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IEROSINĀJUMI

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

1. uzskata, ka Eiropai un tās reģioniem ir nepieciešama jauna, spēcīga KLP, kura veicinātu 
attīstību un uzlabotu konkurētspēju starptautiskajā tirgū, būtu lielākā mērā orientēta uz 
tirgu un ņemtu vērā sabiedrisko labumu, tostarp uzturdrošību, bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanu, pienācīgu ūdens un mežu apsaimniekošanu un ilgtspējīgu attīstību, kas 
balstīta uz izglītību un zināšanām, kā arī veicinātu kohēziju;

2. uzsver, ka būtu jāsaglabā tiešo maksājumu shēma, lai arī turpmāk nodrošinātu 
konkurētspēju, ekonomisko stabilitāti, pienācīgus saimniecību ienākumus un ES 
lauksaimniecības nozares ilgtspējīgu attīstību, kā arī uzturdrošību un vides drošību 
Eiropas Savienībā, tādējādi panākot citu politikas nostādņu un stratēģiju, tostarp 
stratēģijas „Eiropa 2020”, pareizu īstenošanu; šajā sakarībā uzskata, ka ir jāizstrādā 
objektīvi un pārredzami kritēriji, lai nodrošinātu piemērota līmeņa tiešā atbalsta sniegšanu 
visā ES un ļautu atteikties no līdz šim izmantotajiem finansējuma piešķiršanas kritērijiem 
saskaņā ar tiešo maksājumu shēmu;

3. uzskata, ka kopējā lauksaimniecības politikā jāpievērš lielāka uzmanība nelielu ģimenes 
saimniecību potenciālam, problēmām un vajadzībām; uzsver, ka ir jāpanāk šādu 
saimniecību ienākumu daudzveidība, kā arī jāveicina uzņēmējdarbības iemaņu attīstība un 
jārada jaunas darba vietas lauku apvidos;

4. norāda, ka reģionu un lauku apvidu potenciāls neaprobežojas tikai ar dabas resursiem, kas 
piešķir šiem apgabaliem būtisku sociālo un ekonomisko nozīmi, ņemot vērā, ka šie 
apgabali ir pirmā un galvenā vieta, kur tiek iegūti uzturdrošības panākšanai nepieciešamie 
pārtikas resursi, un ka šie apgabali nodrošina svarīgākās izejvielas rūpniecībai un 
atjaunojamās enerģijas ražošanai, kā arī sniedz ar vidi, ekoloģiju, ainavu un tūrismu 
saistītas nemateriālās vērtības, tostarp tradīcijas un kultūras īpatnības, piemēram, kulināro 
mantojumu reģionālo produktu veidā; 

5. vērš uzmanību uz to, ka spēkā esošie noteikumi par otrā pīlāra finansējuma piešķiršanu 
tika pieņemti, pamatojoties uz kohēzijas kritēriju, proti, lauksaimniecības un lauku 
attīstības atšķirībām starp atsevišķām dalībvalstīm un reģioniem; ņemot vērā joprojām 
pastāvošās atšķirības, uzskata, ka ir jāsaglabā spēkā esošie kritēriji un finansēšanas 
pasākumi lauku attīstībai, jo īpaši ņemot vērā otrā pīlāra paplašināšanos, lai ievērotu 
stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus; norāda, ka šajā nolūkā būs vajadzīga atbilstoša 
koordinēšana un uzdevumu sadale starp kopējo lauksaimniecības politiku un kohēzijas 
politiku.


