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IEROSINĀJUMI

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

1. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu un uzskata to par labu iesākumu vēl konkrētākai 
pieejai, lai sasniegtu 2010. gada bioloģiskās daudzveidības mērķus un piekrīt lēmumam 
vairāk uzmanības pievērst pašreizējo politikas virzienu un pasākumu īstenošanas 
intensificēšanai; 

2. norāda uz to, ka Kopējā lauksaimniecības politika (KLP) un asociētā dinamiskā attīstības 
vadība specializācijas un intensifikācijas virzienā no vienas puses un atstumtības un 
nepietiekamas zemes izmantošanas virzienā no otras puses, ir veicinājusi būtiskus 
bioloģiskās daudzveidības zaudējumus pēdējās dekādes;  

3. norāda uz lauksaimniecības kultūraugu un dzīvnieku sugu, kā arī ģenētisko daudzveidību 
un iestājas par šīs daudzveidības saglabāšanu un stiprināšanu; 

4. atzīmē, ka lauksaimniecības produktu piedāvājums tirgū pilnībā neatspoguļo sugu un 
šķirņu daudzveidību un iestājas par lauksaimniecības produktu piegāžu daudzveidības 
veicināšanu tiešajā tirdzniecībā, kā arī tirdzniecībā, kas notiek sadarbībā ar 
mazumtirgotājiem un pārstrādes rūpniecību;

5. atzīmē, ka vietējo šķirņu lauksaimniecības produktu ražotāji un audzētāji prasa juridisku 
noteiktību attiecībā uz ražošanu un tirdzniecību; tāpēc aicina nekavējoties transponēt 
Direktīvu 98/95/EK, kurā aicināts izstrādāt juridisko pamatu tam, lai, tiesību aktu par 
sēklu tirdzniecību ietvaros, pieļautu ģenētiskās erozijas apdraudētu šķirņu saglabāšanu, 
lietojot in situ un fermās; 

6. uzskata, ka galvenie apstākļi, kas nosaka bioloģiskās daudzveidības zaudēšanu  ir klimata 
pārmaiņas, vides degradācija, intensīvās lauksaimniecības metodes un neatbilstīga mežu 
un ūdens resursu pārvaldība; 

7. atzīmē, ka Eiropas lauku ainavu daudzveidības uzturēšana ir ļoti svarīga ne tikai, lai 
nodrošinātu ilgtspējīgas lauksaimniecības pakalpojumu saglabāšanu, bet arī lai 
nodrošinātu savvaļas faunas un floras populāciju gēnu apmaiņu;

8. norāda uz to, ka aizsargātā cilmes vietas nosaukuma un aizsargātās ģeogrāfiskās 
izcelsmes norādes popularizēšanai ir izšķiroša nozīme reģionālo savdabību saglabāšanā, 
ar to saistītās visas lauku kultūras, kā arī attiecīgo seno lauksaimniecības prakšu 
saglabāšanā, kas dod iespēju saglabāt lauku teritorijas un lauksaimniecības sistēmas kā 
dzīvotnes daudzām savvaļas sugām; 

9. norāda uz to, ka 1992. gadā tika uzsākta iniciatīva integrēt bioloģiskās daudzveidības 
aizsardzību KLP un sekojoši 2003. gada reforma ieviesa tādus pasākumus kā savstarpējā 
atbilstība, vienreizējs saimniecības maksājums (atsaiste) un lauku attīstība, kam bija 
labvēlīga ietekme uz bioloģisko daudzveidību;

10. vērš uzmanību jaunajam lauku attīstības regulējumam (plānošanas periods 2007-2013), 
kurā cita starpā paredzēts lielāks atbalsts Natura 2000, kā arī agrovides pasākumi un 
pasākumi ģenētisko resursu saglabāšanai lauksaimniecībā, kā arī atbalsts ilgtspējīgai 
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mežu pārvaldībai, un tajā paturēti spēkā maksājumi teritorijām ar nelabvēlīgiem dabas 
apstākļiem; 

11. atzīmē, ka finanšu shēmā 2007-2013. gadam Lauku attīstības, Kohēzijas un 
Struktūrfondiem, kā arī Life+ paredzētais finansējums visupirms nodrošina iespēju, lai 
prioritāri arī turpmāk finansētu bioloģiskās daudzveidības projektus un Natura 2000 
tīklu;

12. pauž nožēlu par to, ka Padome neakceptēja Parlamenta atbalstīto Komisijas priekšlikumu 
finanšu shēmā nodrošināt vēl 20 miljardus eiro Lauku attīstības politikai, jo vairāk tāpēc, 
ka šo naudu varētu īpaši izmantot, lai paplašinātu un padziļinātu ar bioloģisko 
daudzveidību saistītos pasākumus; 

13. pauž nožēlu par to, ka Lauku attīstības fonda līdzekļi ir tik ierobežoti, ka pat attāli 
nenodrošina vēlamo ietekmi uz Natura 2000 tīkla pārvaldību, saskaņā ar 
lauksaimniecības un mežsaimniecības vajadzībām, īpaši nepietiekams ir atbalsts zināšanu 
uzlabošanai un pārraudzībai;    

14. ierosina noteikt bioloģisko daudzveidību par vienu no pamatprincipiem pārbaudot KLP 
„veselības stāvokli”, ko paredzēts veikt 2008. gadā;

