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IEROSINĀJUMI 

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

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, 

iekļaut šādus ierosinājumus: 

– ņemot vērā Parīzes nolīgumu, Lēmumu 1/CP.21 un UNFCCC pušu 21. konferenci 

(COP 21), kas notika Parīzē no 2015. gada 30. novembra līdz 11. decembrim, 

Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM) un Konvenciju par 

bioloģisko daudzveidību, 

– ņemot vērā Eiropas Revīzijas palātas īpašo ziņojumu Nr. 4/2014 “ES ūdens resursu 

politikas mērķu integrēšana kopējā lauksaimniecības politikā bijusi tikai daļēji sekmīga” 

un īpašo ziņojumu Nr. 21/2017 “Zaļināšana: sarežģītāka ienākumu atbalsta shēma, kas 

vēl nav efektīva vides aizsardzības ziņā”, 

– ņemot vērā Komisijas dienestu darba dokumentu “Lauksaimniecība un ilgtspējīgu ūdens 

apsaimniekošana Eiropas Savienībā” (SWD(2017)0153), 

– ņemot vērā Direktīvu 2009/128/EK, ar ko nosaka sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas 

lietošanas nodrošināšanai1, un Komisijas ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei 

par dalībvalstu rīcības plāniem un par progresu, īstenojot Direktīvu 2009/128/EK par 

pesticīdu ilgtspējīgu lietošanu (COM(2017)0587) 

– ņemot vērā Eiropas Revīzijas palātas 2018. gada 19. martā publicēto informatīvo 

dokumentu par KLP nākotni, 

– ņemot vērā Eiropas pilsoņu iniciatīvu (EPI) “Aizliegt glifosātu un aizsargāt cilvēkus un 

vidi no kaitīgiem pesticīdiem”, 

– ņemot vērā pēc Lūgumrakstu komitejas pieprasījuma veikto 2017. gada 16. janvāra 

pētījumu par dzīvnieku labturību Eiropas Savienībā, 

– ņemot vērā Eiropas Vides aģentūras ziņojumu Nr. 21/2017, ar ko atbalsta Septītās vides 

rīcības programmas pārraudzību, 

– ņemot vērā Komisijas 2018. gada 14. februāra paziņojumu “Jauna un moderna Eiropas 

Savienības daudzgadu finanšu shēma, kura efektīvi īsteno tās prioritātes pēc 

2020. gada”(COM(2018)0098), 

– ņemot vērā tā 2018. gada 8. februāra lēmumu izveidot Savienības pesticīdu atļaušanas 

procedūras īpašo komiteju, 

– ņemot vērā metapētījumu “Vai KLP atbilst paredzētajam mērķim? Ar pierādījumiem 

pamatots atbilstības pārbaudes novērtējums”2, 

– ņemot vērā ANO procesu, kura iznākumā tika izstrādāts Lauksaimniecības zināšanu, 

                                                 
1 OV L 309, 24.11.2009., 71. lpp. 
2 Pe’er et al, 2017., Vācijas Integratīvās bioloģiskās daudzveidības pētniecības centrs (iDiv). 
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zinātnes un tehnoloģijas starptautiskais novērtējums attīstības jomā (IAASTD) par 

pārtikas potenciālu un ilgtspēju, 

– ņemot vērā ANO īpašā referenta par tiesībām uz pārtiku ziņojumu (A/HRC/34/48), 

– ņemot vērā Eiropas konferencē par lauku attīstību izdoto Korkas deklarāciju 2.0 

“Labāka dzīve lauku teritorijās”, 

– ņemot vērā 2016. gadā paziņoto (COM(2016)0316) vides politikas īstenošanas pārskatu 

(EIR), kas ir uzskatāms par instrumentu, kurš palīdz uzņēmumiem un iedzīvotājiem 

baudīt ES vides tiesību un vides rīcībpolitikas labvēlīgo iedarbību, pateicoties labākai 

īstenošanai, 

A. tā kā lauksaimniecība ir viena no tām ekonomikas nozarēm, no kurām tiek sagaidīts, ka 

tās palīdzēs sasniegt 2030. gada mērķi samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas par 

30 % salīdzinājumā ar 2005. gada līmeni saskaņā ar Kopīgo centienu regulu; 

B. tā kā gan lauksaimnieki, gan nelauksaimnieki pārsvarā piekrīt, ka lauksaimniecībai būtu 

jāsniedz lielāks labums videi un klimatam, kā atklājās 2017. gada sabiedriskajā 

apspriešanā par KLP modernizēšanu un vienkāršošanu; 

C. tā kā bioloģiskā lauksaimniecība aizsargā vidi, atbalsta bioloģisko daudzveidību, 

samazina augsnes degradāciju, darbojas bez sistemātiskas pesticīdu lietošanas un 

tādējādi aizsargā pazemes ūdeņus no kaitīgām piesārņojošām vielām, bet tās pozitīvie 

sasniegumi ir pilnībā jāņem vērā KLP veidošanā; 

D. tā kā Komisijas paziņojumā par pārtikas un lauksaimniecības nākotni atzīts, ka KLP ir 

visintegrētākā vienotā tirgus politika, kas kalpo par pamatu Eiropas integrācijai, paturot 

prātā, ka tai ir jāveic ievērojams darbs, lai ievērotu iedzīvotāju prasības par bioloģiskās 

daudzveidības stiprināšanu un stingrākām saistībām attiecībā uz dzīvnieku labturību vai 

klimata pārmaiņām un veselību, un tai arī turpmāk vajadzētu palikt kopējai politikai ar 

pienācīgu budžetu un līdzekļiem vides un klimata pasākumiem; 

E. tā kā aptuveni 80 % no patērētajiem proteīniem, jo īpaši no sojas, importē (galvenokārt 

no Brazīlijas, Argentīnas un ASV) un ES ir steidzami jānāk klajā ar proteīnu stratēģiju 

KLP ietvaros, lai samazinātu atkarību no importa, kas veicina atmežošanu un zemes 

piesavināšanos; 

F. tā kā Eirobarometra īpašais pētījums Nr. 442 par eiropiešu attieksmi pret dzīvnieku 

labturību liecina, ka 82 % Eiropas iedzīvotāju uzskata, ka lauksaimniecības dzīvnieku 

labturība būtu jāuzlabo; 

G. tā kā daži lauksaimniecības sistēmu intensifikācijas aspekti rada ievērojamu spiedienu 

uz vidi, kā arī augsnes funkciju turpmāku zudumu un ūdens piesārņojuma 

palielināšanos; tā kā labi izstrādāti politikas instrumenti varētu mazināt šādu negatīvo 

ietekmi un KLP būtu jāpārveido, lai veicinātu un atbalstītu pilnībā ilgtspējīgus 

lauksaimniecības modeļus;  

