpēc vajadzīgas
turpmākas reformas?] (29.–30. lpp,) in Buckwell, A. et al. 2017. CAP - Thinking Out of the Box:
Further modernisation of the CAP – why, what and how? [KLP – domājot plašāk. Turpmāka
KLP modernizācija – kāpēc, kas un kā?] RISE Foundation, Brisele.
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Pakāpeniski tas pārveidojās par tiešo ieņēmumu atbalstu, ko finansē nodokļu maksātāji. Pat
tad, ja Līguma mērķi panākt pietiekami augstu dzīves līmeni lauku iedzīvotājiem skata
atsevišķi, nepietiek datu, lai apgalvotu, ka lauku mājsaimniecībām kopumā ir vajadzīgs
nozīmīgs atbalsts pietiekami augsta dzīves līmeņa sasniegšanai.
21. Komisija iebilst, ka ir liela atšķirība starp to, ko lauksaimnieki saņem par savu darbu
lauku saimniecībā, un vidējo izpeļņu un algu tautsaimniecībā kopumā. Tomēr Komisijas
sniegtos datus13 negatīvi ietekmē divi nozīmīgi ierobežojumi: i) nav iekļauti ieņēmumu avoti
ārpus lauksaimniecības (sk. 1. izcēlumu) un ii) vidējie lielumi aizslēpj lielās ienākumu
atšķirības 14.
1. izcēlums. Ieņēmumu avoti, kas nav lauksaimniecība
Saskaņā ar Eurostat datiem aptuveni 30 % lauku saimniecību apsaimniekotāju ir iesaistīti citās peļņu
nesošās darbībās ārpus lauksaimniecības, un attiecībā uz viņu dzīvesbiedriem un mājsaimniecības
locekļiem šis īpatsvars varētu būt vēl lielāks. Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāts
iepriekš ir publicējis datus 15, kas liecina, ka vairāk nekā 60 % lauku saimniecību apsaimniekotāju
saimniecībās, kuras ir mazākas par 5 ha, patērē mazāk nekā 25 % sava darba laika un ka aptuveni
80 % patērē mazāk par pusi savas darba dzīves darbam savā saimniecībā. Tikai tad, ja saimniecība ir
lielāka par 20 ha, pilnu darba laiku strādājošo apsaimniekotāju skaits pārsniedz tos, kuri pavada
mazāk par 50 % sava darba laika, strādājot savā saimniecībā. Daudzi KLP līdzekļu saņēmēji saņem arī
pensijas. Komisijas sniegtie dati izslēdz ieņēmumu avotus ārpus lauksaimniecības. Saskaņā ar Eiropas
Parlamenta pētījumu par lauku mājsaimniecību ienākumiem 16 “pašlaik nav tādas ES statistikas
sistēmas, kas spētu sniegt informāciju par lauku iedzīvotāju dzīves līmeni”. Mēs esam atkārtoti
aicinājuši sagatavot šādus datus, lai tos izmantotu rīcībpolitikai, kuras mērķis ir nodrošināt pienācīgu

13

6. attēls Paziņojumā par pārtikas un lauksaimniecības nākotni.

14

Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāts, Fakti un skaitļi par ES lauksaimniecību
un KLP (https://ec.europa.eu/agriculture/statistics/facts-and-figures_en).
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https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/rural-areaeconomics/briefs/pdf/09_en.pdf.

16

Hill, B. & Dylan Bradley, B. (2015) Comparison of farmers’ income in the EU Member States
[Lauksaimnieku ienākumu salīdzinājums ES dalībvalstīs]. Ziņojums sagatavots Eiropas
Parlamentam.
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dzīves līmeni lauku iedzīvotājiem. Dati par lauku mājsaimniecību ienākumiem no visiem avotiem par
dažām dalībvalstīm ir pieejami un liecina, ka šādas mājsaimniecības ne vienmēr ir mazāk pārtikušas
par pārējām.

22. Lauku saimniecību ienākumi ir augstāki (arī uz darbaspēka vienību) lielākās
saimniecībās17. Aprēķinā par ienākumu atšķirībām lauksaimniecībā un tautsaimniecībā
kopumā Komisija iekļauj visus 10,8 miljonus ES lauku saimniecību, tostarp 7,2 miljonus
saimniecību, kas mazākas par pieciem hektāriem, un 6 miljonus saimniecību, kuru standarta
produkcijas vērtība gadā nepārsniedz 4000 EUR 18. Šo ļoti mazo saimniecību garā virtene
izkropļo ainu, jo tās bieži sastopas ar pastāvīgām rentabilitātes problēmām. Vidēja lieluma
saimniecību (no 5 līdz 250 hektāriem) stāvoklis ieņēmumu jomā ir labāks, jo tās saskaņā ar
Komisijas datiem saņem 72 % ES tiešā atbalsta.
23. Turklāt, risinot jautājumu par lauku iedzīvotāju dzīves līmeni, Komisija argumentē, ka
tiešie maksājumi sekmējot lauksaimnieciskās darbības norisi visās Savienības daļās – tostarp
apgabalos, kuros ir dabas radīti ierobežojumi (un kuri arī saņem maksājumus saskaņā ar
lauku attīstības politiku), – ar dažādiem ekonomiskiem, vides un sociāliem papildu
ieguvumiem, tostarp sabiedrisko labumu nodrošināšanu. Šo argumentu patiesums atkarīgs
no tā, cik ticami ir tos pamatojošie dati.
Nav skaidrs, kāda ir ES pievienotā vērtība
24. Noteikt ES pievienoto vērtību par pamatmērķi ir viens no Komisijas priekšlikumiem visām
ES rīcībpolitikām nākotnē 19. ES pievienoto vērtību parasti saprot kā papildu rezultātus, kas
panākti ar rīcību ES līmenī un ko nevarētu sasniegt ar nekoordinētu rīcību valsts, reģionālā
vai vietējā līmenī. Tomēr šim jēdzienam nav vispārpieņemtas definīcijas. Šādas definīcijas

17

Šī korelācija ir izteiktāka, ja lielumu izsaka kā saražotās produkcijas vērtību. Fiziskais lielums ir
slikts ienākumu līmeņa rādītājs, jo daudzas no šīm mazāk ienesīgajām, ekstensīvajām
saimniecībām ir lielas, bet daudzas ienesīgas, intensīvas saimniecības, īpaši gaļas un dārzeņu
nozarē, ir relatīvi mazas hektāru ziņā.

