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IEROSINĀJUMI

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta 
komiteju un Ekonomikas un monetāro komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tās pieņems, 
iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē Komisijas 2020. gada 27. un 28. maija grozīto priekšlikumu attiecībā uz 
daudzgadu finanšu shēmu (DFS), tostarp 27. maija paziņojumu “Eiropas lielā stunda — 
jāatjaunojas un jāsagatavo ceļš nākamajai paaudzei” (COM(2020)0456), kurā 
salīdzinājumā ar iepriekšējo DFS priekšlikumu ierosināts lielāks finansējums kopējai 
lauksaimniecības politikai (KLP); atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu pagaidu 
laikposmā nodrošināt papildu resursus, izmantojot atveseļošanas instrumenta “Next 
Generation EU” līdzekļus, tomēr uzsver, ka tik un tā ir ārkārtīgi svarīgi vienoties par 
vērienīgu DFS; uzsver, ka, salīdzinot ar iepriekšējo DFS priekšlikumu, palielinātajam 
finansējumam ir būtiska nozīme, lai īstenotu ierosinātos nākamās KLP mērķus un 
vērienīgos uzdevumus, tostarp pārtikas nodrošinājuma garantēšanu, pienācīga dzīves 
līmeņa nodrošināšanu lauksaimniekiem, enerģisku lauku kopienu atbalstīšanu un zaļā 
kursa mērķu sasniegšanu lauksaimniecībā, stiprinot lauksaimniecības pārtikas nozares 
noturīgumu un nodrošinot ilgtspējīgu pārtikas ražošanu; uzsver, ka šo mērķu īstenošana 
ir atkarīga ne tikai no pienācīga KLP finansējuma, bet arī no citiem DFS instrumentiem, 
piemēram, pētniecības un ieguldījumiem inovācijā vai digitālajās tehnoloģijās, un no tā, 
vai šie instrumenti būs vieglāk pieejami lauksaimniekiem un lauksaimniecības pārtikas 
nozarei;

2. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu instrumenta “Next Generation EU” ietvaros 
piešķirt 15 miljardus EUR lauku attīstībai, taču pauž nožēlu, ka jaunajā instrumentā nav 
ierosināts atvēlēt līdzekļus KLP pirmajam pīlāram, kaut gan ir nepieciešams palielināt 
tiešos maksājumus un pastiprināt atbalstu nozaru programmām, lai palīdzētu 
lauksaimniekiem pārvarēt Covid-19 krīzi un izpildīt zaļā kursa mērķus;

3. atzinīgi vērtē gan priekšlikumu palielināt Taisnīgas pārkārtošanās fonda (TPF) resursus, 
piešķirot vēl 32,5 miljardus EUR, tostarp papildu līdzekļus no atveseļošanas 
instrumenta “Next Generation EU”, gan divu papildu pīlāru izveidi Taisnīgas 
pārkārtošanās mehānismā, proti, īpašu shēmu “InvestEU” ietvaros un publiskā sektora 
aizdevumu mehānismu, un uzsver — lai TPF un zaļā pārkārtošanās darbotos sekmīgi un 
nodrošinātu ieguvumus lauksaimniecības nozarei un lauku teritorijām, tie ir jāīsteno 
taisnīgā, iekļaujošā un zinātniski pamatotā veidā, sadarbojoties ar ieinteresētajām 
personām;

4. atzinīgi vērtē ierosinājumu palielināt Eiropas Investīciju fonda kapitālu par 
1,5 miljardiem EUR un uzsver, ka ir svarīgi laukos atvieglot mazo un vidējo 
uzņēmumu, tostarp lauku saimniecību, piekļuvi publiskajam un privātajam 
finansējumam, lai atbalstītu pastiprinātas zaļās investīcijas, digitalizācijas instrumentu 
izstrādi un pieejamību, modernizāciju un inovāciju, kas ļaus lauksaimniekiem, 
lauksaimniecības nozarei un lauku apvidiem stāties pretī grūtībām un izmantot iespējas, 
ko paver zaļā kursa mērķu un vērienīgo uzdevumu īstenošana;