H. tā kā Eiropas Vides aģentūras 2015. gada novērtējumā “Dabas stāvoklis Eiropas 

Savienībā” norādīts, ka dalībvalstis ir ziņojušas, ka galveno slodzi un apdraudējumus 
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zemes ekosistēmām rada lauksaimniecība un dabas apstākļu izmaiņas; tā kā pašreizējās 

prakses turpināšana nopietni un negatīvi ietekmēs dabu, kā arī turpmāko ekonomisko 

labklājību; tā kā videi kaitīgas subsīdijas būtu pakāpeniski jāatceļ; 

I. tā kā KLP ir sevišķi svarīga visā Eiropā apmēram 12 miljoniem lauku saimniecību; 

J. tā kā lauksaimniecības zeme veido 47 % no Eiropas teritorijas un Eiropas Savienībā ir 

22 miljoni lauksaimnieku un lauksaimniecībā nodarbināto; 

K. tā kā mazie lauksaimnieki veido aptuveni 40 % no ES lauku saimniecībām, taču saņem 

tikai 8 % KLP subsīdiju; 

L. tā kā vēl ir jāsasniedz KLP mērķis attiecībā uz dabas resursu ilgtspējīgu 

apsaimniekošanu un klimata politiku; 

M. tā kā piesātināto tauku un sarkanās gaļas patēriņš Savienībā ievērojami pārsniedz 

ieteiktās uzturvērtības un pārtikas ražošanas nozare joprojām ievērojami sekmē 

siltumnīcefekta gāzu un slāpekļa emisiju; 

N. tā kā pašreizējai KLP ir bijusi ierobežota loma, atbalstot paplašināšanu bioloģiskajai 

lauksaimniecībai, kas 2015. gadā aptvēra tikai 6 % no izmantotās lauksaimniecības 

zemes platības (ILZP) Savienībā; 

O. tā kā KLP mērķi, kas noteikti Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 

39. pantā, joprojām ir aktuāli un būtiski un tā kā turpmākiem mērķiem vajadzētu būt 

nodrošināt pārtikas nekaitīgumu un suverenitāti, kā arī ES lauksaimniecības sistēmu un 

teritoriju noturību un ilgtspēju, lai tās labāk saglabātu nākotnei; 

P. tā kā KLP mērķis ir integrēt vides mērķus, nodrošinot, ka tās noteikumi ir saderīgi ar 

vides prasībām, kas noteiktas Savienības tiesību aktos, un panākot, ka lauksaimnieki 

pilda šīs prasības, kā arī nodrošinot, ka tās noteikumi veicina ilgtspējīgas 

lauksaimniecības prakses, kas ir labvēlīgas videi un bioloģiskajai daudzveidībai; 

Q. tā kā KLP būtu jāuzņemas svarīga loma, nodrošinot ilgtspējīgu pārtikas ražošanu, 

pietiekami augstu dzīves līmeni reģionos un dalībvalstīs, pieejamas cenas iedzīvotājiem 

un patērētājiem, dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu un aizsardzību, lauku un pilsētu 

kohēziju, kvalitatīvas pārtikas un veselīga uztura pieejamību, kā arī saskaņotību ar 

ilgtspējīgas attīstības un klimata mērķiem, vienlaikus īstenojot saistības attiecībā uz 

vides aizsardzību, klimata politiku un dzīvnieku un augu veselību un labturību; 

R. tā kā Parlamentam ir jāuzņemas visaptveroša loma, nosakot skaidru politikas pamatu, 

lai izvirzītu kopīgus mērķus Eiropas līmenī un nodrošinātu pilnīgas demokrātiskās 

debates par stratēģiskiem jautājumiem, kas ietekmē visu iedzīvotāju ikdienas dzīvi 

attiecībā uz dabas resursu izmantošanu, mūsu pārtikas kvalitāti, veselību un pāreju uz 

pilnībā ilgtspējīgām lauksaimniecības praksēm; 

S. tā kā Komisijas paziņojumā par pārtikas un lauksaimniecības nākotni ir atzīta 

nepieciešamība KLP labāk risināt fundamentālas veselības problēmas; 

T. tā kā ir svarīgi, lai turpmākā KLP atbilstu Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas 
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attīstības mērķiem, Parīzes nolīgumam un ES politikai, jo īpaši ilgtspējības, vides, 

klimata, sabiedrības veselības un pārtikas jomā; 

U. tā kā turpmākajai KLP būs jāuzņemas lielāka loma ilgtspējīgā attīstībā, sabiedrības 

veselībā un vides un klimata aizsardzībā, paredzot konkrētus mērķus, par kuriem 

jāvienojas ES līmenī un kuri jāsasniedz dalībvalstīm, kā to ieteikusi Eiropas Revīzijas 

palāta, attiecībā uz bioloģisko daudzveidību, klimata pārmaiņām un mikrobu rezistenci, 

kā arī gaisa, augsnes un ūdens aizsardzību; 

V. tā kā no trim ilgtspējīgas attīstības pīlāriem visvājākā progresa pārraudzība/novērtēšana 

ir vides pīlāram1; tā kā Komisijas KLP paziņojumā ir ierosināts, ka jaunajam 

īstenošanas modelim jābūt vairāk orientētam uz rezultātiem, tāpēc ļoti svarīga ir 

vajadzība pēc datiem par attiecīgiem rādītājiem, lai varētu īstenot šo modeli; 

W. tā kā ūdens un lauksaimniecība ir cieši saistītas jomas un ūdens ilgtspējīga 

apsaimniekošana lauksaimniecības nozarē ir būtiska, lai garantētu labu kvalitāti un 

pietiekamu pārtikas ražošanu un lai nodrošinātu ūdens resursu saglabāšanu; 

X. tā kā tikai ekonomiski veselīgas saimniecības spēs sasniegt ES vides un klimata jomā 

izvirzītos mērķus; 

Y. tā kā KLP kā nozares un kopējai politikai ir jākļūst par stūrakmeni, lai panāktu līdzsvaru 

starp vides un klimata mērķiem un lauksaimniecības nozares ekonomisko ilgtspējību, 

attīstot katra lauksaimnieka un plašāku lauku kopienu devumu vides un klimata jomā, 

tostarp izmantojot aprites ekonomikas potenciālu un atbalstot lauksaimniekus, kuri jau 

ir ieviesuši prakses un ražošanas modeļus, kas apvieno gan vides, gan ekonomiskos 

rādītājus; tā kā dažām lauksaimniecības praksēm ir potenciāls panākt labākus 

ekoloģiskos raksturlielumus KLP ietvaros, vienlaikus arī palielinot lauksaimnieku peļņu 

un samazinot ražošanas izmaksas; 