18

Šīs divas mazāko saimniecību kategorijas (pēc fiziskā un ekonomiskā lieluma) lielā mērā
pārklājas.

19

Pārdomu dokuments par ES finanšu nākotni, COM(2017) 358, 28.6.2017.
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pieņemšana un piemērošana būtu ieguvums publiskajām debatēm un lēmumu pieņemšanai
par ES izdevumu nākotni.
Reaģējot uz ilgtermiņa tendencēm
25. Saskaņā ar pašreizējo kārtību priekšlikums nākamajai daudzgadu finanšu shēmai (un
visām galvenajām politikas jomām, tostarp KLP) ir jāsagatavo divus gadus pirms tās sākuma,
bet maksājumi daudzgadu programmām (piemēram, no KLP 2. pīlāra) turpinās pirmajos trīs
nākamās daudzgadu finanšu shēmas gados. Tas nozīmē, ka politikas lēmumi attieksies uz
maksājumiem, ko veiks līdz pat 12 gadiem vēlāk. Tāpēc jāņem vērā ilgtermiņa notikumi, ar
kuriem politika mijiedarbosies.
KLP ietekme uz taisnīgumu un vienoto tirgu
26. Tā kā pastāv saikne ar saimniecības izmantotajām platībām, tiešo maksājumu nozīmīgākā
daļa tiek lielākajām lauku saimniecībām (aptuveni 80 % atbalsta saņem 20 % līdzekļu
saņēmēju). Dažādajiem pārdalošajiem mehānismiem, kas izmantoti līdz šim (piemēram,
maksimuma noteikšana un pārdalošie maksājumi), ir bijusi ierobežota ietekme. Pāreja uz
vienotām likmēm par hektāru gan starp dalībvalstīm, gan (pamata maksājumu shēmai)
dalībvalstu ietvaros var palielināt maksājumus dažām lielajām saimniecībām. Vairākas
dalībvalstis, kas piemēro pamata maksājumu shēmu, ir izmantojušas arī iespēju saglabāt
augstu atbalsta līmeni, kas izriet no iepriekšējā subsīdijas līmeņa. Tādējādi maksājumu līmeņi
starp dalībvalstīm var ievērojami atšķirties. Maksājumi par hektāru var būt diapazonā no
100 EUR līdz vairāk par 1000 EUR.
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KLP mērķi
Kas Komisijas paziņojumā teikts par mērķiem
• Trīs galvenie KLP mērķi ir:
o

veicināt viedu un noturīgu lauksaimniecības nozari;

o

atbalstīt vidrūpi un rīcību klimata jomā un sniegt ieguldījumu ES mērķu
sasniegšanā vides un klimata jomā;

o

stiprināt sociālekonomisko vidi lauku apvidos.

• Jānodrošina saskaņotība ar saistībām, kas uzņemtas ar Parīzes klimata nolīgumu,
kuru noslēdza Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata
pārmaiņām Pušu konference, un ilgtspējīgas attīstības mērķiem.
• Pienācīgs ieguldījums ES klimata un enerģētikas politikas mērķos 2030. gadam.
• Komisija novērtētu un apstiprinātu KLP stratēģisko plānus un tādējādi maksimāli
palielinātu KLP ieguldījumu ES prioritātēs un mērķos un dalībvalstu mērķos klimata
un enerģētikas jomā.
• KLP vajadzētu virzīt pāreju uz ilgtspējīgāku lauksaimniecību.

27. Tas, kā paziņojumā interpretēti Līgumā noteiktie KLP mērķi pēc 2020. gada, lielā mērā
saskan ar KLP mērķiem pašreizējā periodā (sk. II pielikumu).
Mērķi nav pietiekami skaidri un konkrēti
28. Dažu KLP pasākumu mērķi nav skaidri. Piemēram, ar pēdējo KLP reformu ieviestā
zaļināšanas pasākuma mērķim – uzlabot KLP ekoloģiskos raksturlielumus – nav konkrētu
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mērķvērtību, kas apliecinātu pasākuma ieguldījumu vides un klimata jomā. Ja iespējams,
mērķi ir jāizsaka skaitļos ne tikai tiešajiem rezultātiem, bet arī koprezultātam un ietekmei 20.
Jābūt saskaņai ar pārējiem ES mērķiem
29. ES rīcībpolitikas aptver daudzus un dažādus jautājumus, jomas un nozares. KLP mērķiem
jābūt saskaņotiem ar pārējo rīcībpolitiku mērķiem (tostarp ar kohēziju, klimata politiku un
vides aizsardzību). Attiecīgos gadījumos jāformulē, kādam ir jābūt KLP ieguldījumam pārējo
ES mērķu sasniegšanā. Tas attiecas arī uz ES mērķiem starptautisku saistību veidā 21.
30. Dažādu ES politikas jomu mērķi pārklājas, piemēram, attiecībā uz teritoriālo līdzsvaru /
kohēziju, sociālo iekļaušanu un nabadzības mazināšanu. Pozitīvs solis būtu labāka
KLP papildināmība ar pārējām ES rīcībpolitikām. Piemērām, mēs atradām maz pierādījumu
tam, ka partnerības nolīgumos (ieviesti 2014.–2020. gadam) un lauku attīstības programmās
būtu praktiski izmantoti papildināmības un sinerģijas mērķi starp ESI fondiem.
KLP ieguldījums
Kas Komisijas paziņojumā teikts par ieguldījumu
• Lai neietekmētu pašlaik notiekošās plašākās debates par ES finanšu nākotni,
Paziņojumā nav risināts jautājums par to, cik liels būs KLP budžets pēc 2020. gada.
• Paziņojumā nav sniegta skaidra saikne starp nākotnē plānotajiem ieguldījumiem un
darbības rezultātu novērtējumu.

