
Lauksaimniecības 
politika
Modulis Nr.



Projekts Nr: 2017-1-IE01-KA202-025711

Šis projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija 
atspoguļo tikai autora uzskatus, un Komisija nav atbildīga par tajā ietvertās 
informācijas izmantošanu.
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Šajā modulī:

Lauksaimniecības politika

• Lēmumu pieņemšana ES

• Kopējā Lauksaimniecības politika (KLP)

• Tirdzniecības politika & Brexit

• Klimata izmaiņas un lauksaimniecība
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Mērķis:

Uzdevumi: Šīs mācību sesijas noslēgumā jūs būsiet apguvuši:

Mērķis & Uzdevumi

• Lēmumu pieņemšana ES: Izpratīsiet galveno ES iestāžu pienākumus lauksaimniecības politikas
formulēšanā Eiropas Savienībā

• Kopējā Lauksaimniecības politika: Atsvaidzinātas zināšanas par KLP, tās attīstība kopš tās
izveidošanas 1962. gadā līdz mūsdienām.

• Tirdzniecības politika & Brexit: Novērtēsiet Brexit ietekmi un apzināsiet ar tirdzniecības
nolīgumiem saistītās problēmas un riskus.

• Klimata izmaiņas & Lauksaimniecība: Atpazīt politikas reakcijas klimata pārmaiņu un 
lauksaimniecības jomā.



Lēmumu pieņemšanas process ES
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        Politiskais impulss 

Lēmumu Institucionālais  
pieņemšana  trijstūris 
      
        Ierosināšana un īstenošana 
 

 

 

 

 

Eiropas Savienības Padome 
(28 valstis) 

Eiropas Komisija  
(28 Komisāri) 

Eiropas Padome (Valstu 
vadītāji & Valdība + 

Komisijas Prezidents) 

Eiropas Parlaments 
 (751 deputāts) 

Parastā un īpašā 
likumdošanas procedūra 

Ekonomikas un Sociālo 
Lietu Komiteja 
(353 dalībnieki) 

Reģionu Komiteja 
(353 dalībnieki) 



Eiropas Komisija
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• 28 komisāri (tostarp 1 priekšsēdētājs, Jean-Claude
Juncker un 7 priekšsēdētāja vietnieki) un 33 000 ierēdņi 
33 ģenerāldirektorātos

• Phil Hogan ir pašreizējais lauksaimniecības un lauku
attīstības komisārs 2014. – 2019

• Neatkarīga, koleģiāla un atbildīga
• Ekskluzīvas iniciatīvas tiesības: ierosina / izstrādā tiesību

aktus
• ES tiesību aktu izpildītājs: uzrauga īstenošanu



Likumdošanas instrumenti
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Līgumi

Saistošie 
noteikumi

Nesaistošie dokumenti 

Likumdošanas akti 

Deleģētie akti 

Īstenošanas akti 

Noteikumi 
Direktīvas 
Lēmumi  

zaļie dokumenti, baltie dokumenti, 
komunikācijas, rīcības plāni, ziņojumi u.c. 



• Sastāv no specializētām padomēm, kurās piedalījās katras 
dalībvalsts valdības ministri (piemēram, lauksaimniecība 
un zivsaimniecība, vide, konkurētspēja).

• Prioritātes nosaka prezidentvalsts, kas rotē starp 
dalībvalstīm ik pēc 6 mēnešiem (pašlaik Slovākija). Īrija 
bija pēdējais prezidents no 2013. gada janvāra līdz 
jūnijam.

