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IEROSINĀJUMI 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās 

attīstības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

A. tā kā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 349. pantā ir paredzēts, ka Padome 

pēc Komisijas priekšlikuma un pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu var pieņemt īpašus 

pasākumus, lai dažus ES tiesību aktu un politiskās jomas noteikumus pielāgotu tālāko 

reģionu īpatnībām un grūtībām, ar kurām tie saskaras (jo īpaši papildu izmaksām), tostarp 

tādu faktoru dēļ kā attālums, salu izolētība, klimats, maza teritorija un tautsaimniecības 

atkarība no dažiem ražojumiem; 

B. tā kā POSEI (attālu un salu reģionu īpašo attīstības problēmu pārvarēšanas programma) ir 

galvenais rīks, ar ko piemērot LESD 349. pantu attiecībā uz lauksaimniecību, un tā 

efektīvi palīdz īstenot kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) vispārējos mērķus, proti, 

nodrošināt un uzturēt dzīvotspējīgu pārtikas ražošanu, atbalstīt līdzsvarotu reģionālo 

attīstību un veicināt dabas resursu ilgtspējīgu pārvaldību; 

C. tā kā tieši ar POSEI pieejamais atbalsts ir būtiska daļa no lauksaimnieku ienākumiem, un 

tas liecina, ka šie pasākumi ir ļoti svarīgi, lai lauku saimniecību darījumdarbība nezaudētu 

dzīvotspēju un lai ražotāji gūtu ienākumus; 

D. tā kā ir daudz veidu, kā panākt sinerģiju starp POSEI, Savienības lauku attīstības politiku 

un valstu sistēmām, lai sekmētu apmācību, palīdzētu jauniem lauksaimniekiem uzsākt 

darījumdarbību, veicinātu investīcijas un atbalstītu ražošanu; 

E. tā kā POSEI, valsts atbalsta shēmas un citi KLP pasākumi ļoti lielā mērā cits citu 

papildina, jo īpaši saskaņā ar vienotas tirgu kopīgās organizācijas (TKO) noteikumiem, 

kas piemērojami vīna nozarē un augļu un dārzeņu nozarē, un uz to būtu īpaši jānorāda; 

F. tā kā tropiskajiem lauksaimniecības produktiem no tālākajiem reģioniem (jo īpaši 

banāniem) nākas konkurēt ar lētiem trešās valstīs bioloģiski audzētiem produktiem 

atbilstoši sistēmai, ar ko standartus atzīst par līdzvērtīgiem ES standartiem; tā kā Eiropas 

ražotāji nespēj attīstīt bioloģisko ražošanu, ievērojot attiecīgos tiesību aktus, kas pašlaik ir 

spēkā; 

G. tā kā tirgus tālākajos reģionos nav pietiekami liels, lai uzņēmumiem būtu stimuls iesniegt 

pieteikumus par specifisku kaitēkļu apkarošanas produktu un citu augu aizsardzības 

līdzekļu laišanu tirgū, 

1. norāda, ka nozīmīgs ir Eiropas Savienības Tiesas 2015. gada 15. decembrī pieņemtais 

spriedums, kurā Tiesa atzina, ka LESD 349. pants ir īstais juridiskais pamats ES tiesību 

aktu pieņemšanai un grozīšanai, un tādējādi nostiprināja tālāko reģionu statusu un 

apliecināja, ka saistībā ar visām ES politikas nostādnēm ir jāpieņem katrai jomai atšķirīgi 

pasākumi, lai mazinātu pastāvīgos vai pagaidu strukturālos vai cikliskos ierobežojumus, ar 

ko saskaras minētie reģioni, un šādi panāktu, ka tālāko reģionu tautsaimniecība kā 

līdzvērtīga var konkurēt ar pārējo Savienību; 

2. norāda, ka saimniekošana laukos ir jāatbalsta Eiropas līmenī, lai stimulētu tālāko reģionu 
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tautsaimniecību un radītu darbvietas un lai ekonomiskās un sociālās kohēzijas process un 

zemes apsaimniekošana šajos reģionos būtu pastāvīga, vienlaikus nodrošinot vides, 

bioloģiskās daudzveidības, kā arī ekoloģisko un kultūras vērtību saglabāšanu; taču atzīmē, 

ka tradicionālajām eksporta nozarēm (piemēram, dažiem tālākajiem reģioniem tie ir 

banāni un cukurs, Azoru salām — piens un gaļa) atbalsts lielākoties ir labs, turpretim tā 

dēvētajām dažādošanas nozarēm (tādām kā augļu un dārzeņu, kā arī dzīvnieku audzēšana) 

atbalsta nepietiek, lai gan tām ir potenciāls; 