Līdzekļu sadalījums nepietiekami balstās uz vajadzībām vai plānoto ES pievienoto vērtību
31. KLP līdzekļus dalībvalstīm iedala valsts piešķīruma veidā, un tā pamatā nav ne dalībvalstu
vajadzības, ne apņemšanās sasniegt konkrētus rezultātus. Tā vietā dalībvalstis iesniedz

20

Pasaules Banka (2017. g.) “Thinking CAP: Supporting Agricultural Jobs and Incomes in the EU”
[Domājot par KLP: atbalsts darba iespējām un ienākumiem ES lauksaimniecībā].
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Piemēram, saskaņā ar 21. Pušu konferenci (COP21), ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem un
Pasaules Tirdzniecības organizāciju.
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pieteikumus pasākumiem iepriekš noteikto piešķīrumu izlietošanai. Šāda metode apdraud
izdevumu novirzīšanu rezultātu sasniegšanai.
32. Mēs pamanījām, ka lauku attīstības programmās bieži trūkst pārliecinoša pamatojuma
līdzekļu sadalījumam starp pasākumiem un mērķiem. Finansējumu mēdz piešķirt tad, ja ir
lielāka iespēja, ka tas tiks pilnībā izlietots, nevis tur, kur tas risina svarīgas vajadzības un
sniedz rezultātus. Tas atspoguļo orientēšanos uz izdevumiem, nevis darbības rezultātu
kultūru.
33. Līdzfinansējuma likmes parasti neatspoguļo atšķirību starp dažādo pasākumu iespējām
radīt ES pievienoto vērtību. ES līdzekļu pārorientēšana uz pasākumiem ar lielāko
ES pievienoto vērtību stiprinātu šīs politikas pareizu finanšu pārvaldību.
34. ESAO 22 definē darbības rezultātos balstītu budžeta plānošanu kā “budžeta plānošanu, kas
piešķirtos līdzekļus saista ar izmērāmiem rezultātiem”. Komisija nepieņēma mūsu neseno
ieteikumu kohēzijas politikas intervences pasākumu finansēšanai periodā pēc 2020. gada
attiecīgos gadījumos piemērot darbības rezultātos balstīta budžeta koncepciju, kas resursu
palielinājumu skaidri saista ar tiešo rezultātu vai citu rezultātu pieaugumu. Kaut arī Komisija
apgalvo, ka ES budžets ir darbības rezultātos balstīts budžets, kas budžeta plānošanas
procesā ļauj ņemt vērā darbības rezultātu informāciju, savās atbildēs tā paziņoja, ka
neuzskata par iespējamu vai ES budžetam piemērojamu tādu pieeju, kura skaidri saista
piešķirtos resursus ar tiešajiem rezultātiem vai koprezultātu.

22

ESAO, Policy Brief March 2008, Performance Budgeting: A Users’ guide [Īsumā par politiku,
2008. marts. Budžeta plānošana, pamatojoties uz darbības rezultātiem. Rokasgrāmata].
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KLP process
Kas Komisijas paziņojumā teikts par procesu
• KLP stratēģiskie plāni aptver intervenci gan 1. pīlārā, gan 2. pīlārā, nodrošinot
politikas saskaņotību visā turpmākajā KLP un ar pārējām rīcībpolitikām.
• Plānošanas procesam jābūt vienkāršākam nekā pašreizējā lauku attīstības
programmu plānošana.
• Detalizēti attiecināmības noteikumi un preskriptīvi pasākumi ES līmenī būtu jāatceļ.
• Tiešie maksājumi daudz iedarbīgāk veiks savu uzdevumu, ja tie būs vienkāršoti un
mērķtiecīgāki.
• Ienākumu atbalstu lauksaimniekiem piešķirs ar nosacījumu, ka viņi ievieš vides un
klimata pārvaldības praksi, kura kļūs par atspēriena punktu pāriešanai uz vērienīgāku
brīvprātīgo praksi.
• Vairāk jāaizmanto novatoriski finanšu instrumenti.
• KLP uzlabos savstarpējo papildināmību ar pārējām lauku apvidiem adresētām
ES rīcībpolitikām.