• Padome groza un pieņem tiesību aktus, un tai ir budžeta 
pilnvaras kopā ar Eiropas Parlamentu

• Kvalificētais balsu vairākums: 55% dalībvalstu (16 no 28) 
+ 65% ES iedzīvotāju ir vajadzīgi apstiprināšanai

Eiropas Savienības Padome
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• Ministru Padome

• COREPER 
(Dalībvalstu vēstnieks ES)

• Specializētās Komitejas 
(piem. lauksaimniecībā)

• Darba grupas
(55 lauksaimniecības un 

zivsaimniecības apakšgrupas)

Eiropas Savienības Padome
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Eiropas Parlaments
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• 751 deputāts - 11 Īrijas deputāti, 7 politiskās grupas. 
Martin Schulz (DE / sociālists) ir priekšsēdētājs.

• 22 Parlamentārās komitejas, tostarp Lauksaimniecības 
komiteja, kurā ir 45 locekļi - 3 Īrijas deputāti

• Ietekme ir pieaugusi kopš Lisabonas līguma pieņemšanas

• Pilnvaras: likumdošana un budžets kopā ar Padomi, kā arī 
izpildvaras uzraudzība - Komisijas apstiprinājums un 
cenzūras spēks.

European Parliament, Strasbourg



Kopējā Lauksaimniecības Politika (KLP)
• KLP ir viena no Eiropas

vecākajām valsts politikām

• Romas līgums 1958. gadā
izveidoja kopējo tirgu

• KLP oficiāli tika apstiprināta
1962. gadā

• Pārtikas drošība pēckara
Eiropā bija liela problēma
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Romas līgumu parakstīja Francija, Vācija (R), 
Itālija, Nīderlande, Beļģija un Luksemburga

Ireland joined the EEC in 1973, with Denmark 
and the UK



Kopējā Lauksaimniecības Politika
KLP mērķi:

1. Palielināt lauksaimniecības
produktivitāti

2. Nodrošināt lauksaimniekiem
pienācīgu dzīves līmeni

3. Stabilizēt tirgus
4. Nodrošināt piegāžu pieejamību
5. Nodrošināt saprātīgas cenas

patērētājiem
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Pirmais ES 
lauksaimniecības komisārs 
un Nīderlandes 
Lauksaimniecības ministrs



Kopējā Lauksaimniecības Politika
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Agrie gadi(1960-tie līdz 1980-tie)

• Tirgus un cenu atbalsts
• Produktivitātes uzlabojumi
• Vairāk nekā ražošana
• Izdevumi un budžeta spiediens
• Starptautiskās berzes cēlonis
• Rezultāti piegādes pārvaldības pasākumos - piemēram, 

piena kvotas tika ieviestas 1984. gadā



Galvenais mērķis agrīnajā KLP bija tirgus pārvaldīšana, 
izmantojot:
1. Mērķa cenas noteikšana pienam
2. Valsts iejaukšanās un privātās uzglabāšanas atbalsts
3. Eksporta kompensācijas
4. Importa tarifi
5. Subsidētais patēriņš
6. Ražošanas kvotas

KLP mērķis– stabilizēt tirgus
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Pieaugošais piena pārpalikums
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Valsts intervences krājumu līmeņa paaugstināšana pirms kvotu 
ieviešanas



Kopējā Lauksaimniecības Politika
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KLP reforma(1992 to 2003)

McSharry reforma1992

GATT Līgums 1994

Agenda 2000 & Decoupling in 2003



Kopējā Lauksaimniecības Politika
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KLP reforma (2003 to 2013)

KLP Veselības pārbaude 
2008

KLP reforma 2013

Ko tālāk???



ES budžets (Daudzgadu finanšu shēma 2014 līdz
2020)
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Galvenie fakti:

• Kopējais budžets ir 960 mljrd. €

• Lauksaimniecībai atvēlēti 
373mljrd. € jeb 38.8%

• Līgumu pārslēdz katrus 7 gadus

• Gada budžets tiek apstiprināts
šajā sistēmā

• KLP budžets 2016.gadā bija
62mljrd.€



Neto saņēmēji un ieguldītāji
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• Valsts intervence un palīdzība privātai uzglabāšanai
• Vai tie ir piemēroti instrumenti, lai atbalstītu 

lauksaimniekus un kooperatīvus?