3. ir nelokāmi pārliecināts, ka, pateicoties POSEI, lauksaimniecība tālākajos reģionos var 

attīstīties, kļūt daudzveidīgāka un izdzīvot; vērš uzmanību uz to, ka 2016. gada 

15. decembrī publicētajā Komisijas pārskatā par POSEI īstenošanu ir norādīts — POSEI 

palīdz sasniegt KLP mērķus un nav uzskatāma apliecinājuma tam, ka pašlaik ieviestie 

KLP pasākumi un instrumenti varētu apmierināt tieši tālāko reģionu vajadzības; piekrīt 

pārskatā secinātajam, proti, prasībai nostiprināt POSEI pamatfunkcijas, jo īpaši nodrošinot 

atbalstu tieši pasažieru un preču pārvadājumiem, nepieļautu bīstamo iespēju, ka 

lauksaimnieciskā ražošana tiek pārtraukta, un visas nelabvēlīgās sekas, ko šāds notikumu 

pavērsiens tālākajos reģionos atstātu uz nodarbinātību, vidi un teritoriālo dimensiju; 

4. mudina izveidot īpašu POSEI, ar ko atbalstīt transportu starp salām un no salām uz 

kontinentu, jo divkārša izolētība ir galvenais no šķēršļiem, kuri kavē attīstību; 

5. uzsver, ka POSEI sistēmā būtiska ir iespēja dalībvalstīm elastīgi noteikt savas 

programmas, tomēr pieprasa arī skaidrākas stratēģijas, kas, no vienas puses, būtu veidotas, 

ņemot vērā konkrētās dalībvalstu vajadzības, un, no otras puses, atbilstu vispārējiem ES 

mērķiem; 

6. uzsver, ka lauku attīstības programmas un POSEI ir būtiski svarīgi instrumenti, lai 

savlaicīgi reaģētu uz ekonomiski, sociāli un teritoriāli aktuālām problēmām, kas kļūst 

aizvien nopietnākas un neparedzamākas, un ka saskaņā ar subsidiaritātes principu šīs 

programmas arī turpmāk būtu jāiesniedz, jānosaka un jāpārvalda pašu šo reģionu 

pārstāvības struktūrām; 

7. ir nelokāmi pārliecināts, ka kvotu sistēmas likvidēšana piena nozarē, ar Krievijas embargo 

saistīto tirgus iespēju zaudējums, pieaugošās cenu svārstības, pārtikas aprites 

globalizācija, straujš Ķīnas izaugsmes tempa kritums un nepārejošā krīze — tie visi ir 

faktori, kas apdraud Azoru salu piena ražošanas ilgtspēju, un šī nozare ir viens no 

svarīgākajiem reģiona sociālekonomiskās sistēmas elementiem; tāpēc norāda, ka ir jāveic 

ārkārtas pasākumi, lai šo nozari atbalstītu un attīstītu, nodrošinot šādiem pasākumiem 

vajadzīgos resursus, un ka tas ir jādara, lai palīdzētu saglabāt pastāvīgu piena ražošanu 

Azoru salās un mazinātu sekas, ko radījusi regulējuma atcelšana, ierobežojumi un 

aizliegumi, kuri veidojušies tirgus pārmaiņu rezultātā, un lai arī atvieglotu iespējas realizēt 

produkciju; 

8. uzskata, ka POSEI programma Komisijai un dalībvalstīm būtu jāizmanto, lai palielinātu 

atbalstu piena nozarei tiešo maksājumu un tirgus pasākumu veidā, vienlaikus veicot arī 

papildu pasākumus lauku attīstībai; 

9. steidzami pieprasa izveidot mehānismus, ar ko attiecīgajos tālākajos reģionos varēs 

aizsargāt tiesības ražot; 
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10. brīdina, ka brīvās tirdzniecības nolīgumi var nelabvēlīgi ietekmēt tālāko reģionu 

tradicionālās ražošanas nozares (tostarp piena, gaļas, persiku, cukura, banānu un ruma 

nozari), un atzīmē, ka priekšrocības, ko sniedza atbrīvojums no muitas nodokļa, aizvien 

vairāk samazinās, jo ES ir pakāpeniski likvidējusi daudzus tirgus aizsardzības pasākumus 

attiecībā uz lauksaimniecības un pārtikas produktiem un ar vairākām jaunattīstības valstīm 