Lai izstrādātu rentablus KLP instrumentus, vajadzīga labāka informācija, un tā jāsaņem
ātrāk
35. KLP instrumenti ne vienmēr ir izstrādāti uz stabilu pierādījumu pamata. Daļēji iemesls ir
ES politikas cikla pastāvīgā problēma, proti, nākamā perioda plānošana notiek, pirms ir
pieejami pietiekami un atbilstīgi dati par izdevumiem un rezultātiem iepriekšējos periodos.
Pietiekamu datu trūkuma (par dažādiem jautājumiem, tādiem kā bioloģiskā daudzveidība un
augsne, zināšanu un konsultāciju pieprasījums vai lauku mājsaimniecību dzīves līmenis) un
attiecīgi neprecīzas faktisko vajadzību apzināšanas dēļ (sk. 20.–23. punktu) atbalsts netiek
novirzīts mērķtiecīgi. Komisija nesen sāka izdevumu pārskatīšanu, bet mēs vēl neesam
redzējuši metodoloģiju.
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36. Dažiem KLP pasākumiem iespējams liekais atbalsts vai izmantošanas veida maiņa.
Saistībā ar attiecināmām darbībām, kurās šis risks ir īpaši augsts, finanšu instrumentu
izmantošana būtu jāuzskata par iespēju.
37. ES nolēma finansēt ar klimatu saistītu rīcību, klimata politiku iekļaujot jeb integrējot
dažādos ES finansēšanas instrumentos, tostarp KLP. Tomēr mēs konstatējām, ka tādās jomās
kā lauksaimniecība un lauku attīstība nav notikusi nozīmīga pāreja uz klimata politiku un nav
pilnībā izpētītas visas iespējas finansēt ar klimatu saistītu rīcību.
Panākt konsekvenci starp KLP un pārējām ES rīcībpolitikām un starp dažādajiem
KLP instrumentiem
38. KLP reizēm raida pretrunīgus vēstījumus, atbalstot pasākumus ar nesaderīgu ietekmi.
Piemēram, ESAO apgalvo 23, ka zaļināšanas potenciālo ietekmi lielā mērā neitralizēja
brīvprātīgi saistītā atbalsta ietekme. Atsevišķi kompromisi nav skaidri apzināti. Piemēram,
ienākumu atbalsts tiek kapitalizēts zemes cenās, un tas palielina šķēršļus jaunajiem
lauksaimniekiem, kuri vēlas ienākt nozarē. Jaunajiem lauksaimniekiem izmaksātais papildu
atbalsts lielā mērā ir liekais atbalsts, un vēl vairāk ietekmē zemes vērtību.
39. Pašlaik vides un klimata mērķi ir iekļauti KLP ar zaļināšanas un savstarpējās atbilstības
starpniecību. Taču zaļināšanas pienākumiem kopumā ir pārāk zemas prasības, un tie attiecas
tikai uz nelielu saņēmēju daļu. Lai arī savstarpējas atbilstības prasības piemēro lielākajai daļai
KLP līdzekļu saņēmēju, tiesības saņemt KLP atbalstu nav atkarīgas no šo prasību ievērošanas,
un atsevišķiem lauksaimniekiem piemērotajiem sodiem par neatbilstību, tos izsakot
procentos, ir tendence būt zemiem, kaut gan, plaši piemērojot, to ietekme var būt nozīmīga.
Mēs ieteicām atļaut piekļuvi visiem tiešajiem maksājumiem ar nosacījumu, ka tiek ievērotas
pamatprasības vides un klimata jomā, ietverot pašreizējās savstarpējas atbilstības un
zaļināšanas prasības.
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ESAO, Evaluation of Agricultural Policy Reforms in the European Union: The Common
Agricultural Policy 2014–20 [Izvērtējums par lauksaimniecības politikas reformām Eiropas
Savienībā. Kopējā lauksaimniecības politika 2014.–2020. gadā].
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40. Turklāt ir vajadzīga labāka koordinācija ar politikas instrumentiem ārpus KLP. Pārklājas to
projektu joma, kurus finansē no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(KLP 2. pīlārs) un kurus finansē no citiem Eiropas struktūrfondiem un investīciju fondiem,
galvenokārt no Eiropas Reģionālās attīstības fonda. Piemēram, ieguldījumus atjaunojamo
energoresursu enerģijā var atbalstīt no ELFLA un no vairākiem citiem fondiem.
Vienkāršošana ir vajadzīga, bet efektivitāte nedrīkst mazināties
41. Viens no neproduktīvas sarežģītības piemēriem ir lauku attīstības programmas, kas bieži
vien izklāstītas uz vairākiem simtiem lappušu un sniedz sīkus priekšrakstus par atsevišķiem
īstenošanas aspektiem, bet precīzi nenorāda, kādiem jābūt rezultātiem. Vēl viens piemērs ir
prasību pārklāšanās zaļināšanas, agrovides pasākuma un mazākā mērā – savstarpējās
atbilstības jomās. Tomēr līdz noteiktai pakāpei sarežģītība var būt nepieciešama, lai politika
būtu efektīva un lietderīga.
Vajadzīgs pietiekami daudz laika, lai izvērstu nākamo KLP reformu
42. Mēs jau iepriekš ieteicām Komisijai izvairīties no attiecināmības periodu pārklāšanās un
pēc iespējas saskaņot attiecināmību ar plānošanas periodu un daudzgadu finanšu shēmu – ar
ES stratēģijas periodiem. Pašreizējo lauku attīstības programmu īstenošana sākās vēlu, daļēji
sarežģīto noteikumu dēļ, bet arī tāpēc, ka Komisijai vajadzēja lauku, lai izskatītu un
apstiprinātu apjomīgos programmu dokumentus.
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KLP tiešie rezultāti, iznākums un ārēji faktori
Kas Komisijas paziņojumā teikts par tiešajiem rezultātiem, iznākumu un ārējiem
faktoriem 24
• Dalībvalstīm ir jāseko reālistiskiem un adekvātiem mērķrādītājiem.
• Ticamības pārbaudes process jāpielāgo uz rezultātiem orientētas politikas izstrādes
prasībām, tostarp stabilu un mērāmu rādītāju izstrādei un piemērošanai un ticamai
snieguma uzraudzībai un ziņošanai.