15. uzskata, ka šī 2008. gada „veselības pārbaude” ir jāizmanto, lai novērtētu dažādo 
bioloģiskās daudzveidības pasākumu efektivitāti, jo īpaši, mežu nozares pasākumu 
efektivitāti, un lai pienācīgi novērstu nepilnības šajā jomā;  

16. uzskata — tā kā lauksaimniecība ir bioloģiskās daudzveidības izmantotāja nozare, tai 
jāpilda svarīga loma, nodrošinot šīs bioloģiskās daudzveidības pārvaldību un 
saglabāšanu; pauž viedokli, ka KLP turpmāk jāveicina ilgtspējīgi ražošanas modeļi, kas ir 
ekonomiski dzīvotspējīgi, ļauj iedarboties uz vidi, celt bioloģiskās daudzveidības resursu 
vērtību un nodrošināt šo resursu atjaunošanu lielākam skaitam dzīvnieku, augu un 
mikroorganismu sugu;

17. aizstāv partnerības veicināšanu (vietēju/reģionālu) starp zemes īpašniekiem un 
lietotājiem, dabas saglabāšanas organizācijām, valdību un ekspertu centriem, lai viņi 
varētu kopīgā darbā ar decentralizētu pieeju atrast vietējus risinājumus bioloģiskās 
daudzveidības problēmām; 

18. norāda uz nepieciešamību izstrādāt precīzus pasākumus bioloģiskās daudzveidības 
veicināšanai jaunajās ES dalībvalstīs un uzsver, ka ekosistēmiskie pakalpojumi, 
piemēram, ainavu uzturēšana un tādas ekonomiskās aktivitātes kā tūrisms ir savstarpēji 
atkarīgi; 

19. aicina panākt, lai biomasas kultivācija enerģijas ražošanai būtu izmantota kā iespēja 
palielināt bioloģisko daudzveidību lauksaimniecībā; uzskata, ka tas jāatspoguļo arī 
pētniecības finansējumā Septītajai pētniecības pamatprogrammai un nav pieļaujams, ka 
biomasas kultivācija samazinātu bioloģisko daudzveidību, neatkarīgi no tā, vai tas notiek 
Eiropas Savienībā var ārpus tās; 

20. aicina Komisiju  apsvērt kādā veidā iekļaut bioloģiskās daudzveidības aspektus 
ekosertifikācijā, tomēr ar šādiem nosacījumiem: nākotnē paredzēto ekosertifikātu 
pamatojums ir jāizvērtē, kopējā tirgus noteikumus nedrīkst apdraudēt, traucējot dažādu 
dalībvalstu produktu konkurencei un Kopienas produktu konkurētspēju nedrīkst 
apdraudēt attiecībā uz konkurentiem no citām valstīm, kas nav dalībvalstis;
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21. izsaka nožēlu par to, ka divpusējos un daudzpusējos tirdzniecības nolīgumos ļoti maz 
uzmanības ir pievērsts bioloģiskās daudzveidības aspektiem; aizstāv to, lai bioloģiskās 
daudzveidības dimensiju integrētu starptautiskajā tirdzniecībā un globālajos centienos 
lauzt neilgtspējīgās ražošanas un patēriņa paradumus;  tāpēc aicina Komisiju un 
dalībvalstis visupirms piešķirt prioritāti ar tirdzniecību nesaistīto jautājumu atzīšanai 
notiekošajās PTO sarunās; 

22. atzinīgi vērtē pausto gribu rīkoties, lai saglabātu bioloģisko daudzveidību globālā līmenī, 
jo īpaši attīstības sadarbības jomā;

23. atbalsta pašreizējos projektus, kuros izstrādāti objektīvi indikatori bioloģiskās 
daudzveidības uzraudzībai un novērtēšanai un aicina Komisiju nodrošināt atbilstību tām 
saistībām, kuras Eiropas Savienība uzņēmās saskaņā ar Bioloģiskās daudzveidības 
konvenciju, kas nozīmē, bioloģiskās daudzveidības ilgtspējīgu izmantošanu un 
saglabāšanu un taisnīgu, kā arī atbilstīgu no tās gūto labumu sadali, uzstādīt par mērķi, lai 
references materiāli par sugām un šķirnēm būtu uzglabāti tikai valstīs, kas parakstījušas 
Bioloģiskās daudzveidības konvenciju, kā arī saskaņot pieejamo informāciju un lietderīgi 
izmantot esošos tīklus;

24. pievērš uzmanību tam, ka sabiedrībai jāsniedz informācija par ES rīcību, aizsargājot 
bioloģisko daudzveidību, kā arī par ekonomiskajiem un sociālajiem ieguvumiem no šādas 
aizsardzības;

25. uzskata, ka atskaišu sniegšanas prasības jāpilnveido un jāvienkāršo, un atskaitēm nākotnē 
nevajadzētu sagādāt birokrātisku pārslodzi;

26. uzskata, ka visa ES sabiedrība, arī uzņēmējdarbības un izglītības nozares, aktīvi jāiesaista 
bioloģiskās daudzveidības aizsardzības procesā;

27. atzinīgi vērtē nodomu sniegt ikgadēju ziņojumu Parlamentam un Padomei par 
panākumiem Bioloģiskās daudzveidības rīcības plāna īstenošanā.
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