ES drošības tīkla rīki
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ES budžets: no 2021 līdz 2027

• Kopējais KLP budžets ir EUR 365 miljardi; ieskaitot EUR 286 miljardi DP un EUR 
78,8 miljardi RD (28,5%)

• EUR 10 miljardi lauksaimniecības pārtikas pētniecībai un inovācijai
• Atbilst KLP budžeta samazinājumam par 5% pašreizējās cenās
• 12% samazinājums KLP budžetam (ņemot vērā inflāciju)
• Samazinājums saistībā ar Brexit un jaunām prioritātēm
• Kopā ar budžeta priekšlikumiem paziņoja par KLP reformas priekšlikumiem
• Komisija cenšas panākt vienošanos ar ES Parlamentu un Padomi par budžetu 

un KLP reformu 2019. gadā

ES budžets un KLP priekšlikumi
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• TKO regula nav mainīta
• Jauns piegādes modelis ar valsts KLP stratēģisko plānu
• Tiešie maksājumi
• Maksājumu samazinājums virs EUR 60 000; nepārsniedz EUR 100 000.

• Atbalsts pārdalīts mazākiem lauksaimniekiem

• 2% no DP budžeta tiek piešķirti jaunākiem lauksaimniekiem.

• “Patiesais lauksaimnieks”, lai saņemtu atbalstu.

• Pastiprināta vides saikne
• Savstarpējās atbilstības un zaļo tiešo maksājumu atņemšana, bet obligāti pasākumi

• Brīvprātīgā „ekosistēma” 1. pīlārā

• 30% lauku attīstības pasākumu, lai risinātu vidi un klimatu

KLP likumdošanas priekšlikums
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• Tarifi
• Piem. Parastie muitas tarifi;

• Ne tarifu šķēršļi
• piem. sanitārie un fitosanitārie (SPS) pasākumi, pirmsnosūtīšanas šķēršļi, 

izcelsmes noteikumi.

Kādi ir tirdzniecības šķēršļi?
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• PTO izveidoja 1995. gadā kā GATT pēcteci
• Dohas attīstības posms, kas tika uzsākts 2001. gadā
• Taču līdz šim progress ir apstājies
• Dzintara, zilās un zaļās kastes
• Nesenais panākums - PTO 10. ministru konference 

Nairobi, Kenijā 2015. gadā
• Nolīgums par eksporta subsīdiju pakāpenisku atcelšanu

Pasaules Tirdzniecības organizācija –
daudzpusēja sistēma
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Divpusējie tirdzniecības nolīgumi
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Tirdzniecība ir Komisijas galvenā uzmanība
• Komisija veic ietekmes novērtējumu
• Pēc tam tā saņem Padomes pilnvaras risināt sarunas ar 

valstīm / reģioniem ārpus ES
• Galīgo apstiprinājumu pieprasa Padome un Eiropas 

Parlaments
• ES dalībvalstis nav vienojušās par saviem tirdzniecības 

nolīgumiem
• Bet viņi vada savas tirdzniecības misijas visā pasaulē, lai 

palīdzētu veicināt to pārtikas nozares

ES tirdzniecības politika - kā tā darbojas
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ES divpusējās tirdzniecības sarunas
• ASV

• Kanāda

• Japāna

• Australia

• Jaunzēlande

• Mercosur (Dienvidamerika)

• Vjetnama

• Taizeme

• Turcija

• Meksika

• Filipīnas

• Indonēzija
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ES Kopīgā pētniecības centra ekonomiskais novērtējums ir
identificējis gan iespējas, gan draudus



Brexit - 50. pants Atgādinājums
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• 2017. gada 29. martā Apvienotā Karaliste paziņoja Eiropadomei par savu nodomu
izstāties no Eiropas Savienības.