Z. tā kā būtu jāizveido saikne starp KLP un Direktīvu 2009/128/EK, ar kuru nosaka 

Kopienas sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas nodrošināšanai; tā kā, pamatojoties 

uz LESD 191. panta 2. punktu, KLP būtu jāgarantē, ka tiek ievērots princips 

“piesārņotājs maksā”, nepieļaujot neizdevīgus konkurences apstākļus labākajiem 

uzņēmumiem, kuri samazina pesticīdu lietošanu; 

AA. tā kā pesticīdu lietošana, bioloģiskās daudzveidības samazināšanās un izmaiņas 

lauksaimniecības vidē negatīvi ietekmē apputeksnētāju skaitu un apputeksnētāju sugu 

daudzveidību; tā kā problēmas, ar kurām saskaras gan pieradināti, gan savvaļas 

apputeksnētāji, ir nozīmīgas un to ietekme uz ES lauksaimniecību un pārtikas 

nodrošinājumu varētu būt negatīva, ņemot vērā, ka lielākā daļa ES lauksaimnieciskās 

ražošanas ir atkarīga no apputeksnēšanas pakalpojumiem; tā kā ES apputeksnētāju 

iniciatīvas ietvaros 2018. gada janvārī tika sākta sabiedriskā apspriešana nolūkā noteikt 

labāko pieeju un nepieciešamos pasākumus, lai novērstu apputeksnētāju skaita 

samazināšanos Eiropas Savienībā; 

AB. tā kā Vidusjūras reģionā ietilpstošās ES teritorijas ir neaizsargātākas pret klimata 

pārmaiņu ietekmi, piemēram, sausumu, ugunsgrēkiem un pārtuksnešošanos, tādēļ 

                                                 
1 ANO Statistikas nodaļa, 2016. gads. 
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lauksaimniekiem šajā apgabalā būs jāiegulda lielākas pūles, lai savu saimniecisko 

darbību pielāgotu mainīgajai videi; tā kā šādi centieni būtu jāatspoguļo un jāatbalsta 

KLP politikas satvarā; 

AC. tā kā lauksaimniecības sistēmu un teritoriju ilgtermiņa noturības un ilgtspējas 

palielināšana dos labumu visai ES; 

AD. tā kā ir atzīts, ka vienota pieeja attiecībā uz Eiropas lauksaimniecības un meža 

ekosistēmām ir neatbilstīga, atsaucoties, piemēram, uz attiecināmības noteikumu par ne 

vairāk kā 100 kokiem uz hektāru (vai maksimālo vainaga projekciju), apdraudot 

ekosistēmas un dzīvotnes, kas balstās uz agromežsaimniecību; 

AE. tā kā zaļināšanas pasākumi pašreizējā KLP nesasniedza pilnu potenciālu — daļēji tāpēc, 

ka ir sarežģīti atbrīvojumi, un tos varētu turpmāk uzlabot; tā kā šie pasākumi parāda, kā 

saistošu un izmērāmu mērķu trūkums var novest pie tā, ka netiek nodrošināti ar vidi 

saistītie sabiedriskie labumi; 

AF. tā kā uz pierādījumiem pamatotas atbilstības pārbaudes zinātnisko pētījumu 

metanovērtējumā ir konstatēts, ka zaļināšanas pasākumi nav būtiski paaugstinājuši vides 

raksturlielumus, galvenokārt tāpēc, ka šīs prasības jau bija izpildītas; 

AG. tā kā zaļināšanas pasākumu pamatā bija iepriekš pastāvošie savstarpējās atbilstības 

pasākumi, proti, pastāvīgu ganību saglabāšana un mazākā mērā arī augseka un ainavas 

iezīmju saglabāšana; 

AH. tā kā Eiropas Revīzijas palāta ir uzsvērusi faktu, ka zaļie maksājumi, kurus ieviesa 

2013. gada reformas ietvaros, rada papildu sarežģītību un birokrātiju, ir grūti saprotami 

un KLP vides un klimata rezultātus būtiski nepalielina; 

AI. tā kā KLP maksājumu veikšana būtu jāpadara stingti atkarīga no sabiedrisko labumu 

piegādes, jo īpaši attiecībā uz vidi un kvalitatīvām darbvietām, lai apmierinātu 

sabiedrības prasības; 

AJ. tā kā pastāv vajadzība pārstrādāt KLP, lai panāktu rezultātu atbilstību nepieciešamajam 

līmenim, tā kā ir nepieciešams sniegt līdztiesīgajiem likumdevējiem līdzekļus sava 

uzdevuma pilnīgai veikšanai regulētā laikposmā un tā kā pastāv neskaidrības saistībā ar 

Apvienotās Karalistes izstāšanos no ES; 

AK. tā kā pārtikas nodrošinājuma nākotne Eiropā ir jānodrošina gan Apvienotajai Karalistei, 

gan ES 27, darot visu iespējamo, lai līdz minimumam samazinātu traucējumus ražošanai 

un pārtikas pieejamībai abām pusēm; tā kā jāpieliek visas pūles, lai panāktu vienotu 

atbilstību vides un pārtikas nekaitīguma standartiem, tādējādi nodrošinot, ka gan AK, 

gan ES pilsoņi necieš no pārtikas kvalitātes un pārtikas nekaitīguma samazināšanas; 

AL. tā kā lauksaimnieciskajai darbībai ir būtiska ietekme uz vidi, klimatu, veselību, pārtikas 

nekaitīgumu, bioloģisko daudzveidību un dzīvnieku labturību, bet tā var arī veicināt 

klimata pārmaiņu mazināšanu, samazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas un sekvestrējot 

oglekli; tā kā ir nepieciešams, lai KLP risinātu šos jautājumus ar speciāliem 

instrumentiem un modeļiem; 
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AM. tā kā KLP ir vajadzīgi piemēroti instrumenti, lai risinātu jautājumu par lauksaimniecības 

neaizsargātību pret klimata pārmaiņām un vienlaikus samazinātu spiedienu uz saldūdens 

rezervēm, ko izraisa šī nozare, uz kuru attiecas 50 % no ES saldūdens patēriņa; 

AN. tā kā Komisijas stratēģijas “Eiropa 2020” pamatiniciatīvā “Resursu ziņā efektīva 

ekonomika” prasīts mainīt patēriņa modeļus, lai saglabātu turpmāko integritāti pārtikas 

