Eiropadomes (2013.gada 8.februāra) lēmuma salīdzinājums ar Eiropas Komisijas priekšlikumu un Eiropas
Parlamenta priekšlikumu par KLP tiešajiem maksājumiem un lauku attīstībai Latvijai
Latvija KLP, salīdzinot Eiropadomes lēmumu ar iepriekšējiem priekšlikumiem ir panākusi šādus uzlabojumus:


Tiešie maksājumi – EK priekšlikumam papildus klāt 300 milj. eiro;



Lauku attīstībā, salīdzinot ar 2012.gada 22.novembra Eiropadomes priekšlikumu klāt 67 milj. eiro.

EK un EP priekšlikumu un Eiropadomes lēmumu par finansējumu Latvijai tiešajiem maksājumiem un lauku
attīstībai salīdzinājums (tekošajās cenās)
2007-2013
periods

Kopējā
tiešo
731
maksājumu
aploksne,
miljoni eiro
Maksimālais
95 eiro/ha
maksājums uz 2013.gadā
ha, eiro/ha
Lauku attīstība,
1 054
miljoni eiro
Kopējā Latvijas
1 785
tiešo
maksājumu un
lauku attīstības
finansējuma
aploksne,
miljoni eiro

Eiropas
Komisijas
priekšlikums
(2011.gada
29.jūnijā)
1 417

Eiropas
Parlamenta
priekšlikuma
projekts

Eiropadomes
lēmums
(2013.gada
8.februārī)

1 686

1 717

141 eiro/ha
2017.gadā

172 eiro/ha
2017.gadā

196 eiro/ha
2019.gadā

+39%

+107%

1 054

1 118

961

-93 miljoni
eiro jeb -9%
+207 miljoni
eiro (+8,3%)

-93 miljoni
eiro jeb -9%
+893 miljoni
eiro (+50%)

2 471

2 678

Eiropadome Eiropadomes
s lēmuma
lēmuma
salīdzinājum salīdzinājums
s ar EK
ar 2007-2013
priekšlikumu
+300 miljoni +986 miljoni
eiro (+21%)
eiro (+135%)

 Kopējais Latvijai finansiālais ieguvums KLP, salīdzinot Eiropadomes lēmumu ar 2007-2013 periodu ir +50%
un ar Eiropas Komisijas priekšlikumu ir + 8,3%.
 Eiropadomes lēmums (2013.gada 8.februārī) nozīmē, ka Latvija tiešajos maksājumos, sākot ar 2019.gadu
saņems 196 eiro/ha (jeb 138 Ls/ha). Līdz ar to 2019.gadā 4 ES dalībvalstis (Latvija, Lietuva, Igaunija un
Rumānija) saņems vienādu atbalsta likmi uz ha. Latvijas kopējā 2014-2020 tiešo maksājumu aploksne ir
1,717 miljardi eiro. Saskaņā ar Eiropadomes priekšlikumu ES vidējais līmenis tiks pazemināts par 1,8%,
salīdzinot ar EK priekšlikumu un tas būs 262 eiro/ha. Tātad LV, LT, EE un RO saņems 75% no ES vidējā
līmeņa, sākot ar 2019.gadu.
 Latvijas lauku attīstības aploksnes samazinājums (-9%) ir mazāks nekā ES kopējās lauku attīstības

budžeta samazinājums (-15%), salīdzinot periodus 2014-2020 pret 2007-2013.

Ja netiktu panākta vienbalsīga vienošanās (kāda no ES dalībvalstīm izmantotu „veto” tiesības), ES budžets
2014.gadā un turpmākajos gados (līdz tiek pieņemts lēmums par jaunu budžeta apjomu un sadalījumu) tiktu
noteikts 2013.gada līmenī. Tas nozīmētu, ka Latvija tiešajos maksājumos saņemtu tādu pašu atbalsta likmi, kā
2013.gadā – 95 eiro/ha un Latvija tiešo maksājumu aploksnei neiegūtu/zaudētu 692 miljonus eiro jeb 40%,
salīdzinot ar Eiropadomē nolemto tiešo maksājumu aploksni.

1

2

3

4

5

6

7

