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IEROSINĀJUMI

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

1. norāda uz vispārējām bažām par KLP nelabvēlīgo ietekmi uz jaunattīstības valstīm, kas 
šobrīd samazinās, bet kas tomēr ir samilzusi; pauž nožēlu, ka Komisijas paziņojumā par 
KLP 2020. gada perspektīvā šī ietekme nav minēta; aicina jaunajā KLP kā galveno mērķi 
iekļaut principu par kaitējuma neradīšanu jaunattīstības valstīm;

2. aicina KLP pēc 2013. gada likvidēt visas eksporta subsīdijas un tiešos maksājumus 
nesaistīt ar ražošanu, lai panāktu līdzvērtīgu konkurenci starp ES un jaunattīstības valstu 
lauksaimniecības produktiem; prasa Komisijai finansēt pārejas shēmas kultūraugiem, 
kurus ietekmē šī atsaistīšana, ar nolūku veicināt bioloģisku un ilgtspējīgu 
lauksaimniecības praksi;

3. aicina ES izmantot tirdzniecības un attīstības politiku, lai veicinātu ilgtspējīgu 
lauksaimniecības praksi un pārtikas apgādes suverenitāti jaunattīstības valstīs ar nolūku 
novērst KLP samilzušo nelabvēlīgo ietekmi uz jaunattīstības valstīm; ir svarīgi panākt 
pārtikas nodrošinājumu vismazāk attīstītajās valstīs un pārtikas produktu neto 
eksportētājās jaunattīstības valstīs, novērst „zemes sagrābšanu”, nodrošināt īpašuma 
tiesības sīksaimniekiem un vietējiem lauksaimniekiem, kā arī likvidēt sēklu monopolu un 
atkarību no specializētiem pesticīdiem;

4. norāda, ka pārtika nav tikai prece, bet pārtikas pieejamība ir daļa no vispārējām 
cilvēktiesībām;

5. uzskata, ka saistībā ar rīcību, lai cīnītos ar lauksaimniecības preču cenu starptautiskām 
spekulācijām, jaunajai KLP būtu jāizveido piemēroti mehānismi un noteikumi, lai 
pārvaldītu lauksaimniecības atvasināto preču tirdzniecību un uzlabotu pārredzamību;
uzskata, ka ES būtu jārāda piemērs, izveidojot savā teritorijā vietējos lauksaimniecības 
izsoles tirgus un vietējās izplatīšanas sistēmas, kuras uzlabos sīksaimnieku kaulēšanās 
spējas pārtikas piegādes ķēdē;

6. prasa veikt radikālas izmaiņas ES un Mercosur nolīguma apspriežamajā tekstā, reaģējot 
uz Komisijas ietekmes novērtējumu, kurā brīdināts par nelegālas mežizstrādes un 
nelegālas rūpnieciskās lauksaimniecības plašu pieaugumu, kas notiek uz lauku kopienu un 
vides rēķina, un par miljoniem lauksaimniecības darbavietu zaudējumu Eiropā, pasliktinot 
KLP efektivitāti.


