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Par Eiropas Savienības lauksaimniecības politikas nākotni nākamajā ES padomes 

apspriedē 

 

2017. gada 6. martā Eiropas Savienības Lauksaimniecības un Zivsaimniecības 

padomē Jūs kopā ar ministriem no citām Eiropas valstīm apspriedīsiet ES lauksaimniecības 

politikas nākotni. Tas, cik pamatīga un visaptveroša būs šī diskusija, noteiks Eiropas 

zemkopības nākotni turpmākajās desmitgadēs. Lauksaimniecība Eiropā ir sasniegusi 

bīstamu robežu – lielas bažas rada augsnes erozija, savvaļas augu un dzīvnieku sugu 

populāciju samazināšanās lauku ainavā, ūdens un gaisa piesārņojums ar mēslojumu un 

pesticīdiem. Tas apdraud pašu zemnieku spēju saimniekot gan īstermiņā, gan nākotnē.  

Eiropas Savienības Kopējā Lauksaimniecības politika (KLP), saņemot apmēram 

38% no ES budžeta jeb vairāk nekā 55 miljardus eiro katru gadu, dara nepiedodami maz, 

lai atrisinātu lauksaimniecības nozares, lauku iedzīvotāju un lauku ainavas aktuālākās 

problēmas, neskatoties uz jaunākajām reformām. Pēdējās KLP reformas solījums KLP 

padarīt “taisnīgu, zaļu un vienkāršu” nav īstenojies praksē. Kļuvis skaidrs, ka KLP arī 

tagad – pēc reformas, nekalpo zemnieku interesēm, bet tikai saasina vides problēmas lauku 

ainavā. Laikā, kad Eiropā tiek skaitīts katrs santīms, ir aizvien lielāks sabiedrības spiediens 

saņemt sabiedrisku labumu tur, kur tiek ieguldīta sabiedrības budžeta nauda. Tādēļ ir īstais 

brīdis pierādīt, ka Eiropas valstis grib saglabāt savu vidi un veikt pārdomātas investīcijas, 

kas nestu labumu sabiedrībai, zemniekiem un videi. Mēs paļaujamies, ka arī Jūs iestāsieties 

par patiesi ilgtspējīgas politikas izveidi, kas nodrošinās veselīgas pārtikas ražošanu 

harmonijā ar mūsu dabu. 

Mēs ceram, ka Jūs šajā diskusijā parādīsiet ne tikai savu saimnieka pieredzi, bet tajā 

aktīvi iesaistīsiet arī vides ekspertus. Ilgtspējīga pārtikas ražošana ir kaut kas vairāk, nekā 

tikai lauksaimniecība – tā ietver arī patērētāju paradumus, vides aizsardzību, klimatu, 

dzīvnieku labturību un sabiedrības veselību. Tādēļ ir ļoti svarīgi, lai tas tiktu apspriests 

6. marta sanāksmē. Ja šie aspekti netiek ņemti vērā, zemkopju nākotne Eiropā ir 

apdraudēta. 

Tādēļ mēs, Latvijas Ornitoloģijas biedrība un Latvijas Dabas fonds, kopā ar vides 

organizācijām visā Eiropā gribam, lai mūsu balsis tiek sadzirdētas Eiropas Komisijā, kad tā 
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uzsāk ES Lauksaimniecības politikas nākotnes apspriešanu. Mēs esam pārliecināti, ka 

esošā sistēma neder ES pasludināto mērķu sasniegšanai un pieprasām radikālas reformas, 

lai Eiropas Savienības lauksaimniecības politika veicinātu veselīgas pārtikas un 

ilgtspējīgas lauksaimniecības radīšanu. Vairāk par mūsu nostāju var lasīt tīmeklī 

www.living-land.org. 

Mēs labprāt tiktos ar Jums personīgi pirms 6. marta apspriedes jebkurā Jums 

izdevīgā laikā, lai izskaidrotu mūsu nostāju precīzāk. 

 

 

Ar cieņu, 

Viesturs Ķerus, Latvijas Ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētājs 

Ģirts Strazdiņš, Latvijas Dabas fonda valdes loceklis 
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