2013.05.07.

Kādas pārmaiņas gaidām no
Kopējās lauksaimniecības
politikas (KLP) “veselības
pārbaudes”?

2007. gada augusts

Saturs
 Kas ir KLP “veselības pārbaude”?
 Eiropas Komisijas idejas;
 Latvijas izvirzītie pamatprincipi un idejas;
 Vienlīdzīga atbalsta sadale;

1

2013.05.07.

Kas ir KLP “veselības pārbaude”?
 2003.gada Luksemburgas KLP reformas novērtējums un

precizējumi līdz 2013.gadam:
 Vai atbilst sabiedrības vajadzībām?
 Kā vienkāršot?
 Kādas ir lauksaimniecības budžeta perspektīvas?
 Politikas pārmaiņas pēc 2013.gada.

KLP “veselības pārbaude” jeb vidēja termiņa pārskats tiks
veikts 2008. un 2009.gadā.

Eiropas Komisijas idejas:
 Tiešo maksājumu vienkāršošana (LV piekrīt):

Obligātās atmatas nosacījuma atcelšana;
 Minimālās attaisnotās platības (0,3 ha) pārskatīšana;
 Savstarpējās atbilstības prasību pārskatīšana;
 Pilnīga maksājumu atdalīšana no ražošanas
ar
2013.gadu;
 Pāreja no vēsturiskā modeļa uz reģionālo modeli ar
vienotu atbalsta likmi par ha katrā reģionā;


 Modulācijas palielināšana (LV piekrīt daļēji);
 Enerģijas kultūraugu atbalsta shēmas atcelšana

ar
2013.gadu (LV piekrīt);
 Kartupeļu cietes kvotu sistēmas pārskatīšana (LV piekrīt);
 Piena kvotu atcelšana ar 2015.gadu (LV piekrīt);
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Piena kvotu nākotne
Latvija atbalsta piena kvotas atcelšanu ar 2015.gadu,
nodrošinot pēc iespējas mierīgāku pāreju uz bezkvotas
režīmu:
1. Katrai dalībvalstij valsts kopējās piena kvotas

palielinājums sākot ar 2009./10. kvotas gadu;
2. Pakāpenisks

ikgadējs
nodevas
likmes
samazinājums par pārsniegto valsts kopējo piena
kvotu;

Latvijas definētie pamatprincipi, kas jāņem
vērā, veicot KLP “veselības pārbaudi”:
 aktivitāte;

 vienlīdzība;
 vienkāršošana;
 Vienlīdzīgi

atbalsta piešķiršanas
adekvāti ieguldījumam;

nosacījumi

un

 Maksājumu

pilnīga atdalīšana no ražošanas –
līdzvērtīgos apjomos un vienā laika periodā visās
dalībvalstīs;
 II pīlāra atbalstam jābūt

pārdomātam uz darbību

vērstam atbalstam.
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Latvijas idejas (papildus Eiropas Komisijai) :
 Pagarināt VPM shēmu, lai īslaicīgi nevajadzētu mainīt

atbalsta shēmu pirms sagaidāmām KLP izmaiņām (EK
atbalsta);
 Atcelt VPM shēmas nosacījumu par labu lauksaimniecības

stāvokli uz 2003.gada 30.jūniju (EK reakcija neitrāla);
Atcelt pastāvīgo pļavu un ganību saglabāšanas nosacījumu

(EK reakcija nogaidoša);
 Pārskatīt modulācijas principus - minimālais 80% novirzīt

ES lauku attīstības budžetā salīdzinot ar pašreizējiem mazāk
kā 20% (EK reakcija vieš mazas cerības);
 Noteikt skaidru risku vadības sistēmu (EK piekrīt);
 Savstarpējās atbilstības ieviešana jaunajās dalībvalstīs

piemērojot pakāpeniskuma principu (EK piekrīt);

Savstarpējā atbilstība (SA)
Savstarpējā atbilstība nav nekas jauns! Tās prasības jau ir iestrādātas Latvijas normatīvajos
aktos un lauksaimnieki tās ievēro:
 lai saņemtu VPM un LAP platībmaksājumus, ir jāievēro LLVS nosacījumi kopš 2004.gada;
 sākot ar 2009.gadu, tiešo maksājumu un lielāko daļu 2.ass Lauku attīstības pasākumu
atbalstu samazinās, ja nebūs ievērotas normatīvajos aktos noteiktās pārvaldības prasības;

Labs lauksaimniecības un
vides stāvoklis (LLVS)

Normativajos aktos noteiktās
pārvaldības prasības (PP)

no 2004.g.

no 2009.g.

Lauksaimnieciskās zemes
kopšana:
 atbilstošas agrotehnikas
izmantošana,
 meliorācijas sistēmu
uzturēšana,
 pastāvīgo pļavu un
ganību noganīšanu vai
nopļaušanu.

?

Prasības šādās jomās:
 vides aizsardzība,
 dzīvnieku labturība,
 dzīvnieku identifikācija,
 sabiedrības, dzīvnieku
un augu veselības
aizsardzība.

Kopā – 216 prasības
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Latvijas ierosinājums tiešo maksājumu
aploksnes racionālai sadalei
Tiešo maksājumu sadalījumā starp dalībvalstīm izmantot sekojošus
kritērijus:
 Zeme, kas jāuztur labā lauksaimniecības un vides stāvoklī;
 Ekonomiska
rakstura
rādītāji
ienākumi
no
lauksaimnieciskās darbības, bruto segums sektorā;
 Klimatiskie
apstākļi,
kas
raksturo
piemērotību
lauksaimnieciskai darbībai (gadījumā, ja tiek likvidēts mazāk
labvēlīgo apvidu maksājums).
TIEŠIE
MAKSĀJUMI
(VM&VPM)

50 EUR/ha
(par pļaušanu)
Y EUR/ha

LLVS
normatīvajos
aktos
noteiktās pārvaldības
prasības (PP)

Atbalstu par PP izpildi, jādiferencē atkarībā no saimniecībā
piemērojamo prasību skaita un vidējām ieviešanas izmaksām ES;

Latvijas priekšlikums vienlīdzības veicināšanai
LAP un valsts atbalsta piešķiršanā
Jānosaka lauku attīstības un valsts atbalsta uz platību balstīto
maksājumu kopējais atbalsta apjoms līdz 1000 EUR par hektāru,
ieskaitot 50 EUR/ha par laba lauksaimniecības un vides stāvokļa
nosacījumu izpildi

VALSTS
ATBALSTS
(VA)
LAUKU
ATTĪSTĪBAS
PASĀKUMI
(LAP)

Atbalsta likme = ∑(VA+LAP) ≤ 1000 EUR/ha
Lauku attīstības un valsts atbalsta uz platību
balstīto maksājumu kopējais atbalsta
apjoms nedrīkst pārsniegt 1000 EUR/ha.
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Kas un kad notiks?
1.

Nākotnes ES budžeta pamatprincipi Septembrī
un vadlīnijas
priekšlikums

2.

Eiropas
Komisijas
priekšlikums
KLP
pārbaudei

3.

Novembra vai decembra ES Pirmā
oficiālā
Lauksaimniecības
un viedokļu apmaiņa
zivsaimniecības ministru padome
DV ministru starpā

4.

2008.gada ziema/pavasaris

5.

2008.gada beigas vai 2009.gada Konkrēti grozījumi
sākums
Eiropas
Padomes
regulās

EK

oficiālais Novembra beigas
veselības

Aktīvs
darbs
Veselības pārbaudes
“satura”
lobēšanā
ES līmenī

PALDIES PAR
UZMANĪBU!
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