Nepieciešama efektīva darbības rezultātu sistēma, kas saista tiešos rezultātus,
koprezultātu, ietekmi un mērķus
43. Komisijai pašlaik ir sarežģīts un daudzveidīgs darbības rezultātu ziņošanas satvars ar
daudziem rādītājiem. Mēs esam ieteikuši samazināt rādītāju skaitu, lai koncentrētos uz tiem,
kuri vislabāk izmēra to, kas sasniegts ar ES budžetu.
44. Šie rādītāji bieži vien nesniedz informāciju, kas ir būtiska politikas rezultātu un ietekmes
novērtēšanai. Komisijas izmantotie rezultātu rādītāji bieži vien nemēra rezultātus, bet drīzāk
tiešos rezultātus (vai dažos gadījumos ieguldījumu), un tiem nav skaidras saiknes ar
ES mērķiem 25.
45. Attiecībā uz iepriekšējo plānošanas periodu (2007.–2013. gads) mēs secinājām, ka
Komisija un dalībvalstis nav pietiekami demonstrējušas, kas ir sasniegts lauku attīstības
politikas mērķu jomā. Mēs konstatējām, ka mērķi nebija pietiekami skaidri un, kaut gan
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Mūsu lietderības revīzijas rokasgrāmatā tiešie rezultāti ir tas, kas saražots vai izdarīts ar
intervences pasākumam piešķirto resursu palīdzību. Iznākums ir izmaiņa, kas rodas, īstenojot
intervenci, un kas parasti saistās ar konkrētās intervences mērķiem. Iznākums ietver
koprezultātu, t. i., tūlītējas pārmaiņas, kas tiešajiem adresātiem rodas pēc dalības intervences
pasākumā, un ietekmi, t. i. ilgtermiņa sociālekonomiskās sekas, kas vērojamas konkrētu laiku
pēc intervences beigām un kas var ietekmēt vai nu intervences tiešos adresātus, vai netiešos
adresātus, uz kuriem intervence tieši neattiecas.
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Pasaules Banka (2017. g.) “Thinking CAP: Supporting Agricultural Jobs and Incomes in the EU”
[Domājot par KLP: atbalsts darba iespējām un ienākumiem ES lauksaimniecībā].
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Komisija sniedza atbalstu dalībvalstīm, tās nebija sagatavojušas ticamu, saskanīgu un būtisku
uzraudzības un novērtēšanas informāciju, lai atspoguļotu rezultātus, kas sasniegti saistībā ar
izvirzītajiem mērķiem.
46. Pašreizējās vienotās uzraudzības un novērtēšanas sistēmas ieviešana bija solis uz priekšu,
bet informācija par politikas darbības rezultātiem joprojām ir nepilnīga un reizēm arī
neuzticama. 2016. gadā Komisijas Iekšējās revīzijas dienests konstatēja nozīmīgas nepilnības
izvirzītajos mērķos, izmantotajos rādītājos un savāktajos datos un norādīja, ka tas var
ietekmēt Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāta spēju uzraudzīt, novērtēt
un paziņot darbības rezultātus par 2014.–2020. gada KLP. Arī mēs ziņojām, ka Komisijas
darbības rezultātu dokumentos ne vienmēr tiek analizēta izmantoto datu kvalitāte 26.
Saikne starp izmaksāto naudu un saskaņoto darbības rezultātu mērķrādītāju sasniegšanu
47. Nepietiekami darbības rezultāti dalībvalstīm pašlaik rada ierobežotas sekas 27. Izpildes
rezerve nelielā mērā veicina lielāku orientēšanos uz rezultātiem, jo tā galvenokārt balstīta uz
finansējuma izlietojumu un tiešajiem rezultātiem. Tomēr mēs norādījām, ka pienācīgi
nosacījumi un ilgāks uzraudzības periods palielina varbūtību, ka projekti būs lietderīgi.
Politika ir jāuzrauga un vajadzības gadījumā – jākoriģē
48. Attiecībā uz 2014.–2020. gada periodu mēs ieteicām Komisijai un dalībvalstīm laikus
apkopot atbilstīgus un ticamus datus, kas sniedz lietderīgu informāciju par projektu
rezultātiem un finansētajiem pasākumiem. Šai informācijai jābūt tādai, kas ļauj izdarīt
secinājumus par izlietoto līdzekļu lietderību un efektivitāti, apzināt pasākumus un projektu
veidus, kas sniedz lielāko ieguldījumu ES mērķu sasniegšanā, un rada stabilu pamatu
pasākumu pārvaldības uzlabošanai.
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IRD 2016. gada ziņojums, COM(2017) 497 final.
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ESAO, Budgeting and performance in the European Union: A review by the OECD in the context
of EU budget focused on results [Budžeta plānošana un darbības rezultāti Eiropas Savienībā.
ESAO apskats uz rezultātiem vērsta ES budžeta kontekstā].
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Pārskatatbildība attiecībā uz KLP
Kas Komisijas paziņojumā teikts par pārskatatbildību
Ticamības pārbaudes process būtu jāpielāgo uz rezultātiem orientētas politikas izstrādes
prasībām, tostarp stabilu un mērāmu rādītāju izstrādei un piemērošanai un ticamai
snieguma uzraudzībai un ziņošanai.
49. Vispārējā stāvokļa apskatā par ES pārskatatbildību un publiskā sektora revīzijas
pasākumiem mēs identificējām stingras pārskatatbildības, pārredzamības un revīzijas ķēdes
sešus galvenos elementus. Tie ir
•

precīzi noteiktas funkcijas un pienākumi;

•

pārvaldība, kas nodrošina politikas mērķu sasniegšanu un līdzekļu izlietošanu;

•

pilnīga demokrātiskā uzraudzība;

•

atgriezeniskā saite, kas ļauj veikt koriģējošos pasākumus / uzlabojumus;

•

neatkarīga ārējā revidenta plašas pilnvaras pārbaudīt pārskatus, atbilstību un
darbības rezultātus;

•

revīzijas konstatējumu īstenošana un pēcpārbaude.

TURPMĀKĀS POLITIKAS NOVĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI UN SEKAS
50. Mēs atzinīgi vērtējam Komisijas apņemšanos ieviest uz rezultātiem balstītu īstenošanas
modeli. Ja šis modelis tiks labi ieviests, tas var uzlabot KLP efektivitāti un lietderību.
Pamatojoties uz veikto pārskatīšanu, mēs formulējam kritērijus turpmākās KLP novērtēšanai
(katram programmas loģikas modeļa posmam) un izceļam dažus no turpmāk gaidāmajiem
galvenajiem izaicinājumiem.
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KLP vajadzību novērtēšana
KRITĒRIJI
1.1.

Vajadzību apzināšana notiek uz stabilu pierādījumu pamata.

1.2.

Ir pierādīta pievienotā vērtība šo vajadzību risināšanai ES līmenī.

1.3.

KLP priekšlikumos ņem vērā ilgtermiņa tendences.

1.4.

Ir skaidrs, kāda būs KLP priekšlikumu distributīvā ietekme.

