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IEROSINĀJUMI

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

1. aicina KLP pēc 2013. gada ievērot pārtikas mērķus, kas veicina jaunus ilgtspējīgas 
lauksaimnieciskās ražošanas veidus, kuros tiek taupīti energoresursi, samazināta ķīmisko 
vielu izmantošana un efektīvāk izmantots ekosistēmu potenciāls; norāda, ka tai jābūt 
spējīgai risināt tādas vides problēmas kā klimata pārmaiņas, resursu izsmelšana, ūdens 
piesārņojums, augsnes erozija u. c.;

2. norāda, ka KLP ietver lauksaimniekus un sabiedrību kopumā — tie abi ir gan nodokļu 
maksātāji, gan patērētāji —, jo sabiedrība gūst labumu no nekaitīgas pārtikas, veselīgas 
vides, labas veselības un izredzēm iegūt darbu;

3. aicina KLP finansējumu pamatot uz tādu modeli, kurā ietverti maksājumi saistībā ar 
nelabvēlīgiem dabas apstākļiem un zaļā punkta (green-point) maksājumi vai maksājumi 
neaizsargātiem reģioniem;

4. aicina nostiprināt ideju par abu pīlāru finansējumu, kas atkarīgs no vairāku vides un 
bioloģiskās daudzveidības kritēriju izpildes tā, lai augstas kvalitātes pārtiku varētu ražot, 
izmantojot ilgtspējīgu praksi; norāda, ka pietiekams finansējums ir vienīgais mērķtiecīgu 
lauksaimniecības un vides pasākumu panākumu nodrošinājums;

5. uzsver, ka obligāts ekoloģiskais komponents, kurā tiek ievērotas ekosistēmas, ne vien 
sniegs labumu videi, bet arī nodrošinās ilgtspējīgu nākotni ES lauksaimniecībai;

6. atzinīgi vērtē Komisijas 2. politikas alternatīvu, kas risinātu ES ekonomikas, vides un 
sociālās problēmas un nostiprinātu lauksaimniecības un lauku teritoriju ieguldījumu 
Eiropa 2020 mērķa par gudru, ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi sasniegšanā;

7. uzskata, ka saskaņā ar pārskatīto KLP būtu jāapsver jauni „oglekļa kredīta” instrumenti, jo 
lauksaimniecība sniedz ļoti lielu potenciālu cīņai ar klimata pārmaiņām;

8. ar nožēlu atzīst to, ka ES bioloģiskās daudzveidības mērķus vēl nepieciešams īstenot un 
sagaida, ka KLP kalpos par katalizatoru centieniem sasniegt šos mērķus;

9. norāda, ka lielākā daļa eiropiešu iebilst pret ĢMO izmantošanu lauksaimniecībā un 
pārtikā; tālab aicina Komisiju izpētīt iespēju atteikt finansējumu lauksaimniecības 
uzņēmumiem, kas saistīti ar ĢMO;

10. mudina izveidot vairāk ES finansētu projektu, kuros lauksaimnieki un pētnieki var strādāt 
kopā un rast inovatīvus veidus zemes apstrādei ekoloģiski ilgtspējīgā veidā.


