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Kopējā lauksaimniecības
politika (KLP)



Eiropā ražotās pārtikas
kvalitāte, kā arī Eiropas
lauku menedžments skar
ikvienu iedzīvotāju.
Lauksaimniecības politika ir
bijis Eiropas politikas
stūrakmens jau kopš 20.
gs. 50. gadiem.



Eiropas Savienība 
�

Lauksaimniecība skar ikvienu

Kopējā lauksaimniecības politika ļāva ES cīnīties pret
pārtikas trūkumiem un uzlabot Eiropas lauksaimniecības
produktivitāti pēckara posmā. Šie mērķi tika sasniegti,
bet KLP kopš tā laika ir novedusi pie lauksaimniecisko
produktu pārmērīgas ražošanas. 

Dažādas KLP reformas ir samazinājušas eksporta
līdzekļus un palielinājušas tiešos maksājumus zem-
niekiem, tomēr ir nepieciešamas arī turpmākas KLP
reformas, lai akcentētu tādas prioritātes kā lauku
attīstība, pārtikas drošība un ainavu saglabāšana.



Eiropas sociāldemokrāti
�

Akcentēsim lauku reģionu attīstību

Prioritāte ir jāpiešķir lauku attīstībai. Ir jāpanāk tiešie
maksājumi zemniekiem, īpaši mazajiem, kuri spēlē note-
icošo lomu vides aizsardzībā, pārtikas kvalitātē un
drošībā un ainavu saglabāšanā.

KLP ir jāfokusējas uz mazo zemnieku izdzīvošanu un
ekonomiskās aktivitātes saglabāšanu lauku reģionos.
Tādēļ ir jāpalielina tā ES budžeta daļa, kas veltīta lauku
attīstībai, lai uzturētu kultivēto ainavu, novērstu masveida
izceļošanu no lauku reģioniem, ņemot vērā augsnes
produktivitāti un reģionālās desertifikācijas risku.

Eiropas sociāldemokrāti vēlas padarīt starptautisko lauk-
saimniecības produktu tirdzniecību atvērtāku un
taisnīgāku. Tādēļ Eiropas sociāldemokrāti aicina radīt
starptautiskus lauksaimniecības industrijas minimuma
standartus, kuri būtu savietojami ar dabas aizsardzību,
kā arī produktu cilmes apzīmējumus un garantijas
tradicionālajām nozarēm.



Nākotnes ieguvumi
�

Lauku aktivitāšu veicināšana,
dzīves kvalitātes uzlabošana

Daudzu topošo dalībvalstu ekonomikā lauksaimniecība
spēlē vienu no svarīgākajām lomām. ES jau ir palīdzējusi
topošajām dalībvalstīm ar tādām ES pirmsiestāšanās
programmām kā SAPARD, kas atbalsta projektus lauku
rajonos, lai uzlabotu lauku infrastruktūru, veicinātu videi
draudzīgas ražošanas metodes, daudzveidotu
ekonomisko aktivitāti un ienākumu avotus, aizsargātu un
uzturētu lauku kultūras mantojumu un attīstītu
mežsaimniecības sektoru.

KLP topošajām dalībvalstīm ir iespēja uzlabot savas lauk-
saimniecības produktivitāti un attīstīt liela mēroga
ekonomiskās aktivitātes lauku reģionos.

Paplašināšanās process ir arī dzinējspēks, lai veicinātu
KLP atbalstīt lauku aktivitātes visā Eiropā, kas uzlabotu
pārtikas drošību un vides aizsardzību – divus svarīgākos
mērķus, ko grib panākt Eiropas iedzīvotāji.



PES Group:  
http://www.socialistgroup.org
PES: 
http://www.pes.org
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Kontakti
Eiropas Sociāldemokrātiskās Partijas 
Parlamentārā Grupa, 
Eiropas Parlaments, Rue Wiertz, B-1047 Brussels.
Tel.: +32 2 284 14 40 
E-mail : peswbprogramme@europarl.eu.int

Lai uzzinātu vairāk par to, ko Eiropas
sociāldemokrāti dara lauksaimniecības sfērā,
apmeklējiet sekojošas mājas lapas:
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http://www.lsdsp.lv