• 50. panta 2. punkts „Savienība apspriež un noslēdz nolīgumu ar šo valsti, nosakot
kārtību, kādā tā tiek atsaukta, ņemot vērā tās turpmāko attiecību ar Savienību”.

• 50. panta 3. punkts “Līgumi vairs netiek piemēroti attiecīgajai valstij no
atsaukšanas nolīguma spēkā stāšanās dienas vai, ja tas nav iespējams, divus
gadus pēc paziņošanas… ja vien Eiropadome, vienojoties ar dalībvalsti vienprātīgi
nolemj pagarināt šo laikposmu.



“Izstāšanās līguma” projekts pašlaik nosaka:
• Apvienotā Karaliste ievēros savu daļu no visām finanšu saistībām
• ES pilsoņiem, kas dzīvo Apvienotajā Karalistē pirms 2020. gada 31. decembra, būs 

pilnīgas pastāvīgās uzturēšanās tiesības un vīzas.
• Atpakaļceļa iespēja: NI paliek muitas savienībā un kopējā regulējuma zonā, lai 

nodrošinātu virzību uz ziemeļiem – dienvidiem
• „Status quo” pārejas periods būs spēkā līdz 2020. gada 31. decembrim, kad 

Apvienotajai Karalistei būs saistoši visi ES noteikumi.

• Sarunu dalībnieki pašlaik diskutē par turpmākās ES un Apvienotās Karalistes 
attiecībām, ņemot vērā Apvienotās Karalistes politisko nestabilitāti.

Brexit Pārrunas
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Klimata pārmaiņas& Lauksaimniecība
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Globālā temperatūra kopš 1880:

• Pierādījumi liecina, ka kopš 1880. gada globālā temperatūra ir palielinājusies par 0,85
grādiem.



Klimata pārmaiņas & Lauksaimniecība
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Kas izraisa globālo sasilšanu?

•Lauksaimnieciskās darbības sarežģīto dabisko procesu dēļ rada SEG emisijas.

•Metāns ir 25 reizes spēcīgāks kā SEG nekā oglekļa dioksīds, tas paliek atmosfērā
12,4 gadus.

•Slāpekļa oksīds ir 298 reizes spēcīgāks kā SEG nekā oglekļa dioksīds, tas paliek
atmosfērā 120 gadus.

•SEG inventarizāciju aprēķina, pamatojoties uz darbības datiem (piemēram,
liellopu skaitu vai mēslošanas līdzekļu pārdošanas apjomu) un emisijas faktoriem
(emisijām, kas saistītas ar darbību).



Klimata pārmaiņas & Lauksaimniecība
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Globālā populācija
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Globālās populācijas prognozes:



ES 2020 mērķi (emisiju kvotu tirdzniecības sistēma)
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Eiropas Padomes secinājumi 2014.gadā
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Lauksaimniecības un klimata pārmaiņu nozīme :

2.14. būtu jāatzīst lauksaimniecības un zemes izmantošanas nozares vairāki mērķi, kuru 
potenciāls ir mazāks, kā arī vajadzība nodrošināt saskaņotību starp ES nodrošinātību ar 
pārtiku un klimata pārmaiņu mērķiem. Eiropadome aicina Komisiju izpētīt vislabākos 
līdzekļus, lai veicinātu ilgtspējīgu pārtikas ražošanas intensifikāciju, vienlaikus optimizējot 
nozares ieguldījumu siltumnīcefekta gāzu mazināšanā un sekvestrācijā, tostarp 
apmežojot mežus. Politika par to, kā 2030. gada siltumnīcefekta gāzu mazināšanas 
sistēmā iekļaut zemes izmantošanu, zemes izmantošanas maiņu un mežsaimniecību, tiks 
izveidota, tiklīdz tehniskie nosacījumi to atļaus un jebkurā gadījumā līdz 2020. gadam.



ES 2030. gada mērķi (emisiju tirdzniecības sistēma)
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Paldies!


