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IEROSINĀJUMI

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

1. norāda, ka PBP kopējās rezerves EUR 2638 miljonu apmērā lielāko daļu, proti, 
EUR 2027 miljonus, veido ar tirgu saistīto izdevumu un tiešo maksājumu rezerve 
2. izdevumu kategorijā (KLP pirmais pīlārs);

2. pauž bažas par lauku attīstībai paredzēto maksājumu un saistību apjoma atšķirību, kas 
2007. gadā bija 25 %, 2008. gadā — 30 % un 2009. gadā varētu būt 30 %; tādēļ prasa, lai 
Komisija iesniedz prognozi par apropriāciju atcelšanu 2009. gadā un visā 2007.–
2013. gada finanšu periodā, kā arī prognozi attiecībā uz problēmām, kas vēl jārisina, lai 
likvidētu pārmērīgi pieprasītu līdzekļu pārpalikumus (pašlaik lauku attīstības jomā 
nesamaksāto saistību (RAL) apjoms ir gandrīz EUR 9 miljardi) 2007.–2013. gada finanšu 
perioda beigās, jo Iestāžu nolīguma I pielikumā noteiktais maksājumu maksimālais 
apjoms samazinās no 1,06 % no NKI 2007. gadā uz 0,94 % no NKI 2013. gadā;

3. tādēļ aicina Komisiju nodrošināt raitu pārvaldību un ātrāku un efektīvāku grafiku lauku 
attīstības programmu koriģēšanai un atjaunināšanai, ņemot vērā iespējamās izmaiņas 
regulā, kas paredzamas saistībā ar KLP darbības novērtējumu;

4. atgādina, ka KLP galvenais mērķis ir nodrošināt tirgus stabilizāciju, apgādes drošību un 
samērīgas cenas patērētājiem, un tādēļ prasa, lai Padome un Komisija 2009. gada budžetā 
paredz līdzekļus, kas vajadzīgi to jauno vajadzību apmierināšanai, kuras izraisa pašreizējā 
pārtikas krīze, it īpaši tam, lai uzlabotu pārtikas pieejamību vistrūcīgākajām personām, kas 
no šīs krīzes cieš visvairāk;

5. norāda, ka draudošā turpmākā modulācija, kas paredzēta KLP darbības novērtējumā un kā 
dēļ līdzekļus pārvieto no ELGF uz ELFLA, palielinātu tā līdzfinansējuma apjomu, kurš 
jānodrošina dalībvalstīm; aicina Komisiju rūpīgi uzraudzīt šo līdzekļu izlietojuma 
plānošanu dalībvalstīs un uzsver, ka lielāki ES līdzekļi paredz līdzfinansējumu no 
dalībvalstīm, un brīdina, ka tas nedrīkst samazināt pašreizējo darbības programmu 
līdzfinansējumu;

6. mudina Komisiju un Padomi palielināt jaunajiem lauksaimniekiem paredzēto budžetu, jo 
šai grupai jāsaskaras ar ievērojamiem jauniem uzdevumiem (piemēram, cīņu ar klimata 
pārmaiņām un pārtikas ražošanas saglabāšanu Eiropā) un tā gadu gaitā ir samazinājusies, 
un ierosina to darīt, paredzot vairāk līdzekļu jauno lauksaimnieku izglītībai, apmācības 
tīkliem un apmaiņas programmām vai pastiprinot jauniem lauksaimniekiem paredzētos 
Lauku attīstības programmā iekļautos politikas instrumentus.
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