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IEROSINĀJUMI 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 

ierosinājumus: 

– ņemot vērā 2017. gada 27. aprīļa rezolūciju “Pašreizējā lauksaimniecības zemes 

koncentrācija Eiropas Savienībā — kā atvieglot zemes pieejamību lauksaimniekiem?”, 

A. tā kā sieviešu kā primāro lauksaimnieku īpatsvars lauksaimnieciskās darbības uzsācēju 

vidū ir lielāks nekā lauksaimniecības nozarē kopumā, 

1. uzskata, ka ES lauksaimniecības nozarē ir būtiski, jo īpaši ņemot vērā Eiropas 

lauksaimniecībā nodarbināto iedzīvotāju novecošanu, mudināt gados jauno 

lauksaimnieku paaudzi piekopt ilgtspējīgu praksi, attīstīt visaptverošu domāšanu un 

palielināt informētību par vides jautājumiem, lai varētu virzīties uz mazoglekļa, resursu 

ziņā efektīvu sabiedrību un risināt daudzos nākotnē sagaidāmos jautājumus, piemēram, 

klimata pārmaiņas, dabas resursu (ūdens un gaisa) saglabāšana, augsnes kvalitātes 

uzlabošana, bioloģiskās daudzveidības palielināšana un ilgstpējīgas lauksaimnieciskās 

ražošanas veicināšana visā ražošanas ķēdē, izstrādājot tādus ražošanas paņēmienus, kas 

palielina produktu drošumu un kvalitāti, un pievēršoties veselīgai un uzturvielām 

bagātai pārtikai; 

2. uzskata, ka, attīstot modernu un videi draudzīgu lauksaimniecības praksi un veicinot 

īsas tirdzniecības ķēdes, kas nostiprina ražotāju pozīciju vērtības ķēdē un uzlabo 

pārtikas kvalitāti, būs iespējams lauksaimniecību padarīt par pievilcīgāku jomu gados 

jauniem lauksaimniekiem; 

3. aicina Komisiju nodrošināt lielāku vides pasākumu konsekvenci un to saskaņošanu; 

atkārtoti norāda, ka gados jauniem lauksaimniekiem ir vajadzīgi skaidri un viegli 

īstenojami pasākumi; 

4. uzsver, ka ir jāņem vērā teritoriju daudzveidība, jo īpaši problemātiskie apgabali, kam 

nepieciešams pielāgots atbalsts; 

5. aicina Komisiju pastiprināt pētniecību par tādu lauksaimniecības tehnoloģiju un tādas 

prakses izmantošanu, kas ļauj nodrošināt ilgtspējīgu lauksaimniecību ar mazu ietekmi 

uz vidi; 

6. atgādina, ka gados jauniem lauksaimniekiem jāspēj ieguldīt un iegādāties 

lauksaimniecības zemi, iegūt jaunu vai lietotu tehniku un optimizēt savas 

lauksaimniecības metodes; 

7. uzsver — lai apmierinātu gados jauno lauksaimnieku patiesās vajadzības, būtu jāuzlabo 

pašreizējie gados jauniem lauksaimniekiem un lauksaimnieciskās darbības uzsācējiem 

paredzētie kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) instrumenti, ieviešot tādus jaunus 

instrumentus kā kopieguldījumu fondi vai apdrošināšanas peļņas–sviras efekts, kuri spēj 

aizsargāt lauksaimnieku ienākumus no tirgus cenas svārstībām; norāda, ka šiem 

instrumentiem jābūt mērķtiecīgi vērstiem uz gados jauno lauksaimnieku un 
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lauksaimnieciskās darbības uzsācēju konkrēto vajadzību apmierināšanu, īpašu 

uzmanību pievēršot zemes pieejamībai, un uz viņu ekonomisko un sociālo vajadzību 

apmierināšanu un būtu jāveicina projekti, kas lauksaimniekiem nodrošina visaugstāko 

pievienoto vērtību, aizsargā vidi un veicina skaidru nošķīrumu starp lauksaimnieciskās 

darbības uzsācējiem un gados jauniem lauksaimniekiem; piebilst, ka gados jauniem 

lauksaimniekiem būtu jāspēj dažādot savus lauksaimniecības uzņēmumus; uzsver, ka 

gados jauniem lauksaimniekiem paredzētajām administratīvajām procedūrām vajadzētu 

būt efektīvām un vienkāršām, lai samazinātu pieteikuma iesniedzēju un valsts iestāžu 

administratīvo slogu; uzskata, ka svarīgs jautājums ir videi draudzīgu un klimatam 

nekaitīgu inovatīvu risinājumu un tehnoloģiju izmantošana, lai stiprinātu 

lauksaimniecības konkurētspēju un ilgtermiņa pārtikas nodrošinājumu; 

