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IEROSINĀJUMI

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

1. norāda, ka mūsu dabas mantojums ir nozīmīga ekoloģiskā vērtība, kas ir būtiska cilvēku 
labklājībai; uzskata, ka visām ES dalībvalstīm būtu jāsadarbojas un jāsaskaņo savi 
centieni, lai uzlabotu dabas resursu izmantošanas efektivitāti un novērstu neto zaudējumus 
bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu jomā gan lauku, gan pilsētu 
teritorijās; 

2. atzinīgi vērtē jauno ES bioloģiskās daudzveidības stratēģiju, bet neatbalsta Komisijas 
priekšlikumu ieviest papildu „ekoloģisko” komponentu attiecībā uz maksājumiem, kā 
ierosināts reformu projekta dokumentā par KLP 2020. gada perspektīvā; uzskata, ka 
Komisijas priekšlikumi palielinās administratīvās izmaksas un būs pretrunā mērķim 
vienkāršot KLP;

3. uzskata — pirms turpināt nodrošināt videi nekaitīgāku KLP, mums jāizvērtē šādu 
pasākumu ietekme uz ES lauksaimniecības konkurētspēju pasaules tirgū;

4. atzinīgi vērtē Komisijas ieteikumus KLP reformai, tostarp skaidri formulētos pasākumus 
gan saskaņā ar pirmo, gan otro pīlāru, lai saglabātu un uzlabotu bioloģisko daudzveidību; 
šajā sakarībā uzsver lauksaimniecības īpašo nozīmi, kas jau ir devusi lielu ieguldījumu 
sugu un biotopu daudzveidības saglabāšanā un kurai būs izšķiroša nozīme Eiropas 
bioloģiskās daudzveidības stratēģijas veiksmīgā īstenošanā, kuras pamatā ir laba 
lauksaimniecības prakse, tostarp ūdens resursu ilgtspējīga izmantošana;

5. uzsver — lai novērtētu izmantoto instrumentu efektivitāti, jāpāriet no pieejas, kas balstīta 
uz līdzekļiem, uz pieeju, kuras pamatā ir rezultāti;

6. ir pārliecināts — tā dēvētā videi draudzīgākas KLP veidošana būtu jāveic efektīvi un bez 
birokrātiskiem šķēršļiem, nediskriminējot esošos agrovides pasākumus; saistībā ar 
nepieciešamo administratīvā sloga mazināšanu cita starpā aicina nodrošināt, ka arī 
turpmāk pēc 2014. gada visi KLP maksājumi atbilst stingriem savstarpējās atbilstības 
noteikumiem, kuriem vajadzētu būt gan pārredzamiem, gan arī pēc iespējas vienkāršāk 
īstenojamiem un uzraugāmiem;

7. uzskata, ka papildu ekoloģisko ietekmi ES līmenī var panākt KLP ietvaros, galvenokārt 
efektīvāk īstenojot savstarpējās atbilstības noteikumus (tostarp visām dalībvalstīm 
piemērojot laba lauksaimniecības un vides stāvokļa (LLVS) standartus un pielāgojot 
direktīvu īstenošanas kārtību), īstenojot agrovides programmas un atbalstot Natura 2000 
teritorijas ar labāk finansētu KLP otro pīlāru;

8. atgādina, ka KLP ir galvenā nozīme, garantējot patērētāju drošu apgādi ar kvalitatīvu 
pārtiku par pieejamu cenu; šajā sakarībā norāda, ka Komisijas priekšlikums bez īpaša 
pamatojuma un obligāti piešķirt ekoloģiski nozīmīgu platību statusu 7 % lauksaimniecības 
zemes ir neatbilstīgs un neīstenojams, jo īpaši, ja šīs platības turpmāk nebūs pieejamas 
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pārtikas ražošanai reģionos, kur ir augsts ražīgums;

9. atkārtoti uzsver, cik svarīgi ir arī turpmāk nodrošināt spēcīgu un ekonomiski 
konkurētspējīgu lauksaimniecību un mežsaimniecību, lai saglabātu Eiropas ainavas un 
bioloģisko daudzveidību; uzsver, ka lauksaimniecības zemes nepietiekama izmantošana 
un pamešana var postoši ietekmēt dabisko vidi; šajā sakarībā aicina pēc 2013. gada 
saglabāt KLP budžetu vismaz pašreizējā līmenī, lai nodrošinātu lauku apvidu dzīvotspēju 
un lauksaimniecības darbību turpināšanu Eiropā;

10. aicina Komisiju saistībā ar jauno KLP reformu pastiprināt savus centienus, atbalstot tās 
lauksaimniecības nozares, kuras nodrošina būtisku devumu bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanā, un it īpaši biškopības nozari; norāda, ka savvaļas un pieradinātie kukaiņi, 
piemēram, bites, nodrošina 80 % ziedošo augu apputeksnēšanu un draudošā kukaiņu 
populācijas samazināšanās ir milzīga problēma sabiedrībai, jo lauksaimnieciskā un 
tādējādi arī pārtikas ražošana lielā mērā ir atkarīga no ziedošo augu apputeksnēšanas; 
tāpēc uzsver, ka veicamajos pasākumos bioloģiskās daudzveidības aizsardzībai īpaša 
uzmanība jāpievērš biškopībai;

11. ņemot vērā, ka vairāk nekā pusi no Eiropas teritorijas apsaimnieko lauksaimnieki, uzsver, 
ka KLP ir nenoliedzami nozīmīgs instruments bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, jo 
Eiropas lauksaimnieki būtiski sekmē Eiropas bioloģisko daudzveidību un klimata mērķu 
sasniegšanu; atbalsta saimniecību līmenī realizējamu pasākumu kopuma pieņemšanu, kuru 
mērķis būtu turpināt pārorientēt KLP uz to, lai kompensētu sabiedrisko preču ražošanu;