ķēdei no lauku saimniecības līdz patērētājam; 

AO. tā kā turpmākai KLP būtu jānodrošina lauksaimniekiem atbilstošāki instrumenti, lai 

aizsargātu, saglabātu un uzlabotu Savienības dabas kapitālu un novērstu īpaši satraucošo 

bioloģiskās daudzveidības samazināšanās tendenci, piemēram, attiecībā uz pļavu 

tauriņiem un lauku putniem; 

AP. tā kā turpmākai KLP būtu jāpievēršas lauksaimniecības nozares amonjaka emisijām, kas 

2015. gadā veidoja 94 % no kopējām amonjaka emisijām Savienībā, veicinot gaisa 

piesārņojumu, eitrofikāciju un ekosistēmas paskābināšanos, 

1. pieņem zināšanai Komisijas paziņojumu par pārtikas un lauksaimniecības nākotni un 

atzinīgi vērtē to, ka ir atzīts, ka viens no KLP mērķiem ir veicināt un nodrošināt dabas 

resursu ilgtspējīgu pārvaldību un sekmēt ES vides un klimata mērķu sasniegšanu; 

2. jo īpaši uzsver, ka turpmākajai KLP politikai ir jāveicina ekonomiski, vidiski un sociāli 

ilgtspējīga lauksaimnieciskā ražošana, veselība un citas ES politikas jomas un jāpalīdz 

izpildīt jau pieņemtās starptautiskās saistības, jo īpaši COP21 Parīzes nolīgumu, ANO 

ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM) un Konvenciju par bioloģisko daudzveidību; 

3. prasa veidot tādu KLP, kuras galvenā prioritāte būtu katras Eiropas lauku saimniecības 

pārveidošana par ilgtspējīgu uzņēmumu, kas ir pilnībā integrēts aprites ekonomikā, 

izmantojot gan ekonomiskā, gan vides snieguma standartus un vienlaikus nepazeminot 

sociālos un nodarbinātības standartus; 

4. prasa veidot tādu KLP, kas nodrošina taisnīgus ienākumus visiem lauksaimniekiem, 

tostarp mazajiem lauksaimniekiem, un kas ievēro vides ierobežojumus, tādējādi 

nodrošinot noturību un ilgtermiņa produktivitāti; 

5. atgādina, ka turpmākajai KLP ir jāmudina lauksaimniekus kalpot visas sabiedrības 

interesēm, ieviešot vai turpinot piemērot lauksaimnieciskās ražošanas metodes, kas ir 

saderīgas ar vides aizsardzību un ainavu, augsnes, dabas resursu un ģenētiskās 

daudzveidības saglabāšanu; 

6. atgādina, ka Parlaments jau ir uzsvēris, ka steidzami jārīkojas, lai novērstu galvenos 

bioloģiskās daudzveidības zuduma cēloņus, proti, dzīvotņu iznīcināšanu un degradāciju, 

ko izraisa galvenokārt pārmērīgs zemes patēriņš, piesārņojums, intensīva 

lauksaimniecība, sintētisko ķīmisko pesticīdu un mēslošanas līdzekļu izmantošana, 

svešzemju sugu izplatība un klimata pārmaiņas; tāpēc prasa veidot tādu KLP, kas atbilst 

citiem ES vides, sociālajiem un veselības politikas mērķiem un starptautiskajām 

saistībām, piemēram, ilgtspējīgas attīstības mērķiem un klimata nolīgumiem; 

7. prasa ar jauniem finanšu instrumentiem un valsts pasākumiem atbalstīt gados jaunus 

lauksaimniekus, kuri veic jaunas investīcijas, lai tādējādi veicinātu lauksaimnieku 
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paaudžu maiņu; 

8. atzīst, ka agroekoloģijas praksēm, piemēram, agromežsaimniecībai, var būt nozīmīga 

loma šajā ziņā; 

9. prasa palielināt bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas daļu; 

10. prasa reformēt KLP, lai tā būtu vienkārša, atbildīga un skaidri orientēta uz rezultātu 

sasniegšanu ilgtspējīgas lauksaimniecības jomā; uzskata, ka reformai būtu 

administratīvās procedūras jāpadara mazāk sarežģītas un apgrūtinošas lauksaimniekiem 

un jāuzlabo darbības uzraudzība dalībvalstu līmenī; 

11.  prasa veidot uz rezultātiem balstītu KLP, kas saskaņota ar citām ES politikas jomām un 

kam galvenā prioritāte ir pāreja uz tirgus virzītu un ilgtspējīgu Eiropas lauksaimniecību, 

veicinot ilgtermiņa produktivitāti un konkurētspēju un izvirzot Eiropas vides, ilgtspējas 

un sabiedrības attīstības mērķus sabiedrisko labumu nodrošināšanai; 

12.  uzsver, ka ir nepieciešams nodrošināt sabiedriskos labumus un ekosistēmu 

pakalpojumus, kas saistīti ar augsni, ūdeni, bioloģisko daudzveidību, gaisa kvalitāti, 

klimata politiku un lauku ainavām; 

13. aicina dalībvalstis un Komisiju nodrošināt, lai turpmākā KLP atbalstītu ilgtspējīgākas 

ražošanas sistēmas un uzlabotu sabiedrisko labumu nodrošināšanu no zemes 

apsaimniekošanas; 

14. atgādina, ka Parlaments ir uzsvēris, ka bioloģiskās daudzveidības saglabāšana ir ļoti 

svarīga pārtikas un barības ražošanai ilgtermiņā un tādējādi ir pašu lauksaimnieku 

interesēs; 

15.  uzsver nepieciešamību nodrošināt, ka turpmākā KLP un tās izdevumi efektīvi sasniedz 

noteiktos mērķus, nodrošinot atbilsmi un lielāku saskaņotību visās politikas jomās, kas 

ir īpaši nozīmīgi attiecībā uz dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu un 

instrumentiem, kuri ir paredzēti šim mērķim KLP ietvaros; 

16. atgādina, ka Parlaments jau ir norādījis, ka Natura direktīvas atbilstības pārbaude 

parādīja vajadzību uzlabot saskaņotību ar KLP un uzsvēra ar lauksaimniecību saistīto 

sugu un dzīvotņu satraucošo samazināšanos; aicina Komisiju novērtēt KLP ietekmi uz 

bioloģisko daudzveidību; turklāt prasa noteikt lielākus Natura 2000 maksājumus, lai 

labāk stimulētu aizsardzību Natura 2000 lauksaimniecības teritorijām, kas ir ļoti sliktā 

stāvoklī; 