8. uzskata, ka būtu jāpārskata gadu skaits, kuru laikā lauku saimniecība var saņemt 

atbalstu, un piecu gadu vietā jānosaka vismaz septiņu gadu periods, lai veicinātu 

paaudžu nomaiņu; 

9. aicina Komisiju un dalībvalstis atbalstīt un finansēt pētījumus par inovatīvu praksi vides 

jomā, tās īstenošanu un atjaunojamo energoresursu attīstību lauku saimniecībās un 

veicināt paraugprakses apmaiņu starp lauksaimniekiem; 

10. uzsver, ka paaudžu maiņai ir svarīga nozīme plaukstošu lauku apvidu un ģimenes 

saimniecību saglabāšanā visā Eiropā, jo tā veicina nodarbinātību, ilgstpējīgu 

uzņēmējdarbību un inovāciju, vienlaikus nodrošinot lauksaimnieciskās ražošanas 

nepārtrauktību, saglabājot vietējo dabas un kultūras ainavu un nostiprinot vietējās 

kopienas;  

11. uzskata, ka, runājot par paaudžu maiņu, būtu jāņem vērā gados jauno lauksaimnieku 

vecums un ka būtu jāveicina lauku saimniecību īpašumtiesību nodošana agrākā posmā;  

12. norāda — lai to panāktu, ir jāpieņem ilgtermiņa perspektīva, jo īpaši attiecībā uz 

infrastruktūras un pakalpojumu, piemēram, veselības aprūpes, sociālo pakalpojumu, 

izglītības, transporta, ātrgaitas platjoslas tīkla, pieejamību, tādu kredītu pieejamību, kas 

pamatojas uz ilgtspējīgiem nosacījumiem, attiecīgiem nodokļu atvieglojumiem zemes 

iegādes vai nomas gadījumā, birokrātijas mazināšanu, aģentūru izveidi — vai arī to 

nostiprināšanu, ja tādas jau ir izveidotas, — lai tās varētu piedāvāt gados jaunajiem 

lauksaimniekiem mērķtiecīgus pakalpojumu atbilstoši viņu vajadzībām, un attiecībā uz 

jaunām digitālām tehnoloģijām; 

 

 tāpēc uzskata, ka ir jānodrošina, lai gados jaunie lauksaimnieki spētu attīstīt savas 

saimniecības lauku apvidos un uzturēt savas ģimenes; 

13. norāda, ka lielākas un spēcīgākas lauksaimnieku organizācijas, kuras var izveidot, 

dibinot kooperatīvus un veidojot ražotāju organizācijas (RO) nozarēs, kuras ES līmenī 

tiek reglamentētas ar Tirgus kopīgas organizācijas (TKO) regulu, var palīdzēt 

lauksaimniecībai kļūt ienesīgākai, aizsargāt lauksaimnieku, jo īpaši gados jauno 

lauksaimnieku, ienākumus, iesakot izdarīt izvēli ražošanas ziņā un gūt maksimālu 

labumu no tā, ko piedāvā lauku apvidu īpatnības; piebilst, ka strukturāla RO reforma 

nolūkā tās padarīt spēcīgākas, atbildīgākas un efektīvākas un lielāka kumulēšana var 

nodrošināt efektīvu ieguldījumu, galvenokārt jau nozares ienesīguma aizsardzībā un 

palielināšanā laika gaitā; 
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14. uzsver, ka gados jaunie lauksaimnieki un lauksaimnieciskās darbības uzsācēji ir svarīgi 

inovācijas un uzņēmējdarbības radītāji lauksaimniecībā, jo nodrošina tādus ieguvumus 

kā jaunu zināšanu ieviešana, jaunu uz galalietotājiem vērstu uzņēmējdarbības modeļu 

izstrāde, ilgtspējīgāku lauksaimniecības sistēmu izstrāde, jaunu organizatorisko modeļu 

(piem., pusgraudniecība, priekšfinansējums, kolektīvo pakalpojumu izmantošana) 

izstrāde, lauksaimniecības un vietējās kopienas saiknes palielināšana un tradicionālo 

zināšanu pielāgošana ar mērķi nodrošināt uzņēmējdarbības inovāciju (piem., 

amatnieciskā pārtikas ražošana); 

15. norāda, ka tādas negodīgas tirdzniecības prakses īstenošana pārtikas piegādes ķēdē, kas 