51. Lai nodrošinātu nākamās KLP sekmes, galvenais izaicinājums būs apzināt risināmās
vajadzības, izmantojot būtiskus un ticamus datus. Lēmums par to, kādas vajadzības risināt,
jābalsta uz novērtējumu par iespējamo ES pievienoto vērtību.
52. Tā kā daži KLP maksājumi turpināsies līdz pat 12 gadiem pēc politikas priekšlikumu
publiskošanas, tajos jāņem vērā ilgtermiņa tendences. Visbeidzot, funkcionējošs
lauksaimniecības vienotais tirgus ir svarīgs KLP sasniegums. Tādēļ un taisnīguma labad
KLP priekšlikumos ir jāiekļauj to distributīvā ietekme.
KLP mērķu izvērtēšana
KRITĒRIJI
2.1. Eiropas Savienības KLP mērķi ir skaidri formulēti un atspoguļo kopējai
lauksaimniecības politikai apzinātās vajadzības un ilgtermiņa redzējumu.
2.2. Eiropas Savienības KLP mērķi ir pārvērsti skaitļos izsakāmos mērķrādītājos ietekmes un
rezultātu līmenī.
2.3. Eiropas Savienības KLP mērķi ir saskanīgi ar pārējiem ES politikas vispārējiem un
nozaru mērķiem un starptautiskajām saistībām 28.
53. Ar politiku sasniedzamo konkrēto rezultātu un plānotās ietekmes formulēšana uz
darbības rezultātiem balstīta īstenošanas modeļa kontekstā turpmāk būs vēl lielāks
izaicinājums. Eiropas Savienība tikai tad spēs īstenot mērķus, ja dalībvalstis savos
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Piemēram, saskaņā ar 21. Pušu konferenci, ilgtspējīgas attīstības mērķiem un Pasaules
Tirdzniecības organizāciju.
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stratēģiskajos plānos apņemsies sasniegt pietiekami vērienīgus un būtiskus darbības
rezultātu mērķrādītājus.
KLP ieguldījuma izvērtēšana
KRITĒRIJI
3.1. Līdzekļus piešķir, pamatojoties uz vajadzību novērtējumu un plānotajiem rezultātiem.
3.2. Līdzekļus izlietot tur, kur ar tiem var panākt nozīmīgu ES pievienoto vērtību.
54. Galvenais izaicinājums ir saistīt uz darbības rezultātiem balstīto īstenošanas modeli ar
tādu budžeta plānošanu, kuras pamatā ir darbības rezultāti, un ar finansēšanu, kas atspoguļo
apzinātās vajadzības un plānotos rezultātus. Jābūt skaidrai prasībai piemērot šos principus,
kad tiek iesniegti KLP stratēģiskie plāni.
55. Paziņojumā nav risināts līdzfinansējuma jautājums. Pašlaik līdzfinansējums ir saistīts ar
2. pīlāru. Jaunais īstenošanas modelis apvienotu abus pīlārus vienā stratēģiskā plānā. Tas, vai
ir līdzfinansējums, lielā mērā ietekmē to stimulu līdzsvaru, kurus izmanto KLP īstenošanā.
Jauno īstenošanas modeli nevar novērtēt, ja nav skaidri līdzfinansēšanas mehānismi.
ES līdzfinansējuma likmēm ir jāatspoguļo ES pievienotā vērtība dažādos intervences veidos
un jomās.
KLP procesu izvērtēšana
KRITĒRIJI
4.1. Politiku īsteno ar rentabliem instrumentiem, pamatojoties uz stabiliem pierādījumiem.
4.2. Ir nodrošināta konsekvence starp KLP un pārējām ES rīcībpolitikām un starp
dažādajiem KLP instrumentiem.
4.3. Īstenošanas noteikumi ir vienkārši, bet nemazina izmaksu lietderību.
4.4. Pārejai uz jauno īstenošanas modeli ir ierosināta pienācīga kārtība.
56. Paziņojumā ir aizstāvēta tiešo maksājumu turpināšana lauksaimniekiem, un daudzi no
tajā minētajiem mērķiem jau tiek risināti ar esošajiem pasākumiem. Tādēļ ir ļoti iespējams,
ka pasākumi, kurus dalībvalstis īstenos pēc 2020. gada, būs līdzīgi pašreizējiem pasākumiem.
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57. Lai KLP pēc 2020. gada būtu sekmīga, tās stratēģisko plānu skaidrība un kvalitāte plašākā
nozīmē būs galvenais noteicošais faktors. Dalībvalstu atlasīto un/vai izveidoto instrumentu
izmaksu lietderība šajos plānos būs jāapliecina, pamatojoties uz stabiliem pierādījumiem,
ietverot zinātniskus avotus un ņemot vērā esošos pasākumus. KLP stratēģiskajos plānos būs
jāizklāsta, kā dažādie KLP instrumenti cits citu papildinās un kā tie tiks koordinēti ar pārējām
rīcībpolitikām, kas skar lauku teritorijas.
58. Komisijai un dalībvalstīm ir jātiecas vienkāršot noteikumus, galveno uzmanību pievēršot
tam, kas ir būtisks darbības rezultātu sasniegšanai.
59. Arī turpmāk būs nepieciešami daži pamatnoteikumi ES līmenī. Ja saglabā tiešos
maksājumus, tad pamatprasības ir jāformulē ES tiesību aktos. ES tiesību aktiem ir
jānodrošina godīgums un vienlīdzīgi konkurences apstākļi (ietverot noteikumus par valsts
atbalstu un PTO prasības).
60. Ir ļoti svarīgi dot pietiekami daudz laika un ieviest pienācīgu kārtību pāriešanai uz jauno
īstenošanas modeli.
KLP tiešo rezultātu, iznākuma un ārējo faktoru novērtēšana
KRITĒRIJI
5.1. Efektīva darbības rezultātu sistēma saista politikas mērķus un tās tiešos rezultātus,
koprezultātu un ietekmi.
5.2. Pastāv skaidra saikne starp naudu, kas izmaksāta no ES budžeta, un apstiprinātu
darbības rezultātu mērķrādītāju sasniegšanu.
5.3. Politikas darbības rezultātus un attiecīgos ārējos faktorus uzrauga, un politiku
vajadzības gadījumā koriģē.
61. Uz rezultātiem balstīta īstenošanas mehānisma galvenais izaicinājums attiecībā uz
KLP pēc 2020. gada ir nodrošināt, lai ES maksā par tiešajiem rezultātiem, kas ir būtiski
ES mērķiem un kas ir sasniegti. KLP stratēģiskajos plānos ir jāpierāda saikne starp dalībvalstu
darbības rezultātu mērķrādītājiem un ES mērķiem. Pārliecība par tiešo rezultātu un
koprezultāta sasniegšanu ir jāiegūst no diviem avotiem:
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• stabilām pārvaldības un kontroles sistēmām, uz kuru pamata tiek sagatavoti vadības
ziņojumi un kuras reālā laika pārbaudēm vairāk izmanto modernās tehnoloģijas;
• neatkarīgām ārējām revīzijām.
62. Ja gribam, lai pēc 2020. gada KLP kļūtu par darbības rezultātos balstītu politiku, jābūt
skaidrai saiknei starp sasniegtajiem rezultātiem un saņemto finanšu atbalstu. Šāda kārtība
jāpiemēro gan Komisijas un dalībvalstu attiecībām, gan, kur iespējams, attiecībām starp
dalībvalstīm un atsevišķām lauku saimniecībām vai projektiem.
63. Lai nodrošinātu pareizu finanšu pārvaldību, Komisijai un dalībvalstīm vajadzīga savlaicīga
informācija par to, vai pasākumi efektīvi sasniedz politikas mērķus. Šī informācija ir
