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IEROSINĀJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

1. atzīmē, ka Eiropai ir vajadzīga spēcīgāka un konkurētspējīgāka lauksaimniecības nozare, 
lai Eiropas patērētājiem varētu nodrošināt kvalitatīvu un nekaitīgu pārtiku un lai spētu 
risināt nākotnes problēmas, kas saistītas ar darbavietu radīšanu, ekonomisko izaugsmi un 
vides aizsardzību;

2. atzīst lauksaimniecības nozares lomu videi nekaitīgu sabiedrisko labumu nodrošināšanā;
turklāt uzskata, ka lauksaimniecībai piemīt ievērojams un neizmantots videi nekaitīgas 
enerģijas ražotājas potenciāls; uzskata, ka KLP reformai jābūt vērstai uz lauksaimniecības 
nozares kā videi nekaitīgu sabiedrisko labumu un videi nekaitīgas enerģijas ražotājas 
potenciāla izmantošanu;

3. uzskata, ka otrajā pīlārā ir nepieciešami ieguldījumi inovācijās un jaunu risinājumu un 
ražošanas veidu izstrādē, lai tādējādi mudinātu lauksaimniekus iesaistīties enerģijas 
ražošanā;

4. ierosina, ka gadījumā, ja lauksaimnieki piedāvā trīs no desmit sarakstā iekļautajiem videi 
nekaitīgiem sabiedriskajiem labumiem, kas nepieciešami visās dalībvalstīs, viņiem 
jānodrošina tiesības uz ekoloģisko komponentu;

5. uzsver, ka ekoloģiskajam komponentam dalībvalstīm jābūt obligātam, savukārt 
lauksaimniekiem — izvēles iespējai; konstatē, ka, padarot, ekoloģisko komponentu par 
pirmā pīlāra un tādējādi arī tiešo maksājumu daļu, tas būs saistīts arī ar ekoloģiskajām un 
vides iniciatīvām un sniegs lauksaimniekiem patiesu ekonomisko stimulu ieviest videi 
nekaitīgākus ražošanas veidus;

6. turklāt uzsver, ka ekoloģiskais komponents Eiropas lauksaimniekiem nedrīkst radīt lielākus 
birokrātiskos šķēršļus: ir vajadzīga vienkārša un loģiska sistēma, un tādēļ ekoloģiskā 
komponenta uzraudzība jāiekļauj pašreizējos uzraudzības mehānismos;

7. uzsver, ka ekoloģiskajā komponentā jāņem vērā dalībvalstu dažādie attīstības līmeņi, lai 
nodrošinātu, ka visiem lauksaimniekiem ir vienlīdzīgas iespējas saņemt ekoloģisko 
komponentu, kas nozīmē, ka jāļauj ņemt vērā jau ieviestos ekoloģiskos elementus;

8. uzsver, ka pirmā pīlāra vides iniciatīvām jābūt Eiropas līmeņa iniciatīvām un jāpapildina 
otrā pīlāra vides pasākumi, kuri koncentrējas uz valstu, reģionālajām un vietējā līmeņa 
prioritātēm un specifiku; uzskata, ka ekoloģiskajam komponentam jābūt pirmā pīlāra tiešo 
maksājumu daļai, lai tādējādi nodrošinātu, ka tiek veicinātas lauksaimnieku apņemšanās 
vides jomā un ka visās dalībvalstīs īstenošanas process norit vienādi.