ļauj pircējiem un/vai pārstrādātājiem vai tirgotājiem izmantot ievērojamās priekšrocības 

ietekmēt iznākumu sarunās ar viņu piegādātājiem, nopietni apdraud lauksaimnieku 

uzņēmējdarbības stabilitāti, attur jauno paaudzi pārņemt no saviem vecākiem lauku 

saimniecības un neļauj panākt gados jauno lauksaimnieku lielāku iekļaušanos paaudžu 

maiņā lauku apvidos; mudina Komisiju pieņemt atbilstošus Eiropas līmeņa noteikumus;  

16. ņem vērā to, ka zemes nepieejamība ir atzīta par visbūtiskāko šķērsli gados jauniem 

lauksaimniekiem un lauksaimnieciskās darbības uzsācējiem; 

17. atgādina, ka zināšanu nodošana tiem dalībniekiem, kuri ir atbildīgi par vides politikas 

īstenošanu, aizvien ir būtiska problēma, kas steidzami jārisina, izmantojot nepieciešamo 

tehnisko un finansiālo atbalstu; uzsver, ka kvalitatīvos mācību kursos, kur īpaša 

uzmanība ir pievērsta tām prasmēm, kuru gados jaunajiem lauksaimniekiem trūkst 

visvairāk, viņi ir jāapmāca un viņiem ir jāapgūst prasmes, lai viņi varētu pilnveidoties 

profesionālajā ziņā un spētu rast un īstenot vissarežģītākos risinājumus, kas 

nepieciešami, lai tiktu galā ar pašreizējām un turpmākajām vides, kvalitātes un 

ekonomiskajām grūtībām, tostarp ir jānodrošina piekļuve jaunākajiem tehnoloģiskajiem 

sasniegumiem lauksaimniecībā vai ilgstpējīgā lauksaimniecībā un to izmantošanas 

iespēja; uzskata, ka gados jauno lauksaimnieku izglītības līmenim būs svarīga nozīme 

turpmāko grūtību pārvarēšanā un ka augstāks izglītības līmenis tāpēc būtu jāatlīdzina ar 

lielāku finansiālo atbalstu; uzsver, ka iestādēm šī apmācība ir jāveicina un jāatbalsta 

nolūkā samazināt tehnoloģisko plaisu; šajā saistībā prasa attīstīt un izplatīt zināšanas un 

inovāciju; uzsver — lai sekmētu veiksmīgus risinājumus un inovāciju, nedrīkst pieļaut 

administratīvā sloga palielināšanos;  

18. mudina izveidot “Erasmus” tipa shēmu, lai uzlabotu gados jauno lauksaimnieku 

prasmes un pieredzi; uzskata, ka šādā programmā uzmanība būtu jāpievērš 

profesionālajai apmācībai, tai vajadzētu būt paredzētai gados jaunajiem 

lauksaimniekiem un tai arī būtu jāveicina gados jaunajiem lauksaimniekiem paredzētā 

shēma; 

19. uzskata, ka ir jāmodernizē lauku reģionos piedāvātā profesionālā apmācība; uzskata, ka 

būtu jāatvieglo piekļuve Eiropas Sociālajam fondam (ESF) un jāpalielina 

profesionālajai apmācībai lauku teritorijās piešķirtais budžets; 

20. aicina Komisiju un dalībvalstis piedāvāt vairāk mācību iespēju potenciālajiem un 

esošajiem gados jaunajiem lauksaimniekiem, tostarp pilnveidojot prasmes 

uzņēmējdarbības uzsākšanai agrorūpniecībā, kā arī saimniekošanas, tehnoloģiju un 

uzņēmējdarbības prasmes, piemēram, tirgdarbības, sadarbības, saziņas un finanšu 

kompetenci; 
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21. aicina Komisiju un dalībvalstis īstenot pasākumus, lai aizsargātu lauksaimnieku 

ienākumus dažādu klimata, veselības un ekonomisku risku gadījumā, un lai tādējādi 

palielinātu lauku saimniecību izturētspēju, jo īpaši ieviešot jaunus riska pārvaldības 

instrumentus un nostiprinot jau esošos; 

22. uzsver gados jaunajiem lauksaimniekiem paredzēto vietējo, valsts un ES līmeņa 

pasākumu saskaņotības nozīmi; aicina dalībvalstis veicināt paaudžu maiņu, tostarp ar 

mantošanas un nodokļu likumu, zemes pieejamības noteikumu, pārredzamu procedūru, 

teritoriālās plānošanas un saimniecību nodošanas stratēģiju palīdzību; norāda, ka 

pašreizējās KLP maksājumu sistēmas un jo īpaši atdalīto maksājumu dēļ var 

paaugstināties nomas un pirkuma cenas, turklāt minētā sistēma neveicina 

lauksaimniecības zemes nodošanu un nepietiekami aizsargā gados jaunos 

lauksaimniekus no lauksaimniecības cenu svārstīguma, kas viņus nepārprotami vairāk 

ietekmē tāpēc, ka, uzsākot lauksaimniecisko darbību, viņiem trūkst praktiskās pieredzes 

vai arī viņiem ir pieejami tikai ierobežoti finanšu instrumenti; 

