Diskusijas par pētījuma
p j
projektu
“Eiropas Savienības (ES)
lauksaimniecības un lauku attīstības
politikas sagaidāmās pārmaiņas –
perspektīvais novērtējums Latvijai
un Baltijas valstīm
2009.gada 8.aprīlis

Diskusiju mērķis
• pārrunāt pētījuma tēmas darba uzdevumus un
sagaidāmos rezultātus
• apzināt lauksaimnieku un citu iesaistīto ekspertu
viedokli un kopīgi ar pētniekiem pārrunāt šī pētījuma
īstenošanas iespējas
Diskusiju rezultātā – sekmīgi tiks sasniegts pētījuma
mērķis

Pētījuma mērķis
SSniegt
i
analītisku
lī i k atbalstu
b l
L ij politikas
Latvijas
li ik veidotājiem
id āji
un kopējas Baltijas valstu pozīcijas veidošanā
Tas ir:
• Noteikt
k Latvijas interesēm atbilstošus
b l š mērķus
ķ Eiropas
lauksaimniecības un lauku politikas ietvaros
• Izstrādāt
I t ādāt argumentāciju
tā ij un pamatojumus
t j
LLatvijas
t ij
interešu virzīšanai un mērķu sasniegšanai debatēs par
KLP attīstību pēc 2013
2013.gada
gada un ES budžeta izlietojumu
KLP finansēšanai 2014.‐2020.gada periodā

Sagaidāmie rezultāti un darba
grafiks
fk

1. Eiropas Savienības budžeta reforma
(2009.gada marts – oktobris)
Sagatavoti priekšlikumi Latvijas pozīcijai,
pozīcijai ņemot vērā
iespējamos diskusiju jautājumus, piemēram:
• KLP p
pasākumu un finansējuma
j
apjoms
pj
• iespējamā 1. un 2. pīlāra struktūras pārskatīšana
• virzību no ES centralizēti noteiktas un finansētas KLP uz
nacionālu politiku
No Latvijas interešu
š viedokļa
d kļ izvērtējot
i
j EK sagatavotos
dokumentus un dalībvalstu pozīcijas par:
• 2014.‐2020.gada
2014 2020 gada perioda ES budžeta reformu
• ES KLP attīstību pēc 2013.gada
Izvērtējot Latvijas ieguvumus lauksaimniecības un lauku
attīstībā

2. Politikas instrumenti (1)
(2009.gada marts – oktobris)
Sagatavoti priekšlikumi par tiešā atbalsta instrumentiem
– KLP mērķu formulējums
– Objektīvu un nediskriminējošu kritēriju formulējums atbalsta
maksājumu noteikšanai un ES lauksaimniecības un lauku budžeta
sadalījumam visām dalībvalstīm
• Izvērtējot citu ES valstu pieredzi (nozīmīgi spēlētāji lauksaimniecības
produktu tirgos)
p
g ) un šo valstu ietekmi uz tirgus
g attīstību,, mainoties
politikas instrumentiem (2009.gada marts)
• Apzinot starptautiskajā tirgū nozīmīgo valstu pielietoto tiešā
atbalsta instrumentus un novērtējot tos no PTO prasību un
potenciālas piemērošanas ES viedokļa (piemēram, šādas valstis ‐ ASV,
Brazīlija un Jaunzēlande) (2009.gada aprīlis)
• Izvērtējot Latvijas ieguvumus lauksaimniecības nozaru attīstībā

2. Politikas instrumenti (2)
(2009.gada marts – oktobris)
SSagatavotii priekšlikumi
i kšlik i par „drošības
d šīb tīkla”
īkl ”
pasākumiem, kas nodrošinātu orientāciju uz tirgu un
godīgu konkurenci ES dalībvalstīs:
• Apzinot starptautiskajā tirgū nozīmīgo valstu
pielietoto „drošības tīkla” pasākumus (tirgus atbalsta)
un novērtējot tos no PTO prasību un potenciālas
piemērošanas ES viedokļa (piemēram, šādas valstis ‐
ASV, Brazīlija un Jaunzēlande) (2009.gada maijs)
• Izvērtējot Latvijas ieguvumus lauksaimniecības nozaru
attīstībā

Diskusiju
j rezultāts ‐
vienota sapratne par pētījuma
mērķa īstenošanu
Paldies!