jāizmanto, lai vajadzības gadījumā koriģētu politiku un izdevumus.
Pārskatatbildības nodrošināšana
KRITĒRIJI
6.1. Eksistē stingra pārskatatbildības un revīzijas ķēde.
64. Paziņojumā nav skaidri izklāstīts, kā mainīsies dalībvalstu un Komisijas loma, un tiesību
akta priekšlikumā tas ir jāpaskaidro. Kaut arī dokumentā stāstīts par dalībvalstu lielāku lomu,
Komisijai tajā piešķirta galvenā loma apstiprināt dalībvalstu KLP stratēģiskos plānus, “lai
maksimāli palielinātu KLP ieguldījumu virzībā uz ES prioritātēm un mērķiem un uz dalībvalstu
mērķu sasniegšanu klimata un enerģētikas jomā”.
65. Jaunā īstenošanas modeļa ieviešana jābalsta uz stingrākiem pašreizējo pārvaldības
struktūru elementiem, tostarp uz kontroles sistēmām (tādām kā ZGIS).
66. Par jaunā īstenošanas modeļa centru jākļūst pārliecībai, ka rīcība ES līmenī sasniedz
darbības rezultātus. Lai nodrošinātu pareizu finanšu pārvaldību, jābūt pārliecībai ne tikai par
ES izdevumu efektivitāti, bet arī par to lietderību un saimnieciskumu. Vienlaikus jānodrošina
ES izdevumu likumība un pareizība.
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I PIELIKUMS. ŠĀ INFORMATĪVĀ APSKATA SAGATAVOŠANĀ IZMANTOTĀS ERP PUBLIKĀCIJAS
Gada pārskati
Revīzijas palātas gada pārskats par budžeta izpildi 2016. finanšu gadā
Revīzijas palātas gada pārskats par budžeta izpildi 2015. finanšu gadā
Revīzijas palātas gada pārskats par budžeta izpildi 2014. finanšu gadā
Īpašie ziņojumi
Nr. 10/2018 “Pamata maksājuma shēma lauksaimniekiem — tiek īstenota pareizi, taču tai ir
ierobežota ietekme uz vienkāršošanu, atbalsta mērķtiecīgāku piešķiršanu un atbalsta līmeņu
konverģenci”
Nr. 5/2018 “Atjaunojamo energoresursu enerģija ilgtspējīgai lauku attīstībai: nozīmīgas
iespējamās sinerģijas, kas lielākoties netiek izmantotas”
Nr. 21/2017 “Zaļināšana: sarežģītāka ienākumu atbalsta shēma, kas vēl nav efektīva vides
aizsardzības ziņā”
Nr. 16/2017 “Lauku attīstības plānošanai jābūt mazāk sarežģītai un vairāk uzmanības jāveltī
rezultātiem”
Nr. 15/2017 “Ex ante nosacījumi un izpildes rezerve kohēzijas jomā: inovatīvi, taču vēl
neefektīvi instrumenti”
Nr. 10/2017 “ES atbalsts gados jauniem lauksaimniekiem jāplāno mērķtiecīgāk, lai veicinātu
efektīvu paaudžu maiņu”
Nr. 2/2017 “Komisijas sarunas par 2014.–2020. gada partnerības nolīgumiem un
programmām kohēzijas politikas jomā: izdevumi tiek mērķtiecīgāk virzīti uz stratēģijas
“Eiropa 2020” prioritātēm, bet darbības rezultātu novērtēšana kļūst aizvien sarežģītāka”
Nr. 36/2016 “Novērtējums par 2007.–2013. gada kohēzijas un lauku attīstības programmu
slēgšanas kārtību”
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Nr. 34/2016 “Cīņa pret pārtikas izšķērdēšanu: iespēja Eiropas Savienībai uzlabot pārtikas
apgādes ķēdes resursu efektivitāti”
Nr. 31/2016 “Vismaz piektdaļas ES budžeta novirzīšana klimata rīcībai: notiek vērienīgs
darbs, bet pastāv nopietns risks, ka iecerēto neizdosies sasniegt”
Nr. 26/2016 “Joprojām ir sarežģīti uzlabot savstarpējās atbilstības efektivitāti un panākt
vienkāršošanu”
Nr. 19/2016 “ES budžeta izpilde, izmantojot finanšu instrumentus, — gūtā pieredze 2007.–
2013. gada plānošanas periodā”
Nr. 3/2016 “Baltijas jūras eitrofikācijas apkarošana: vajadzīga efektīvāka turpmākā rīcība”
Nr. 1/2016 “Vai Komisijas sistēma darbības rezultātu novērtēšanai attiecībā uz lauksaimnieku
ienākumiem ir labi izstrādāta un balstīta uz pamatotiem datiem”
Nr. 25/2015 “ES atbalsts lauku infrastruktūrai — iespējas panākt daudz labāku ieguldīto
līdzekļu atdevi”
Nr. 23/2015 “Ūdens kvalitāte Donavas upes baseinā: gūti panākumi Ūdens pamatdirektīvas
īstenošanā, bet vēl ir daudz darāmā”
Nr. 20/2015 “Neienesīgiem ieguldījumiem lauksaimniecībā sniegtā ES lauku attīstības
atbalsta izmaksu lietderība”
Nr. 12/2015 “ES prioritāti – veicināt uz zināšanām balstītu lauku ekonomiku – nelabvēlīgi
ietekmē zināšanu pārneses un konsultāciju pasākumu vāja pārvaldība”
Nr. 5/2015 “Vai finanšu instrumentu izmantošana lauku attīstības jomā ir sekmīga un
daudzsološa pieeja”
Nr. 23/2014 “Kļūdas lauku attīstības izdevumos: kādi ir to cēloņi un kā tie tiek novērsti”
Nr. 4/2014 “ES ūdens resursu politikas mērķu integrēšana kopējā lauksaimniecības politikā
bijusi tikai daļēji sekmīga”
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Nr. 12/2013 “Vai Komisija un dalībvalstis var pierādīt, ka ES budžeta līdzekļi, kas piešķirti
lauku attīstības politikas mērķu īstenošanai, tiek pienācīgi izlietoti”
Nr. 10/2013 “Kopējā lauksaimniecības politika. Vai saskaņā ar Padomes Regulas (EK)
Nr. 73/2009 68. pantu sniegtais īpašais atbalsts ir pienācīgi izstrādāts un īstenots”
Nr. 8/2013 “Atbalsts mežu ekonomiskās vērtības uzlabošanai no Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai”
Nr. 6/2013 “Vai dalībvalstis un Komisija ar lauku ekonomikas dažādošanas pasākumiem ir
nodrošinājušas izdevumu lietderību?”
Nr. 1/2013 “Vai ES sniegtais atbalsts pārtikas pārstrādes nozarei ir efektīvi un lietderīgi
nodrošinājis lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšanu”
Nr. 8/2012 “Atbalsta mērķtiecīga virzīšana lauku saimniecību modernizēšanai”
Nr. 7/2011 “Vai agrovides maksājumi ir labi plānoti un pārvaldīti?”
Citi dokumenti
Informatīvais apskats “ES finanšu nākotne un vajadzību pārskatīt ES budžeta darbību”
(2018. g.)
Vispārējā stāvokļa apskats “ES rīcība enerģētikas un klimata pārmaiņu jomā” (2017. g.)
Informatīvais apskats “ES budžets: vai pienācis laiks reformām? Informatīvs paziņojums par
daudzgadu finanšu shēmas 2014.–2020. gadam vidusposma pārskatu” (2016. g.)
Vispārējā stāvokļa apskats “ES naudas optimāla izlietošana: vispārējā stāvokļa apskats par
risku, kādam pakļauta ES budžeta finansiālā pārvaldība” (2014. g.)
Vispārējā stāvokļa apskats “Nepilnības, pārklāšanās un problēmas: ES pārskatatbildības un
publiskā sektora revīzijas pasākumu vispārējā stāvokļa apskats” (2014. g.)
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II PIELIKUMS. LĪGUMĀ NOTEIKTIE KLP MĒRĶI

