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GUE/NGL galvenās prasības attiecībā
uz KLP reformu:

GUE/NGL ir Eiropas Parlamenta konfederālā grupa, kas sastāv no
34 deputātiem no 12 ES Dalībvalstīm, kuri strādā mieram, solidaritātei, sociālai taisnībai, vienlīdzībai, demokrātijai, cilvēktiesībām
Eiropā un ārpus tās.

➜➜ tiesības uz pārtiku, pārtikas apgādes suverenitāti un pārtikas
drošumu piemērot kā principu;

➜➜ par prioritāti noteikt valstu spēju attīstīt savu ražošanu valsts
un reģionālajām pārtikas vajadzībām atbilstīgi katras valsts
īpatnībām;

➜➜ par KLP galveno mērķi būtu jāizvirza veselīgas un kvalitatīvas
pārtikas ražošana, vienlaikus nodrošinot vides aizsardzību;

➜➜ piemērot piesardzības principu attiecībā uz ĢMO, ievērojot to
radīto apdraudējumu veselībai, videi un sociālekonomiskajā
jomā;

➜➜ izņemt no apgrozības ĢMO šķirnes, kas jau ir ieviestas starptautisku uzņēmumu spiediena dēļ;

➜➜ tās gaitā ievērot elastīgumu un skaidrību.
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Atbalsts mazajām
lauku saimniecībām,
patērētājiem un videi
Taisnīgas KLP reformas plāns

Taisnīga, vienkāršota un elastīga KLP

Atbalsts mazām un vidējām
lauku saimniecībām

Eiropas Parlamenta Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo
kreiso spēku konfederālā grupa (GUE/NGL) uzskata, ka kopējās
lauksaimniecības politikas (KLP) galvenajam mērķim vajadzētu būt
panākt pārtikas apgādes suverenitāti un nodrošinātību ar pārtiku.

Krīze pārtikas apritē liecina, ka ir nepieciešams tirgus regulējums
mazo un vidējo lauku saimniecību interesēs. Ar jebkuru KLP reformu jāpanāk, ka šie lauksaimnieki saņem taisnīgus ienākumus
par saražoto.

GUE/NGL uzsver, ka valdību pienākums ir aizsargāt, respektēt un
pilnībā ievērot cilvēku pamattiesības, vienlaikus nodrošinot, ka
politikas pamatnostādnes veicina vides aizsardzību un nekaitē
jaunattīstības valstīm.
Lai to sasniegtu, mums nepieciešams lauksaimniecības politikas
regulējums, kurā ņemtas vērā katras valsts un reģiona specifiskās
ražošanas sistēmas, kurš atbalsta mazo saimniecību ražotājus un
kurš attiecas uz visu pārtikas piegādes apriti, kā arī tāds, kas garantē
taisnīgas cenas ražotājiem un veicina vietējos tirgus.
Ir būtiski panākt, lai reformētā KLP būtu elastīga un ņemtu vērā dalībvalstu atšķirīgo lauksaimniecības praksi un lauku kultūras. Gan likumdevēju, gan saņēmēju interesēs izšķiroša ir arī KLP vienkāršošana.
Jebkuras reformas gaitā vajadzētu izvērtēt, kādas ir lauksaimnieku
iespējas klimata pārmaiņu seku mazināšanā, kā arī iekļaut tajā instrumentus, kuru mērķis ir gan novērst badu, gan aizsargāt augsnes
auglību un bioloģisko daudzveidību. Visbeidzot, dalībvalstu pienākums ir darīt publiski pieejamus rezultātus, kuri gūti visos pētījumos
saistībā ar apdraudējumiem un ieguvumiem, kas iespējami jaunu
pesticīdu vai lauksaimniecības metožu izmantošanā.
Eiropas lauksaimniecības programmas sastāvdaļai vajadzētu būt arī
pārtikas programmām, kas paredzētas vistrūcīgākajām personām un
kas paredz pietiekama daudzuma kvalitatīvas pārtikas nodrošināšanu, un minētās programmas ir jāiekļauj drošā tiesiskā regulējumā.

Globāla problēma
Starptautiskas finanšu spekulācijas un tirgus ierobežojumu atcelšana ievērojami veicina badu un nabadzību. Tie ir brutāla lauksaimniecības cenu pieauguma katalizatori, kas saasina pārtikas
pieejamības problēmu, it īpaši tām personām, kam nav ienākumu
vai tie ir nepietiekami.
Pašreizējā pārtikas aprites krīze, kura ir īpaši samilzusi Āfrikas ragā,
ir sekas tam, ka aizvien pieaugušas spekulācijas ar lauksaimniecības precēm un ka veikti SVF un Pasaules Bankas strukturālie
pielāgojumi.
Pārtikas nozare gan ražošanas, gan izplatīšanas ziņā kļūst koncentrētāka, un to arvien vairāk kontrolē starptautiski uzņēmumi,
kuri gūst milzīgu peļņu, nosakot tik augstas patēriņa cenas, ka tās
vairākas reizes pārsniedz ražotāju cenas. Šī kontrole rada apstākļus
straujam importa un spekulatīvu darbību uzplaukumam. Tādējādi
lielās pārtikas un vairumtirdzniecības uzņēmējsabiedrības nonāk
dominējošā stāvoklī, kurš savukārt ietekmē pārtikas apgādes
suverenitāti.
GUE/NGL uzskata, ka lauksaimniecības nozarei ir jābūt atbrīvotai
no Pasaules Tirdzniecības organizācijas noteikumiem, ar kuriem
veicina produktu koncentrāciju atsevišķos reģionos un valstīs.

Pārtikas apritei vajadzētu būt pilnībā pārredzamai, un lauksaimniecības produktus nedrīkstētu pārdot ar zaudējumiem. Mazo
lauksaimnieku iztika nedrīkstētu būt atkarīga no lielajiem uzņēmumiem, un valstīs jāizveido ombuda iestādes, lai nodrošinātu
un uzturētu taisnīgi funkcionējošu pārtikas apriti, ar ko ražotājiem lauksaimniecības pārtikas nozarē panāk drošību ilgtermiņā
un cenu stabilitāti.
Jebkādiem tirgus instrumentiem ir jābūt tādiem, kas aizsargā šos
principus, atbalsta mazākas lauku saimniecības un kooperatīvus un
stabilizē to ienākumus. Reformu vajadzētu stingri attiecināt tikai uz
aktīvajiem lauksaimniekiem, un dalībvalstīm vajadzētu būt spējīgām noformulēt un piemērot savu definīciju attiecībā uz to, kas ir
“maza lauku saimniecība” vai “aktīvs lauksaimnieks”.
GUE/NGL vēlas, lai tiešo maksājumu maksimālais apjoms būtu
EUR 100 000, tādējādi nodrošinot taisnīgu budžeta sadalījumu
kopējai lauksaimniecības politikai. Jebkuras reformas būtiskai
sastāvdaļai ir jābūt arī minimālo ienākumu nodrošināšanai mazajām lauku saimniecībām.
GUE/NGL pauž dziļas bažas par pašreizējās KLP reformas gaitu un
iebilst pret ierobežojumu vēl plašāku atcelšanu un mēģinājumiem
pāriet uz intensīvākiem lauksaimniecības procesiem, kas nozīmētu
mazo lauku saimniecību skaita samazināšanos.
GUE/NGL uzskata, ka lauksaimniecības politikā galveno uzmanību
vajadzētu pievērst ilgtspējīgai lauksaimnieciskajai ražošanai un
kooperatīviem un ka vienlaikus ir vajadzīga politiskā griba noteikt
prioritāti vietējai un reģionālajai tirdzniecībai.