17. uzsver, ka lauksaimnieki ir pienācīgi jāatalgo par esošo dzīvotņu saglabāšanu un 

aizsargāšanu; šajā sakarā uzsver, ka noteikumi par agrovides shēmām varētu stimulēt 

lauksaimniekus likvidēt esošās dzīvotnes un veidot jaunas dzīvotnes, lai saņemtu 

maksājumus; norāda, ka tas varētu apdraudēt centienus uzlabot bioloģisko daudzveidību 

un vides aizsardzību, un tāpēc atkārtoti uzsver vajadzību atalgot lauksaimniekus par 

dzīvotņu uzturēšanu un aizsardzību; 

18. prasa uzturēt pirmā pīlāra integritāti, balstoties uz uzlabotu savstarpējo atbilstību 

atbalsta pasākumiem, kas kalibrēti, lai maksimāli palielinātu no katra lauksaimnieka 
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gaidāmos rezultātus un atalgotu lauksaimniekus par sabiedriskajiem labumiem, ko tie 

var sniegt, piemēram, attiecībā uz klimata politiku un savvaļas dzīvnieku saglabāšanu; 

uzsver, ka KLP būtu jāietver vides iestāžu pārraudzīti maksājumi par ekosistēmu 

pakalpojumiem, pamatojoties uz pašreizējo programmas LIFE pieeju; tomēr uzsver, cik 

liela nozīme ir visu lielumu aktīvām ģimenes lauku saimniecībām, lai saglabātu 

daudzveidīgu lauksaimniecisko darbību, un ka tāpēc pasākumi būtu mērķtiecīgāki, ja 

uzsvars tiktu likts uz ģimenes saimniecībām; 

19. pauž stingru pārliecību, ka saistība starp tiešmaksājumiem un zaļināšanas pasākumiem 

ir jāsaglabā, lai nodrošinātu ilgtspējīgāku Eiropas lauksaimniecības nozari, un prasa 

izveidot jaunu brīvprātīgu un stimulējošu shēmu lauksaimniekiem, kuri vēlas pārsniegt 

pašreizējo agrovides pasākumu prasības; 

20. aicina Komisiju pievērsties dzīves kvalitātes uzlabošanai lauku apvidos, lai dzīvošanu 

tur padarītu pievilcīgu visiem cilvēkiem, jo īpaši jaunajai paaudzei; 

21. prasa savstarpējās atbilstības nodrošināšanā vai sistēmā, kas to aizstās, ietvert visus 

lauksaimniecības dzīvnieku labturības tiesību aktus, kas attiecas uz konkrētām sugām, 

un direktīvas par dējējvistām un broileriem; 

22. prasa ES līmenī noteikt pirmo pīlāru, kurā atzīts, ka ir svarīga skaidra saikne starp 

mērķorientēta tiešā atbalsta piešķiršanu, kas ir stingri atkarīga no vides un sociālajiem 

rezultātiem, kuri rada ilgtermiņa vidiski un ekonomiski ilgtspējīgus ieguvumus, un 

sabiedrisko labumu un pakalpojumu sniegšanu, kas ietver atbilstošus mehānismus 

lauksaimnieku atalgošanai, pamatojoties uz vērienīgiem kopējiem kritērijiem un skaidri 

izmērāmiem mērķiem, kuri noteikti ES līmenī, un kas labāk atbalsta lauksaimniekus 

pārejā uz ekonomisko un vidisko sniegumu; 

23. aicina Komisiju nodrošināt, lai pirmais pīlārs arī turpmāk būtu galvenā ienākumu 

atbalsta shēma lauksaimniekiem un garantija vienlīdzīgiem konkurences apstākļiem 

vienotajā tirgū; tāpēc uzsver, ka Komisijai būtu jānovērš politikas atšķirības starp 

dalībvalstīm to attiecīgajos valsts KLP īstenošanas plānos, ciktāl tas varētu radīt tirgus 

izkropļojumus un negodīgu konkurenci ES līmenī; 

24. mudina izvairīties no jebkāda valsts līdzfinansējuma tiešmaksājumiem, jo tas varētu 

negatīvi ietekmēt KLP kopīgo būtību; 

25. brīdina par riskiem, kas izriet no dalībvalstu iespējas neatkarīgi noteikt savus valsts 

plānus un ik gadu pārskatīt savus lēmumus, ja ES līmenī nav definēts stingrs kopīgu 

noteikumu, mērķu un pasākumu kopums; uzsver, ka šāda iespēja radītu 

lauksaimniekiem lielu nenoteiktību, kas izriet no valstu līmenī pieņemtajiem 

politiskajiem lēmumiem un kas var negatīvi ietekmēt vides problēmu risināšanu; 

26. aicina Komisiju ieviest jaunu un visaptverošu tiesisko regulējumu, kas ļauj saskaņoti 

īstenot vides aizsardzības un klimata pasākumus, piemēram, zaļo saimniekošanu, 

savstarpēju atbilstību (kas ietver labus lauksaimniecības un vides apstākļus (LLVA) un 

tiesību aktos noteiktās pārvaldības prasības (SMR)), kā arī agrovides un klimata 

pasākumus (AECM) lauku attīstībai, lai lauksaimnieki efektīvākā, vienkāršākā un 

mērķtiecīgākā veidā varētu nodrošināt vides aizsardzības, bioloģiskās daudzveidības un 

klimata pasākumu mērķus, vienlaikus nodrošinot, ka dalībvalstīm ir pienācīga kontrole 
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un tiek ņemti vērā vietējie apstākļi; uzsver, ka ir jānodrošina skaidra I pīlāra un II pīlāra 

pasākumu nošķiršana; 

27. uzskata, ka līdz 30 % no pirmā pīlāra būtu jāpiešķir šai Eiropas stimulu shēmai, par 

kuru dalībvalstis pieņem lēmumu kā par līgumisku stimulu shēmu pārejai uz 

lauksaimniecību, kurā ekonomiskie rādītāji apvienoti ar vides snieguma standartiem; 

28. uzskata, ka pāreja uz ilgtspējīgas lauksaimniecības sistēmām ir jāveicina ar 

neatkarīgiem, pārredzamiem un pietiekami un publiski finansētiem lauksaimniecības 

paplašināšanas pakalpojumiem (FAS) visās dalībvalstīs un reģionos, kā arī veicinot 

augšupēju līdzdalīgu pētniecību starp pētniekiem un lauksaimniekiem un efektīvu 

vienādranga apmaiņu ES inovācijas partnerībās (EIP), jo īpaši attiecībā uz 

agroekoloģiskām pieejām, kas izmanto un veicina dabiskos procesus, lai palielinātu 

ražu un noturību; 