5. aicina Komisiju un dalībvalstis, izmantojot Atveseļošanas un noturības mehānismu, 
attiecīgā gadījumā sniegt papildu atbalstu Eiropas lauksaimniekiem un kooperatīviem 
uzņēmumiem, lai saskaņoti risinātu sarežģītos uzdevumus, kas izriet no nepieciešamības 
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nodrošināt atbilstību jaunajiem noteikumiem un pielāgoties klimata pārmaiņu 
nelabvēlīgajai ietekmei, neapdraudot pārtikas ražošanu un ievērojot ilgtspējības 
principu;

6. uzskata, ka Komisijas grozītā DFS un priekšlikumi attiecībā uz “Next Generation EU” 
instrumentu ir atzinīgi vērtējami kā solis tuvāk Parlamenta nostājai, proti, ka nākamajā 
ES finanšu shēmā lauksaimniecībai un lauku attīstībai atvēlētā summa reālā izteiksmē ir 
jāsaglabā vismaz pašreizējā līmenī; aicina Eiropadomi nepieļaut, ka jelkādā veidā tiktu 
samazinātas Komisijas jaunākajos priekšlikumos minētās lauksaimniecībai un lauku 
attīstībai paredzētās summas; uzstāj, ka ikviens ar zaļo pārkārtošanos saistīts papildu 
pasākums, tostarp stratēģijas “No lauka līdz galdam” un Biodaudzveidības stratēģijas 
mērķu sasniegšana, ir jāfinansē ar jauniem līdzekļiem un papildu ES pašu resursiem; 
norāda, ka zaļajā kursā paredzēto papildu pasākumu finansēšanai nedrīkst izmantot 
tagadējo KLP finansējumu;

7. vēršoties pie Komisijas, uzsver, ka zaļās pārkārtošanās norisei lauksaimniecībā ir 
jānodrošina līdzsvarota pieeja trim ilgtspējas dimensijām, t. i., sociālajai, vides un 
ekonomiskajai ilgtspējai; uzsver to, cik nozīmīgs ir Parīzes nolīguma 2. panta 1. punkta 
b) apakšpunkts, kurā par fundamentālu prioritāti ir atzīta pārtikas nodrošinātības 
garantēšana, palielinot spēju pielāgoties klimata pārmaiņu ietekmei;

8. pieņem zināšanai Komisijas paziņojumu “Ilgtspējīgas Eiropas investīciju plāns ” 
(COM(2020)0021), taču uzsver, ka tajā ierosinātie elementi, tostarp Taisnīgas 
pārkārtošanās fonds, ir pilnībā atkarīgi no vienošanās par vērienīgu DFS; pauž dziļas 
bažas par to, ka, pārceļot ES budžeta līdzekļus agrākai izlietošanai, lai segtu jaunās ar 
Covid-19 pandēmiju saistītās izdevumu vajadzības, turpmākajos plānošanas perioda 
gados var pietrūkt finansējuma, un tas ietekmētu lauksaimniecības nozares spēju īstenot 
stratēģijas “No lauka līdz galdam” un Biodaudzveidības stratēģijas mērķus, jo ES 
lauksaimnieki saņemtu mazāku atbalstu, un tas būtu īpaši postoši, ja no 
lauksaimniekiem tiek gaidīts, ka viņi izpildīs zaļajā kursā noteiktās jaunās un stingrās 
prasības; uzsver, ka pārejai uz ilgtspēju jābūt godīgai, taisnīgai un atbildīgai, un tās 
norisē jābūt iesaistītām visām ekonomikas un sociālās jomas nozarēm, lai nepieļautu 
nepamatotu spiedienu uz lauksaimniecības nozari;

9. norāda, ka Ilgtspējīgas Eiropas investīciju plāns zināmā mērā balstās uz plašu privāto 
ieguldījumu piesaistīšanu, taču ir visai ticams, ka pirmajos gados pēc Covid-19 
pandēmijas šādu ieguldījumu nebūs daudz, un tādēļ ir vēl jo svarīgāk vienoties par 
vērienīgu DFS;