Līgumā noteiktie KLP mērķi (LESD
39. pants):
•

celt lauksaimniecības ražīgumu,
veicinot tehnikas attīstību un panākot
lauksaimniecības ražošanas racionālu
attīstību un ražošanas faktoru , jo īpaši
darbaspēka, optimālu izmantojumu;

•

šādi panākt pietiekami augstu dzīves
līmeni lauku iedzīvotājiem, jo īpaši
palielinot lauksaimniecībā nodarbināto
personu individuālos ienākumus;

•

stabilizēt tirgus;

•

nodrošināt piedāvāto produktu
pieejamību tirgū;

•

panākt, ka patērētāji piedāvātos
produktus saņem par samērīgām
cenām.

Līgumā noteiktie attiecīgie
horizontālie mērķi:
•

augsta līmeņa
nodarbinātības veicināšana
(9. pants),

•

vides aizsardzība nolūkā
veicināt noturīgu attīstību
(11. pants),

•

patērētāju tiesību
aizsardzība (12. pants) un
dzīvnieku labturības
prasības (13. pants),

•

sabiedrības veselības
aizsardzība (168. panta
1. punkts) un

•

ekonomiskā, sociālā un
teritoriālā kohēzija (174. –
178. pants)

KLP mērķi 2014.–2020. gadam (Regulas (ES) Nr. 1306/2013 110. panta 2. punkts):
• ekonomiski dzīvotspējīga pārtikas ražošana, galveno uzmanību pievēršot
lauksaimniecības ienākumiem, lauksaimniecības ražīgumam un cenu stabilitātei;
• ilgtspējīga dabas resursu apsaimniekošana un klimata politika, galveno uzmanību
pievēršot siltumnīcefekta gāzu emisijām, bioloģiskajai daudzveidībai, augsnei un
ūdens resursiem;
• līdzsvarota teritoriālā attīstība, galveno uzmanību pievēršot nodarbinātībai laukos,
izaugsmei un nabadzībai lauku apvidos.

KLP mērķi pēc 2020. gada reformas (no Komisijas Paziņojuma par pārtikas un
lauksaimniecības nākotni):
• veicināt viedu un noturīgu lauksaimniecības nozari;
• atbalstīt vidrūpi un rīcību klimata jomā un sniegt ieguldījumu ES mērķu
sasniegšanā vides un klimata jomā;
• stiprināt sociālekonomisko vidi lauku apvidos
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