29. uzskata, ka FAS un EIP īpaša uzmanība jāvelta centieniem rast alternatīvas pesticīdiem, 

jo īpaši astoņu IAA principu izmantošanai, lai mazinātu atkarību no pesticīdu lietošanas 

un veidotu nākotni bez pesticīdiem; uzskata, ka dabisko procesu izmantošana un 

veicināšana ražīguma un izturētspējas palielināšanas nolūkā visticamāk samazinās 

ražošanas izmaksas, ņemot vērā pašreizējo pieredzi; 

30. prasa mazāk sarežģītu un efektīvāku atjaunoto otro pīlāru, kas ir vērsts uz to, lai patiesi 

stimulētu teritoriālo un nozaru attīstības politiku, centrālu nozīmi piešķirot investīcijām, 

apmācībai un konsultācijām, viediem risinājumiem, ilgtspējai, pētniecībai, inovācijai, 

dzīvnieku labturībai, lauku saimniecību ekonomikai un lauku iedzīvotāju iztikas 

līdzekļiem, vienlaikus ļaujot dalībvalstīm pieņemt specifiskas pieejas, kas atspoguļo 

vietējos apstākļus un vajadzības, tostarp kompensāciju papildu izmaksām saistībā ar 

nelabvēlīgiem dabas apstākļiem un vērienīgākām agrovides un klimata shēmām; 

31. uzsver lauku attīstības nozīmi, tostarp LEADER un sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

(CLLD) iniciatīvas nozīmi, atbalstot daudzfunkcionālu lauksaimniecību un veicinot 

partnerību veidošanu starp lauksaimniekiem, vietējām kopienām, pilsonisko sabiedrību 

un papildu uzņēmējdarbības pasākumus, lai gūtu ienākumus no dažādotas saimnieciskās 

darbības, piemēram, lauksaimniecības tūrisma, kā arī lai nodrošinātu kopienas atbalstītu 

lauksaimniecību un sociālo pakalpojumu sniegšanu lauku apvidos; 

32. prasa veidot tādu otro pīlāru, kas dzīvnieku labturību uzskata par ES lauku attīstības 

programmu obligātu sastāvdaļu un paredz minimālo izdevumu prasību attiecībā uz 

dzīvnieku labturības pasākumiem, kā arī ilgtermiņa stimulus, lai mudinātu 

lauksaimniekus pieņemt augstākus dzīvnieku labturības standartus, kas pārsniedz spēkā 

esošo tiesību aktu prasības; 

33. prasa turpmākajā KLP veicināt resursu izmantošanas efektivitāti, tostarp attiecībā uz 

ūdensresursiem, un mudina lauksaimniekus pieņemt uz informāciju balstītus lēmumus 

par ūdens un barības vielu prasībām, izmantojot viedās tehnoloģijas, atbilstošas prakses 

un tiešu piekļuvi informācijai, piemēram, satelītdatiem; 

34. prasa ieviest pasākumus barības vielu otrreizējās pārstrādes palielināšanai; prasa 

lauksaimniecības struktūrpolitiku pielāgot vides atbalsta shēmai, piemēram, labāk 

apvienojot kultūraugu un mājlopu audzēšanu; 
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35. uzsver lauku attīstības shēmas maksājumu nepieciešamību lauksaimniekiem apgabalos, 

kuros ir dabas ierobežojumi (ANC), piemēram, grūti klimatiskie apstākļi, stāvas nogāzes 

vai slikta augsnes kvalitāte; prasa vienkāršot un labāk fokusēt ANC shēmu laikposmam 

pēc 2020. gada; 

36. uzskata, ka tikai ar šādu savstarpēji papildinošu modeli, kurā iekļauti skaidri noteikti 

mērķi un kurš ir saskaņots ar citām ES politikas jomām, var sasniegt ES vērienīgos 

mērķus attiecībā uz vidi un lauku attīstību; uzsver, ka attiecībā uz II pīlāru būtu 

jāturpina piemērot elastīgu un valstu līmeņa plānošanā balstītu pieeju, savukārt 

vienotiem noteikumiem un standartiem jābūt I pīlāra pamatā, lai visiem ES 

lauksaimniekiem efektīvi nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus; 

37. uzskata, ka tad, kad ievērojamu tirgus traucējumu pārvarēšanai nepietiek ar riska 

pārvaldības instrumentiem, turpmākajai KLP būtu jāspēj labāk, efektīvāk un ātrāk 

reaģēt uz tirgus krīzēm, izmantojot Eiropas krīzes pārvarēšanas pasākumus, kuru mērķis 

ir atjaunot līdzsvarota tirgus nosacījumus; 

38.  uzsver, ka viena no galvenajām problēmām turpmākajai KLP ir lauksaimnieka atkarība 

no mākslīgā mēslojuma un ķīmisko pesticīdu lietošanas, kas var negatīvi ietekmēt ūdens 

kvalitāti un ir saistīta ar bioloģiskās daudzveidības zudumu; atkārtoti norāda, ka 

augseka kā integrētas augu aizsardzības sastāvdaļa joprojām ir viens no 

visefektīvākajiem līdzekļiem bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un augsnes 

veselības atjaunošanai; 

39. prasa lauku attīstības politikas ietvaros izstrādāt konkrētu pasākumu, ar kuru tiktu 

veicināta pesticīdu izmantošanas būtiska samazināšana, pamatojoties uz Eiropas 

Savienības integrētās augu aizsardzības (IAA) astoņiem principiem, un sekmēta 

neķīmisko alternatīvu izmantošana; 

40. uzsver apputeksnēšanas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas nozīmi; aicina 

Komisiju un dalībvalstis veidot no pesticīdiem brīvas zonas, lai nepieļautu bišu mirstību 

saistībā ar pesticīdu izmantošanu; 

41. mudina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, lai turpmākajā lauksaimniecības politikā 

tiktu pievērsta uzmanība konstatējumiem par apputeksnētāju iznīkšanu un tiktu 

piedāvāti piemēroti risinājumi; 

42. uzstāj, ka maksājumiem jāpiemēro rezultātos balstīta pieeja; tāpēc ierosina iekļaut tādus 

rādītājus kā augsnes veselība un bioloģiskā daudzveidība, taksonu klātbūtne un sugu 

bagātība, humusa un augsnes virskārtas radīšana, augsnes segums pret eroziju, barības 

vielu zudumi un ūdens kvalitāte, kā arī bioloģiskā daudzveidība, tostarp putnu sugu, 

savvaļas apputeksnētāju un kukaiņu daudzveidība un daudzums; 

