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IEROSINĀJUMI

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

1. norāda, ka ES budžetā lauksaimniecības izdevumi ir diezgan neelastīgi, ņemot vērā to 
paredzamību un prasību par obligātu saistību un maksājumu pilnīgu atbilstību attiecībā uz 
tiešajiem maksājumiem, kā arī to, ka šie maksājumi veido vismaz 70 % no KLP budžeta, 
tādēļ jebkuras izmaiņas pamatā ir saistītas ar tirgus izdevumiem;

2. noraida Padomes ierosinātos 2012. gada budžeta projekta grozījumus; uzskata, ka 
Komisijas budžeta vajadzību aplēses ir reālistiskākas nekā Padomes priekšlikumi, jo īpaši 
ņemot vērā iepriekšējo gadu grāmatojumu noskaidrošanu; tādēļ prasa atjaunot 2012. gada 
budžeta projektā ietvertos skaitļus, jo īpaši, ņemot vērā pašreizējo lielo ekonomisko 
nedrošību un tirgus nestabilitāti, kas prasa rūpīgi izvērtēt jebkuras nozīmīgas izmaiņas;

3. pauž bažas par Komisijas optimistisko pieņēmumu, ka lauksaimniecības tirgu attīstība būs 
relatīvi stabila un lielā mērā labvēlīga, kā arī par nepieciešamo ar tirgu saistīto izdevumu 
pastāvīgo samazināšanos; norāda, ka tirgu situācijas uzlabošanās bieži atšķirīgi ietekmē 
dažādas nozares; prasa, lai Komisija rūpīgi pārraudzītu lauksaimniecības tirgu attīstību un 
būtu gatava ātri un efektīvi rīkoties, paredzot vajadzīgos mehānismus, lai novērstu 
nelabvēlīgas tirgus attīstības tendences, piemēram, pašreizējo situāciju olīveļļas un
cūkgaļas nozarē; uzsver, ka ir jāpielāgo intervences loģika un jāatjaunina sliekšņa cenas 
atbilstīgi tirgus attīstībai; 

4. uzsver, ka ir svarīgi paredzēt pienācīgu finansējumu konkrētām programmām, piemēram, 
augļu un piena programmām skolā; atgādina, ka no šīm konkrētajām programmām gūst 
labumu ne tikai lauksaimnieki, bet arī mazāk aizsargātas sabiedrības daļas, un tās veicina 
veselīgākus ēšanas paradumus; tādēļ prasa abām programmām atjaunot 2012. gada 
budžeta projektā iekļautās summas; 

5. atgādina — kā Komisija pareizi norāda tāmē — , ka programmas mazāk nodrošinātām 
personām ir jāīsteno, ņemot vērā tiesvedību Vispārējā tiesā; atzīmē, ka Vispārējās tiesas 
2011. gada 13. aprīļa spriedumā par lietu T-576/08 tika paziņots, ka šīs programmas 
finansējumam jāsedz tikai pārtikas piegādes izmaksas no intervences krājumiem, bet nevis 
izdevumi, kas radušies, pērkot pārtikas krājumus tirgū; tādēļ uzsver, ka ir steidzami 
nepieciešams jauns juridiskais pamats, lai saglabātu tādu pašu finansiālā atbalsta līmeni 
pārtikas palīdzības programmām; 

6. aicina izveidot ierosinātos izmēģinājuma projektus, īpaši to, kura mērķis ir izstrādāt 
lauksaimniecības programmas un atbalstīt instrumentus, ar kuriem gūst labumu ražotāji, 
kas ražo videi īpaši draudzīgas sabiedriskās preces, kā arī izmēģinājuma projektu ar mērķi 
skolās, pārdošanas vietās un citos kontaktpunktos sniegt patērētājiem informāciju par 
augstajiem standartiem, kuru ievērošanu Eiropas lauksaimnieki nodrošina kvalitātes, 
pārtikas nekaitīguma, vides un dzīvnieku labturības jomā; aicina pagarināt izmēģinājuma 
projektu par jauno lauksaimnieku apmaiņas programmu; aicina Komisiju īstenot visus 
ierosinātos izmēģinājuma projektus.


