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IEROSINĀJUMI

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

1. pauž nožēlu par to, ka, ņemot vērā daudzgadu finanšu shēmā (DFS) 2014.–2020. gadam 
2. izdevumu kategorijai noteikto maksimālo apjomu, 2016. gadā, visticamāk, tiks 
samazināti izdevumi praktiski visās galvenajās kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) 
kategorijās, tostarp izdevumi tiešajiem maksājumiem un tirgus pasākumiem;

2. šajā sakarībā ņem vērā to, ka 2016. gada budžeta projektā (BP) 2. izdevumu kategorijā ir 
ierosināts piešķirt EUR 63,1 miljardu saistību apropriācijās (-0,1 % salīdzinājumā ar 
2015. gadu, ņemot vērā to, ka tika neitralizētas pārplānošanas radītās sekas) un 
EUR 55,9 miljardus maksājumu apropriācijās (-0,2 %);

3. norāda, ka 2016. gada BP ir atstāta rezerve saistībām EUR 1,2 miljardu apmērā, 
nesasniedzot maksimālo apjomu, un rezerve EUR 1,1 miljarda apmērā Eiropas 
Lauksaimniecības garantiju fondam (ELGF), nesasniedzot tam paredzēto maksimālo 
apjomu; prasa 2. izdevumu kategorijā atstāt rezervi, lai varētu risināt iespējamas 
turpmākas krīzes lauksaimniecības nozarē; gaida Komisijas grozījumu vēstuli, kura, 
visticamāk, tiks iesniegta 2015. gada oktobrī un kurai vajadzētu būt sagatavotai, 
pamatojoties uz atjauninātu informāciju par ELGF finansējumu;

4. uzsver attiecībā uz 2016. gada BP, ka tas būs pirmais gads, kad tiks pilnībā īstenoti tiešie 
maksājumi, kas ieviesti ar Regulu (ES) Nr. 1307/2013; šajā kontekstā vērš uzmanību uz 
ELGF budžeta samazinājumu par 1,4 % saistībās un apropriācijās, jo tika pārvietotas 
apropriācijas starp abiem KLP pīlāriem;

5. atzīmē, ka 2016. gada BP finansējums, kas lauku attīstībai paredzēts no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), tiktu palielināts par 2,8 % saistību 
apropriācijās un par 6,3 % maksājumu apropriācijās; tomēr uzsver, ka palielinājums ir 
loģisks iznākums tam, ka jauno 2014.–2020. gada programmu plānošana notika vēlu un 
tiek pabeigtas 2007.–2013. gada programmas;

6. atzinīgi vērtē pasākumus, kuru mērķis ir ierobežot neizpildīto saistību apmēru, un uzskata, 
ka tie ir priekšnosacījums tam, lai varētu sekmīgi sākt 2014.–2020. gada plānošanas 
periodu; tādēļ aicina Padomi un dalībvalstis steidzami veikt visus nepieciešamos 
pasākumus, lai segtu neizpildītos maksājumu pieprasījumus;

7. pauž nožēlu par to, ka salīdzinājumā ar 2015. gadu ir samazināti intervencei 
lauksaimniecības tirgos paredzētie līdzekļi; nepiekrīt Komisijas viedoklim, ka ārkārtas 
pasākumiem saistībā ar Krievijas noteikto embargo atsevišķu lauksaimniecības produktu 
importam no ES vajadzētu attiekties tikai uz 2015. gadu, jo Krievija pauda nodomu 
importēšanas aizliegumu pagarināt līdz 2016. gada sākumam; pauž bažas, ka tādēļ 
2016. gadā būs vajadzīga turpmāka tirgus intervence, lai atbalstītu embargo skartos ES 
lauksaimniekus;

8. uzstāj uz nepieciešamību nodrošināt līdzekļus, lai lauksaimniekiem kompensētu 
ekonomiskos zaudējumus, kas viņiem radušies tirgus un sanitāro vai fitosanitāro krīžu dēļ, 
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piemēram, saistībā ar Xylella fastidiosa, un uzsver nepieciešamību šim nolūkam izmantot 
2. izdevumu kategorijā pieejamās rezerves;

9. pauž nožēlu par ierosināto samazinājumu EUR 2 miljonu apmērā programmai skolu 
apgādei ar pienu — no EUR 77 miljoniem apropriācijās 2015. gadā līdz 
EUR 75 miljoniem 2016. gada BP; atgādina par Parlamenta pieprasījumu šai programmai 
palielināt līdzekļus par EUR 20 miljoniem gadā; atzinīgi vērtē nelielo palielinājumu 
programmai skolu apgādei ar augļiem līdz EUR 150 miljoniem; uzsver, ka abas 
programmas dalībvalstīs ir izrādījušās lietderīgas un efektīvas un uzsver to nozīmi, ņemot 
vērā pašreizējo krīzi un to bērnu skaitu Savienībā, kuri nesaņem pilnvērtīgu uzturu;

10. prasa, lai visi ieņēmumi, kas gūti ES budžetā no papildu nodevas vai visiem citiem 
piešķirtajiem ieņēmumiem no lauksaimniecības 2014. un 2015. gadā, paliktu 2. izdevumu 
kategorijā;

11. aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, lai 2016. gada budžetā lauksaimniecības 
nozares krīžu rezervei piešķirtie līdzekļi, kas vēlāk netiks iztērēti, pilnībā paliktu 
2. izdevumu kategorijā nākamajam budžeta gadam lauksaimniekiem paredzētajiem 
tiešajiem maksājumiem, kā paredzēts Regulā (ES) Nr. 1306/2013;

12. aicina Komisiju un dalībvalstis laicīgi uzraudzīt lauksaimniecības produktu lielās cenu 
svārstības, kas negatīvi ietekmē lauksaimnieku ienākumus, un vajadzības gadījumā ātri un 
efektīvi reaģēt uz tām;

13. atzinīgi vērtē biškopības atbalstam piešķirto līdzekļu apmēru, jo Parlaments vienmēr 
uzskatījis biškopību par prioritāti lauksaimniecības nākotnei un bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanai;

14. uzsver mērķus palielināt Eiropas lauksaimniecības konkurētspēju un ilgtspējību un prasa 
piešķirt līdzekļus minēto mērķu sasniegšanai.


