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IEROSINĀJUMI

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. pieņem zināšanai, ka Komisija 2020. gada budžeta projektā 2. izdevumu kategorijai 
ierosina 59 994,9 miljonus EUR saistībās un 58 014,3 miljonus EUR maksājumos, no 
šiem līdzekļiem nedaudz palielinot Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda 
apropriācijas, kuras salīdzinājumā ar 2019. gada budžetu tagad sasniedz 
43 531,8 miljonus EUR saistību apropriācijās (+0,8 %) un 43 501,7 miljonus EUR 
(+0,9 %) maksājumu apropriācijās; pauž dziļu nožēlu par to, ka Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) apropriācijas salīdzinājumā ar 
2019. gada budžetu ir samazinātas līdz 14 708,7 miljoniem EUR (-0,1 %) saistību 
apropriācijās un 13 141,2 miljoniem EUR (-0,1 %) maksājumu apropriācijās — 
galvenokārt saistībā ar ELFLA stagnāciju nominālā izteiksmē un ievērojamu atbalsta 
izdevumu samazināšanu;

2. prasa, lai visi Savienības budžeta ieņēmumi, kas gūti no piešķirtajiem ieņēmumiem vai 
atmaksājumiem saistībā ar iepriekšējos gados notikušiem pārkāpumiem 
lauksaimniecības jomā, paliktu 2. izdevumu kategorijā;

3. pauž nožēlu par Komisijas ierosināto apropriāciju samazinājumu ražotāju organizācijām 
augļu un dārzeņu nozarē (-14,6 miljoni EUR), kas varētu negatīvi ietekmēt to pieaugošo 
ieguldījumu, kura mērķis ir līdzsvarot iespējas panākt sev izdevīgākus nosacījumus 
pārtikas piegādes ķēdē; pauž nožēlu par to, ka nav apropriāciju mājputnu gaļas nozarei, 
lai gan tā cieš no negodīgas tirdzniecības ar Ukrainu radītiem traucējumiem;

4. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu piešķirt 50 miljonus EUR pozīcijā “Citi pasākumi 
attiecībā uz liellopu un teļa gaļu”, lai atbalstītu šo nozari, ja rastos tirgus grūtības 
saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības; pauž bažas par to, ka 
minētajā nozarē papildu spriedzi radīs Savienības tirdzniecības nolīgums ar Mercosur;

5. uzskata, ka Savienība var dot būtisku ieguldījumu veselīgu ēšanas paradumu 
veicināšanā, jo īpaši bērnu vidū, un tādēļ uzskata, ka ir svarīgi pilnībā izlietot 
maksimālos apjomus, kas pašreizējā regulējumā paredzēti Savienības skolu apgādes 
programmām; tādēļ aicina dalībvalstis pilnveidot savas valsts programmas, lai 
nodrošinātu maksimāli pieejamo piešķīrumu (250 miljoni EUR) pilnīgu izlietojumu;

6. atzinīgi vērtē lielāku atbalstu pētniecībai un inovācijai, kas paredzēta nekaitīgas un 
augstas kvalitātes pārtikas piegādei; uzsver, ka ir svarīgi, lai līdzekļi, kas paredzēti 
pētniecībai lauksaimniecības pārtikas produktu nozarē, īpaši no pamatprogrammas 
“Apvārsnis 2020” budžeta, paliktu pilnībā pieejami šim nolūkam, lai stimulētu 
inovāciju un viedus risinājumus lauksaimniecības un lauku attīstības nozarē.