43.  prasa pamatregulējumā noteikt stingrus KLP mērķus saskaņā ar vides tiesību aktiem un 

pamatojoties uz kvantitatīviem un vērienīgiem rezultātu rādītājiem; uzsver, ka valstu 

KLP stratēģiskajiem plāniem jābūt balstītiem uz pierādījumiem un ka tie jāizstrādā, 

iesaistot attiecīgās vides iestādes, apspriežoties ar visām attiecīgajām ieinteresētajām 

personām (tostarp mazajiem lauksaimniekiem, vides NVO un pilsoniskās sabiedrības 

pārstāvjiem) un noteikti ievērojot partnerības principu; 
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44. aicina Komisiju nodrošināt, lai dalībvalstis, kad vien iespējams, izvirza kvantitatīvus 

mērķus un ievieš rādītājus stratēģiskajos plānos noteikto mērķu izpildes novērtēšanai; 

45. aicina Komisiju sniegt skaidrus norādījumus un atbalstu dalībvalstīm stratēģisko plānu 

izstrādē, lai nodrošinātu, ka šie plāni ir stingri un kvalitatīvi; 

46. atkārtoti norāda, ka Putnu direktīvas un Dzīvotņu direktīvas atbilstības pārbaude uzsver 

vajadzību uzlabot saskaņotību ar KLP un izceļ ar lauksaimniecību saistīto sugu un 

dzīvotņu straujo samazināšanos; aicina Komisiju veikt novērtējumu par KLP ietekmi uz 

bioloģisko daudzveidību; 

47. aicina Komisiju nodrošināt efektīvas un reālistiskas monitoringa shēmas, kuru pamatā ir 

stingras un zinātniskas paraugu ņemšanas metodes, lai sekotu līdzi visu mērķu 

sasniegšanai; 

48. aicina Komisiju īstenot tās priekšlikumu attiecībā uz politiku, kas balstīta uz 

rezultātiem, un sniegt atbalstu no tehniskās palīdzības un saskaņā ar citām politikas 

darbībām un pasākumiem, lai aptvertu pārraudzību un datu vākšanu par visiem 

attiecīgajiem rādītājiem, jo īpaši ņemot vērā datu trūkumu par vides rādītājiem; 

 49. uzsver, ka KLP mērķi ir vērsti uz pārtikas ražošanu, un uzskata, ka KLP ir jāpievēršas 

bioekonomikas programmas un bioloģisku avotu ķīmijas stratēģijas izpildei, 

pamatojoties uz aprites ekonomikas principiem un ņemot vērā dažādu biomasas 

pielietojumu un veidu faktisko ietekmi uz klimatu, un ir jāveicina lauku kopienu 

atdzimšana, izmantojot ekspertu darbvietas un inovāciju, jo īpaši attiecībā uz koksni un 

citiem biomasas produktiem ar augstu pievienoto vērtību un starpkultūrām; uzskata, ka 

KLP būtu arī jāveicina lauksaimniecības atkritumu un atlieku izmantošana bioenerģijai 

kā papildu atbalsts lauku apvidiem un lauksaimniekiem; uzskata, ka KLP ir jāiekļauj 

vērienīga Eiropas zaļās enerģijas un ķīmijas stratēģija, kuras pamatā ir augu 

olbaltumvielu kopražošana; 

50. aicina Komisiju, pārskatot politiku proteīnaugu jomā, ņemt vērā vidējā termiņa un 

ilgtermiņa perspektīvu, lai tās tiesību aktu priekšlikumos par KLP reformu tiktu iekļauti 

piemēroti un uzticami jauni pasākumi un instrumenti, kas palīdz lauksaimniekiem 

uzlabot augsekas sistēmas, tādējādi ievērojami mazinot pašreizējo olbaltumvielu 

deficītu un cenu svārstības; 

51. uzskata, ka ar turpmākajā KLP būtu jāveicina proteīnaugu audzēšana kā svarīgs 

instruments, lai nodrošinātu pāreju no intensīvām monokultūrām ar augstu sintētisko 

ķīmisko pesticīdu patēriņu un lielu ietekmi uz vidi uz daudzveidīgām agroekoloģiskām 

sistēmām; 

52. uzskata, ka labākais proteīnaugu izmantošanas veids ir lietot tos cilvēku pārtikā; 

uzskata, ka tāpēc to ražošanā būtu jāievēro prioritāšu secība, dodot priekšroku tiešam 

patēriņam cilvēku uzturā, kam seko dzīvnieku barības ražošana, un biodegvielas 

ražošanu atļaujot tikai no atkritumiem; 

53. prasa spēcīgi atbalstīt agromežsaimniecību, kas var uzlabot cilvēku dzīves kvalitāti, 

uzlabojot mikroklimatu, palielinot noturību lauku saimniecību un ainavu līmenī, 

uzlabojot ainavas un nodrošinot daudzfunkcionālas atpūtas un ražošanas ekosistēmas; 
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uzsver, ka ir jānosaka un jānovērš visas nepilnības, kas var kavēt agromežsaimniecības 

sistēmu attīstību, tostarp iespēju trūkums sertificēt produktus, kas ir iegūti no kokiem 

ārpus meža, tajos ES reģionos, uz kuriem attiecas pašreizējās sertificēšanas sistēmas;  

54. uzsver ilgtspējīgi apsaimniekotu mežu lomu mežu pielāgošanā klimata pārmaiņām un 

uzsver meža koksnes vērtības ķēdes nozīmi lauku iedzīvotāju iztikas līdzekļu 

uzturēšanā, darbvietu radīšanā, izaugsmē un sociālajā stabilitātē lauku apvidos, kā arī 

aprites ekonomikai un bioekonomikai atbilstošu jaunu vērtības ķēžu radīšanas 

veicināšanā; 

55. uzskata, ka ar KLP ir jāpārvalda riski, kas ir saistīti ar klimata pārmaiņām un visas 

lauksaimniecībā izmantojamās zemes noplicināšanu, investējot agroekosistēmu noturībā 

un stabilitātē, augsnes virskārtas veidošanai paredzētajā ekoloģiskā infrastruktūrā, 

novēršot augsnes eroziju, ieviešot augseku vai pagarinot tās ciklu, papildinot ainavu ar 

kokiem un palielinot lauku saimniecību bioloģisko un strukturālo daudzveidību; 

