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IEROSINĀJUMI

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Īpašo komiteju 
politikas uzdevumiem un budžeta līdzekļiem ilgtspējīgai Eiropas Savienībai pēc 2013. gada 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzskata, ka pašreizējās debates par jauno kopējo lauksaimniecības politiku (KLP) —
vienīgo politikas jomu Eiropas Savienībā, kas ir pilnīgā Kopienas kompetencē, — ir ļoti 
svarīgas, jo lauksaimniecības nozarei ir īpaša stratēģiska nozīme un tā patiesi rada 
pievienoto vērtību Eiropas Savienībā, lai saglabātu ražošanas jaudu, ņemot vērā klimata 
pārmaiņas un aizvien pieaugošo spiedienu uz dabas resursiem, un tādējādi nodrošinātu 
Eiropu un pasauli ar pārtiku;

2. atgādina, ka KLP papildus tās pamatmērķiem ir daudzfunkcionāla loma, nodrošinot tādus 
sabiedriskos labumus kā vides aizsardzība, kvalitatīvas pārtikas ražošana, bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšana un augsti dzīvnieku labturības standarti, kā arī veidojot un 
saglabājot nozīmīgu ainavu daudzveidību un kvalitāti Eiropas Savienībā, jo īpaši 
nelabvēlīgos un kalnainos apvidos, kur lauksaimniecība ir vienīgais iespējamais 
saimnieciskās darbības veids; norāda, ka KLP ir arī svarīga nozīme, lai sasniegtu Eiropas 
mērķus enerģētikas jomā, lai novērstu teritoriālas atšķirības un apturētu lauksaimniecības 
zemes pamešanu, iedzīvotāju skaita samazināšanos laukos un lauku iedzīvotāju 
novecošanu Eiropas Savienībā, sniedzot pietiekamu finansējumu lauku pašvaldību 
teritorijām, un tā ir obligāts priekšnosacījums, lai nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību 
daudzos ES reģionos;

3. uzsver inovāciju un ilgtspējas nozīmi saistībā ar Eiropas lauksaimniecību, kas dod būtisku 
ieguldījumu Eiropas Savienības mērķu sasniegšanā; prasa labāk saskaņot politiku šajā 
jomā un veiksmīgāk izmantot esošos kohēzijas un pētniecības politikas instrumentus, lai 
veicinātu ieguldījumus lauksaimniecības pētījumos;

4. atgādina iniciatīvas JEREMIE lielos panākumus, kura ļāva piešķirt MVU vairāk nekā 
6 miljardus euro, un ierosina izveidot līdzīgu finanšu mehānismu ar nosaukumu 
JERICHO (Joint European Rural Investment CHOice) lauku attīstības programmām 
nākamajā plānošanas periodā;

5. norāda, ka Eiropas Savienībai arī pēc 2013. gada būs vajadzīga augstražīga 
lauksaimniecība; uzskata, ka neatkarība pārtikas apgādes jomā joprojām ir viens no 
Eiropas Savienības pamatmērķiem; 

6. atgādina, ka nākamajās desmitgadēs Eiropas Savienībai un pārējai pasaulei būs 
jārisina tādas jaunas problēmas kā nodrošinātība ar pārtiku un enerģijas un ūdens 
trūkums; uzskata, ka lauksaimniecība varētu mazināt šo problēmu iespējamās negatīvās 
sekas;

7. atzīmē, ka tā ir pirmā KLP reforma 27 dalībvalstu Eiropas Savienībā un ka, lai 
nodrošinātu Eiropu un pasauli ar pārtiku, ir svarīgi turpināt daudzveidīgo 
lauksaimniecības praksi, radot iespējas tās īstenošanai, pienācīgi ņemot vērā atšķirīgo 
attīstības līmenī dažādās Eiropas valstīs un teritorijās un vienlaikus atsakoties no 
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mēģinājumiem upurēt kopējo politiku par labu dalībvalstu politikai; uzsver, ka jaunajai 
KLP ir jānodrošina resursu pienācīga sadale starp dalībvalstīm;

