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ES lauksaimniecības politika pārejas periodā: vajadzīga
nepārtrauktība un skaidri noteikumi, atzīst revidenti
Ir aizkavējusies vienošanās par ES daudzgadu finanšu shēmu (DFS) 2021.–2027. gadam un par
kopējo lauksaimniecības politiku (KLP) pēc 2020. gada. Tāpēc Eiropas Komisija ierosina KLP
2021. gadā piemērot pārejas noteikumus, lai turpinātu finansēt ES lauksaimniekus un lauku
attīstību pēc pašreizējās politikas beigām 2020. gadā un līdz stāsies spēkā jaunā KLP. Savā
jaunākajā atzinumā Eiropas Revīzijas palāta (ERP) brīdina, ka šie kavējumi varētu vismaz par
gadu atlikt iespējami vērienīgāku ES lauksaimniecības politiku. Revidenti atzīmē, ka šis papildu
laiks jāizmanto tam, lai risinātu zaļajā kursā noteiktās klimata un vides problēmas,
nodrošinātu nākamajai KLP stabilu pārvaldību un nostiprinātu KLP snieguma satvaru.
Komisija ierosina pagarināt pašreizējo tiesisko regulējumu un turpināt finansēt KLP, pamatojoties
uz summām, ko tā ierosina DFS ietvaros laikposmam pēc 2020. gada. Šīs ierosinātās pārejas
noteikumu regulas mērķis ir sniegt skaidrību un nepārtrauktību saistībā ar atbalsta piešķiršanu,
kā arī padarīt gludāku pāreju no kārtējā perioda uz nākamo. Ierosinātie pārejas noteikumi
2021. gadam balstās uz pieņēmumu, ka jaunā KLP, kurai saskaņā ar sākotnējiem plāniem
vajadzēja sākties 2021. gada 1. janvārī, aizkavēsies par vienu gadu. Revidenti analizēja, vai
ierosinātie noteikumi ir juridiski skaidri un finansiāli piesardzīgi, un novērtēja šo noteikumu sekas
attiecībā uz KLP pēc 2020. gada.
“Eiropas Parlamenta un Padomes sarunu virzība ir lēna, kas liek domāt, ka jaunā tiesiskā
regulējuma un KLP stratēģisko plānu piemērošana no 2022. gada varētu būt apgrūtināta,” teica
par šo atzinumu atbildīgais ERP loceklis João Figueiredo. “Šis laika posms jāizmanto, lai risinātu
mūsu norādītos jautājumus, īpaši saistībā ar Eiropas zaļo kursu.”
Komisijas priekšlikumā ir paredzēta iespēja dalībvalstīm pagarināt lauku attīstības programmas
par vienu gadu, proti, līdz 2021. gada beigām. Revidenti uzsver, ka, izmantojot “jaunu naudu”
atbilstoši vecajiem noteikumiem, dalībvalstīm jāturpina risināt vides un klimata problēmas ar
vismaz tādu pašu vai lielāku mērķtiecību nekā līdz šim. Revidenti arī norāda, ka tiek pievērsta
pastiprināta uzmanība maksājumiem neīsteniem lauksaimniekiem, kuri iegādājas
lauksaimniecības zemi KLP maksājumu saņemšanai, un aicina Komisiju un politikas veidotājus
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izmantot papildu gadu, lai novērtētu ar šo problēmu saistītos riska faktorus un vajadzību
pārskatīt kritērijus, kuri iekļauti KLP tiesību aktu priekšlikumos laikposmam pēc 2020. gada.
Revidenti atzīmē, ka pašreizējā perioda ex post novērtējums ir atlikts uz 2026. gada beigām,
tātad Komisija sagatavos priekšlikumu attiecībā uz KLP pēc 2027. gada, pilnībā neizvērtējusi
2014.–2020. gada KLP sniegumu.
Piezīmes izdevējiem
Komisija 2018. gadā ierosināja jaunu KLP periodam pēc 2020. gada (jauno politiku bija paredzēts
sākt īstenot 2021. gada 1. janvārī), saskaņā ar kuru maksājumus veiktu nevis vienkārši par
noteikumu ievērošanu, bet arī, pamatojoties uz sniegumu salīdzinājumā ar mērķiem, kurus
izvirzīs dalībvalstu stratēģiskajos plānos. Tajā pašā gadā ERP publicēja Atzinumu Nr. 7/2018 par
ierosināto reformu, secinot, ka reforma neļaus piepildīt ES ambīcijas nodrošināt “zaļāku” un
pamatīgāku uz sniegumu balstītu pieeju.
Saskaņā ar Komisijas tiesību aktu priekšlikumiem attiecībā uz KLP pēc 2020. gada, dalībvalstīm
līdz 2020. gada 1. janvārim jāiesniedz Komisijai stratēģiskie plāni. Ja vienošanās par jauno
DFS netiek panākta 2020. gadā, tad 2021. gadā piemēros pašreizējos finanšu maksimālos
apjomus. Pārejas noteikumu regula attiecas uz atbalstu, ko sniedz no Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF). Regula skar
vairākus KLP aspektus, tostarp daudzgadu saistības, vides un klimata mērķus, maksājumu
grafikus un novērtēšanas kārtību.
Eiropas Revīzijas palāta sekmē Eiropas Savienības labāku regulējumu, publicējot atzinumus par
priekšlikumiem jauniem vai pārskatītiem tiesību aktiem ar finanšu ietekmi. Šos atzinumus savā
tiesību aktu izstrādes darbā izmanto likumdevējas iestādes — Eiropas Parlaments un Padome.
ERP Atzinums Nr. 1/2020 par Komisijas priekšlikumu regulai par pārejas noteikumiem, kas
piemērojami kopējai lauksaimniecības politikai 2021. gadā, un 2019. gada ERP piezīmju
kopsavilkums attiecībā uz Komisijas tiesību aktu priekšlikumiem nākamajai DFS ir pieejami
ERP tīmekļa vietnēeca.europa.eu.
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