56. atgādina par pētniecības un inovācijas stratēģisko nozīmi un prasa panākt labāku 

sinerģiju starp KLP mērķiem un pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” mērķiem tādās 

jomās kā pārtikas ražošana, resursu ilgtspējīga pārvaldība un klimata politika;  

57. aicina Komisiju, ieviešot savstarpējības klauzulas visos tirdzniecības nolīgumos, 

nodrošināt, ka katrs importētais lauksaimniecības produkts atbilst tiem pašiem 

sanitārajiem un sociālajiem standartiem, kas tiek piemēroti ES produktiem; aicina 

Komisiju veikt sistemātisku ietekmes novērtējumu par noteikumiem attiecībā uz 

lauksaimniecības nozari katrā tirdzniecības nolīgumā un piedāvāt specifiskas stratēģijas, 

lai nodrošinātu, ka neviena lauksaimniecības nozare necietīs ar trešo valsti noslēgta 

tirdzniecības nolīguma rezultātā, ņemot vērā arī ES ģeogrāfiskās izcelsmes norādes; 

58. uzsver, ka ilgtspējīgas lauksaimnieciskās ražošanas ievērošana, ES tiesību akti un 

standarti, uz kuriem pamatojas ES pārtikas nekaitīguma noteikumi, ES standarti 

sociālajā, ekonomikas un vides jomā, pieeja “no lauka līdz galdam”, savstarpība un ES 

sanitāro un fitosanitāro standartu un cilvēku un dzīvnieku veselības un pārtikas 

nekaitīguma procedūru stingra saglabāšana, kā noteikts ES tiesību aktos, ir 

fundamentāli un nelokāmi pamatprincipi, kas jāievēro visās ES brīvās tirdzniecības 

nolīgumu sarunās attiecībā uz Eiropas lauksaimniecību; 

59. uzsver, ka, lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus, ir vajadzīga kopēja ES 

bāzes līnija, kas nodrošinātu iedzīvotāju tiesības un veselīgu vidi un veselīgu un 

uzturvielām bagātu pārtiku; uzskata, ka šāda bāzes līnija būtu jānosaka, lai izpildītu 

attiecīgos tiesību aktus un starptautiskās saistības un arī lai novērstu kaitējumu videi vai 

sabiedrībai; 

60.  prasa uz nākotni orientētu KLP veidot tā, lai labāk risinātu nozīmīgas sabiedrības 

veselības problēmas, piemēram, saistībā ar rezistenci pret antimikrobiāliem līdzekļiem 

un gaisa kvalitāti; 

61. uzsver problēmas, ko dzīvnieku un cilvēku veselībai rada rezistence pret 

antimikrobiāliem līdzekļiem; uzskata, ka jaunajam tiesiskajam regulējumam būtu aktīvi 

jāveicina augstāks dzīvnieku veselības un labturības līmenis kā līdzeklis cīņai pret 

antibiotiku rezistenci, tādējādi labāk aizsargājot sabiedrības veselību un 
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lauksaimniecības nozari kopumā; 

62. atzīst, ka ir svarīgi KLP lēmumu pieņemšanas procesā iesaistīt iestādes un ekspertus, 

kas ir atbildīgi par veselības un vides politikas jomām, kuras ietekmē bioloģisko 

daudzveidību, klimata pārmaiņas, gaisu, augsni un ūdens piesārņojumu; 

63. prasa uzlabot politikas koordināciju starp KLP un citām ES politikas jomām un 

darbībām (jo īpaši Direktīvu 2000/60/EK, Direktīvu 91/676/EEK un Regulu 

1107/2009), lai panāktu ilgtspējīgu aizsardzību ūdensresursiem, kuru daudzumu un 

kvalitāti nelabvēlīgi ietekmē lauksaimniecība; prasa ar stimuliem atbalstīt vietējos 

sadarbības projektus starp lauksaimniekiem un ūdens piegādātājiem, lai uzlabotu 

ūdensresursu aizsardzību; 

64. aicina Komisiju attīstīt attiecīgas sinerģijas starp ES pamatprogrammām kosmosa jomā 

un KLP, jo īpaši ar Copernicus programmu, kura ir īpaša interesanta lauksaimniecības 

nozarei saistībā ar klimata pārmaiņām un vides pārraudzību; 

65. mudina Komisiju un dalībvalstis atzīt, ka nesenās sabiedriskās, vides, tehnoloģiskās un 

ekonomiskās pārmaiņas, piemēram, tādās jomās kā tīra enerģija, digitalizācija un viedie 

risinājumi, ietekmē lauku dzīvesveidu; aicina Komisiju un dalībvalstis palielināt lauku 

centru potenciālu ilgtspējīgai un iekļaujošai izaugsmei un inovācijām, ņemot vērā 

plašākas lauku kopienas intereses; atgādina, ka lauku apvidiem un apdzīvotām vietām 

nepieciešams pievērst īpašu uzmanību un ir vajadzīgi integrēti centieni viedo ciematu 

attīstībai, un prasa radīt vienlīdzīgus konkurences apstākļus speciāliem tehnoloģiju 

uzlabojumiem, kas paredzēti lauku centriem un tīkliem; 

66. aicina Komisiju ieviest jaunu un visaptverošu tiesisko regulējumu, aizliedzot skaidri 

definētas negodīgas tirdzniecības prakses pārtikas piegādes ķēdē, kā arī paredzēt 

minimālos standartus šo aizliegumu un sankciju mehānismu īstenošanai; 

67. uzskata, ka šo jauno sistēmu būtu jābalsta ar minimālās summas iespējamu piešķiršanu 

no kopējā AVM pieejamā budžeta, tostarp bioloģiskajai lauksaimniecībai un 

bioloģiskās daudzveidības, augstu dzīvnieku veselības un labturības standartu un labas 

augu veselības atbalstam; 

68. aicina Komisiju ieviest vairāku fondu finansētu investīciju pieeju laikposmā pēc 

2020. gada likumdošanas perioda, lai nodrošinātu netraucētu īstenošanu integrētiem 

lauku attīstības instrumentiem ar skaidriem ieguvumiem videi, piemēram, viedo ciematu 

iniciatīvai; aicina Komisiju nākamās lauku attīstības politikas ietvaros prioritāri 

izstrādāt viedo ciematu iniciatīvas pasākumus un izveidot viedos ciematus; 

69. uzsver, ka Tirgu kopīgajās organizācijā (TKO) ir vajadzīgas plašākas iespējas 

sadarbībai ražotāju organizācijās (RO un ROA, tostarp kooperatīvos) un starpnozaru 

organizācijās (SO). 
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