10. norāda, ka ES lauksaimniecība ir vienīgā lielā sistēma pasaulē, kas samazinājusi 
siltumnīcefekta gāzu emisijas (kopš 1990. gada — par 20 % );

11. uzsver, ka, izstrādājot valstu plānus un piešķirot finansējumu, kā arī izstrādājot 
ilgtermiņa finanšu perspektīvu, ir jāņem vērā dažādo reģionu un dalībvalstu atšķirīgā 
sākotnējā situācija un attīstības potenciāls;

12. aicina Komisiju izdarīt izmaiņas valsts atbalsta noteikumos un konkurences 
noteikumos, lai netiktu iedragāts kopējās lauksaimniecības politikas kopīguma aspekts;

13. atgādina, ka modernizēta un ilgtspējīga KLP sniegs izšķirīgu ieguldījumu ES vispārējo 
vērienīgo klimata mērķu sekmīgā sasniegšanā, vienlaikus garantējot nodrošinātību ar 
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pārtiku, un ka ievērojama KLP daļa būs vērsta uz to, lai atbalstītu ar klimatu saistītus 
mērķus; atgādina, ka KLP reforma joprojām turpinās un ka pagaidām vēl nav nolemts, 
kādam precīzi jābūt ieguldījumam ar vidi un klimatu saistīto mērķu un prasību izpildē; 
uzsver, ka šo mērķu sasniegšana lielā mērā būs atkarīga no tā, vai turpmākajos budžetos 
tam tiks atvēlēti pietiekami līdzekļi; šajā sakarībā norāda, ka zaļā kursa un stratēģijas 
“No lauka līdz galdam” īstenošana nedrīkst novest pie mērķu vērienīguma mazināšanās, 
īpaši raugoties uz mērķi nodrošināt ilgtspējīgus iztikas līdzekļus mūsu lauksaimniekiem, 
un uzsver, ka lauksaimniekiem nevar izvirzīt lielākas prasības, vienlaikus paredzot 
mazāku finansējumu; cer drīzumā iesaistīties konstruktīvās sarunās ar Padomi par 
turpmāko KLP, tiecoties panākt vienošanos un nodrošināt ES ražotājiem plānošanai 
nepieciešamo noteiktību, un uzsver, ka Komisijas reformu priekšlikums ir pamats 
likumdevēju šībrīža darbam un ka šajā posmā to nebūtu vēlams grozīt vai atsaukt;

14. norāda, ka paziņojumā “Ilgtspējīgas Eiropas Investīciju plāns” (COM(2020)0021) 
Komisija konstatējusi ievērojamas investīciju vajadzības lauksaimniecībā — tās īpaši 
nepieciešamas, lai risinātu plašākus vides problēmjautājumus, tostarp cīnītos pret 
bioloģiskās daudzveidības zudumu un vides piesārņojumu; tomēr uzsver, ka Komisija 
šīs vajadzības raksturojusi kā piesardzīgas aplēses, ņemot vērā to, ka trūkst datu, lai 
precīzi novērtētu ar pielāgošanos klimata pārmaiņām un ekosistēmu un bioloģiskās 
daudzveidības atjaunošanu un saglabāšanu saistītās investīciju vajadzības;

15. norāda uz atjaunojamo izejvielu un atjaunojamo energoresursu iekšzemes ražošanas 
noturīgumu pret krīzēm un, lai īstenotu un aktīvāk virzītu ES bioekonomikas stratēģiju, 
prasa uzsākt iniciatīvu, kas intensīvi veicinātu kokmateriālu izmantošanu būvniecībā, kā 
arī renovācijas iniciatīvu, īpašu uzmanību pievēršot iekšzemē iegūtu atjaunojamo 
izejvielu un ilgtspējīgu atjaunojamo energoresursu izmantošanai;