parakstījusi nolīgumus par preferenciālu piekļuvi; mudina Komisiju pildīt saistības, kas 

izriet no POSEI regulējuma, proti, pienākumu analizēt tirdzniecības sarunu ietekmi uz 

jautājumiem, kas aktuāli tālākajiem reģioniem, iekļaut šos reģionus sarunu procesā, kā arī 

informēt tos par šo procesu; atkārtoti norāda uz to, cik svarīgas ir piena, banānu un cukura 

nozaru atbalsta shēmas; uzsver, ka liela nozīme ir pārredzamiem uzraudzības pasākumiem 

un efektīvām aizsardzības klauzulām, ko ir viegli piemērot; uzstāj, ka īpašie cukura veidi 

no tirdzniecības sarunām ir jāizslēdz, un mudina ieviest tirdzniecības aizsardzības 

klauzulas tālākajos reģionos ražotam pienam; 

11. uzskata, ka nākamajā daudzgadu finanšu shēmā (DFS) ir jāpiešķir POSEI lielāks 

finansējuma apjoms tirgus krīžu pārvarēšanas nolūkā, un aicina Komisiju ņemt vērā 

LESD 349. pantu, kad tā ķeras pie ārkārtas pasākumiem, lai šādas krīzes novērstu, un 

veicina tieši tālākajiem reģioniem paredzētu darbību īstenošanu un finansējuma 

piešķiršanu, sevišķi tad, ja krīze ir iestājusies kādā no šo reģionu tradicionālajām nozarēm, 

tostarp piena, tomātu, lopkopības vai liellopa gaļas ražošanas nozarē; 

12. mudina ES piena tirgus novērošanas centru (Milk Market Observatory), izvērtējot tirgus 

cenas, autonomi un neatkarīgi aptvert arī tālākos reģionus un kopā ar Komisiju, ražotāju 

organizācijām un dalībvalstīm precīzi definēt kritērijus, kas ļautu pasludināt, ka kādā no 

reģiona nozarēm ir iestājusies krīze; 

13. mudina Komisiju regulāri analizēt stāvokli to tālāko reģionu tirgos, kurus ietekmē 

tirdzniecības nolīgumi, un apspriesties ar valsts un reģionālās pārvaldes iestādēm un 

ražotājiem šajos tālākajos reģionos, lai pieņemtu lēmumu par attiecīgiem atbalsta 

pasākumiem (neizslēdzot arī finansiālu kompensāciju), kas būtu jāveic gadījumā, ja 

nopietni pasliktinātos ražotāju vai tirgus stāvoklis vai ja tas varētu nopietni pasliktināties 

tādēļ, ka ir piešķirtas tirdzniecības koncesijas trešām valstīm; 

14. norāda, ka POSEI programmu gada izpilde regulāri ir aptuveni 100 % līmenī un ka 

daudziem šiem pasākumiem līdzekļu tiek piešķirts krietni vien par maz, lai apmierinātu 

lauksaimniecības nozares vajadzības šajos reģionos; 

15. uzskata, ka ir jāpalielina POSEI budžets, lai vairāk atbalstītu lauksaimnieciskās ražošanas 

dažādošanu un produktus, kas tiek ražoti mazā apjomā, piemēram, tādi kā kazas un aitas 

piena produkti, medus, ziedi, cukurbietes, tēja, ananāsi, pasifloru augļi un citi; 

16. prasa sarunās par nākamo daudzgadu finanšu shēmu (DFS) nostiprināt POSEI un 

vienoties par finansējuma apjomu, kas būs jāpiešķir tieši POSEI vajadzībām, un norāda, 

ka nekādā gadījumā nav pieļaujama pašlaik paredzētā finansējuma samazināšana; 

17. jo īpaši norāda uz to, cik svarīgas ir ES kvalitātes shēmas un tieši ģeogrāfiskās marķēšanas 

(aizsargāto cilmes vietas nosaukumu (ACVN) un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes 

norāžu (AĢIN)) shēmas, kā arī iespējas, ko šīs shēmas piedāvā gan valsts, gan Eiropas, 

gan starptautiskā līmenī; aicina neaizmirst, ka, pateicoties šādām marķēšanas shēmām, ne 

vien tālākajos reģionos, bet arī kalnu reģionos un mazāk attīstītos reģionos cilvēki var paši 
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pastāvīgi gādāt sev iztiku un ir iespējams nodrošināt darbaspēka veidošanos un nepieļaut 

tā aizplūšanu; tāpēc pieprasa ES programmās mērķtiecīgāk atvēlēt resursus ar ģeogrāfisku 

marķējumu aizsargātu produktu noieta veicināšanai; 

