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Igaunijas, Latvijas, Lietuvas  

LAUKSAIMNIEKU UN MEŽSAIMNIEKU DEKLARĀCIJA 

par KLP 2021-2027 finansējumu un nosacījumiem 

Rīgā, 2020.gada 4.jūnijā 

Mēs, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas lauksaimnieki, mežsaimnieki un pārtikas ražotāji 

pārrunājām Komisijas piedāvāto daudzgadu 2021-2027 KLP budžeta piedāvājumu 

kopsakarībā ar zaļo kursu un klimata pārmaiņu mazināšanu, vienlaikus pilnībā nodrošinot 

Eiropas kopienu un sabiedrību ar veselīgu, pašu ražotu pārtiku un vienojāmies par kopējo 

nostāju attiecībā uz to. 

Saistībā ar minēto mēs: 

1) AICINĀM uz godīgumu un vienlīdzību starp dalībvalstīm un MUDINĀM pilnībā 

pabeigt tiešo maksājumu konverģenci. UZSVERAM, ka visiem ES 

lauksaimniekiem ir jāatbilst vienādiem standartiem un prasībām , pie vienāda 

finansējuma, un jāsaskaras ar vienādām problēmām; 

2) PIEKRĪTAM veicināt vides aizsardzību un rīcību klimata jomā un dot 

ieguldījumu ES vides un klimata mērķu sasniegšanā, tomēr mērķiem un 

sasniedzamajiem rezultātiem jābūt proporcionāliem pieejamajam finansējumam 

un ražošanas intensitātei. Vienāds ieguldījums visās dalībvalstīs būtu jāpieprasa 

tikai pēc pilnīgas tiešo maksājumu konverģences, un līdzvērtīgas lauksaimniecības 

intensitātes. AICINĀM izveidot līdzsvarotu pieeju, nodrošinot dalībvalstīm 

pietiekamu elastību, radot pievilcīgu motivēšanas sistēmu lauksaimniekiem un 

samazinot administratīvo slogu; 

3) UZSVERAM, ka KLP atbalsts lauku attīstībai dod dalībvalstīm iespējas uzlabot 

konkurētspēju, veicināt efektīvu un ilgtspējīgu ekonomiku un lauku apvidu 

attīstību. Ir svarīgi risināt tādas problēmas kā iedzīvotāju skaita samazināšanās, 

bezdarbs un nabadzība, kā arī veicināt sociālo integrāciju. Lauku attīstības ES 

finansējuma nosacījumiem un kritērijiem jānodrošina atbalsts tiem lauku 

apvidiem, kas atpaliek no ES vidējā līmeņa. UZSVERAM, ka KLP otrais pīlārs ir 

jāstiprina finansiāli; 

4) UZSVERAM, ka KLP jāturpina darboties kā kopējai, modernai un pietiekami 

finansētai ES politikai, kura atbalsta ilgtspējīgu lauksaimniecības attīstību un kurai 

ir izšķiroša nozīme nekaitīgas, kvalitatīvas un daudzveidīgas pārtikas, kā arī 

nodarbinātības un izaugsmes nodrošināšanā lauku apvidos. KLP jāturpina 

izlīdzināt ar lauksaimniecību un lauku apvidu attīstību saistīto nevienlīdzību – 

sociālajai un ekonomiskajai kohēzijas attīstībai būtu jāatspoguļojas ne tikai to 

finansēšanas un plānošanas aspektā, bet arī ierosinātajos instrumentos; 
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5) tāpēc UZSVERAM, ka jaunajā daudzgadu finanšu shēmā būtu jānodrošina 

pienācīgi finanšu resursi, lai sasniegtu Līguma mērķus un risinātu jaunos KLP 

uzstādījumus; 

 

6) ATBALSTĀM Komisijas vēlmi turpināt vienkāršot un modernizēt KLP. 

UZSKATĀM, ka tai jābūt vienkāršai, saprotamai un pārredzamai gan 

lauksaimniekiem, gan citiem ES pilsoņiem, maksimāli ierobežojot administratīvās 

izmaksas; 

 

7) UZSVERAM, ka Līguma mērķi, īpaši attiecībā uz lauksaimniecības tirgu 

stabilizāciju, ir efektīvi jāīsteno, lai novērstu un palīdzētu pārvarēt krīzes situācijas 

lauksaimniecībā. Nepieciešams aktīvāk izmantot lauksaimniecības tirgus kopējās 

organizācijas instrumentus, ieviest jaunus un efektīvākus krīžu novēršanas un 

pārvaldības mehānismus, kā arī uzlabot pašreizējos drošības tīkla pasākumus. Šajā 

kontekstā NORĀDĀM uz lauksaimnieku nozīmi riska pārvaldībā; 

 

8) ATBALSTĀM īsās pārtikas piegādes ķēdes, samazinot transportēšanas attālumus 

un izmaksas. Lai palīdzētu lauksaimniekiem gūt lielāku labumu no tirgus, ir 

jāturpina nostiprināt lauksaimnieku pozīciju pārtikas piegādes ķēdē, veicinot viņu 

sadarbību ražotāju organizācijās, asociācijās un citās organizācijās. Ir jāuzlabo arī 

tirgus informācijas pieejamība lauksaimniekiem, lai viņi spētu pieņemt 

ilgtspējīgus un uz tirgu balstītus lēmumus; 

 

9) AICINĀM Komisiju, Eiropadomi, Eiropas Parlamentu un dalībvalstis ņemt vērā 

šo deklarāciju, izstrādājot jauno Kopējo lauksaimniecības politiku. 

 

 

Lauksaimniecības organizācijas sadarbības padomes 

valdes priekšsēdētājs       Edgars Treibergs 

Zemnieku saeimas 

valdes priekšsēdētājs       Juris Lazdiņš 

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas 

valdes priekšsēdētājs       Indulis Jansons 

 

 

 