23. prasa Komisijai un dalībvalstīm ciešu apņemšanos saistībā ar tiešiem tirdzniecības 

kanāliem, kas ļauj gados jauniem lauksaimniekiem pārdot savus produktus vietējos 

tirgos ilgtspējīgākā veidā un ar lielāku ieguvumu; 

24. iesaka apsvērt tādu pasākumu īstenošanu, kuri varētu motivēt vecāka gadagājuma 

personas nodot savas lauku saimniecības gados jauniem lauksaimniekiem, piemēram, 

shēmu “izstāšanās no lauksaimniecības” un citus pensionēšanās stimulus; 

25. uzskata, ka jebkurai sekmīgai paaudžu maiņas stratēģijai vajadzētu būt balstītai uz 

holistisku pieeju, kas veicina labu vides praksi, un izstrādātai ar mērķi radīt jaunas 

nodarbinātības iespējas jauniešiem, nodrošināt lauksaimnieciskās ražošanas 

nepārtrauktību, teritorijas sniegumu un kopienu nostiprināšanu, vienlaikus tai ar 

pārredzamu procedūru un taisnīgu līgumu, banku finansējuma un citu kredīta shēmu, kā 

arī lauksaimnieciskās darbības uzsācējiem, jo īpaši mazajām lauku saimniecībām, 

paredzēta koncesiju finansējuma palīdzību vajadzētu sekmēt zemes pieejamību gados 

jauniem lauksaimniekiem un popularizēt pieredzes apmaiņu starp gados jauniem 

lauksaimniekiem no dažādām valstīm atbilstoši “Erasmus” programmas principiem, 

konsultāciju pakalpojumus, apmācību lauksaimniecības jomā un ilgtspējīgu 

lauksaimniecības praksi; uzsver, ka tādējādi lauksaimniecībai būtu jākļūst par cilvēcei 

svarīgu ilgtspējīgu nozari, kas gados jauniem lauksaimniekiem un plašākai sabiedrībai 

piedāvātu tīkamas ilgtspējīgas nodarbošanās iespēju; uzsver, ka pilsoniskajai sabiedrībai 

būtu jāatzīst, ka gados jauno lauksaimnieku darbs ir sabiedrisks labums, un ka gados 

jaunajiem lauksaimniekiem par savu darbu būtu arī jāsaņem atzinība; 

26. vērš uzmanību uz konkrētām to ES tālāko reģionu īpatnībām, kuru unikālās ar vidi, 

klimatu un veselību saistītās situācijas ļoti atšķiras no situācijām Eiropas kontinentā, un 

tāpēc, ieviešot un attīstot gados jaunajiem lauksaimniekiem paredzētos KLP 

instrumentus, tostarp tos, kas nodrošina finansējuma pieejamību, prasa vairāk ņemt vērā 

šos reģionus un to īpašās vajadzības un vērtību, kā noteikts LESD 349. pantā; 

27. uzsver, ka mazi un ģimenes vadīti uzņēmumi, kas darbojas sarežģītos apstākļos un 

cenšas rast papildu ieņēmumu avotus, būtu jāatbalsta vēl vairāk, piemēram, finansējot 

konsultāciju pakalpojumus vai inovatīvus uzņēmējdarbības modeļus; 
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28. uzskata, ka ir svarīgi veicināt to pētnieku, akadēmisko aprindu pārstāvju, vadītāju un 

gados jauno Eiropas lauksaimnieku tīklu paplašināšanu, kuri ir ieinteresēti jaunu 

saimnieciskās attīstības modeļu identificēšanā, lai varētu rast inovatīvus risinājumus 

sociālajām un tirgus vajadzībām, kas rodas jaunajā lauku uzņēmējdarbības pasaulē; 

29. iesaka paaudžu maiņas procesā ņemt vērā arī to, ka paaudžu maiņai ir jānodrošina 

ieguvums gan gados jauniem, gan gados vecākiem lauksaimniekiem; norāda uz to 

lauksaimnieku nozīmi, kuri sagatavo lauku saimniecību mantošanas plānu, un norāda uz 

nepieciešamību pēc pārejas maksājuma, kas veicinātu šo mantošanu; 

30. uzsver, ka jebkurā turpmākajā KLP būtu jāapsver gados jauniem lauksaimniekiem 

paredzēta obligāta darbības uzsākšanas atbalsta pasākuma ieviešana. 
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