18. aicina Komisiju ierosināt pasākumus, ar kuriem pielāgot Savienības noteikumus, kas 

pašlaik ir spēkā saskaņā ar LESD 349. pantu, un tā nodrošināt ES iegūtu tropisko 

produktu bioloģiskās lauksaimniecības nozares veidošanos; 

19. aicina Komisiju panākt vienošanos par lietderīgiem un iedarbīgiem aizsardzības 

noteikumiem un stabilizācijas mehānismiem banānu nozarei un tos efektīvi piemērot; 

20. vērš uzmanību uz to, ka banānu ražošana ir ārkārtīgi nozīmīgs elements tālāko reģionu 

sociālekonomiskajā sistēmā, un tāpēc piekrīt, ka ir jāpalielina atbalsts ražotājiem; 

21. tā kā zemes trūkuma un ar zemes konsolidāciju saistīto problēmu dēļ tālāko reģionu tirgū 

nevar ienākt jauni lauksaimnieki, mudina Komisiju atbalstīt priekšlaicīgas pensionēšanās 

shēmas, kas būtu īstenojamas līdz ar stimuliem, kuri izstrādāti, lai rosinātu jaunos 

lauksaimniekus sākt nodarboties ar lauksaimniecību; 

22. uzsver, ka labākas zināšanas un tehnoloģiju sasniegumi, bioloģiskā ražošana un videi 

draudzīgi pasākumi palīdz veidot spēcīgāku ilgtspējīgas lauksaimniecības praksi un 

tādējādi risināt sociālekonomiskās problēmas, vairot konkurenci vienotajā tirgū un 

nostiprināt tradicionālās lauksaimniecības darbības tālākajos reģionos; 

23. vērš uzmanību uz to, ka produktu diferencēšana un specializācija var vēl vairāk stimulēt 

un veicināt pārtikas vietēju ražošanu, apstrādi un tirdzniecību un tādējādi samazināt 

pašreizējās atšķirības starp tālākajiem reģioniem un citiem ES reģioniem; 

24. lauksaimniecība un zivsaimniecība tālākajos reģionos ir primārā sektora nozares, turklāt ir 

jāņem vērā, cik jūra un tās resursi ir svarīgi, lai veicinātu kohēziju un attīstību šajos 

reģionos un lai īstenotu LESD 349. pantu, tāpēc pauž nožēlu, ka atzinumu par šo 

ziņojumu nav sniegusi Zivsaimniecības komiteja; šajā sakarā mudina Komisiju pildīt 

LESD 349. panta prasības arī attiecībā uz zivsaimniecību un tādēļ pilnībā atjaunot 

patstāvīgu POSEI Zivsaimniecības programmu, kas tika atcelta, veicot pašreizējā Eiropas 

Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) reformu; 

25. uzsver, ka tālākos reģionus no patēriņa preču tirgiem šķir ļoti liels attālums, tāpēc ir 

nepieciešama dubulta uzglabāšana noliktavā, ņemot vērā to, kā mūsdienās ir organizēta 

loģistika; tādēļ aicina Komisiju saistībā ar regulējumu, kas piemērojams investīcijām 

šādos reģionos, apsvērt iespēju atļaut uzglabāšanu noliktavā ārpus tālāko reģionu 

teritorijas; 

26. uzsver, ka tālākajos reģionos svarīgas ir lauku attīstības programmas, pirmkārt un 

galvenokārt tāpēc, ka tās var papildināt tiešo atbalstu un palīdzēt īstenot ES noteiktās 

pamatnostādnes, proti, 1) veicināt lauku apvidos sociālo iekļaušanu, nabadzības 

mazināšanos un ekonomikas attīstību; 2) veicināt organizētu pārtikas apriti, dzīvnieku 

labturību un riska pārvaldību lauksaimniecībā; 3) sekmēt zināšanu pārnesi un inovāciju 

lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un lauku apvidos; 4) palielināt visu lauksaimniecības 

veidu dzīvotspēju un konkurētspēju un veicināt inovatīvas saimniecību tehnoloģijas un 

mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu; un 5) veicināt resursu efektīvu izmantošanu un 
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atbalstīt pāreju uz mazoglekļa un pret klimata pārmaiņām noturīgu ekonomiku 

lauksaimniecības, pārtikas un mežsaimniecības nozarē. 
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