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IEROSINĀJUMI

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

1. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu reaģēt uz klimata pārmaiņu problēmu, attiecīgi 
pielāgojot savu lauksaimniecības politiku; uzsver pastiprinātas bioloģiskās lopkopības 
devumu attiecībā uz SEG emisijām; aicina Komisiju sniegt likumdošanas priekšlikumus 
ar mērķi samazināt šādu emisiju daudzumu, veicinot plašāku un ilgspējīgāku 
lauksaimniecību, it īpaši lopkopības nozarē; 

2. uzsver, ka valsts finansējums lauksaimniecībai jāsasaista ar darbības rezultātiem vides, 
dabas un dzīvnieku labturības jomā, tam arī jāatbilst svarīgākajiem vides tiesību aktiem 
minētajās jomās (savstarpējā atbilstība); prasa Komisijai ar t. s. vienkāršošanas pieeju 
nevājināt esošos savstarpējās atbilstības noteikumus un pārbaudīt, vai šīs prasības ir 
pietiekamas, lai risinātu pašreizējo lauksaimniecības sistēmu ietekmi uz vidi; uzskata, ka 
savstarpējās atbilstības shēmā jāiekļauj papildu noteikumi par ūdens izmantošanu un SEG 
emisijām; 

3. izsaka nožēlu, ka Komisija ir palaidusi garām iespēju plašākā mērogā risināt problēmas, 
kas saistītas ar pieaugošu ES standartiem neatbilstošas pārtikas un lopbarības importu, 
tādējādi pakļaujot riskam Eiropas Savienības sasniegumus vides un dzīvnieku labturības 
jomā, kā arī valsts atbalsta atbilsmi sabiedrības interesēm; 

4. uzskata, ka, atdalot tiešo atbalstu no lauksaimniecības ražošanas, var ilgtermiņā mazināt 
Eiropas lauksaimniecības negatīvo ietekmi uz vidi ar nosacījumu, ka tiek sniegts 
pastiprināts atbalsts ilgspējīgai praksei lauku attīstībā; 

5. mudina Komisiju sniegt saskaņotu priekšlikumu kopumu, lai veicinātu ilgspējīgas 
agroenerģijas ražošanu, tostarp rosināt ilgspējīgas agrodegvielas sertificēšanas shēmu un 
minimālās prasības šādas degvielas ražošanai;  

6. aicina palielināt modulāciju likmes un noteikt pakāpeniski samazināmos vienotos 
platībmaksājumus, tostarp vides un sociālās modulācijas kritērijus; prasa Komisijai rast 
vairāk līdzekļu lauku attīstības politikas virzieniem; tomēr pauž bažas par pašreizējo 
tendenci dalībvalstīs, kas savās lauku attīstības programmās koncentrējas uz investīcijām 
lauku saimniecībās; uzskata, ka līdzekļi lauku attīstībai galvenokārt jāizmanto agrovides 
programmām, Leader programmas pasākumiem un citām integrētākām metodēm ceļā uz 
ilgspējīgu lauku ekonomiku;  

7. pauž bažas, ka, atceļot obligāto zemes atstāšanas atmatā prasību, samazināsies 
lauksaimniecības teritorijas ainavu saglabāšanai, tādēļ aicina Komisiju nākt klajā ar 
likumdošanas priekšlikumu, lai izveidotu un uzturētu dabiskos biotopus un visaptverošu 
praksi bioloģiskas daudzveidības sekmēšanai, īpaši visražīgākajās lauksaimniecības 
nozarēs; 
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8. mudina Komisiju sniegt saskaņotu priekšlikumu kopumu, lai saglabātu ilgspējīgas 
lauksaimniecības darbību, īpaši mazāk labvēlīgos apgabalos, jo tiem ir būtiska nozīme 
lauksaimniecības sistēmu bioloģiskās daudzveidības aizsardzībā;

9. uzsver ilggadīgu pļavu nozīmi lauksaimniecības bioloģiskās daudzveidības aizsardzībā un 
aicina Komisiju novērst trūkumus, nepieļaujot pārvērst pļavas laukos labības audzēšanai.


	699192lv.doc