12. uzskata, ka tirgū patlaban netiek ņemta vērā ekosistēmu pakalpojumu ekonomiskā vērtība 
un nav paredzēta atlīdzība tiem, kuri atbilstīgi apsaimnieko zemi, lai sniegtu šādus 
pakalpojumus; uzskata, ka tāpēc ir nepieciešams maksāt par lauksaimniecības nozares 
sabiedriskajām precēm, lai nodrošinātu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un 
palielināšanu; šajā sakarībā uzskata, ka liela uzmanība jāpievērš novatoriskiem 
risinājumiem un sadarbības projektiem; aicina Komisiju un dalībvalstis veicināt projektus, 
kuros lauksaimnieki tiek iesaistīti kā partneri;

13. norāda, ka daudzus pasākumus jau īsteno kā daļu no KLP un ka tie palīdz uzlabot vides 
aizsardzību un dabas resursu saglabāšanu un risināt problēmas, kas saistītas ar klimata 
pārmaiņām, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un ūdens resursu un augsnes auglības 
samazināšanu; uzsver, ka augsnei ir izšķiroša nozīme ES bioloģiskās daudzveidības mērķa 
sasniegšanā; uzskata, ka, izmantojot ES finansētu papildu tiešo platībmaksājumu, KLP 
būtu jāparedz atlīdzība lauksaimniekiem, kuri papildus pienākumiem, kas izriet no LLVS 
nodrošināšanas, sniedz vēl citus ekosistēmu pakalpojumus saistībā arī ar darbībām, kas 
veicina bioloģisko daudzveidību; 

14. uzskata, ka ar lauku attīstības pasākumiem arī turpmāk jārisina problēmas, kas saistītas ar 
klimata pārmaiņām, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, nodrošinātību ar pārtiku un 
dabas resursu ilgtspējīgu pārvaldību, un jāveicina līdzsvarota teritoriālā kohēzija un 
nodarbinātība; tāpēc aicina stiprināt otro pīlāru un būtiski uzlabot šā pīlāra vides aspektu 
un tā agrovides pasākumu efektivitāti, tostarp paredzot minimālo obligāto 
lauksaimniecības finansējumu, kas jāatvēl agrovides pasākumiem;

15. uzsver, ka tikai funkcionējoša, ilgtspējīga, plaša mēroga un produktīva lauksaimniecība 
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spēj nodrošināt sabiedrībai vajadzīgos papildu pakalpojumus sabiedrisko preču veidā; 
tāpēc atbalsta līdzsvarotu pieeju, ar kuru integrē papildu vides aizsardzības pasākumu 
ieviešanu un KLP nozīmi efektīvas ražošanas nodrošināšanā;

16. uzsver, ka ir nepieciešama efektīvāka Eiropas līmeņa sadarbība zinātnisko un lietišķo 
pētījumu jomā par dzīvnieku un augu ģenētiskajiem resursiem, lai nodrošinātu to 
saglabāšanu un uzlabotu to spēju pielāgoties klimata pārmaiņām un lai veicinātu to 
efektīvu izmantošanu ģenētiskajai uzlabošanai saistībā ar ražošanas programmām;

17. uzsver nepieciešamību atbalstīt videi nekaitīgu lauksaimniecības praksi, tostarp 
tradicionālo sēklu un vietējo augu šķirņu izmantošanu, lai saglabātu bioloģisko 
daudzveidību; norāda, ka to sugu un biotopu daudzveidība, ko pašlaik uzskata par 
aizsargājamiem, var būt saistīta ar zemes lietošanas metodēm, kuras lauksaimniecībā un 
mežsaimniecībā Eiropā izmantoja senāk, un tāpēc tās jāturpina izmantot kā daļu no 
ilgtspējīgas zemes izmantošanas stratēģijas; šajā sakarībā atzīmē, ka apstākļi, piemēram, 
klimats, augsne un ūdens pieejamība, atšķiras galvenokārt vietējā un reģionālā līmenī, un 
tāpēc jāņem vērā reģionālie apstākļi un attiecīgi jāatrod atšķirīgas zemes izmantošanas 
iespējas;

18. iesaka paplašināt pārvaldības jēdzienu, attiecinot to arī uz iedzīvotāju mobilizāciju un 
bezpeļņas organizācijām un ekonomikas dalībniekiem, turklāt pēdējā gadījumā uzsverot 
bioloģiskās daudzveidības integrāciju uzņēmumu stratēģijās; uzsver, ka ir nepieciešams 
organizēt bioloģiskās daudzveidības izglītošanas un informēšanas kampaņas visās vecuma 
un sociālajās grupās, apzinoties, ka izglītošanas kampaņas bērniem un pusaudžiem 
galvenokārt jāorganizē skolās; uzskata, ka izglītība un profesionālā apmācība, īpaši 
lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un saistītajās nozarēs, būtu vairāk jākoncentrē uz 
bioloģiskās daudzveidības nozīmīguma akcentēšanu; uzskata, ka lauksaimniekiem ir 
būtiska nozīme bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā un ka tāpēc viņi jāatbalsta un 
jāmotivē aktīvi piedalīties attiecīgajās programmās;

19. vērš Komisijas uzmanību uz atsevišķu bioloģiskās daudzveidības atbalsta politikas jomu 
ietekmi uz lauksaimniecisko darbību un jo īpaši uz lielo plēsēju (galvenokārt lāču un 
vilku) ietekmi uz lauksaimniecības ekonomiku, darba apstākļiem un lauksaimnieku 
psiholoģisko stāvokli.
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