16. prasa, lai palielinātām ekoloģiskajām prasībām vienmēr būtu paredzēta attiecīga 
finansiālā kompensācija; norāda, ka vienpusēji nosacījumi nedod labumu nedz Eiropas 
lauksaimniecībai, nedz videi, ja gala rezultātā Eiropas pārtikas ražošana tiek pārvietota 
uz trešām valstīm;

17. uzsver, ka ir nepieciešam, lai saistībā ar KLP pasākumiem, kas vērsti uz zaļā kursa 
mērķu sasniegšanu, tiktu īstenots vispārējais dzimumu līdztiesības princips, tā 
nodrošinot lauksaimniecībā strādājošo sieviešu integrēšanu ekoloģiskajā pārejā;

18. norāda, ka nesen uzliesmojusī Covid-19 pandēmija ir likusi apzināties lauksaimniecības 
stratēģisko lomu drošas un kvalitatīvas pārtikas nodrošināšanā par pieņemamām cenām 
un pārtikas krīzes nepieļaušanā; uzsver to, cik būtiska loma krīzes laikos ir tā 
dēvētajiem vitāli svarīgajiem darbiniekiem lauksaimniecības un pārtikas pārstrādes 
nozarē, un uzstāj, ka šiem darbiniekiem ir jānodrošina pienācīgi un droši darba apstākļi; 
uzstāj, ka ES lauksaimnieku centienus ražot pārtiku ilgtspējīgākā veidā nedrīkst 
iedragāt, importējot no trešām valstīm produktus, kuri neatbilst ES pārtikas 
nekaitīguma, vides aizsardzības, dzīvnieku labturības un sociālajiem standartiem. 
norāda, ka ir svarīgi mācīties no Covid-19 krīzes, jo īpaši raugoties uz stratēģiski 
nozīmīgajām nozarēm;

19. uzskata — lai sasniegtu zaļā kursa mērķus Eiropas līmenī un popularizētu tos 
starptautiskā līmenī, Komisijai ir jāveic lauksaimniecības produktu importa tarifu 
likmju novērtējums un jāierosina paaugstinātas likmes importam no valstīm, kuras 



PE650.723v02-00 6/8 AD\1209037LV.docx

LV

nepiemēro vai tuvākajā nākotnē nav paredzējušas piemērot saviem lauksaimniecības 
produktu ražotājiem standartus un prasības, kas būtu salīdzināmi ar ES standartiem un 
prasībām;

20. atzinīgi vērtē stratēģijā “No lauka līdz galdam” izvirzīto vērienīgo mērķi izstrādāt 
obligāto kritēriju minimumu ilgtspējīgam pārtikas iepirkumam un saskaņot publiskā 
finansējuma izmantošanu ar zaļo kursu; aicina publiskajā pārtikas iepirkumā lielākā 
mērā integrēt uzturvērtības un veselīguma aspektus;

21. uzsver, ka ir svarīgi finansēt pētniecību un inovāciju, kas vērsta uz alternatīvu zaļo 
pārejas tehnoloģiju izpēti, un uzskata, ka tām ir jābūt pieejamām visiem 
lauksaimniekiem, tostarp mazajiem lauksaimniekiem;

22. aicina Komisiju nodrošināt pienācīgus ārējos aizsardzības pasākumus sensitīviem 
lauksaimniecības produktiem un norāda, ka šajā procesā ir patērētājiem nepārprotami 
jāparāda ES augstie pārtikas ražošanas standarti;

23. uzstāj, ka līdzās KLP finansējumam ir jānodrošina papildu finanšu resursi 
lauksaimnieku pieprasījumiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes sekām vai citām krīzes 
situācijām;

24. aicina Komisiju nodrošināt, lai gan stratēģijā “No lauka līdz galdam”, gan turpmākajā 
klimata pārmaiņu politikā Eiropas lauksaimniecība būtu atzīta par sistēmiski nozīmīgu 
nozari un lai pastāvīgi un pienācīgi tiktu ņemts vērā un paturēts prātā piegādes drošības 
jautājums, raugoties uz to kā stabilitātes faktoru.
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