8. uzstāj, ka ir jāievieš ne tikai tiešā atbalsta sistēma (1. pīlārs), kas ļautu Eiropā attīstīt 
lauksaimniecību, kura aptver visus reģionus un nodrošina pienācīgus iztikas līdzekļus 
lauksaimniekiem, bet arī programmas lauku teritoriju attīstības veicināšanai (2. pīlārs), 
jo īpaši saistībā ar lauksaimniecību; aicina samazināt administratīvos izdevumus 
(pirmām kārtām veicinot nosacītību) un vienkāršot procedūras, lai lauksaimnieki 
galveno uzmanību varētu pievērst saviem tiešajiem pienākumiem un lai viņiem būtu 
iespējami lielāka plānošanas drošība;

9. norāda, ka KLP īpatsvars kopējā ES budžetā nepārtraukti samazinās — no 75 % 
1985. gadā līdz paredzētajiem 39,3 % 2013. gadā, kas veido mazāk nekā 0,45 % no ES 
IKP, lai gan lauksaimniecības politika ievērojami palīdz apgādāt ar pārtiku 500 miljonus 
Eiropas iedzīvotāju, nodrošina 13,6 miljonus darbavietu, kalpo par pamatu 5 miljoniem 
darbavietu ES agropārtikas nozarē un tiešā veidā aizsargā un uztur 47 % Eiropas 
Savienības teritorijas;

10. uzskata, ka ES lauksaimniecības politikai atvēlētie budžeta līdzekļi jāsaglabā vismaz tādā 
pašā līmenī kā tagad, ņemot vērā plašo mērķu diapazonu, kas noteikts lauksaimniecības 
politikai stratēģijā „Eiropa 2020” un citur, kā arī vajadzību tos paplašināt, lai pievērstos 
plašai jaunu uzdevumu virknei, kas prasa Eiropas rīcību, un nodrošināt reālu pievienoto 
vērtību;

11. atgādina, ka nesenā ekonomikas krīze ļoti nelabvēlīgi ietekmējusi lauksaimniecību;

12. uzsver, ka Eiropas ražotājiem ir jāievēro augsti Eiropas Savienības standarti, jo īpaši 
attiecībā uz produktu kvalitāti, pārtikas nekaitīgumu, vidi, sociālo jomu un dzīvnieku 
labturību; uzskata, ka, trūkstot KLP vajadzīgajiem budžeta līdzekļiem, Eiropas ražotāji 
vairs nespēs nodrošināt atbilstību minētajiem standartiem;

13. norāda, ka Eiropas Savienībā nepārtraukti palielinās tirdzniecības deficīts 
lauksaimniecības ražojumu jomā un pēdējo desmit gadu laikā tā ir zaudējusi lielu tirgus 
daļu; uzsver, ka Eiropas ekonomika ir ļoti atkarīga no tādu izejvielu importa, kas lielā 
daudzumā satur augu olbaltumvielas;

14. uzskata, ka daudzgadu finanšu shēmu (DFS) ilgums ir jāizvēlas tā, lai panāktu pienācīgu 
un efektīvu budžeta izpildi, kas ļautu sasniegt mērķus, kuri paredz izveidot stipru Eiropu; 
tāpat uzskata, ka ir vajadzīga liela elastība, ņemot vērā jaunos uzdevumus, kuri LKP 
jārisina jau tagad;

15. ņemot vērā iepriekšējo pieredzi, uzskata, ka īsi plānošanas periodi var izrādīties neefektīvi 
gan no izdevumu, gan mērķu īstenošanas aspekta, un tādēļ ierosina izmantot vismaz 
septiņu gadu periodu, lai neatkārtotu nesenajā pagātnē radušās problēmas un pieļautās 
kļūdas, nodrošinot stabilu sistēmu, kas veicina ieguldījumus lauksaimniecības jomā;

16. aicina saglabāt DFS un pašreizējo budžeta struktūru, kā arī lauksaimniecības budžeta 
pašreizējo struktūru, kas sastāv no diviem pīlāriem, lai lauksaimniecība un lauku attīstība 
arī turpmāk būtu vienā izdevumu kategorijā;
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17. iesaka nākotnē ieviest principu, saskaņā ar kuru Eiropas Savienības līdzfinansējuma 
līmenim vajadzētu atspoguļot lauku attīstības programmu ietvaros veikto ieguldījumu 
pievienoto vērtību, kas radīta Eiropā.
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